Novos Programas Home Doctor
Qualidade assistencial, segurança do paciente e gestão de custos em serviços com duração e custo pré-definidos

Desospitalização Segura (programa com 15 dias de duração):
Programa voltado para o paciente que permaneceu hospitalizado por período prolongado e sua
desospitalização gera insegurança à família.
Transferência gradativa dos cuidados com o paciente para a família;
Técnico de enfermagem por períodos variados durante 15 dias;
Supervisão de enfermagem intensa para treinamento da família/cuidador;
Central 24 horas com Orientação Médica Telefônica

Manutenção da estabilidade clínica
Destinado a pacientes que tiveram internações (hospitalares ou domiciliares) com boas evoluções
clínicas, mas necessitam de supervisão técnica para evitar novas internações.
Duração de 1 mês;
Visitas de médico e de enfermagem;
Central 24 horas com Orientação Médica Telefônica;
Unidade de APH disponível para acionamento.

Estabilidade pulmonar
Destinado a pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas que, embora estejam estáveis,
ainda necessitam de uma assistência especializada, evitando descompensações clínicas.
Duração de 4 semanas (28 dias);
Central 24 horas com Orientação Médica Telefônica;
Atendimento fisioterápico conforme protocolo HD (12 sessões).
Suporte para exercícios respiratórios - equipamentos CPAP ou BIPAP, além dos materiais
inerentes ao serviço.

Reabilitação Respiratória
Possibilita a desospitalização de pacientes que apresentaram algum tipo de descompensação
respiratória aguda e ainda necessitam de uma atuação intensa.
O programa é oferecido em dois níveis:
Atendimento fisioterápico por um período de 2 semanas com visitas concentradas ao longo do
programa, possibilitando rápida recuperação;
Atendimento fisioterápico por um período de 4 semanas com maior número de visitas nas duas
primeiras semanas, possibilitando o desmame eficiente do tratamento;
Central 24 horas com Orientação Médica Telefônica.
Suporte para exercícios respiratórios - equipamentos CPAP ou BIPAP, além dos materiais
inerentes ao serviço.

Programa de Curativos
No Programa Curativos da Home Doctor uma equipe multiprofissional realiza avaliação global do
paciente e propõe um tratamento baseado em critérios objetivos.
Com 3 níveis de complexidades, contempla análise, preparação e execução de curativos, bem como
o treinamento do paciente/cuidador para um cuidado autônomo no decorrer da evolução da ferida.
Para análise e classificação dos curativos foi utilizada a metodologia TIME, uma das mais modernas e
aplicadas mundialmente.
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