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Introdução
Há 103 anos a Wiesbauer atua no segmento de Ortopedia Técnica, confecção e comércio de
equipamentos da área da saúde. De lá para cá, a medicina e os cuidados com os enfermos
vêm se aperfeiçoando, tanto em sua técnica, quanto tecnologia e sensibilidade com o paciente. O Home Care surge neste cenário como uma alternativa aos altos custos de uma hospitalização ou a preferência por um atendimento exclusivo e proximidade dos familiares.
Neste eBook você poderá tirar todas as suas dúvidas,
como o que exatamente é um sistema de Home Care,
como funciona, suas vantagens e desvantagens, além de
poder comparar os custos do Home Care e da hospitalização. Toda mudança requer uma adaptação. Com o paciente do Home Care não é diferente. Após o período de tratamento, há o que é chamado de desmame do paciente.
Entenda o que isto significa no nosso eBook!

Boa leitura!

O que é um
Home Care
Bom, vamos iniciar desvendando o termo em inglês
Home Care. Home significa “lar” e Care significa
“cuidado”. Logo, a expressão Home Care nada mais
é do que “cuidado no lar”. Entretanto, ela é designada para o fim específico de cuidados com um paciente em seu lar, dispensando a hospitalização.
Neste sentido, o Home Care é um conjunto de
serviços e/ou produtos da área da saúde, realizados de maneira contínua. Os procedimentos são
realizados nos pacientes no aconchego de seu lar,
por profissionais da área da saúde ou cuidadores,
mais próximos de seus familiares e sem a impessoalidade e altos custos do ambiente hospitalar.

Perfil do paciente
para o Home Care
O perfil dos pacientes para o Home Care pode incluir a incapacidade temporária ou definitiva
para as atividades da vida diária, atraso no desenvolvimento cognitivo e físico, limitação funcional decorrente de sequelas, dependência de tecnologia para manutenção da vida ou de monitorização por pessoa capacitada. Os enfermos atendidos geralmente são idosos, pessoas
que se recuperam de acidentes ou cirurgias e até mesmo pessoas com diabetes, hipertensão,
feridas e dores constantes. Ou seja, no Home Care são realizados procedimentos desde baixa
até alta complexidade que podem ser feitos sem o auxílio da estrutura complexa hospitalar.

Como funciona
um Home Care
O paciente que estiver com suas funções vitais normalizadas,
como pressão arterial e frequência cardíaca, mas ainda precise de cuidados terapêuticos, como curativos, é um ótimo candidato para o Home Care. O primeiro passo é identificar as
suas necessidades.
Dependendo de sua enfermidade, o paciente pode necessitar
de móveis e equipamentos apropriados para o seu cuidado e
de acompanhamento especializado, como um profissional da
enfermagem, fisioterapia ou um médico. O paciente ou seu familiar entra em contato com uma empresa de Home Care
para que ela analise a situação e defina o melhor tratamento.

Quais as vantagens
de um Home Care
As vantagens do Home Care vão além da saúde física, ele
ajuda na saúde emocional também. O Home Care permite
melhores condições para a reintegração da família ou do
grupo de apoio. A promoção de iniciativas a respeito de higiene e nutrição têm por objetivo dar maior autonomia ao paciente e aos seus familiares nas atividades da vida diária.
A internação de Home Care ainda previne precocemente
possíveis complicações e o melhor de tudo: o tratamento é
humanizado. Muito se deve ao trabalho do cuidador, ou
seja, a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para
auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades diárias. Além disso, o “desmame” do paciente é facilitado, pois
não há a burocracia da alta hospitalar.

Quais as desvantagens
de um Home Care
As desvantagens de manter um Home Care
podem estar diretamente ligada à necessidade do
paciente. Situações em que o doente deve ficar
ligado a aparelhos como oxigênio não são indicados, caso não haja uma alternativa tranquila para
a falta de luz, por exemplo.
Falta de suprimentos não habituais para uso imediato e custos extras com o cuidador também
podem ser desvantagens caso não haja um planejamento bem executado. Veja as situações em que o
Home Care não é indicada:

Contraindicações
Instabilidade clínica do paciente
Portador de doença grave sem diagnóstico
Cuidados de cunho cirúrgico
Cuidado domiciliar inviável
Ausência de cuidador
Não aprovação pelo médico assistente
Não aprovação pelo paciente/família
Domicílio sem estrutura física mínima,
sem condição de acesso e segurança.

Entenda sobre o
desmame do paciente
“Desmame” é o termo utilizado para caracterizar a fase em que a estrutura da assistência
domiciliar é gradualmente reduzida, seguindo o plano terapêutico até a alta do paciente.
Ao traçar o plano terapêutico do paciente, o desmame já pode ser discutido e planejado.
Ao longo do tratamento, o cuidador pode fazer uma avaliação periódica do paciente
quanto à sua capacidade de executar as atividades diárias até a certeza de sua alta.
Por exemplo: um paciente passou por uma cirurgia na
bacia. Após a alta hospitalar, ele passa para o Home Care,
em que recebe cuidados quanto à troca de curativos e fisioterapia. O desmame vai sendo feito à medida em que não
haja mais necessidade de curativos, uso de andador ou muletas e exercícios de fisioterapia.

A Ortopedia Wiesbauer
A Ortopedia Wiesbauer se orgulha de há 103 anos ter trazido a ortopedia técnica para o Brasil e de ser a empresa mais
antiga nesse ramo. Enquanto empresa familiar, nossa
missão é possibilitar o acesso aos mais modernos produtos
de saúde.
Alugamos desde equipamentos mais robustos como camas
hospitalares, cadeiras de rodas, cadeiras sanitárias, aspiradores de secreção e guinchos hospitalares, até muletas e andadores. Produtos como curativos, almofadas, óleos e higiene também podem ser adquiridos na Ortopedia Wiesbauer.

Gostou deste conteúdo?
Não perca as novidades
da Ortopedia Wiesbauer!
www.wiesbauer.com.br
/ortopediawiesbauer
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Clínica de Ortopedia Técnica

Centro Clínico Mãe de Deus

Centro de Locações

Rua General Caldwell, 898 - PoA/RS
99237.3897
(51) 3231.3814
proteses@wiesbauer.com.br

Rua Ribeiro Cancela, 85, loja 7 - PoA/RS
99430.7804
(51) 3235.1925
maededeus@wiesbauer.com.br

Rua General Caldwell, 976 - PoA/RS
99237.3897
(51) 3061.0800
homecare@wiesbauer.com.br
vendas@wiesbauer.com.br

Centro Histórico

Bom Fim / HCPA

Rua Senhor dos Passos, 80 - PoA/RS
99389.3239
(51) 3221.2379
centro@wiesbauer.com.br

Rua Ramiro Barcelos, 2.093 - PoA/RS
99418.9278
(51) 3388.1829
ramiro@wiesbauer.com.br

er

Or

Nossas lojas

u
a
W iesb

