


O QUE É 

 

A Espaço Clif, instalada no coração da Zona Sul do Rio 

de Janeiro, é uma clínica de internação para tratamento 

e reabilitação de pacientes com transtornos 

psiquiátricos, dependências químicas e 

comportamentais e tratamento intensivo do fumante. 

 

É um dos mais modernos centros de prevenção, 

diagnóstico e tratamento em psiquiatria e 

dependências no Brasil. Além de contar com equipe 

técnica de alto nível, em diversas especialidades, possui 

também hotelaria de elevado padrão e tecnologia de 

ponta em todos os setores. 

 

A Clínica surgiu através da larga experiência de suas 

diretoras no tratamento e manejo dessas condições, e 

da necessidade de contar com um local, em uma área 

mais central do Rio de Janeiro, que oferecesse a 

possibilidade do paciente receber um tratamento de 

qualidade sem perder o conforto com que está 

habituado. 



SERVIÇOS 

 

Internação 
Tratamento personalizado de acordo com a necessidade do paciente, podendo 

ser de curta duração, conforme indicação médica. A internação também pode 

ser voluntária ou involuntária. 



SERVIÇOS 

 

Hospital Dia | Noite 
Os pacientes frequentam a clínica ao longo do dia e, após as atividades, 

retornam às suas residências. A Clínica também possui hospedagem noturna 

para pacientes que estejam começando a desenvolver suas atividades, mas que 

ainda precisam de cuidados especiais. 

 
Serviço de Intervenção de Crise 24h 
Atendimento a pacientes externos em situações emergenciais que necessitam 

de cuidados. 



DIFERENCIAIS 



ESTRUTURA 

 

Mais de 2.800 m2 de área construída divididos em 3 áreas:  

 

Atividades Terapêuticas 

 

Acomodações  

 

Área de Lazer. 



ESTRUTURA 

 

CATE - Centro de Atenção Especial. 

 

Um moderno centro com múltiplos aparelhos de monitoramento  

para pacientes que necessitam de cuidados especiais. 



ESTRUTURA 

 

Área dos quartos dividida em dois setores: psiquiatria e dependências, não possuindo ligação entre 

eles. São suítes individuais e duplas, decoradas com requinte e carinho. 



ESTRUTURA 

 

Salas de atendimento individual e em grupo.  



ESTRUTURA 

 

Amplo restaurante com iluminação natural com alimentação equilibrada e balanceada, sem perder o tempero. 



ESTRUTURA 

 

Segurança – Arquitetura segura, protegendo os pacientes em todos os aspectos. Os cuidados vão desde estratégias de 

acolhimento para os pacientes em crise, até para planos contra incêndios e fugas. Pacote de segurança nos quartos e 

banheiros. A clínica também conta com circuito interno de segurança 24 horas. 

Chuveiros embutidos 

Pacote de Segurança - Banheiro Circuito Interno 24h 

Segurança na transição de áreas 



ATIVIDADES COLETIVAS 

 

Psicoterapia de Grupo 

 

Terapia Ocupacional 

 

Programa Familiar 

 

Grupos Educativos 

 

Médico Plantonista 24h 

 

Atividades Físicas 

 

Musicoterapia 

 



IMPORTANTE – ATIVIDADES COLETIVAS E ESTRUTURA 

 

Desde o acordar até o final do dia, as atividades dos 

grupos de Psiquiatria e Dependências são 

cuidadosamente separadas, de forma que não existe 

relacionamento entre os grupos, em nenhum momento, 

durante todo o tratamento. 

 

Já o carinho e o cuidado estão presentes o tempo todo. 



DIREÇÃO 

 

Analice Gigliotti  |  Elizabeth Carneiro  |  Sabrina Presman 

 

 

DIREÇÃO MÉDICA 

 

Gabriel Bronstein 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Sempre na vanguarda do conhecimento, nossa equipe 

apresenta uma diversidade de formação, experiência e 

habilidades que nos conferem flexibilidade e amplitude 

no tratamento do paciente. 

 

Nossos profissionais têm pós-graduação em suas áreas e 

foram treinados nos melhores Centros do Brasil e Exterior. 

 



ORÇAMENTO 
 
PSIQUIATRIA 

 

Taxa de Internação  | R$400,00 

 

Diária de Internação Quarto Individual  | R$730,00  
(Diária de acompanhante | R$220,00) 

 

 
DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS E COMPORTAMENTAIS / TABACO 

 

Taxa de Internação  | R$400,00 

 

Diária de Internação Quarto Duplo  | R$580,00 

                    

Diária de Internação Quarto Individual  | R$830,00 
(Diária de acompanhante | R$220,00) 

 

Diária CATE – Centro de Atenção Especial  |  R$800,00    

 

Hospital Dia  |  R$480,00 
 

Hospital Noite  |  R$380,00 

ESTÃO INCLUSOS NAS DIÁRIAS: 
 

Hotelaria                                       6 refeições balanceadas 

 

Atividades Físicas                          Programa Familiar 

 

Grupos Educativos                        Musicoterapia                     

 

Terapia Ocupacional 

NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS DIÁRIAS: 
 

Medicamentos                               Atendimentos Individuais 

 

Exames Complementares              Materiais 

 

Exames Toxicológicos                    Enfermagem Particular  

 

Aluguel de Televisão  
(Disponível apenas no setor de Psiquiatria) 

 

Consumo no Espaço Café 

SERVIÇO ADICIONAL: 
 

Academia de Ginástica 

 



CONTATO 


