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ETEC:  DR. JOSÉ LUÍZ VIANA COUTINHO 
 

CÓDIGO: 073 
 

MUNICÍPIO: JALES 

EIXO TECNOLÓGICO: 
 

Ambiente, Saúde e Segurança 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUALIFICAÇÃO:  
 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

MÓDULO:  IV 

COMPONENTE CURRICULAR: 
 

Enfermagem Domiciliária 

C.H. SEMANAL: 
 

02 horas 

PROFESSOR:  Leidepaula da Rocha Belon 
 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
 

• Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de 
qualidade;  
• Desempenhar suas atividades em instituições de saúde públicas e privadas, em 
domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches e outros, com 
responsabilidade, justiça e competência, considerando os princípios básicos de 
universalidade, equidade e integralidade da assistência à saúde;  
• Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental;  
• Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 
conduta do profissional de saúde;  
• Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção;  
• Possuir visão crítica-reflexiva, conhecer a realidade social na qual está inserido e 
ser comprometido com as necessidades de saúde da população; Ações relativas à 
educação para o autocuidado;  ações de proteção e prevenção relativas a segurança 
biossegurança na área de saúde e nas ações de enfermagem 
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
1. Analisar as ações de assistência à saúde, 
segundo as características históricas do Home 
Care e as necessidades de atendimento em 
domicílio.  
 
 
 
 
 
2. Integrar a promoção da saúde e a 
abordagem dos fatores ambientais, 
psicossociais, econômicos, culturais e pessoais 
que afetam o bem-estar da pessoa doente e da 
família no atendimento domiciliar.  
 

1.1. Relacionar os cuidados de enfermagem 
em domicílio, de acordo com os objetivos e 
características do Home Care.  
1.2. Realizar os cuidados de enfermagem em 
domicílio, de acordo com as características 
de funcionamento da assistência domiciliar 
estabelecido para cada paciente.  
 
2.1.. Identificar os principais problemas de 
saúde do cliente em atendimento no 
domicílio.  
2.1.. Relacionar as prioridades em qualquer 
atendimento prestado.  
2.3. Perceber a importância de se respeitar e 
promover a autonomia do cliente e da 
família.  
2.4. Indicar ajustes que podem ser feitos no 
domicílio para melhorar a qualidade de vida 
do cliente.  
2.5. Utilizar a comunicação com o cliente e 
com a família para maior efetividade no 
atendimento prestado.  
2.6. Preservar a privacidade e confiabilidade 
das informações do cliente e da família.  
2.7. Identificar o plano de cuidados com base 
no referencial do autocuidado.   

1. História do Home Care:  
- No Mundo  
- No Brasil  
 
2. Home Care:  
- Conceito  
- Objetivos  
- Características  
 
2. Aspectos legais da assistência domiciliar  
 
3. Regulamentação dos aspectos da 
assistência domiciliar no âmbito do SUS  
 
4. Direitos do paciente  
 
5. Funcionamento da Assistência Domiciliar:  
- Cobertura assistencial  
- Terminologia  
- Critérios para inclusão  
- Modalidades  
- Equipamentos e materiais  
- Gerenciamento das atividades (tarefas)  
- Medicamentos e suprimentos controlados  
 
6. Treinamento familiar para o cuidado pós alta  
 
7. Equipe Multiprofissional:  
- Atribuições do Técnico em Enfermagem  
- Atribuições dos demais profissionais que 
atuam em Home Care  
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8. Tipos de sistema de prestação de cuidados 
à saúde  

 Cuidado intensivo  

 Cuidado coronariano  

 Cuidado respiratório  

 Cuidado oncológico  

 Cuidado intensivo neonatal e pediátrico 

 Terapia renal substitutiva  

 Traumatismo  

 Cuidado ortopédico  

 Cuidado gerontológico  
 
9. Causas e riscos de acidente de trabalho em 
domicílio  
 
10. Perfil dos profissionais de enfermagem e 
ética profissional no atendimento em domicílio  
 
11. Cuidador formal e informal  
 
12. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em domicílio:  
Anotação de enfermagem  
 
14. Terapias alternativas  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia 
e Mês 

1.1. Relacionar os cuidados de 
enfermagem em domicílio, de acordo 
com os objetivos e características do 
Home Care.  
1.2. Realizar os cuidados de 
enfermagem em domicílio, de acordo 
com as características de funcionamento 
da assistência domiciliar estabelecido 
para cada paciente.  
 
2.1.. Identificar os principais problemas 
de saúde do cliente em atendimento no 
domicílio.  
2.1.. Relacionar as prioridades em 
qualquer atendimento prestado.  
2.3. Perceber a importância de se 
respeitar e promover a autonomia do 
cliente e da família.  
2.4. Indicar ajustes que podem ser feitos 
no domicílio para melhorar a qualidade 
de vida do cliente.  
2.5. Utilizar a comunicação com o cliente 
e com a família para maior efetividade 
no atendimento prestado.  
2.6. Preservar a privacidade e 
confiabilidade das informações do 
cliente e da família.  
2.7. Identificar o plano de cuidados com 

1. História do Home Care:  
- No Mundo  
- No Brasil  
 
2. Home Care:  
- Conceito  
- Objetivos  
- Características  
 
3. Aspectos legais da assistência domiciliar  
 
4. Regulamentação dos aspectos da 
assistência domiciliar no âmbito do SUS  
 
5. Direitos do paciente  
 
6. Funcionamento da Assistência Domiciliar:  
- Cobertura assistencial  
- Terminologia  
- Critérios para inclusão  
- Modalidades  
- Equipamentos e materiais  
- Gerenciamento das atividades (tarefas)  
- Medicamentos e suprimentos controlados  
 
7. Treinamento familiar para o cuidado pós 
alta  
 

  
- Aula expositiva;  
 
- Exercícios de Fixação.  
 
- Leitura dirigida.  
 
- Discussão de casos.  
 
- Avaliação escrita individual.  
 
- Pesquisas. 
 
- Projeto leitura. 

1 e 2 –  28/01 a 
04/03 

 
 
 
 
 
 
 

3 e 4 – 04/03 a 
25/03 

 
 
 

5- 25/03 a 01/04 
 
 

6 – 01/04 a 13/05 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- 13/05 a 20/05 
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base no referencial do autocuidado.   8. Equipe Multiprofissional:  
- Atribuições do Técnico em Enfermagem  
- Atribuições dos demais profissionais que 
atuam em Home Care  
 
9. Tipos de sistema de prestação de 
cuidados à saúde  

 Cuidado intensivo  

 Cuidado coronariano  

 Cuidado respiratório  

 Cuidado oncológico  

 Cuidado intensivo neonatal e 
pediátrico 

 Terapia renal substitutiva  

 Traumatismo  

 Cuidado ortopédico  

 Cuidado gerontológico  
 
10. Causas e riscos de acidente de trabalho 
em domicílio  
 
11. Perfil dos profissionais de enfermagem e 
ética profissional no atendimento em 
domicílio  
 
12. Cuidador formal e informal  
 
13. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em domicílio:  

 Anotação de enfermagem  
 
14. Terapias alternativas  
 

 
8- 20/05 a 27/05 

 
 
 
 

9- 27/05 a 03/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- 03/06 a 10/06 
 
 
 

11, 12, 13 e 14– 
10/06 a 24/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar as necessidades 
do cliente a ser atendido no 
domicílio, assegurando uma 
melhor qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Integrar a promoção da 
saúde e a abordagem dos 
fatores ambientais, 
psicossociais, econômicos, 
culturais e pessoais que 
afetam o bem-estar da 
pessoa doente e da família.  
 
 
 

1. Identificar os principais 
problemas de saúde do 
cliente em atendimento no 
domicílio.  
2. Relacionar as prioridades 
em qualquer atendimento 
prestado.  
3. Perceber a importância de 
se respeitar e promover a 
autonomia do cliente e da 
família.  
4. Indicar ajustes que podem 
ser feitos no domicílio para 
melhorar a qualidade de vida 
do cliente.  
 
 
5. Utilizar a comunicação 
com o cliente e com a família 
para maior efetividade no 
atendimento prestado.  
6. Preservar a privacidade e 
confiabilidade das 
informações do cliente e da 
família.  
7. Identificar o plano de 
cuidados com base no 
referencial do autocuidado.  
 

- Avaliação escrita. 
 
 
- Observação direta.  
 
 
- Participação em aula. 
 
 
- Pesquisa e apresentação 
oral. 
 
  
- Discussão de Artigo. 
 
 
- Apresentação Trabalho.  
 
- Estudo de caso. 
 

 Interesse, 
 

 Cooperação, 
 
 

 Senso crítico e 
organização de 
informações. 

 
  Cumprimento de 

prazos, 
 

  Criatividade, 
 

 Clareza nas idéias 
(oral), 

 
 Pesquisa nas 

diferentes 
bibliografias  

 
 
 
 
 
 

 
- Elaboração das respostas 
de forma clara, com 
linguagem apropriada, 
utilizando-se de linguagem 
técnica.  
 
 
 
- Senso critico, organização 
de idéias, coerência com a 
realidade, participação, 
interesse.  
 

 

 



 

Centro Paula Souza – 1 SEMESTRE/2014 Página 7 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica 

 Curso Didático de Enfermagem. 7ªedição modulo II. Editora Yendis.  

 www.portalhomecare.com.br  

 www.paliativo.org.br   
 

Material Didático Específico 

- Curso Didático de Enfermagem. 7ªedição modulo II. Editora Yendis.  
- www.portalhomecare.com.br  
- www.paliativo.org.br  
- www.saude.gov.br 
 

Outros Materiais Didáticos 

Internet , Data-Show, Artigos científicos. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua  

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que 

for diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o 

desenvolvimento do curso. 

- Acompanhamento individualizado dos alunos sanando suas dificuldades, proporcionando a 
eles oportunidades para esclarecimento de dúvida.  
 
- Recuperação contínua.  
 
- Atividades extras, tais como: pesquisas, trabalhos, exercícios e prova oral. Avaliação escrita 

de conteúdo no qual o aluno obteve menção insatisfatória.  

http://www.paliativo.org.br/
http://www.saude.gov.br/
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VII – Identificação: 

Nome do Professor: Leidepaula da Rocha Belon 

Assinatura: 

Data: 07/02/2014 

 

VIII– Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente curricular do Plano 

de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

Nome do Coordenador: Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura: 

Data: 10/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


