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RESUMO 

A utilização do domicílio como espaço de cuidado à saúde tem se expandido mundialmente, tanto 
nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. O objetivo da pesquisa foi 
identificar a atuação do enfermeiro em assistência domiciliar em saúde no Brasil. Foi realizada 
uma pesquisa narrativa elaborada a partir de artigos científicos, periódicos, documentos e 
material disponibilizado nas bibliotecas virtuais on-line. A revisão histórica buscou recuperar o que 
já foi descrito sobre o assunto permitindo aprimorar os conhecimentos e refletir sobre o tema.  
Foram consultados os seguintes bancos de dados: Scielo, BIREME ,Lilacs e Biblioteca Cochrane sem 
limites de datas. Os descritores foram: Enfermagem, Assistência domiciliar, Promoção da saúde, 
Dimensionamento e Gerência, recuperando-se trinta e sete artigos, sendo utilizados vinte e seis 
do ano de 2006 a 2012 pela relevância e aplicação à temática. Em relação aos aspectos éticos, as 
normas de autorias foram respeitadas sendo que todas as obras utilizadas têm seus autores 
referenciados e citados de acordo com a ABNT/NBR 6023/2002 e NBR 10520/2002. Concluiu-se 
que a prestação de serviços ao cliente, família e grupos sociais em domicílio é uma modalidade 
assistencial que exprime, significativamente, a autonomia e o caráter liberal do profissional 
enfermeiro aliado a assistência humanizada oferecida ao paciente/cliente, obtendo resultados 
satisfatórios, assim como atende uma necessidade de mercado através de expressiva redução de 
custos operacionais comparado com uma internação hospitalar. Observou-se ainda que após o 
levantamento dos achados, com embasamentos teóricos e da experiência vivenciada torna-se 
claro que é imprescindível conhecimento específico no que diz respeito ao termo assistência 
domiciliaria para que as práticas sejam executadas com eficácia, tenham fundamentos e 
obtenham êxito frente às ações traçadas. 
 
Descritores: assistência domiciliar; dimensionamento; enfermagem; gerência; promoção da 
saúde.  
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ABSTRACT 

The use of the home as health care space has expanded worldwide, both in developed countries 
and in developing countries. The aim of the research was identify Nursing interventions in home 
care in health in Brazil. It performed a literature search of drawn from scientific articles, journals, 
documents and materials made available through the Internet. The historical review sought to 
recover what has been described on the subject allowing better knowledge and reflect on the 
theme. We consulted the following databases: Scielo, BIREME,Lilacs and Cochrane Library undated 
limits. The descriptors were: Nursing, Assisted Living, Health Promotion, Design and Management, 
recovering thirty-seven articles, twenty-six the year 2002 - 2012 being used by the relevance and 
application to the theme. Regarding the ethical aspects, the rules of authorship have been met 
and that all works have used their authors referenced and quoted according to ABNT/NBR 
6023/2002 and NBR 10520/2002. It was found that the provision of services to the client, family 
and social groups at home is a healthcare modality that expresses significantly autonomy and 
liberal character of the professional nurse combined with humanized care provided to the patient 
/ client, obtaining satisfactory results, and meets a market need through significant reduction of 
operating costs compared to a hospitalization. It was also observed that after the lifting of the 
findings, with theoretical substantiation and lived experience it becomes clear that it is essential 
specific knowledge with regard to the term home care so that the practices are carried out 
efficiently, have foundations and achieve success across the outlined actions. 

Keywords: home care; sizing; nursing; management; health promotion. 
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INTRODUÇÃO 

Define-se por “Enfermagem em domicílio 
– home care” a prestação de serviços de saúde 
ao cliente, família e grupos sociais em domicílio 
e, de acordo com a RESOLUÇÃO-COFEN 
(Conselho Federal de Enfermagem) nº 256 de 
12 de julho de 2001, a modalidade assistencial 
exprime, significativamente, a autonomia e o 
caráter liberal do profissional Enfermeiro. 

Promover a saúde é necessário. A 
atenção domiciliária é um trabalho 
interdisciplinar, que visa garantir a qualidade 
de assistência física, intelectual, emocional, 
capaz de proporcionar apoio constante na 
saúde/doença oferecendo vida longa saudável 
e produtiva para o necessitado ou dignidade no 
atendimento dos casos crônicos com 
prognóstico de terminalidade de vida 
(BONOMI, 2006). 

O artigo aborda o home care ou 
assistência domiciliária, modelo de assistência 
em saúde prestada através da composição 
multidisciplinar de assistência médica (geriatra, 
gerontólogo, clínico geral), de enfermagem 
(enfermeiro, técnicos, auxiliares), de 
fisioterapia, de nutricionista, de assistente 
social,de terapeuta ocupacional e outros 
profissionais , no lar do cliente. 

A Associação Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) instituiu a RDC nº 11, de 26 
de janeiro de 2006 que dispõe sobre o 
regulamento técnico de funcionamento de 
serviços que prestam atenção domiciliar 
(BRASIL, 2006 ). 

Home Care é uma nomenclatura de 
origem americana que vem sendo utilizada no 
Brasil e em todo o mundo. Sua tradução mais 
próxima para o português vem a ser Assistência 
Domiciliar (AD), que designa o cuidado em 
saúde realizado na residência. A Assistência 
Domiciliar pode ser preventiva e corretiva, 
abrangendo atendimentos pontuais, 
hospitalização domiciliar e atenção na fase pré 
e pós óbito. 

Para Silva e colaboradores (2012) a  
assistência domiciliar à saúde é dividida em 
quatro modalidades: assistência domiciliar; 

internação domiciliar; visita domiciliar e 
atenção domiciliar. 

 A atenção domiciliar, por sua vez, é 
agrupada em três grandes modalidades: 
modalidade de atenção provisória no 
domicílio (Programa de intervenções 
específicas; Programa de Curativos, 
Monitoramento Neonatal, Programa de 
Reabilitação, Programa de Atendimento 
Domiciliar e Programa de Suporte Domiciliar); 
modalidade de cuidados prolongados no 
domicilio (Gerenciamento de casos crônicos ou 
Acompanhamento domiciliar) e modalidade de 
intenso uso de tecnologias e de cuidados 
(Programa de Cuidados Paliativos, Programa de 
Ventilação Mecânica; Programa de 
Monitoramento Pediátrico e Programa de 
Internação Domiciliar). 

Dentre as quatro modalidades citadas a 
atenção domiciliar é a mais ampla, pelo fato de 
englobar ações de promoção a saúde, 
prevenção, tratamento de doenças e 
reabilitação realizada em domicílio (LACERDA 
et al., 2006). 

A Assistência Domiciliar teve seu 
primeiro relato mundial no Egito Antigo (século 
XIII a.C.) . Segundo relatos históricos foram 
encontradas assistências prestadas na Grécia 
descritas por Asklépios e Hipócrates. No Brasil 
começou, ainda sem credibilidade, em 1949 
(AMARAL et al., 2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2012). 

Em 1967, no Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo foi criado o 
primeiro sistema de assistência domiciliar no 
Brasil. Sua atuação objetivou reduzir problemas 
que nos deparamos na atualidade em muitas 
instituições hospitalares, como por exemplo, o 
elevado número de leitos ocupados por 
atendimentos de baixa complexidade que 
poderiam ser assistidos em domicilio (AMARAL 
et al., 2001). 

Hoje, essa assistência tem como fatores 
principais e fundamentais as ações voltadas 
para o cliente, a família e o cuidador no 
contexto familiar utilizando-se de equipe 
multiprofissional (LACERDA et al., 2006). 

Para a medicina moderna o 
atendimento domiciliar é cabível quando o 
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cliente já obteve um atendimento primário, ou 
seja, é uma sequência de serviços a serem 
prestados, sendo assim, é oferecido ao 
indivíduo de patologia crônica debilitante a 
opção de estar no conforto do seu lar 
recebendo a assistência direcionada diante do 
quadro clinico presente. (AMARAL et al., 2001). 

Embora não exista definição formal, os 
termos ligados ao programa de Assistência 
Domiciliar a Saúde - ADS baseados sob a 
expressão inglesa home healthcare, no Brasil 
foram descritos e definidos por Tavolari; 
Fernandes e Medina ( 2000, p.16 ) como: 

 
Assistência domiciliar: termo genérico usado 
para qualquer ação em saúde que se processe 
em domicílio, sem levar em conta a 
complexidade ou objetivo do atendimento, 
indo de uma orientação simples até suporte 
ventilatório invasivo domiciliar. 
• Internação domiciliar: relacionada com o 
cuidar intensivo e multiprofissional no 
domicílio, caracterizado por deslocamento de 
uma parte da estrutura hospitalar para a casa 
do paciente, promovendo um cuidado de 
moderada a alta complexidade, semelhante a 
um hospital em casa. 
• Atendimento domiciliar: abrangendo os 
cuidados de saúde, multiprofissionais ou não, 
semelhante a um consultório em casa. 
 

É de suma importância a prestação de 
serviços baseada em normatização técnica da 
ANVISA /RDC 11 de 26 de janeiro de 2006, de 
acordo com a especificidade da assistência 
prestada levando em consideração a estrutura 
física, equipamentos, medidas de segurança, 
retaguarda de emergência e urgência, equipe 
técnica, habilitação legal do prestador de 
serviços e outras providências legais e técnicas 
(BRASIL, 2006 ).  

Qualquer tratamento, cuidado 
específico e assistência qualificada no ambiente 
doméstico é válido para a população, uma vez 
que a assistência domiciliária gera custos 
reduzidos, além de tornar aprazível o 
tratamento, visto que, o cliente/paciente é 
assistido no conforto do seu lar (TAVOLARI; 
FERNANDES; MEDINA, 2000).  
            Diante da dinâmica recente de 
diminuição dos leitos do SUS e da assistência 
privada no cenário nacional, aliado a 

necessidade patente de redução de custos, 
uma alternativa que se alinha 
significativamente com esses fatores é a opção 
pela assistência domiciliária. O 
aprofundamento da pesquisa sobre o tema se 
justifica pelo protagonismo assumido pelo 
profissional enfermeiro e equipe de 
enfermagem nesta modalidade assistencial. Os 
levantamentos de publicações nacionais 
evidenciam uma lacuna do saber e 
demonstram que as pesquisas ainda não estão 
consolidadas, estando em fase de construção 
do conhecimento científico. 

O desenvolvimento tecnológico e o 
aumento da longevidade da população tem 
gerado um enorme volume de internações 
hospitalares com custos elevados. Frente a 
crescente demanda de solução na prestação de 
serviços da área de saúde, o atendimento de 
home care constitui uma alternativa vantajosa 
do ponto de vista humanitário e de redução de 
custos.     Neste novo contexto, como deve ser 
a atuação do enfermeiro? 

Os objetivos desse estudo foram 
identificar a atuação do enfermeiro na 
assistência domiciliária em saúde no Brasil, 
descrever pontos positivos e negativos da 
assistência domiciliária; relacionar a atenção no 
domicilio e a atenção hospitalar; destacar 
principais legislações brasileiras; analisar o 
gerenciamento e o dimensionamento de 
pessoal para esta modalidade assistencial. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão narrativa  
elaborada a partir de livros, artigos científicos 
de periódicos, documentos e material 
disponibilizado pelas bibliotecas virtuais on-
line. A revisão histórica buscou recuperar o que 
já foi descrito sobre o assunto permitindo 
aprimorar os conhecimentos sobre o tema.   Na 
execução do trabalho de conclusão de curso 
foram consultados os seguintes bancos de 
dados: BIREME, Scielo, Cochrane e Lilacs sem 
limites de datas. Os descritores utilizados para 
a busca foram: Enfermagem, Assistência 
domiciliar, Promoção da saúde, 
Dimensionamento e Gerência. Os trabalhos 
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incluídos foram publicados entre os anos de 
2002 a 2012 no idioma português e inglês. Em 
relação aos aspectos éticos, as normas de 
autorias foram respeitadas sendo que todas as 
obras utilizadas têm seus autores referenciados 
e citados de acordo com a ABNT/NBR 
6023/2002 e NBR 10520/2002. 

DISCUSSÃO 

         Dispor de aspectos éticos, respeitar o lar 
ao adentrar, de forma sutil e específica, intervir 
no processo saúde doença do cliente, requer 
atenção e cuidado nas peculiaridades que 
envolvem o contexto familiar (AMARAL et al., 
2001). 

É a família junto com a equipe assistencial 
que participa de todo o cuidado do 
necessitado, sendo que esses cuidados 
incluem: intervenções terapêuticas e 
emocionais, lazer, medicamentos, músicas, 
leituras e higiene, garantindo assim a segurança 
de um tratamento eficaz (AMARAL et al., 2001). 

Segundo Dal Ben (2005) uma boa equipe 
reverte a assistência em satisfação imediata 
aos pacientes e seus familiares/cuidadores, 
pois a enfermagem é a linha de frente na 
assistência domiciliária. 

É primordial na assistência domiciliária o 
dimensionamento da equipe de enfermagem. 
Essa atividade tem se tornado uma ferramenta 
eficaz sem ludibriar a qualidade de assistência 
prestada (DAL BEN; GAIDZINSKI, 2007). 

Hoje, a luta em relação à redução do 
tempo e o número de re hospitalizações tem 
sido características importantes frente aos 
custos voltados para a tecnologia e melhoria da 
qualidade de vida. Os serviços proporcionados 
por assistência domiciliária privada ou não, tem 
se tornado crescente na atenção em cuidados 
de saúde, garantindo a prestação de serviço em 
período integral (DAL BEN; GAIDZINKI, 2007). 

Não obstante, a valorização dos 
aspectos humanísticos presentes na assistência 
domiciliaria, faz-se necessário a abordagem dos 
aspectos relacionados a redução progressiva de 
leitos hospitalares motivada pela necessidade 
de redução de custos na atenção à saúde. 

Segundo Martins (2006, p. 17): 

 
[...] as explicações para a redução desses leitos 
são várias, mas resultam da combinação da 
política de contenção de custos, melhor 
gerência, e do processo de substituição em 
alguns países e que visa a aumentar os 
limiares de atenção ambulatorial geral e 
especializada e a incrementar novos pontos de 
atenção à saúde intra e extra-hospitalares, o 
que acaba por reduzir as internações. 
 

O entendimento do Dr. Joel Rocha de 
Mello, vice-presidente da Associação Brasileira 
de HomeHealth Care (ABRAHHCARE) em 
reportagem citada por Amaral et al em 2001 é 
de que a assistência domiciliaria é um 
complemento da assistência hospitalar, sendo 
que os custos presentes na domiciliaria 
representa na ordem de 37% a 50% mais 
econômica que o sistema hospitalar (AMARAL 
et al., 2001). 

Esta redução de custos é ratificada por 
Paz e Santos (2003) considerando que os custos 
do tratamento domiciliar representam um 
terço da hospitalar.  

Destaca-se ainda o caráter 
empreendedor da assistência domiciliar, pelo 
fato de ser uma nova área de atuação para o 
profissional de enfermagem, caracterizado pela 
promoção da assistência qualificada, 
humanizada e autônoma (MELLO; BAKES; DAL 
BEN, 2012). 

É importante lembrar ainda que: 
 

Todos os procedimentos e ações de 
enfermagem geram custos e o principal meio 
de assegurar o recebimento do valor gasto 
durante a assistência de enfermagem 
prestada, evitando glosas, é pela realização 
adequada das anotações de enfermagem, 
sendo estas de grande importância para 
mostrar o cuidado prestado (CAMELO; 
CAMPOS; OLIVEIRA, 2009 p.1022). 

 
        Dentre as legislações brasileiras que regem 
as modalidades de atenção no domicílio estão a 
Resolução COFEN nº 267/2001 que 
regulamenta as atividades de enfermagem em 
domicílio, a Resolução COFEN nº 270/2002  que 
regulamenta as empresas que prestam serviços 
de enfermagem domiciliar - home care, 
definindo a necessidade de ter enfermeiro, 
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como responsável técnico pela coordenação 
das atividades de enfermagem e um 
enfermeiro responsável por turno de trabalho. 

Esta modalidade demonstra, com 
tamanha significância, o caráter liberal do 
exercício profissional e a autonomia do 
enfermeiro. Engloba as atividades previstas 
para os níveis de menor, média e alta 
complexidade, e incorporam também as 
funções assistencial, administrativa, educativa e 
de pesquisa (DAL BEM; GAIDZINSKI, 2007). 

Quanto ao dimensionamento de pessoal 
de enfermagem, a Resolução COFEN nº 
293/2004 fixa e estabelece parâmetros para o 
dimensionamento do quadro de profissionais 
de enfermagem nas instituições de saúde e 
assemelhados, estabelece o quanti-qualitativo 
mínimo nos diferentes níveis de formação dos 
profissionais de enfermagem para a cobertura 
assistencial nas instituições de saúde. 

 
         Abaixo, destaca-se as principais facilidades 
relatadas por autores para execução da 
atenção em domicílio: 

 A efetiva interação entre o profissional, 
a unidade de saúde e a população que 
favorecem o trabalho. 

 A aproximação com as famílias, que 
permite um conhecimento mais sólido 
das condições de saúde da comunidade, 
da prevalência das doenças, das práticas 
populares, do conhecimento popular 
sobre as doenças, permitindo a 
resolução de muitos problemas in loco, 
o que promove o descongestionamento 
das unidades de saúde. 

 A interação família e profissional, que 
permite uma maior confiança para 
expor os mais variados problemas, 
permitindo ao profissional de saúde 
uma imersão sobre a problemática 
social e de saúde no interior do 
ambiente familiar. 

 O contato estreito entre o profissional e 
a população fora da UBS que permite 
uma troca de saberes entre o 
profissional e as famílias. 

 A possibilidade de reforço das ações de 
saúde propostas nos diferentes 
programas desenvolvidos pela saúde 
municipal. 

 O vínculo entre profissional e família, 
que permite hierarquizar e atender de 
forma diferenciada segundo situações 
de risco individual e ou coletivo. 

 A reflexão junto às famílias sobre os 
determinantes do processo saúde 
doença. 

 O conhecimento das percepções da 
população sobre temas tais como 
qualidade de vida e saúde, ao mesmo 
tempo que avalia a eficácia e 
resolutividade dos serviços de saúde. 

Partindo da premissa de que a assistência 
domiciliária é um complemento da assistência 
hospitalar, dentre outros benefícios relevantes, 
cumpre ressaltar a liberação de leitos 
hospitalares para pacientes de baixa, média e 
alta complexidade, a redução dos custos com 
infecção hospitalar, redução de internações 
recidivas, prevenção e minimização das 
sequelas, maior velocidade na recuperação do 
paciente, fatores que somados justificam e 
viabilizam a implantação da prática de 
assistência domiciliária (TAVOLARI; 
FERNANDES; MEDINA, 2000). 
        Os mesmos autores apontam que além das 
facilidades, dificuldades também precisam ser 
evidenciadas, citando-se: 

 O horário de trabalho e afazeres 
domésticos das famílias que dificultam a 
realização da assistência domiciliar. 

 Gasto de tempo, entre a locomoção e 
execução da visita. 

 A estratégia demanda um alto custo 
com pessoal qualificado e com a sua 
locomoção. 

 A falta de disponibilidade e/ou a 
ausência de pessoas vinculadas às 
famílias agendadas para ser visitadas. 

 A falta de integração entre as ações 
realizadas nas visitas e a referência à 
unidade de saúde para atenção em 
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saúde vinculada a uma especialidade 
médica. 

 A falta de capacitação em assistência 
domiciliar dos profissionais de saúde . 

É importante ponderar que, para 
proporcionarmos uma assistência à saúde com 
qualidade, é necessário entender 
cliente/paciente como um ser singular de 
forma holística, pertencente a um contexto 
social e familiar que condiciona diferentes 
formas de viver e adoecer (SOUZA; LOPES; 
BARBOSA, 2004). 
         Cabe ainda analisar os reflexos 
importantes frente ao gerenciamento de 
enfermagem  

Pesquisadores do tema relatam que a 
prática gerencial e o mundo do trabalho na 
enfermagem são primordiais para a discussão 
de competências com a finalidade de promover 
respostas dessa prática (CUNHA; XIMENES 
NETO, 2006). 

O foco principal da organização 
assistencial de enfermagem é o planejamento 
voltado para a equipe subordinada com intuito 
de satisfazer as necessidades do paciente 
assistido. É importante salientar duas 
características no processo de enfermagem: um 
é o processo de trabalho de cuidar e o outro 
processo é voltado para administrar (WILLING; 
LENARDF, 2002). 

Bonfim (2010, p.19) entende que a 
enfermagem é: 

 
[...] um conjunto de técnicas, saberes e 
tecnologias utilizadas para operar o processo 
que visa promover condições para a atenção 
as necessidades de saúde, conforme uma dada 
concepção de processo saúde/doença e de 
modelo assistencial. 

Ressalta-se que, frente à patologia, o 
alívio da dor, o enfrentamento da vida diária de 
cada paciente/cliente, o enfermeiro tem 
competência para uma excelente gestão da 
atenção à saúde, garantindo assim, a segurança 
e eficácia do tratamento prestado (TAVOLARI; 
FERNANDES; MEDINA, 2000). 

             Em particular, o dimensionamento de 
pessoal de enfermagem para AD, é um grande 
desafio voltado para o gerenciamento 
assistencial. Dal Ben e Gaidzinski (2007) 
desenvolveram método capaz de construir um 
modelo de dimensionamento de pessoal de 
enfermagem eficaz. As etapas para 
dimensionar seguem uma linha de raciocínio 
destacando pontos primordiais em obter um 
resultado satisfatório, são eles: a média de 
trabalho diária em AD; determinação da 
proporção da categoria profissional da 
enfermagem; jornada de trabalho da equipe de 
enfermagem e índice de segurança técnica, 
portanto é necessária a aplicação da escala de 
Fuggulin (2005) com a finalidade de identificar 
o grau de dependência de cada 
paciente/cliente e resultar em um dominador 
comum frente ao número exato de 
profissionais a prestar assistência. 

A elaboração de um instrumento 
específico foi desenvolvida para entender o 
grau de dependência de cada cliente/paciente 
a ser assistido em sua residência, esse 
instrumento é caracterizado pelo (TISS) 
Therapeutic Intervention Scoring System que 
identifica através de check list a necessidade de 
tempo da enfermagem que ele necessitará 
(apud DAL BEN; SOUSA, 2004). 

A assistência gerencial na AD pode ser 
representada pelo diagrama abaixo (BONFIM, 
2010). 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de assistência gerencial em AD. 
Adaptado de Bonfim, 2010. 
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A tomada de decisão do enfermeiro 
para a realização da organização do trabalho, 
muitas vezes depende de normas institucionais 
dificultando o acontecimento de aplicações 
necessárias, no entanto, o grau de autoridade e 
o poder de decisão destacam a autonomia do 
profissional, sendo cabíveis articulações que 
promovem a melhoria ao serviço prestado 
(WILLING; LENARDF, 2002). 

Cunha e Ximenes Neto (2006) referem 
um modelo de competências para o enfermeiro 
gestor, sendo seis itens descritos: poder 
pessoal, efetividade interpessoal, gestão 
financeira, gestão de recursos humanos, 
cuidados com o “staff”, com o paciente e 
consigo mesmo.  
           Dal Ben (2005), afirma a importância do 
equilíbrio profissional diante o beneficiário 
mantendo o monitoramento das relações 
humanas aplicadas pelo enfermeiro, 
deliberando as atividades prestadas por cada 
profissional assegurando a relação entre 
cliente/paciente e a equipe. Cabe ao 
enfermeiro implantar o processo assistencial 
incluindo: consulta de enfermagem, avaliar 
condições do domicilio, estruturação visando o 
atendimento as necessidades do paciente e a 
capacitação da equipe interdisciplinar. 

É imprescindível o conhecimento 
teórico científico nas práticas assistenciais dos 
procedimentos realizados concomitante a 
tomada de decisão na intervenção dos 
cuidados prestados (SILVA et al., 2009). 

No Brasil, o emprego do processo de 
enfermagem foi incentivado por Wanda de 
Aguiar Horta, na década de 1970, em São 
Paulo, que trouxe como referencial teórico a 
Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
(NHB) de Maslow e Mohama, sendo assim o 
enfermeiro é capacitado para a aplicação da 
SAE de forma holística e individualizada 
seguindo as etapas desse processo.  

O processo é composto por: Coleta de 
dados (histórico), Diagnóstico, Planejamento, 
Implementação e Evolução, partindo desse 
norte a SAE é um modelo metodológico ideal 
para o enfermeiro executar seus 
conhecimentos técnico-científicos na prática 
assistencial (SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 2011).  

Alves e colaboradores (2007, p. 101) 
afirmam que: 

 

A enfermagem assistencial é responsável pela 
execução do plano de cuidados na residência 
do paciente e tem sob sua responsabilidade o 
cliente, a família e os demais profissionais 
envolvidos naquele plano. A atuação da 
enfermagem assistencial pode ocorrer de duas 
maneiras na internação domiciliar em si, com 
cuidados curativos e no gerenciamento de 
saúde, trabalhando com orientações e 
prevenção de agravos à saúde. 

 

É imprescindível que o enfermeiro 
exerça no domicílio um de seus papéis mais 
importantes de todo o processo do cuidar: o 
acolhimento. É acolhendo, conversando com o 
paciente, entendendo as suas queixas e 
sabendo ouvi-lo, que se transmite confiança. 
Dessa forma é possível realizar a promoção de 
saúde com integralidade e eficácia (FREIRE et 
al., 2008). 

 
No cuidado domiciliar o enfermeiro 

deve estabelecer uma relação de empatia com 
o paciente e familiares, de forma que 
possibilite o desenvolvimento de habilidades de 
observação do contexto mais abrangente de 
fatores que influenciam na recuperação do 
paciente. Noutro norte, o enfermeiro tem 
como responsabilidade identificar a 
necessidade de outros profissionais, como 
fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional ou médico. O trabalho 
de equipe respalda e dá segurança, tanto para 
o paciente como para o profissional de 
enfermagem. Por se tratar de um elo entre o 
paciente e a área de saúde, cabe ao enfermeiro 
o treinamento do cuidador familiar e a 
supervisão de um técnico ou auxiliar de 
enfermagem (PAZ; SANTOS, 2003). 

Na sistematização do cuidado domiciliar 
foram destacados princípios norteadores ou 
aspectos que contribuem com a metodologia 
do cuidado domiciliar: 

•A atitude participativa gerada pela 
aproximação do profissional de saúde e 
da família, possibilitando neste contexto 
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um planejamento centrado nos 
cuidados ao paciente; 
•A integralidade das ações de 
enfermagem, como a entrevista, a 
observação e a avaliação envolvem o 
paciente, a família, as relações e o 
ambiente; 
•A educação em saúde dirigida para a 
capacitação dos cuidadores informais 
quanto aos procedimentos simples para 
a realização destes a fim de estabelecer 
maior conforto e segurança ao paciente, 
bem como para os membros de sua 
família; 
•A atitude preventiva tem o propósito 
de detectar enfermidades 
precocemente, permitindo a 
manutenção e avaliação das 
capacidades e habilidades funcionais do 
paciente no ambiente domiciliar; 
•A equipe multiprofissional, quando 
inserida no contexto familiar, torna-se a 
base da promoção do cuidado (PAZ; 
SANTOS, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a crescente demanda na solução 
da prestação de serviços da área de saúde é 
importante aprofundar os conhecimentos 
sobre a viabilidade econômica e humanitária do 
atendimento domiciliar, atendendo aos 
inúmeros casos de pacientes portadores de 
doenças crônicas ou patologias terminais além 
de programas que contemplem as necessidades 
específicas em todo o ciclo vital do ser humano 
através de medidas de prevenção, tratamento 
e reabilitação adequados e de qualidade, fora 
do ambiente hospitalar. Pela caracterização das 
publicações e legislações analisadas, a 
implantação da assistência à saúde domiciliar 
apresenta diversas vantagens se comparado ao 
sistema hospitalar convencional, pois reduz 
custos para o sistema de saúde pública e saúde 
privada liberando leitos hospitalares para 
pacientes efetivamente mais graves e 
portadores de quadros clínicos ou cirúrgicos 
agudos. Respaldado pela legislação, o 

enfermeiro tem plena autonomia para 
gerenciamento e realização de assistência 
domiciliária com ênfase na saúde, liderando a 
equipe interdisciplinar que atua nesta 
modalidade de serviços. 

Partindo da premissa que o objetivo está 
na busca do bem-estar holístico de cada 
cliente/paciente, a abordagem no domicilio 
deve estar alicerçada e executada através da 
anamnese, do exame físico e da aplicação da 
sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE), pois a instrumentalização legal e técnica  
possibilita o estabelecimento de vínculos de 
confiança e segurança, contribuindo para a 
identificação, muitas vezes precocemente  
alterações biopsicossociais do indivíduo e 
familiares. 

Nessa condição, o enfermeiro tem papel 
fundamental na equação e resolução dos 
problemas de saúde apresentados pelos 
pacientes/clientes, servindo de elo entre ele, a 
família e a prestadora de serviços em saúde 
pública ou privada.  

Vislumbra-se para um futuro próximo que 
o mercado de trabalho para enfermeiros 
generalistas e especialistas em atendimento 
domiciliar esteja em expansão pelo aumento da 
longevidade da população e outros fatores 
associados a doenças crônicas, cuidados 
paliativos, cuidados com idosos e melhoria da 
qualidade de vida.. 

Observou-se ainda que após o 
levantamento dos artigos científicos com 
pesquisas aplicadas ao tema  e da experiência 
vivenciada na prática em home care, torna-se 
claro que é importante o  conhecimento 
específico no que diz respeito ao termo 
assistência domiciliaria para que as práticas 
sejam executadas com eficácia, tenham 
fundamentos científicos e obtenham êxito 
frente aos objetivos traçados e indicadores de 
saúde. 

Novos estudos científicos deverão ser 
realizados buscando ampliar e incrementar o 
campo de atuação do enfermeiro fora do 
ambiente hospitalar, gerando conhecimento 
que fundamente a prática clínica no domicílio. 
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