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Assistência Domiciliar (AD), também conhecida como Home Care consiste na prestação de serviços em saúde, ao paciente e à família em 
domicílio, visando restaurar, manter e promover a saúde e a qualidade de vida. Para tanto, fazem-se necessários, protocolos de assistência 
bem definidos e eficazes, principalmente no tratamento de lesões. As lesões crônicas são definidas como lesões de grande duração ou 
recorrentes e frequentemente há um desvio do processo cicatricial fisiológico.

INTRODUÇÃO

MÉTODO

Através do método qualitativo, foi acompanhado semanalmente 
pela equipe interdisciplinar, um paciente do sexo masculino, 67 
anos, portador de hipertensão, doença de Crohn e com passado 
de neoplasia maligna de próstata. Admitido em AD desde janeiro 
de 2010, devido complicações em ferida operatória do abdome, 
evisceração e sepse, além de premência em acompanhamento 
fisioterápico para reabilitação motora pós internação hospitalar 
de quatro meses. O paciente esteve internado em regime de AD 
de 24h passando para gerenciamento de cuidados e supervisão de 
enfermagem uma vez por semana. Devido ao quadro recorrente 
de infecção no leito da ferida, utilizou-se espuma de poliuretano 
com alginato e prata a cada 48h, finalizando o tratamento com 
apenas espuma de poliuretano a cada 72h.

CONCLUSÃO

Ao propormos um tratamento, é importante considerar diversos 
fatores como idade, biótipo, aspectos emocionais envolvidos, 
perfusão tecidual, mobilidade e condições nutricionais, assim 
também como o aprimoramento contínuo dos conhecimentos 
pela equipe, pois o conhecimento técnico científico e o 
seguimento de protocolos bem definidos tornam-se 
imprescindível numa assistência integral e humanizada.

OBJETIVO

Evidenciar a viabilidade do tratamento de lesões crônicas em 
domicílio, elucidando a importância da implantação de 
protocolos.

RESULTADOS

Foi possível evidenciar através deste estudo, a viabilidade do 
tratamento de lesões crônicas em AD, tendo como instrumento 
norteador das condutas o protocolo para tratamento de lesões.
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