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PALNO DE CURSO
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Enfermagem
Disciplina: Enfermagem no Atendimento Domiciliar, na Paliação e na Finitude
Professor: Ysnaia Poliana H. Colombo Camarão
E-mail: ysnaia.camarao@fasete.edu.br
Código: ENF7N142
Carga Horária: 40h
Créditos: 02
Pré-requisito(s): Período: VIII
Ano: 2017.1
2. EMENTA:
Estuda a atuação do Enfermeiro e o atendimento domiciliar. Avaliação das necessidades de enfermagem na
pessoa fora de possibilidade terapêutica clínica. O cuidado com a família e o cuidador. Humanização do cuidar.
Filosofia dos cuidados paliativos. O viver e o morrer com dignidade. O luto e suas formas de expressão.
Legislação especifica nos caso de óbito em diferentes locais e condições.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Integrar a Enfermagem em processos que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde no domicílio,
caracterizado pelo dinamismo do processo e participação ativa da família e comunidade, bem como a preparação
do profissional de Enfermagem frente ao paciente gravemente enfermo e as formas de enfrentamento da morte do
mesmo e da família.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:
Capacitar o aluno a entender e elaborar programas ou Serviços de Atendimento e Assistência
domiciliares diagnosticando suas diversas modalidades e finalidades capacitando a família e cuidadores
para o exercício do cuidado integral a nível de domicílio; e orientá-lo no enfrentamento das questões
relativas a morte junto ao paciente e seus familiares.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I:
 Atendimento e Assistência Domiciliar – seus conceitos, caracterização e finalidades;
 Cuidados Paliativos, a morte e o enfermeiro diante do paciente terminal e família.Visita
Domiciliar, suas particularidades e a enfermagem como integrante da equipe multidisciplinar.
Unidade II:
 Internação Domiciliar – conceitos, filosofia, modalidades, equipe multidisciplinar e suas funções
específicas, inclusão e exclusão do paciente, o papel da família e do cuidador no processo do
cuidar no domicílio;
 Visita Domiciliar, suas particularidades e a enfermagem como integrante da equipe
multidisciplinar.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
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Os recursos didáticos utilizados para o desenvolvimento da disciplina serão constituídos aula
expositiva dialogada, estudo dirigido, análises de casos práticos, filmes e posterior discussão sobre a
atuação do enfermeiro frente às dificuldades da prática. Durante o processe será observado a
frequência, pontualidade e qualidade da participação.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) Confecção de artigo científico e exposição de Banners sobre Doação de órgãos e morte cerebral.
Valor: 10
b) Avaliação teórica bimestral: escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual; sem
consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos;
c) Nota da unidade: média aritmética das duas avaliações.
2a ETAPA DE AVALIAÇÃO:
d) Avaliação escrita parcial com questões dissertativas e objetivas; individual; sem consulta.
Valor: 10,0 (dez) pontos.
e) Avaliação teórica bimestral: escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual; sem
consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos;

2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; sem
consulta; valor: 10,0 (dez).
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; sem
consulta; valor: 10,0 (dez).
OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com necessidades e comunicados prévios da
secretaria acadêmica da IES FASETE.
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento semanal, mediante agendamento prévio.
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Paulo: Atheneu, 2011.
10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALVARENGA, Ronize Espíndola de. Cuidados Paliativos Domiciliares: Percepções do paciente
oncológico e de seu cuidador. Porto Alegre: Moriá, 2005.
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Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul/SP: Yendis, 2012. (Práticas de
Enfermagem)
LOPARIC, Zeljko. Ética e Finitude. São Paulo: Escuta, 2004.
PESSINI, L. Distanásia: até quando prolongar a vida? São Paulo: Loyola. 2007.
PESSINI, L. Humanização e Cuidados Paliativos. São Paulo: Loyola. 2014.
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ANEXO: Plano Individual de Trabalho.

