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CUIDADO 

HOME CARE: REFLECTIONS REGARDING THE 

PARTICIPATION OF CARER/FAMILY/NURSE DURING THE 

CARE 

RESUMO 

As novas práticas de assistência à saúde são resultantes de uma 
reorientação na forma de conceber o processo saúde-doença, tendo 
como mudança principal o deslocamento do lócus de cuidado, 
centrando-se prioritariamente na saúde do indivíduo em seu con-
texto familiar. Nessa perspectiva a Internação Domiciliar (ID) sur-
ge como um cuidado prestado no domicílio em substituição ao 
modelo hospitalocêntrico, por equipe multiprofissional habilitada 
para tal, com suporte técnico e logística própria, tendo o domicilio 
do paciente como cenário para essa práxis. Dessa forma, diante da 
magnitude do assunto, busca-se com o presente artigo discutir, 
através de revisão bibliográfica a participação do cuida-
dor/família/enfermeiro nesta nova proposta de modalidade de 
cuidado em que se constituí a ID. 
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ABSTRACT 

The new assistance practices for health are results from a reorien-
tation regarding the form of conceiving the health-disease process, 
having as a main change the displacement of the care place with 
its priority in the individual's health concerning his family context. 
In that perspective, the Home Treatment (HT) appears as a home 
care replacing the hospital center model performed by a multipro-
fessional team which is qualified for it with both technical support 
and its own logistics, having the patient's home as scenery for that 
practice. Therefore, due to the magnitude of the subject, the pre-
sent article aims to discuss it through a bibliographical revision 
regarding the participation of the carer/family/nurse in this new 
care modality proposal constituting the HT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Internação domiciliar (ID) é o nome dado ao cuidado prestado no domicilio do pacien-

te, em substituição ou alternativa à hospitalização por equipe técnica habilitada e mul-

tiprofissional da área de saúde, com estrutura e logística de apoio, integrado a um pro-

grama específico com essa finalidade (BOLONHEZI, 2005). 

Este serviço é uma modalidade de assistência recente no sistema público de 

saúde brasileiro, que envolve profissionais de saúde e prestação de cuidado no domici-

lio do cliente. Essa modalidade de atendimento tem-se tornado um importante serviço 

nos últimos anos em vários países do mundo, sendo que no Brasil o movimento é mais 

recente - século XX, e tem seu desenvolvimento mais amplamente no setor privado, e 

de forma mais lenta no setor público. 

Conforme Fonseca (2005), o conceito de internação domiciliar surgiu nos Es-

tados Unidos em 1887, originando a partir da proposta inovadora de duas enfermeiras 

Lillian Walt e Mary Brewster, que destacaram as vantagens que teriam os usuários 

com esse tipo de atendimento. A partir desse contexto, surgem as Enfermeiras Domici-

liares, e lentamente se agrupam, se organizam, formando instituições que objetivavam 

implantar esse tipo de assistência com uma impactante redução de custos. Essa moti-

vação econômica levou à repetição de tal fenômeno em diversos países do mundo. 

Envolvendo a presença contínua de profissionais no domicilio e o uso de e-

quipamentos e materiais, a ID é a modalidade mais específica de atenção domiciliar. 

Ela é operacionalizada utilizando-se da visita domiciliar como instrumento de realiza-

ção das atividades propostas. (LACERDA, 2006). 

A presença e a participação do enfermeiro nessa prática assistencial, junto à 

família, são de grande importância considerando que: contextualizando com a nossa 

realidade, somos o maior grupo profissional da área de saúde no cuidado, temos como 

objeto profissional o cuidado do cliente; somos parte integrante da equipe multiprofis-

sional da saúde; recebemos formação acadêmica que propicia conhecimentos técnicos e 

científicos que nos habilitam à competência, habilidades e atitudes para o desempenho 

das atividades junto à clientela dos mais variados segmentos da área da saúde, inclu-

indo a gerencial, principalmente no que se refere à educação dos recursos humanos. 

A prestação de cuidado a domicílio encontra-se integrado ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) que busca novas modalidades - um modelo assistencial novo, enfati-

zando-o como uma ação de cuidado e especialmente observando as mudanças que es-
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tão ocorrendo no nosso país. Essas mudanças se referem tanto ao perfil demográfico, 

como epidemiológico, com conseqüente aumento de sobrevida da população e das do-

enças crônicas que, aliadas a outros fatores, levam a um aumento da demanda da in-

ternação hospitalar, convergindo na superlotação, faltas de leitos e considerável au-

mento de custos com a saúde. Esses fatos reforçam a necessidade e o compromisso de 

políticas de saúde, em relação aos usuários e de quem cuida deles, preocupadas em en-

contrar estratégias capazes de viabilizar a cobertura necessária ao número de pessoas 

cada vez maior que busca assistência.  

Dessa forma, diante da magnitude do assunto, busca-se com o presente artigo 

discutir, através de revisão bibliográfica, a participação do cuida-

dor/família/enfermeiro nessa nova proposta de modalidade de cuidado em que se 

constitui a ID. 

Assim no intuito de operacionalizar de forma efetiva o artigo, dividimos o 

mesmo em quatro momentos: A Família Enquanto Unidade de Cuidado; Resgatando o 

Histórico da Internação Domiciliar; Contextualizando o Cuidado no Domicílio; Cuida-

do Domiciliar: Enfermeiro/Cuidador/Família, seguidos das Considerações Finais. 

2. A FAMÍLIA ENQUANTO UNIDADE DE CUIDADO 

As novas práticas de assistência à saúde são resultantes de uma reorientação na forma 

de conceber o processo saúde-doença, tendo como mudança principal o deslocamento 

do lócus de cuidado, centrando-se prioritariamente na saúde do indivíduo em seu con-

texto familiar. 

O conceito de família ao longo do tempo foi incorporando significados dife-

rentes, sendo concebido atualmente para além dos laços de consangüinidade, valori-

zando as relações de vínculo e afeto. 

A conceituação de família, proposta por Elsen et al. (1994), inclui a definição 

de família nuclear como aquela composta por pai, mãe e filhos e a extensa ou ramifica-

da quando diferentes gerações são inclusas. Para esses autores, algumas famílias con-

sideram como membros pessoas com quem mantêm laços de afetividade ou amizade, 

sem considerar dessa forma, nenhuma consangüinidade. 

Conforme Weirich et al. (2004), a composição familiar é assunto que implica 

em várias discussões, sendo permeado por muitas particularidades. Ela vem na atuali-

dade se reorganizando e se modificando em função das mudanças estruturais e eco-
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nômicas que a sociedade lhes impõe, articulando-se na busca da manutenção da saúde 

e bem-estar de seus membros. 

Para Ângelo e Bousso (2001) é fundamental indagar a família sobre quem a 

mesma considera ser “família”, ainda que a Estratégia de Saúde da Família só cadastre 

os componentes familiares que residam na área de abrangência. 

Acreditamos que a família possui características especiais, independente da 

forma como está constituída, pois a aproximação e a convivência com seus membros, 

possibilitam maiores condições para identificar e acompanhar o processo saúde - do-

ença de seus integrantes.  

Nessa perspectiva, a família constituiu-se em uma unidade de cuidados de 

saúde, porém se torna difícil concordar que ela é sempre eficiente no desempenho des-

se papel, devido a diversos fatores imbuídos nessa relação,seja pela sua cultura, sua 

maneira como se apropria dos conhecimentos de saúde e os coloca em prática, sua re-

lação e o comprometimento que estabelece com seus membros e mais globalmente a 

forma como está incluído na sociedade, seu acesso ao trabalho e à renda, à educação e 

serviços de saúde. 

A doença de um de seus membros pode colocar em risco a harmonia deste sis-

tema, exigindo da família adaptação e enfrentamento da situação de crise, pois dela 

advém necessidades econômicas e de cuidados anteriormente dispensáveis. 

Quando passamos a considerar o nosso cliente inserido em um contexto fami-

liar, passamos também a ver esta família como nosso cliente e nem sempre a família es-

ta preparada ou possui condições para dar ou prover cuidados de saúde. 

Diante dessa possibilidade, se faz necessário que o sistema de saúde, através 

de ações articuladas e profissionais capacitados e comprometidos, acolha, oriente e 

prepare a mesma para vivenciar essa nova situação, oferecendo não só cuidados de sa-

úde, mas também auxiliando na sua reorganização e identificação de redes de apoio 

para enfrentar a situação que ora se apresenta. 

Corroborando as idéias acima, Ângelo e Bousso (2001) acreditam que assistir a 

família como unidade de saúde requer conhecer como esta se cuida, identificando suas 

forças, suas dificuldades e os esforços e responsabilidades empenhados por todos. 

Os profissionais que almejam realizar o cuidado à família deverão então co-

nhecer plenamente o seu funcionamento, os fatores que a influenciam, as formas de 
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enfrentamento das situações problemas e as interconexões desta com a sociedade como 

um todo. 

3. RESGATANDO O HISTÓRICO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

Ao longo da história tem-se utilizado de diferentes estratégias no atendimento aos do-

entes. Os primeiros dados sobre internação domiciliar datam de 1796 do Boston Dis-

pensary que prestava atendimento às pessoas carentes e enfermas, oferecendo um ser-

viço diferenciado no domicilio (CARBAJAL, 2000). 

Naquela época o hospital acolhia todos os doentes de forma ilimitada e indis-

criminada, o que provocou uma superlotação, chegando a alojar até oito pessoas em 

cada leito, o que causou condições indesejáveis para os tratamentos. 

As primeiras organizações a atuarem nos Estados Unidos neste tipo de assis-

tência foram no Estado de Carolina do Sul, no século XIX, praticada por mulheres da 

Sociedade Beneficente de Charleston (DIECKMANN, 2004). 

Após modificações introduzidas por Florence Nightingale, surgem a Visiting 

Nurses Association, também no mesmo século, reunindo as pessoas que participam 

dessa modalidade de atendimento.  

Conforme Fonseca (2005), nos Estados Unidos, em 1887, a proposta inovadora 

de atendimento domiciliar de duas enfermeiras: Lillian Walt e Mary Brewster, que des-

tacaram as vantagens que teriam os usuários com esse tipo de atendimento. A partir 

desse contexto surgem as Enfermeiras Domiciliares, e lentamente se agrupam, se orga-

nizam, formando instituições que objetivavam implantar esse tipo de assistência com 

uma impactante redução dos custos; esta motivação econômica levou à repetição de tal 

fenômeno em diversos paises do mundo. 

Em 1947, o médico Bluestone, médico do Hospital Guido Montefiore, de Nova 

York, lançou a idéia de atender alguns clientes no domicilio, através de equipes pres-

tando Assistência Domiciliar, aproveitando os leitos dos próprios clientes em suas ca-

sas, fazendo destas uma extensão do atendimento realizado no hospital. Nasceu como 

estratégia para resolver o problema da insuficiência de leitos para os clientes que espe-

ravam por uma vaga no hospital e proporcionar mais conforto ao cliente permitindo 

que permanecesse no seu ambiente familiar (MENDES, 2001). 
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Em 1959, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o alto valor da 

assistência domiciliar e a recomendou a diversos países. Este serviço possui uma gran-

de variabilidade na sua execução porque precisa flexibilizar-se e adaptar-se às condi-

ções e especificidades de cada região/local (SILVA, 2006). 

No Brasil, a prática da Internação a Domicílio, constitui-se numa modalidade 

vinculada à proposta do SUS com base nos seus princípios doutrinários da integrali-

dade, da equidade e da universalidade. 

Essa modalidade de atendimento encontra amparo legal na Lei nº. 10424, de 

15 de Abril de 2002, que regulamenta a Internação Hospitalar domiciliar no SUS, a-

crescenta o capítulo e artigo à lei 8080, de 19 de setembro de 1990 e dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcio-

namento de serviços correspondentes e dá outras providências. 

O Ministério da Saúde (2006) conceitua a Internação Domiciliar como: “um 

conjunto de atividades prestadas no domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exi-

jam intensidade de cuidados, mas que possam ser mantidas em casa por equipe exclu-

siva para esse fim”. 

Assim, a atenção domiciliar foi regulamentada através da Legislação em Vigi-

lância Sanitária, Resolução RDC nº. 11, de 26 de janeiro de 2006. Ela dispõe sobre o Re-

gulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar, 

Publicado no Diário Oficial da União do Poder Executivo, de 30 de janeiro de 2006. 

A partir dessa resolução, todas as instituições públicas ou privadas que reali-

zam este tipo de atendimento deverão adotar os padrões de funcionamento determi-

nados através dessa resolução (SILVA, 2006). 

O Ministério da Saúde através da portaria nº. 2529 , de 19 de outubro de 2006, 

estabelece requisitos para credenciamento e critérios para realização de internação 

domiciliar no SUS, revogando a Portaria nº. 2416, de 23 de março de 1998.  

Ficam, assim, instituídos os requisitos para os estados e municípios interessa-

dos em aderir à Política Nacional de Internação Domiciliar.  
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4. INTERNAÇÃO DOMICLIAR: CONTEXTUALIZANDO O CUIDADO NO DOMICÍ-
LIO 

Estamos em um novo milênio, e são cada vez mais evidentes as manifestações positi-

vas e negativas da globalização, num contexto de profunda mudança ideológica, cultu-

ral, social e profissional. 

No Brasil, além de transformações demográficas, evidencia-se uma transição 

epidemiológica com alterações relevantes no quadro da morbidade. Estes fatos trazem 

como conseqüência o aumento de internações hospitalares, acarretando a superlotação 

das instituições, a diminuição da qualidade no atendimento, aumento dos custos e, 

muitas vezes, o distanciamento dos profissionais, especialmente do enfermeiro na inte-

ração com seus pacientes. Sendo assim, surge a ID como uma das opções para reverter 

esta situação, com o objetivo principal de humanizar o atendimento aos usuários e fa-

miliares, transferindo-os o mais rapidamente possível para os seus domicílios, conti-

nuando o seu tratamento com o programa de reabilitação e recuperação. 

Dessa forma se reduzem custos, reintegra-se o paciente a seu meio familiar, e 

há uma maior aproximação da família com a equipe de saúde, propondo um cuidado 

em parceria, especialmente usuário-família-enfermeiro. Nesse cuidado, pretende-se 

resgatar de acordo com o estado clínico do paciente, sua recuperação, independência 

funcional, autonomia, procurando mantê-lo como um cidadão ativo, participativo e 

produtivo. Como conseqüência, obtém-se a redução de custos, de infecção hospitalar, o 

aumento da qualidade de vida, preservando-o junto da família e do meio ambiente do 

qual faz parte, evitando também sua institucionalização. 

Devemos questionar a maneira como as instituições de saúde acolhem as de-

mandas de seus usuários sem levar em consideração a diferença de bases sociais que 

obriga repensar e objetivar as abordagens. 

Assim a ID busca a reversão da assistência pautada durante vários anos nas 

práticas hospitalocêntricas, propiciando uma nova lógica de atenção à saúde com en-

foque na promoção e prevenção à saúde e na humanização das ações. (Silva, 2005) 

Para Silva (2006), os principais objetivos da internação domiciliar são: 

• Educar o cliente e a família para tornar-se auto-suficiente em relação 
aos cuidados de que necessita; 

• Prestar assistência/cuidado individualizado, dissipando a insegurança 
inicial do cliente e da família; 
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• Proporcionar um cuidado mais humanizado deixando o cliente ao a-
conchego da família, vizinhos e amigos; 

• Dinamizar os leitos hospitalares, beneficiando outros clientes que não 
podem ser atendidos a domicílio; 

• Diminuir o tempo de permanência do cliente no hospital, atenuando o 
risco da infecção hospitalar; 

• Oferecer uma assistência/cuidado seguro, mas menos oneroso. 

Segundo Ladeia (2003), a assistência domiciliar à saúde, como é concebida na 

atualidade, fundamenta-se no principio do paciente poder receber os cuidados dos 

quais necessita, no convívio com seus familiares, ministrados por pessoas leigas esco-

lhidas pela família, orientados e supervisionados por uma equipe multiprofissional 

qualificada de profissionais da área de saúde, constantemente fornecendo o apoio ne-

cessário para uma melhor relação técnico-comportamental, entre cuidador e paciente. 

Para que o mesmo desempenhe de forma eficiente seu papel, se faz necessário, além de 

orientações pertinentes, um acompanhamento efetivo da relação entre ele e o paciente. 

Precisamos definir como cuidador a pessoa designada pelo paciente ou sua 

família para acompanhá-lo durante a assistência domiciliar, podendo ser familiar ou 

não, e o qual servirá como referência para as trocas de informações com a equipe da 

ID, recebendo adequada orientação para os cuidados básicos necessários, conforme o 

plano terapêutico. Este plano será a estratégia adotada para o tratamento domiciliar ao 

usuário de acordo com suas necessidades clínicas, e nele está implícito o treinamento 

para o cuidador, estabelecendo as competências entre equipe e paciente/família. 

Os cuidados básicos sãos os necessários para a manutenção de qualidade de 

vida, higiene, alimentação e conforto do usuário, que somados a alguns procedimentos 

simples podem ser aprendidos por leigos, orientados por profissionais habilitados de 

enfermagem, para propiciar uma maior autonomia ao paciente e/ou cuidador. 

As orientações iniciam no primeiro dia, através das trocas de informações, e 

prossegue no aprendizado dos cuidados básicos, na prática, fortalecendo o processo de 

educação em saúde. 

5. CUIDADO DOMICILIAR: ENFERMEIRO/CUIDADOR/FAMÍLIA 

Segundo Freire (2004), o homem ao ser absorvido pelo seu meio natural, responde a es-

tímulos e ao êxito de suas respostas, mede-se pela sua maior ou menor adaptação ao 

meio. Portanto é de extrema importância à reflexão do enfermeiro a respeito do contex-
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to para poder encontrar uma identificação da realidade no qual está sendo inserido, no 

caso, da ID., o domicilio do usuário. Considerando que o indivíduo socializa-se interi-

orizando valores, normas, disposições que o tornam identificável, então, é necessário 

que se conheçam as crenças, os hábitos, enfim a forma de viver do nosso usuário. 

Neste conhecer, é de extrema importância ressaltar o diálogo como elo insubs-

tituível entre os usuários e os profissionais, porque isso implica na credibilidade indis-

pensável para o processo da troca. Ainda o mesmo autor enfoca o diálogo como uma 

exigência existencial, sendo o encontro em que se solidariza o refletir e o agir dos sujei-

tos, necessários à permanente sutileza em perceber e detectar situações conflituosas 

que possam acontecer entre os diversos participantes do cuidado. Sendo o domicílio o 

local pertencente ao usuário e seus familiares, não é o território natural de atuação do 

enfermeiro. 

É preciso (re)pensar a prática de enfermagem, no presente caso, para poder in-

teragir de uma forma adequada com nosso usuário e também com sua família no con-

texto do domicílio, despojando-nos da rigorosidade da prática hospitalar e pensar no 

ambiente residencial, no qual estamos invadindo desconhecendo seus hábitos e cos-

tumes para poder interagir e, assim, obter as melhorias na assistência. 

Bousso e Ângelo (2001) propõem um modelo de avaliação e intervenção que 

promove uma maior aproximação do profissional com a família e que fornecem subsí-

dios para o cuidado de enfermagem. 

Essa avaliação é dividida em três momentos: avaliação estrutural que explora 

a definição que a família tem de família, avaliação de desenvolvimento relativa aos 

processos de mudanças estruturais e transformações na história da família e por fim 

avaliações funcionais que revela os detalhes de como os indivíduos se comportam uns 

com os outros. 

O genograma e o ecomapa são instrumentos que auxiliam na avaliação da fa-

mília, pois permitem uma rápida visão da complexidade estrutural da família. 

(ANGELO; BOUSSO, 2001). 

Para esses autores, o genograma é um desenho ou diagrama que contém in-

formações sobre os membros da família e suas relações nas três últimas gerações e o 

ecomapa representa as relações da família com o mundo (instituições, pessoas exter-

nas). 
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Acreditamos que a utilização desses instrumentos facilita a assistência de en-

fermagem à família, tendo em vista que é o interior da mesma que se desenvolve no 

processo saúde-doença de seus membros, auxiliando os profissionais na identificação 

dos pontos de sustentação e apoio, fragilidades, orientando o cuidado para as reais ne-

cessidades de todos, possibilitando o desenvolvimento de ações articuladas e humani-

zadas. 

Somado a isso, conforme Freire (2003), não devemos ter um processo de hu-

manização que deposita conhecimentos nos homens, ou enchê-los de conteúdos, e sim 

resgatar a consciência de si, precisamos refletir e nos conscientizar que o Profissional 

da ID deve considerar as diferenças sociais, culturais, educacionais e geográficas para 

que possa compreender as necessidades do outro. 

As sociedades são formadas de seres humanos que adotam uma forma de vi-

ver normativa, isto é, tornam-se portadores de cultura, em geral adaptadas à ambiência 

local. O individuo desde o nascimento faz parte de um sistema social, sendo herdeiro, 

de uma tradição cultural mantida pelos seus antepassados e transmitida de geração em 

geração, que o profissional tem de considerar. 

Concordamos com Freire (2003), ao referir-se que ensinar exige pesquisa, e in-

cluímos a cultura como forte fator para ensinar-aprender, assim participar de uma ex-

periência total, no qual se humaniza e conscientiza-se, sendo assim o profissional deve 

basear-se em por que busca, por que indaga o que indaga, e este enfoque nos leva à 

pesquisa. Ela nos leva a constatar, constatando consigo, intervir, educar, educando me 

educo, para a partir deste patamar, construir junto o caminho para o cuidado. 

Ainda para o mesmo autor, ao respeitar os saberes dos “educandos” e sua cul-

tura, aproveitará sua experiência, observando a distância entre criticidade e ingenui-

dade, evitando procedimentos metodicamente rigorosos, mas sim uma superação, para 

uma melhor integração entre todos os participantes do cuidado. 

Tendo consciência do reconhecimento da identidade cultural, isto é, ao assu-

mir o usuário como ser social, histórico, haverá uma troca de saberes, no qual o enfer-

meiro deverá detectar e ter autonomia para conhecer as diferentes dimensões que ca-

racteriza a realidade onde vai exercer a sua prática. 

Neste ensinar-aprender, exige também curiosidade, a qual inquieta e insere o 

profissional à busca, trazendo junto o comprometimento e devendo estar atento ao de-

sempenho, acreditando na ação para uma transformação. 
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Segundo Bocchi (2004), os cuidadores de familiares doentes vivenciam mu-

danças no estilo de vida que reduzem, modificam e geram insatisfações na vida social 

dos mesmos, devido às condições limitantes impostas pela doença, trazendo sentimen-

tos de isolamento e proporcionando relacionamento mais próximo e circunscrito às a-

tividades domésticas. 

A relação entre cuidador/usuário/enfermeiro é complexa, dependendo do 

perfil psicológico de todos, principalmente em relação à autonomia do usuário, que 

apesar de estar dependente e frágil, muitas vezes tem expectativa de exercitá-la como 

no seu passado. 

Precisamos não interpretar erroneamente uma repetição dos cuidados diários, 

com a inabilidade ou incapacidade de se tomar decisões, impondo o nosso modo de 

realizar atividades, e muitas vezes utilizando de práticas paternalistas, de proteção, 

que pode levar-nos a não respeitar o exercício de sua autonomia, infantilizando suas 

atitudes e desejos, sendo inconscientemente abusos de poder por parte de quem realiza 

o cuidado. 

É necessário que o enfermeiro reflita suas práticas, como diz Freire (2003), o 

mundo de acontecimentos, de valores, de idéias, de instituições, da linguagem, dos si-

nais, dos significados, dos símbolos, da opinião, do saber, das ciências, da religião, das 

artes, das relações, é o mundo finalmente humano, todo este mundo é produto da prá-

xis humana. 

Dessa forma, é de extrema relevância o pensar em nossa formação acadêmica, 

fruto de uma educação em enfermagem voltada fundamentalmente para a prática hos-

pitalar, e como já foi fundamentado, nos encontramos como uma modalidade de aten-

dimento diferente, que aos poucos está surgindo com um destaque de importância no 

atendimento em saúde dentro do país trazendo significativos benefícios ao usuário e 

família e fortalecendo a atuação profissional do enfermeiro. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A internação domiciliar surge como uma nova proposta de saúde no Brasil, e tentou-se 

mostrar o cuidado como uma importante questão englobando usuá-

rio/família/enfermeiro. 

É um campo fértil para aplicação de estratégias para este tipo de cuidado, que 

norteará estes programas com modelos onde a conduta dos envolvidos, especialmente 
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do profissional enfermeiro, sejam corretas tecnicamente, mas também humanizadas, 

trazendo satisfação e benéfico para os envolvidos, melhorando a qualidade de vida, e o 

aumento na confiança em relação ao profissional de saúde. 

Podemos deduzir que, ao introduzir essa forma de assistência ao usuário, há a 

otimização dos leitos e a redução dos custos hospitalares, permitindo inferir que a ID 

representa uma alternativa viável e que traz benefícios tanto para a instituição presta-

dora da assistência, como para o usuário que continua com o vínculo domiciliar e o 

profissional enfermeiro que, ao conhecer o contexto em que se encontra o cliente, con-

segue dar-lhe um cuidado mais humanizado conforme seus costumes, hábitos, cultura 

e suas reais necessidades. 

Acreditamos que esse contato no domicilio do usuário é capaz de auxiliar na 

humanização do cuidado, mas é de suma importância o interesse empático que o pro-

fissional desenvolve neste contexto, para assim baseado na realidade em que está inse-

rido, planejar e aplicar as estratégias corretas, para o cuidado ser atingido de uma for-

ma harmonioso e real para todos os envolvidos. 

Devemos ressaltar a conscientização do usuário/cuidador, da importante re-

levância que tem na participação do cuidado, sendo que este será aplicado no domici-

lio e não na instituição hospitalar. 

É preciso refletir com relação ao nosso objetivo ao entrar no domicilio dos u-

suários que venham a necessitar de nossa ajuda, e através da prática de nossas inter-

relações atingirem o resultado almejado. 
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