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EMENTA

Histórico do Home Care no Brasil e no mundo; conceitos e definições a cerca do tema;
vantagens da assistência em Home Care contexto domiciliar; cuidador: formal e informal;
assistência domiciliar x internação domiciliar; modalidades de assistência e serviços;
comunicação no atendimento domiciliar; avaliação e intervenção nas necessidades
biopssicossociais; medicamentos x assistência domiciliar; estrutura e funcionamento do
Home care; manuseio de equipamentos e materiais; enfermeiro no Home care em todo
ciclo vital; sistematização da assistência de enfermagem em home care e sistema de
informações (prontuário); competências profissionais da Equipe de Enfermagem no
domicilio; aspectos éticos e legais no contexto domiciliar.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
Capacitar o futuro (a) enfermeiro (a) para atuar de forma diferenciada como membro da
Equipe multidisciplinar no contexto domiciliar, realizando atividades relacionadas à
assistência domiciliar, assim como na internação domiciliar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Conhecer e refletir os aspectos éticos e legais que envolvem o cuidado domiciliar;
Compreender a importância do trabalho em equipe multidisciplinar no contexto domiciliar;
Prestar assistência sistematizada de Enfermagem em nível de prevenção, cura -SAE;
Aprender a desenvolver maturidade emocional nas intervenções especificas que precisam
da atitude do enfermeiro no domicilio;
Promover o contato do futuro profissional com a população estudada, em seu próprio
ambiente, possibilitando a troca de saber entre discente-paciente-familiar;
Reconhecer e interagir diante de uma situação de risco no contexto domiciliar;
Conhecer as atribuições especificas da equipe de enfermagem no contexto domiciliar.
PERFIL DO EGRESSO
A presente disciplina vislumbra as características definidoras para a realização do cuidar
de enfermagem na perspectiva domiciliar. Portanto, após o término da mesma o (a)
discente deverá ser capaz de desenvolver o processo de trabalho do (a) enfermeiro (a) no
contexto domiciliar.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Histórico do Home Care no Brasil e no Mundo:
Aspectos históricos da assistência domiciliar no Brasil e no Mundo
Contexto no qual foi criado o Home Care.
Conceitos e definições a cerca do tema Home Care.
Contexto domiciliar:
Compreensão e dinâmica familiar;
Assistência familiar;
Princípios do atendimento domiciliar.
Cuidador: formal e informal:
Conceito de cuidador;
Tipos de cuidador;
Treinamento do cuidador;
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Funções do cuidador;
Limites do cuidador.
Assistência domiciliar x Internação domiciliar:
Modalidades de assistência e serviços:
Atendimento domiciliar;
Assistência domiciliar;
Serviços de apoio a idosos;
Internamento domiciliar;
Outros:

fisioterapia,

fonoaudiologia,

nutrição,

Terapia

Ocupacional,

acompanhamento médico, entre outros.
- Vantagens da assistência em Home Care:
Para paciente;
Para hospital;
Para família.
Comunicação no atendimento domiciliar:
Comunicação verbal;
Comunicação não-verbal;
Função da comunicação;
Alterações da linguagem.
Aspectos éticos e legais no contexto domiciliar:
Resolução COFEN 267/2001;
COFEN 225
COFEN 270/2002
COFEN 146
Portaria 1395/99
Avaliação e intervenção nas necessidades biopssicossociais:
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Avaliação biofuncional;
Avaliação respiratória;
Avaliação das eliminações fisiológicas;
Avaliação musculoesqueletica;
Avaliação corporal;
Avaliação da termorregulaçao;
Avaliação do sistema sensorial;
Sistematização da assistência de enfermagem em home care e sistema de informações
(prontuário)
Medicamentos x assistência domiciliar:
Estrutura e funcionamento do Home care:

Manuseio de equipamentos e materiais:
Controle e conhecimento da utilização de materiais, medicamentos e
equipamentos.
Enfermeiro em Home care na assistência ao paciente em todo ciclo vital:
Paciente clinico (IRC + Diabetes + HAS);
Paciente cirúrgico (Pos operatório imediato de Gastrectomia total c/ ostomias)
Paciente em situação de urgência e emergência (Broncoespasmo sec Pneumonia)
Paciente em estado grave (portador de cateter venoso cental)
Paciente idoso com Alzheimer (dependência total)
Competências profissionais da Equipe de Enfermagem no domicilio.
METODOLOGIA
Atividades:

•

Exposição oral dialogada

•

Estudo de textos dirigido
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•

Atividades em grupo: Estudo de caso/resolução de problemas

•

Orientação individual e coletiva no processo de elaboração de trabalhos
acadêmicos

•

Mostra de vídeo/filme

•

Seminários

Recursos:

•

Vídeo, data-show, projetor de slides, quadro-giz, piloto, apagador, transparências,
entre outros.
AVALIAÇÃO

Avaliação escrita.
Participação nos seminários, grupos de discussão e demais atividades desenvolvidas em
sala de aula.
Assiduidade e pontualidade do discente.
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