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Unidade Local de Saúde do Nordeste

Unidade de Cuidados Paliativos
Av. Dr. Urze Pires, 5340-263 Macedo de Cavaleiros

Contactos:

Todos os dias das 10h às 20h

Tel. 278 428 200 | Ext. 2372

Email: up@ulsne.min-saude.pt

ULS

Unidade de Cuidados Paliativos

Guia de Acolhimento
Os profissionais da Unidade de Paliativos 

estão sempre disponíveis para o apoiar.



Finalidade

A Unidade de Paliativos presta acompanhamento, tratamento e 
supervisão clínica de doentes em situação clínica complexa e 
de sofrimento decorrente de doença severa e/ou avançada, 
incurável e progressiva (nº1 do Art. 19º do Decreto-Lei nº101/2006, 6 junho).

Constituição
A equipa multidisciplinar é composta por profissionais de 
Medicina, Fisiatria, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, 
Nutrição, Assistência Social, Operacional e Espiritual.

Espaço Físico
- 15 camas, distribuídas por quartos individuais, 
   mais 2 camas extra (vagas de emergência);

- Sala de refeições e sala de estar, com televisão;

- Gabinete administrativo para tratar do seu processo 
   de internamento;

- Sala de reuniões;

- Ginásio;

- Espaços de lazer ao ar livre.

Internamento
O que deve trazer:
- Uma mala com pijamas ou camisas de dormir, roupão, rou-
   pa interior, chinelos fechados e/ou sapatilhas, roupa confor-
   tável e objetos de higiene pessoal (escova de dentes, pasta 
   dentífrica, pente);

- Livros e/ou revistas;

- Telemóvel, se se responsabilizar por ele;

- Toda a medicação que faz no domicílio.

Outras indicações:
- Não deve trazer dinheiro, cheques, jóias e outros objetos 
   de valor;

- Se não teve oportunidade de os entregar à sua família, 
   deve pedir ao enfermeiro para os guardar devidamente 
   identificados;

- Os objetos de valor ser-lhe-ão entregues quando os solicitar;

- A unidade não se responsabiliza pelo desaparecimento de 
   valores ou bens que não lhe tenham sido confiados;

- Sempre que tenha necessidade, pode dirigir-se a um dos 
   elementos da Equipa para esclarecer qualquer dúvida.

Refeições:
Se tiver hábitos ou necessidades específicas e/ou conheci-
mento de que um alimento lhe faz mal, deve comunicar ao 
seu enfermeiro para serem tidos em consideração na orien-
tação da sua dieta.

Horário das refeições:
Pequeno-almoço: 9h   |   Almoço: 12h
Lanche: 16h   |   Jantar: 19h   |   Ceia: 22h

Horário das visitas:
- Diariamente das 12h às 20h (embora flexível dependendo 
  das necessidades do doente e família);

- Pode permanecer acompanhado 24h por 2 familiares/amigos.

Normas:
Além do acompanhante, cada doente tem direito à visita de 
duas pessoas de cada vez.

As visitas entregam documento identificativo ao funcionário 
que está na portaria do edifício e recebem um cartão de 
acesso ao internamento, que devolverão no final da visita.

Alta/Transferência
É um dos momentos importantes do internamento. Todos os 
elementos da equipa multi-disciplinar intervêm na sua prepa-
ração.

A alta é dada pelo médico assitente em colaboração com a 
restante equipa multidisciplinar, mas é sempre programada 
com o seu familiar/amigo mais próximo.

Antes de deixar a Unidade
- Estar esclarecido de todas as suas dúvidas;

- Confirmar as orientações sobre os cuidados a ter no domicílio:

- Receber os relatórios de todos os profissionais que lhe 
   sejam facultados;

- Não se esquecer de levar todos os seus objetos pessoais.

Após a Alta
Caso seja necessária assitência médica após a alta, deverá 
contactar o Médico de Família da área de residência.


