ENFERMINAS | PAULO DE TARSO - HOSPITAL DE TRANSIÇÃO
HOME CARE
Esta modalidade de atendimento é uma opção eﬁciente
para pacientes portadores de doenças agudas ou crônicas
que previamente foram tratados em hospitais, podendo
receber alta para casa, desde que tenham suporte de alguns
equipamentos hospitalares e assistência de enfermagem. O
curso de Home Care tem por obje vo capacitar o
proﬁssional de saúde para exercer esta assistência,
capacitando-o nas habilidades e conhecimentos técnicos
necessários para o cuidado domiciliar e acompanhamento
nos chamados cuidados de manutenção.

PÚBLICO:
Técnicos de Enfermagem formados, enfermeiros e demais
proﬁssionais com formação em áreas da saúde

A Enferminas e o Paulo de Tarso – Hospital
de Transição se associaram e criaram o
JUNTOS, um Núcleo de Ensino, Treinamento,
Pesquisa e Inovação que tem por obje vo ser
um centro de referencia especializado em
pesquisar e difundir conhecimentos focados
no processo de “Cuidados Con nuados
Integrados” nas linhas de Reabilitação,
Cuidados Crônicos, Cuidados Palia vos e
Atenção Domiciliar.

PRÉ-REQUISITOS:
Formação completa no curso Técnico de Enfermagem ou
cursando a úl ma etapa, enfermeiros formados ou cursando
o úl mo ano de Enfermagem, proﬁssionais graduados na
área da saúde

AULAS:
Turmas durante a semana de 19h às 22h40min
(noites alternadas)
Turmas aos sábados de 8h às 18h

DURAÇÃO:
Aproximadamente 6 meses com carga horária de 200 horas
(inclui 20 horas prá cas e comportamentais u lizando a
simulação realís ca)

DOCUMENTAÇÃO:
Original e cópias do diploma e histórico escolar do curso
Técnico de Enfermagem, original e cópias da carteira de
iden dade e do CPF, comprovante de residência e 1 foto
3 x 4 recente

OUTROS CURSOS
ESPECIALISTA EM CUIDADOS
HOME CARE
APRIMORAMENTO PROFISSIONAL:

Av. Afonso Pena, 941 - 3º andar - Centro BH
31

9 8820.6000

31

3201.6558

CUIDADOS PALIATIVOS: ABORDAGENS
CLÍNICAS E NUTRICIONAIS

IMERSÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM
PRIMEIROS SOCORROS

IMERSÃO NAS PRÁTICAS DOS
CUIDADOS E PREVENÇÕES
DE LESÕES

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

CONSULTE OUTROS CURSOS

