
MISSÃO 

A Humanize tem por missão prestar no domicílio 
cuidados de saúde de excelência desenvolvendo 
soluções que integrem profissionais de saúde e 
novas tecnologias, permitindo que no conforto do 
lar e no seio familiar a população adulta e idosa 
possa condignamente usufruir de cuidados de 
Promoção, Recuperação e Manutenção de Saúde, 
potenciando a máxima autonomia, independência 
e qualidade de vida.  

 

VALORES

Excelência 

Competência  

Responsabilidade 

Confiança 

Trabalho de Equipa  

ÁREAS DE COBERTURA 
Este serviço está disponível nos seguintes conce-
lhos dos distritos de Lisboa e Setúbal: Amadora, 
Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras, Sintra, Almada e 
Seixal. 

 

CONTACTOS 
Directora Técnica: 
Enf.ª Paula Caetano 
Mestre em Saúde Pública 
E-Mail: paula.caetano@humanize.pt 

Escritórios: 
Humanize, Lda 
Centro de Escritórios de Lisboa 
Praça Nuno Rodrigues dos Santos, 7 Sala 121 
1600-171 Lisboa 
Telefone: 217 217 546 | Fax: 217 269 985 
E-Mail: geral@humanize.pt 
Internet: www.humanize.pt 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
LIGUE 217 217 546 

PRECISA DE CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM OU 
FISIOTERAPIA? 
TEM LIMITAÇÕES DE TEMPO? 

TEM DIFICULDADE NA DESLOCAÇÃO? 

 

A HUMANIZE DESLOCA UM PROFISSIONAL DE 
SAÚDE PARA ASSEGURAR OS CUIDADOS 
NECESSÁRIOS, ONDE ESTIVER! 

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA SAÚDE E BEM-ESTAR 



CUIDADOS EM FIM DE VIDA 
Na sequência de doença grave, sem alternativas 
terapêuticas curativas, o seu familiar está em casa 
a necessitar de apoio de uma equipa para o ajudar 
a viver a vida que ainda pode ser vivida? 

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO 
Na sequência de doença ou pela perda de função 
por idade avançada, o seu familiar  necessita de 
cuidados que previnam e/ou retardem o 
agravamento da situação?  
CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM PONTUAIS 
Precisa de um enfermeiro para realizar uma técnica 
prescrita pelo médico como seja administração de 
injectáveis, algaliação, realização de pensos ou 
outras? 

QUEREMOS AJUDÁ‐LO! 
 
Sinta-se seguro e acompanhado por um 
profissional de saúde, que: 

 

Identifica os Cuidados que são necessários e 
quais as dificuldades associadas; Realiza um 
planeamento de cuidados personalizado 

Realiza os Cuidados identificados como 
necessários(higiene; levante, alimentação por 
sonda naso-gástrica, administração de 
terapêutica, realização de pensos, entre 
outros); 

Promove a autonomia do cliente, da família e 
prestador de cuidados; Contribui para a 
recuperação total da pessoa 

Promove a gestão da terapêutica; E a 
educação para a saúde; 

 Acompanha as consultas; Contribui para uma 
eficiente articulação dos cuidados com outras 
unidades de saúde. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
LIGUE 217 217 546 

RÁPIDA RECUPERAÇÃO SINTA-SE SEGURO, ACOMPANHADO 
E CONFIANTE NESTE PROCESSO 

ENFERMAGEM NO DOMICILIO 

 
AMBULATÓRIO NOVE 
3 sessões de enfermagem com a duração 

mínima de 3 horas cada  
PREÇO: 160,00 €* 
 
AMBULATÓRIO DEZOITO 
6 sessões de enfermagem com a duração de 3 

horas cada  
PREÇO: 320,00 €* 
 
AMBULATÓRIO TRINTA E SEIS 
12 sessões de enfermagem com a duração 

mínima de 3 horas cada  
Oferta de 1 sessão de enfermagem (de 1 

hora), para avaliação final 
PREÇO: 555,00 €* 
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