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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Atenção Domiciliar – Programa Melhor em Casa 

 

De acordo com Rehem e Bonfim, 2005, consideram que a atenção domiciliar como 

extensão do hospital surgiu, propriamente dita, em 1947 para “descongestionar” os hospitais, e 

desde então, as experiências com a AD multiplicaram-se na América do Norte e Europa.  

Em 1960, os serviços de atenção domiciliar expandiram-se no Brasil, e com maior 

crescimento na década de 1990, com a necessidade de regulamentação para funcionamento e 

de políticas públicas para sua inserção no SUS (SILVA et al., 2010).  

A publicação da Portaria nº 2.416, em 1998, estabeleceu requisitos para credenciamento 

de hospitais e critérios para realização de internação domiciliar no SUS (BRASIL, 2012 a). 

Apesar das decisões político-institucional, que caracteriza um avanço histórico em 

relação à atenção domiciliar, apresenta duas faces: uma racionalizadora, que visa à redução de 

custos por meio da redução do tempo de internação hospitalar; e a outra intenciona fortalecer o 

modelo tecno assistencial, potencializa a AD com um espaço na criação de novas formas de 

cuidar (SILVA et al., 2010).  

Silva et al, 2010, reforça que a partir dessas duas faces centrais na organização dos 

Serviços de Assistência no Domicilio – SAD, nos sistemas locais de saúde. Na verdade, o que 

a AD proporciona não é uma redução de custos, e sim o uso mais adequado dos recursos, pois 

o leito, ao ser desocupado devido à possibilidade de o paciente ser cuidado no domicílio, não é 

desativado, sendo imediatamente ocupado por outro que realmente necessita dessa modalidade 

de atenção. Em última análise, pode-se afirmar que, com a AD, se gasta menos para fazer o 

mesmo pelo paciente com certas características. Assim, trata-se de uma otimização dos 

recursos, e não de usar menos recursos, fato verdadeiro só se houvesse desativação de leitos 

hospitalares por uma redução da demanda, o que, hoje, não é uma realidade.  
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 Para Mehry e Feuerwerker, 2008, consideram que a atenção domiciliar, é apenas uma 

parte das práticas de cuidado domiciliar, que implicam uma convivência entre profissionais de 

saúde e cuidadores familiares (MEHRY; FEUERWERKER, 2008). 

Assim, a AD reafirma a própria existência das famílias, como organização social, e é 

retomada pela prática da atenção à saúde no domicilio, estimulada pelo SUS, por meio do 

trabalho das equipes de Atenção Básica (AB) e AD, sendo parte dos serviços em rede com 

vistas a proporcionar celeridade na alta hospitalar para a transição do cuidado no domicilio, 

minimizar as intercorrências clínicas, a partir da assistência das equipes de saúde, reduzir riscos 

de infecções hospitalares em decorrência do longo período de internação, apoio emocional aos 

pacientes e familiares, instituir o papel do cuidador junto as equipes de AD , e proporcionar 

autonomia ao paciente e familiares fora do ambiente hospitalar (MEHRY; FEUERWERKER, 

2008).  

A AD possibilita as famílias como a extensão do cuidado na Atenção à Saúde, mas deve-

se considerar que devido as transformações sociais que proporcionou diferentes configurações 

de família, não sendo apenas por laços consanguíneos. Percebe-se que atualmente há muitos 

indivíduos que não constituíram família, e quando este se encontra dependente para as 

atividades de vida diária – AVDs, e necessita de atenção no domicilio, em que essa modalidade 

preconiza a existência de um cuidador e/ou familiar para a assistência pelo Programa Melhor 

em Casa.  

Segundo a Portaria nº 2.527, de outubro de 2011, a AD traz elementos muito importantes 

e, por isso, discutidos, e descritos na integra (BRASIL, 2011): 

• Modalidade de atenção “substitutiva ou complementar”: pode tanto substituir o 

cuidado prestado em outro ponto da Rede de Atenção à Saúde, a exemplo do 

hospital, como complementar os cuidados iniciados em qualquer um dos pontos, a 

exemplo das Unidades Básicas de Saúde e do próprio hospital. Assim, “a atenção 

domiciliar pode ser trabalhada como um dispositivo para a produção de 

desinstitucionalização do cuidado e novos arranjos tecnológicos do trabalho em 

saúde” (MEHRY; FEUERWERKER, 2008); 
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• Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde: traz um escopo 

amplo de objetos e finalidades para as equipes que cuidam dos pacientes no 

domicílio, não focando somente na assistência, mas também em aspectos de 

prevenção, promoção e reabilitação, utilizando, para isso, estratégias para a 

educação em saúde e tendo como uma das finalidades o aumento no grau de 

autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares; 

• Continuidade do cuidado: a atenção domiciliar possibilita que não existam rupturas 

no cuidado prestado ao paciente ao potencializar a construção de “pontes” entre os 

pontos de atenção e a pessoa, em seu próprio domicílio; 

 

A AD reforça a transversalidade da rede de atenção à saúde, considerando que o usuário 

está no centro das necessidades de serviços, e assim integrar, com pactuação de protocolos e 

fluxos, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) às Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2011).  

Considerando as mudanças e avanços conquistados com o SUS, pode-se afirmar, que 

ainda prevalece o modelo de atenção à saúde centrado no ambiente hospitalar e no saber 

médico, não considera o indivíduo e seu contexto, mas apenas o sintoma e doença, apesar da 

expressiva ampliação da Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família, e pelas 

equipes multidisciplinares de AD (BRASIL, 2012a).  

 

1.2. Cuidados Paliativos na Atenção Domiciliar 

 

O conceito atual de Cuidados Paliativos é considerado uma abordagem 

multiprofissional aos pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a 

continuidade da vida, por meio do controle da dor e de outros sintomas físicos, além dos 

cuidados com os problemas de ordem psicossocial e espiritual (MATSUMOTO, 2009). 

Desse modo muitas doenças estariam incluídas nesse cuidado desde seu diagnóstico 

como várias neoplasias metastáticas, doença de Alzheimer, entre outras, o que não corresponde 

à realidade do cuidado paliativo. A Associação Internacional de Hospice (clínica para pacientes 

terminais) e Cuidados Paliativos, acrescenta a definição de que, para pacientes portadores de 
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doenças incuráveis, em fase avançada, com progressão de doença e prognóstico menor que seis 

meses de vida, o que define melhor o espectro de ação do cuidado paliativo (SAPORETTI, 

2013). 

Segundo, Oliveira, 2011, descreve que os grandes pilares do trabalho das equipes de AD 

nos cuidados paliativos devem: 

• Atuar com competência cultural, para reconhecimento adequado de valores e 

funcionamento das famílias atendidas, aliada a humildade cultural, para a ênfase ao 

respeito dessas mesmas características observadas, em espaço e tempo tão íntimos que 

e o evento da morte no domicilio; 

• Comunicar-se de forma clara, possibilitando ao paciente e aos familiares a 

possibilidade de receber todas as informações necessárias e expressar todos os 

sentimentos; 

• Atingir o maior nível de controle dos sintomas, com ênfase na dor; 

• Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos limites de cada um e 

proporcionar o máximo alivio do sofrimento; 

• Instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado paliativo domiciliar; 

• Proporcionar qualidade de vida e dignidade para paciente e familiares, com todo o 

suporte e segurança possível. 

 

Os profissionais devem reconhecer os limites da medicina e evitar o excesso de 

tratamento ou tratamento não adequado dentro de contexto tão especifico, dentro dos conceitos 

da distanasia (morte com sofrimento que poderia ser evitado), seguindo quatro princípios 

(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1994): 

• O respeito pela autonomia; 

• A beneficência; 

• Não maleficência; 

• Justiça. 
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1.2.1 O papel da Nutricionista na equipe em Cuidados Paliativos  

O alimento exerce papel essencial na vida, está relacionado às recordações agradáveis e 

prazerosas que determinadas preparações alimentares despertam em nossa vida. A importância 

dada ao alimento não se altera com o passar do tempo ou com a instalação de uma doença grave 

(CARVALHO; TAQUEMOR, 2008).  

Porém, numa condição de doença grave, o alimento acaba sendo mais notado pela sua 

ausência ou pelas dificuldades na sua ingestão do que pela sua presença e o prazer 

proporcionado. Neste caso a terapia nutricional prioriza o desejo do paciente à sua necessidade 

visando à qualidade de vida e o alívio do sofrimento (MELO, 2008). 

Os pacientes sob Cuidados Paliativos possuem menos apetite, consomem os alimentos 

em menor quantidade, tem menos sede e, muitas vezes, acabam recusando a alimentação em 

função de sintomas como dor, náuseas, vômitos, obstipação, diarreia, entre outros. Além disso, 

sofrem perda do paladar e tem os processos de deglutição, digestão, absorção e excreção 

alterados. Por esses motivos a família se preocupa, pois o indivíduo começa a recusar os 

alimentos. Devido à baixa ingestão de alimentos, os pacientes podem apresentar perda de peso, 

depleção dos tecidos magro e adiposo e síndrome anorexia-caquexia (CORREA; 

SHIBUYA,2007).  . 

É muito difícil para os familiares entenderem que o doente está morrendo em função da 

doença de base e não pela falta de alimentação e hidratação. Os objetivos do tratamento devem 

ser a promoção da qualidade de vida, o alívio do sofrimento e a minimização do estresse. É 

fundamental que os desejos e as necessidades do paciente sejam atendidos (ANCP, 2009).  

Na nutrição em CP é importante respeitar os princípios da bioética, dando autonomia ao 

indivíduo no que se refere à liberação, suspensão ou não-indicação da alimentação por via oral 

(VO) ou alternativa (sonda ou ostomia), evitando-se muitas vezes o tratamento fútil e, 

consequentemente, reduzindo o seu sofrimento (SOCHACKI et al, 2008). 

Segundo a American Dietetic Association (ADA), a nutrição em CP deve oferecer 

conforto emocional, prazer, auxiliar na diminuição da ansiedade, no aumento da autoestima e 
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da independência; permitir uma maior integridade e melhor comunicação com os seus 

familiares (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 1992). 

O nutricionista, dentro de uma unidade de CP, deve conhecer o prognóstico da doença 

e a expectativa de vida do indivíduo, quais os sintomas apresentados, o grau de reversibilidade 

da desnutrição e, dentro desses aspectos, junto com paciente, familiar e equipe, discutir qual 

terapia nutricional e mais indicada, avaliando os riscos e benefícios. Antes de indicar a terapia, 

o nutricionista deve realizar uma avaliação nutricional por meio de medidas antropométricas e 

exames clínicos e bioquímicos, conhecer hábito alimentar, preferências, aversões alimentares e 

aspectos psicossociais relacionados com a alimentação do paciente para, posteriormente, 

realizar os diagnósticos nutricionais e estabelecer quais serão as condutas adotadas 

(VOGELZANG, 2001). 

O objetivo da terapia nutricional vai variar de acordo com a fase de progressão da 

doença: 

• Fase inicial: manter ou recuperar o estado nutricional e evitar a progressão da doença; 

• Fase terminal: promover sensação de bem-estar e conforto, qualidade de vida e alívio 

dos sintomas (VOLGELZANG, 2001). 

Segundo a Agência Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP (2009), antes de indicar 

a via de alimentação, o nutricionista precisa avaliar alguns aspectos; como capacidade do 

indivíduo em se alimentar, grau de desconforto causado tanto pela doença como pelo ato de se 

alimentar, nível de consciência do paciente, presença de dor e disfagia, preferências e aversões 

alimentares do paciente, adaptação da alimentação com relação a consistência, temperatura e 

horários. Dicas de nutrição em CP: 

• Os pacientes devem consumir os alimentos de sua preferência e comer quando sentem 

vontade; 

• Respeitar os desejos do indivíduo, como não comer, comer menos ou recusar a nutrição 

enteral ou parenteral; 

• Dar tempo adequado para o paciente comer, respeitando seu ritmo de ingestão; 
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• Oferecer alimentos em pequenas quantidades; 

• Ouvir o paciente quanto a presença de sintomas relacionados com alimentação; 

• Mudar a rotina alimentar, oferecendo os alimentos quando o paciente estiver menos             

fatigado, nauseado ou com menos dor; 

• Combinar métodos diferentes de alimentação − dieta oral e enteral (dar preferência a 

VO); 

• Oferecer utensílios adequados para facilitar a alimentação, como colher, copo, canudo 

etc.; 

• Oferecer os alimentos que compõe pratos coloridos e atraentes; 

• Oferecer suplementos nutricionais na forma de mousse, milk shake, sopa etc., junto 

com as preparações; 

• Prestar atenção nos aspectos psicossociais que podem interferir na alimentação 

(CARVALHO; TAQUEMORI, 2008; MACIEL, 2008). 

 

Considerando o contexto de atenção à saúde no domicílio (AD) como parte da rede 

integrada à saúde (RAS), de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

percebe-se que ainda se dá pouca ênfase à proposta de orientação sobre cuidados paliativos para 

os cuidadores e familiares dos pacientes.  Sendo assim, torna-se fundamental a atuação do 

nutricionista na equipe multiprofissional da AD, que esteja atento aos princípios dos cuidados 

paliativos, exigindo que cada profissional integrante tenha flexibilidade de atuar em conjunto, 

mas sem deixar à margem suas especificidades, pois o paciente e seus cuidadores têm 

necessidades distintas, demandando ações de diversas áreas de conhecimento (BRASIL, 

2013b).  

Em se tratando de indivíduos em CP no domicilio, deve-se: orientar, esclarecer e prestar 

apoio aos familiares nesse processo, pois a alimentação envolve diversos aspectos: éticos, 

psicológicos, religiosos, sociais, funcionais, entre outros. Diante desse contexto, considera-se 
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que o nutricionista, como agente de formação em saúde, é essencial para promover ações 

educativas voltadas para os familiares e cuidadores, por meio da pesquisa e a produção técnica 

concretizar-se-á com a expectativa de facilitar o entendimento sobre o tema, e possibilitará a 

participação na pactuação da conduta terapêutica.  Esta pactuação poderá garantir ao paciente 

conforto durante a alimentação, qualidade de vida, considerando as alterações na ingestão 

alimentar decorrentes dos efeitos colaterais do tratamento.   
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar as sugestões dos participantes da pesquisa para fortalecimento do processo 

pedagógico em Educação em Saúde junto aos cuidadores dos pacientes em Atenção Domiciliar 

realizada pelo Programa Melhor em Casa – APS Santa Marcelina, na Região de Itaquera, na 

cidade de São Paulo.   

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

• Apreender a percepção dos cuidadores dos pacientes em AD sobre a terapia nutricional 

em cuidados paliativos;  

• Promover por meio de um processo pedagógico em educação permanente e em saúde 

junto aos familiares e cuidadores a possibilidade de pactuação da terapia nutricional em 

cuidados paliativos de forma individualizada e coletiva.  
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizado o estudo com abordagem qualitativa, descritivo, de caráter exploratório em 

minute compreensível, com os atores sociais de pesquisa, os familiares e cuidadores dos 

pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa – APS Santa Marcelina, das Unidades 

Básicas de Saúde, localizadas na região de Itaquera, zona leste do município de São Paulo.   

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social ou de uma organização, considerando relevante compreender aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se no entendimento e explicação da dinâmica das 

relações sociais (GOLDENBERG, 1997). 

As pesquisas qualitativas trabalham com significados, motivações, valores e crenças e 

estes não podem ser simplesmente reduzidos às questões quantitativas, pois que, respondem a 

noções muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos e qualitativos acabam se 

complementando dentro de uma pesquisa (MINAYO, 1996). 

Foram realizadas três rodas de conversa, uma para cada EMAD, com os cuidadores dos 

pacientes em cuidados paliativos. Foram convidados com prévia de 20 dias que antecederam as 

datas agendadas para cada grupo, sendo, 25 cuidadores dos pacientes acompanhados por cada 

EMAD, que estão em Terapia Nutricional em cuidados paliativos, seja essa por via oral com 

adaptação na consistência da dieta e/ou nutrição enteral. 

Elaborados os convites para as três rodas de conversa, intitulada como “Grupo de 

Cuidadores”, com chá da tarde organizado pela pesquisadora, Nutricionista, que convidou as 

Assistentes Sociais da EMAD Jd São Pedro e EMAD Jd Brasília, que gentilmente aceitaram o 

convite. Os nomes das profissionais e o local dos eventos foram descritos nos convites que 

foram entregues aos cuidadores dos pacientes.  

A Assistente Social colaboradora da EMAD Vila Regina, não participou da reunião dos 

cuidadores dos pacientes atendidos por sua equipe, devido a afastamento por licença médica. 

Por esse motivo, a Assistente Social da EMAD Jd Brasília também estava presente na roda de 

conversa realizada com os cuidadores dos pacientes atendidos na EMAD Vila Regina.  
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Foi criado apenas único modelo de convite para as três EMADs, por isso, todos os 

convites estavam com delimitação de espaço para escrever a data e horário agendado para cada  

Os convites foram entregues pela pesquisadora durantes as visitas de atendimento, 

contempladas na agenda mensal.   

Cada assistente administrativo gentilmente contatou os cuidadores dos pacientes 

atendidos pela respectiva EMAD, na qual trabalham, para confirmar as datas e horários das 

rodas de conversa, e a presença de cada convidado, com a abordagem acolhedora e reforçaram 

o convite.   

As rodas de conversa foram realizadas na Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera (STS 

– Itaquera), localizada no bairro de Itaquera, município de São Paulo, na sala de reuniões, com 

capacidade de aproximadamente 25 pessoas.  

Em cada encontro, compareceram:  

➢ EMAD Jd São Pedro: 11 participantes; 

➢ EMAD Vila Regina: 6 participantes; 

➢ EMAD Jd Brasília: 8 participantes.    

Em cada encontro, os cuidadores foram recebidos na entrada da sala de reuniões na STS 

– Itaquera, pela pesquisadora e as assistentes sociais. Sendo, na roda de conversa com os 

cuidadores dos pacientes atendidos na EMAD Jd São Pedro, estava presente a Assistente Social 

colaboradora dessa equipe. Na roda de conversa com os cuidadores dos pacientes atendidos nas 

EMADs Jd Brasília e Vila Regina, estava presente a Assistente Social da equipe Jd Brasilia, 

pois a Assistente Social da EMAD Vila Regina não estava presente durante esse evento devido 

a afastamento das atividades por licença médica.  

 Na recepção dos participantes, foram entregues o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE e o Questionário Caracterização dos Participantes , com os seguintes itens: 

idade; gênero; escolaridade; vinculo do cuidador (cuidador contratado ou familiar), e se o 

mesmo possui formação na área de saúde, seja técnica ou superior. 
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A pesquisadora informou a todos os participantes sobre o presente estudo, e realizou a 

leitura do TCLE com os participantes, esclarecendo todos os itens e por não se tratar de 

participação obrigatória, que todos a qualquer momento poderão retirar o consentimento de 

participação na pesquisa.  

Nas três rodas de conversa as cadeiras foram disponibilizadas em roda, cada cadeira 

possuía apoio para escrita. A disposição dos assentos em roda possibilitou a interação entre 

todos os cuidadores e também com as profissionais presentes. A participação das colegas 

assistentes sociais foi fundamental para observação durante os eventos, em que tomaram nota 

de palavras/questões mais discutidas durante as reuniões, e as expressões dos participantes. 

Esses registros foram utilizados também no processo de transcrição das rodas de conversa.   

Nos três encontros, foi previsto um tempo médio de duração de uma hora e meia. A 

pesquisadora foi a mediadora do grupo, que seguiu um roteiro com questões norteadoras, para 

entrevista semiestruturada em grupo, que combinam questões abertas e fechadas, onde os 

sujeitos podem discorrer sobre o assunto abordado. O roteiro com as questões norteadoras não 

foram entregues aos entrevistados, foram lidas pela pesquisadora, que utilizou vocabulário 

simples para facilitar o entendimento dos cuidadores  

Para as reuniões foram preparados infusão de café, chás de maracujá e de camomila, 

suco, água, biscoitos amanteigados, biscoitos integrais e bolos, servidos no início dos encontros 

para recepção de todos os participantes, e no encerramento dos grupos.  

Após as rodas de conversa, foram selecionados 12 entrevistas, sendo quatro delas em 

cada EMAD, considerando o tempo de acompanhamento, retratando possíveis diferenças de 

experiências na TN, para outra entrevista semiestruturada com as questões norteadoras 

utilizadas na Roda de Conversa, que foi realizada no domicilio do paciente, previamente 

agendada com o cuidador, por meio de contato telefônico, contemplada no cronograma de 

atendimentos diários.  

         Para mediar as Rodas de Conversa e realizar as entrevistas, foi utilizado um roteiro com 

as questões norteadoras, com a leitura pela pesquisadora, para uma comunicação em linguagem 

simplificada, respeitando a compreensão dos participantes, que permitiram responder os 

objetivos da pesquisa, conforme descritas a seguir:  
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       - Qual a percepção e conhecimento sobre TN e CP? 

- O que conhecem sobre TN em CP? 

- O que significa a TN no CP do paciente? 

- Quais as dificuldades na atenção nutricional para com o paciente na AD? 

- Na ausência dos profissionais da AD, o que pode contribuir para esclarecer e/ou auxiliar 

nas dificuldades enfrentadas ao executarem a TN do paciente? 

- Como serem protagonistas na construção do projeto terapêutico para o paciente junto com 

a equipe da AD? 

 

Todas as entrevistas e rodas de conversa foram gravadas, e foram utilizados o gravador: 

Digital Voice Recorder, com capacidade de armazenamento de 8GB, e também o aparelho 

celular Xiomi Redmi 5A, para garantir a segurança dos registros, caso algum dos equipamentos 

apresentasse problemas durante a gravação.  

A pesquisadora compareceu para realizar as entrevistas sozinha, e novamente esclareceu 

sobre TCLE, assinados na Roda de Conversa.  

             A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética ao Sistema 

CEP/CONSEP por meio da Plataforma Brasil e parecer consubstanciado (CAAE: 

11313019.1.0000.5505; parecer N° : 3.410.842), foram atendidas as normas da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP),  e pelo Comitê de Ética ao Sistema CEP/SMS – São Paulo, 

SP  com parecer N° : 3.647.062, e também encaminhados, o projeto de mestrado e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para os Comitês de Ética APS Santa Marcelina, Supervisão 

Técnica de Saúde de Itaquera, Coordenadoria de Saúde Leste e Secretária Municipal de Saúde, 

cidade de São Paulo – SP. 

 Os dados foram coletados somente após o parecer favorável pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa e da Carta de Anuência da Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera e Coordenadoria 

de Saúde Leste.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O perfil dos cuidadores, sujeitos da pesquisa, estão na faixa etária entre 48 a 58 anos 

(44%), maior parte possui ensino médio completo (52%), sendo a maioria dos cuidadores são 

familiares dos pacientes (96%), sendo filhos e cônjuge que correspondem a esse resultado, com 

destaque ao sexo feminino (76%). 

 Os dados das três rodas de conversa e entrevistas com os cuidadores, bem como os dados 

do questionário de caracterização de todos os participantes da pesquisa, nas três rodas de 

conversa e 12 entrevistas, foram analisados conjuntamente, o que permitiu compreender a 

percepção dos cuidadores sobre terapia nutricional em cuidados paliativos dos pacientes em 

AD realizada pelo Programa Melhor em Casa, e assim, responder aos objetivos da pesquisa. 

 Após a transcrição literal das rodas de conversa e das entrevistas individuais, foi possível 

compreender todo o material coletado. Realizada a análise de conteúdo do material, segundo, 

Bardin (1997), identificou-se as unidades de contexto e unidades de registro, que foram 

reunidos em núcleos de sentido, das quais emergiram quatro categorias: 

 

• O Cuidar no Cuidado Paliativo  

Os cuidadores mencionaram que não aceitavam a mudança na nutrição para nutrição 

enteral, porém era necessário, devido as sequelas da doença.  Nessa segunda, os cuidadores tem 

a compreensão de que não há cura. O cuidar no CP iniciou desde em que o paciente sofreu com 

acometimento grave à saúde, que o paciente permaneceu em internação por longo período, e 

nesse a necessidade de um período em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e retornou a seu 

residência acamado, totalmente dependente para as Atividades de vida diária – AVD, e desde 

então o familiar se tornou um cuidador. Os participantes relataram todo histórico dos pacientes, 

da causa que levou a hospitalização até a alta hospitalar, o cuidado no domicilio, e 

principalmente a mudança em como nutrir os pacientes.  Em sua maioria a nutrição enteral não 

é desejada, mas imposta, por consequência das sequelas da doença que tornou seu 

paciente/familiar acamado, e que não há prognostico de cura. Referiram que ao receber o 

paciente em casa com a CNE, foi muito difícil, ver que seu familiar não irá mais comer via oral 

e que a primeira pergunta que fazem a equipe do Programa melhor em Casa, é quando será 
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retirada a CNE. Mas diante das tentativas de ofertar a alimentação via oral, afirmam que a 

indicação da TNE, que é consequência da disfagia como sequela da doença principal.  

Sobre a doença, os cuidadores relataram a percepção sobre cuidado paliativo, trata-se 

do acompanhamento para pacientes com doenças que não há cura. Mencionaram a dificuldade 

em aceitar quando se deve reduzir a infusão na nutrição enteral, devido ao desconforto gástrico 

e intercorrências nessa fase, mas os pacientes podem sentir fome. Nessa fase de final de vida 

os alguns familiares se recusam a reduzir o volume de infusão da dieta, pois acreditam podem 

“matar” os pacientes de fome, que poderão reduzir o tempo de vida do paciente, estarão mais 

fracos. Essa ainda é desafio da nutricionista da equipe de AD, e também dos médicos, para 

executar essa conduta.  

Os familiares repensam a decisão quando ocorre vômito fecal, hemorragias de trato 

digestivo, e secreção pulmonar que leva ao desconforto respiratório, então os cuidadores ficam 

muito fragilizados ao presenciarem tais intercorrências, e o sofrimento com a morte eminente 

de seu familiar.  

Felizmente para a maioria do cuidadores, o significado do Cuidar no Cuidado Paliativo 

como essencial para vida dos pacientes, e a maioria referiu a perda de peso com a mudança na 

nutrição dos pacientes, mas também reconheceram sobre a manutenção do estado nutricional 

prevenindo agravos ao quadro, proporcionar qualidade de vida ou até melhora em alguns casos, 

como também o conforto quando na terminalidade. 

 

• Nova condição do Paciente 

Foi a mudança na condição clínica do paciente, que se iniciou a partir acometimento 

grave à saúde, em que permaneceu em internação hospitalar por longo período, e neste tempo 

de hospitalização houve o atendimento em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.  

Relataram sobre o momento da alta hospitalar, e quando receberem o paciente-familiar 

acamado, totalmente dependente para as Atividades de vida diária – AVD, e principalmente a 

mudança em como nutrir o paciente, e assim, o familiar se tornou um cuidador para realizar o 

cuidado no domicilio, que descrevem como mudança repentina de vida, e perderam sua 
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autonomia. Tornarem-se “cuidadores da noite para o dia”, “ninguém espera esse momento, até 

que aconteça”.    

Todos cuidadores mencionaram as dificuldades no início da AD nos cuidados para com 

paciente, referiram a não orientação na alta hospitalar sobre como deveriam realizar os cuidados 

para suprir todas as necessidades do paciente: orientação para curativos, posicionamento, 

manipulação da nutrição enteral, e nesse período relataram que foi de angústia devido a 

insegurança, e com as dificuldades lhes trouxeram sofrimentos.  

Para os cuidadores a mudança na condição física e clínica de seu familiar, gera muito 

sofrimento, a princípio a negação da doença incurável.  

Nessa categoria, também emergiram a questão da dinâmica familiar, em que apenas um 

familiar assume o papel de principal cuidador, e não há a divisão das responsabilidades do 

cuidado dentre os outros membros da família.  

A maioria dos cuidadores referiram que, no decorrer da rotina de cuidado sentem-se 

solitários. Essa condição traz ao principal cuidador, o adoecimento causado pelo estresse em 

decorrência da sobrecarga de atribuições. Porém, referiram que apesar da sobrecarga, realizam 

o cuidado pelo vínculo relacional com o paciente, o afeto.    

Grande parte dos cuidadores possuem vínculo familiar com os seus pacientes, relação 

afetiva, esse sentimento leva o cuidador o desejo de assumir toda a responsabilidade pelo 

cuidado, querem retribuir o que receberam de seus familiares, sentem-se na obrigação em 

assumir toda a atenção para com o paciente, e consequentemente, eles são exigentes consigo na 

rotina, outra causa para o estresse do cuidador, devido à sobrecarga emocional.  

 Com os relatos evidenciados nessa categoria, percebe-se que a dificuldade na divisão 

das responsabilidades no cuidado, impede os cuidadores de participarem das rodas de conversa, 

e outros eventos que proporcionem cuidar-se, justifica as ausências dos outros cuidadores 

convidados.   
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• Tratamento Nutricional: Acesso, Método e Qualidade  

Apresentou as dificuldades que os cuidadores referiram as dificuldades com a TN, com 

a perda de peso em ambas vias para nutrir, e o preparo e o manejo da dieta enteral artesanal 

(dieta caseira), principalmente pela consistência da mesma e na infusão com o frasco e equipo, 

que obstruía o CNE, com algum resíduo da dieta, apesar de processar e passar a dieta por 

filtragem, e o maior tempo de preparo.  

 Os cuidadores referiram que a dieta enteral caseira não oferece os nutrientes necessários 

para os pacientes, pois é muito processada, e por isso são mais “fracas”, e que causam a perda 

de peso dos pacientes. Então, a compararam à dieta enteral industrializada, que consideram 

melhor, pois oferta melhor aporte nutricional que, proporcionou a melhora do estado nutricional 

e estabilidade do quadro clinico dos pacientes. Também mencionaram que a dieta 

industrializada é de mais fácil manipulação e infusão, e como consequência, a organização na 

rotina de cuidados.  

 Alguns cuidadores ofertam a dieta enteral mista (dieta enteral caseira + dieta enteral 

industrializada), orientada pela nutricionista do Programa Melhor em Casa – PmeC, que 

auxiliou no controle de sintomas gastrointestinais, como: vômitos, diarreia e distensão 

abdominal, que desestabilizam o quadro clinico, devido a piora do estado nutricional 

caracterizada pela perda de peso. Referiram que ao administrarem a dieta mista, os pacientes 

não mais intercorreram com os sintomas descritos, e apresentaram estabilidade do quadro 

clinico.  

 Nessa categoria, os cuidadores associam a qualidade da dieta à qualidade de vida. Eles 

justificam que desde a melhora do estado nutricional, ou a manutenção, os pacientes não 

apresentaram intercorrências, sendo as mais comuns as infecções respiratórias e trato urinário, 

e também auxiliam no processo de cicatrização das ulceras por pressão, presentes nas maioria 

dos pacientes em assistência domiciliar, após as internações hospitalares.   

Os cuidadores mencionaram que durante a rotina, com as dificuldades e as orientações, 

atualmente conseguem realizar ações para alguns sintomas que os pacientes apresentam com 

TNE, como; o intervalos entre as evacuações que são longo, a constipação intestinal no início 

da TNE é recorrente.  
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• Educação em Saúde: Protagonismo e Caminhos  

Emergiu por meio das sugestões dos cuidadores entrevistados. Os familiares remetem 

as dificuldades que enfrentaram no início da Assistência Domiciliar – AD, para realizar a TN 

no domicilio à ausência de informação antes da alta hospitalar do paciente, sugeriam uma 

preparação antes da chegada do paciente no domicilio. Para tanto, além da orientação dos 

profissionais da EMAD, sugeriram a elaboração e entrega de materiais como: manuais, vídeos, 

para auxilia-los na ausência dos profissionais das equipes que compõem o Programa MeC.  

 Para a sugestão de elaboração de manuais, durante as rodas de conversa, a pesquisadora 

informou ao participantes sobre a disponibilidade do manual: Orientações para o cuidador com 

o paciente no ambiente familiar (BRASIL, 2018), no site do Ministério da Saúde, disponível 

gratuitamente e ao público em geral, não apenas para os profissionais de saúde. Nesse manual 

estão descritas as orientações para todos os cuidados, desde posicionamento no leito à 

ventilação mecânica. Cada capitulo do manual está uma atribuição do cuidado, sendo assim, 

dois deles dedicados para Terapia Nutricional –TN.  

 Alguns dos cuidadores sugeriram o vídeo, com duração média de 10 minutos, apenas 

para orientar em algumas situações problema e soluções destas.  

 Parte dos cuidadores que participaram da pesquisa, em que seus pacientes estão em 

assistência domiciliar aproximadamente há três anos, onde o fluxo de admissão para o programa 

era apenas por meio de encaminhamento das equipes da Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

nesse período ainda não havia o fluxo de desospitalização, implantado há dois anos. Esse fluxo 

trata-se do encaminhamento dos pacientes em internação hospitalar pelo Serviço Social do 

hospital para a EMAD, os casos são encaminhados por email, com a solicitação para a visita 

dos profissionais EMAD ao paciente no hospital para avaliação e admissão no PMeC.  

 Os cuidadores assistidos há mais tempo sugeriram reforçar o fluxo de desospitalização, 

e abordar as famílias, já realizar as orientações afim de prepará-los para iniciar a AD.  

Sugeriram ainda, fortalecer os grupos de apoio ao cuidador, com as rodas de conversa, 

estabelecendo a frequência desses encontros, nos quais há fortalecimento das orientações por 

parte dos profissionais e também a troca de experiências entre os cuidadores, e graças a esses 

eventos os cuidadores criaram um grupo de comunicação no whatsapp®, ao final das rodas de 
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conversa, para promover troca de informações, orientações, doações de materiais e dietas 

enterais industrializadas.   

Os cuidadores relataram que com a experiência na rotina e as orientações dos 

profissionais da equipe AD, sabem o que fazer diante de alguns sinais e sintomas, por exemplo 

na constipação intestinal, que já sabem o que ofertar na dieta para melhorar o transito intestinal.   

Dessa categoria emergiram relatos dos cuidadores que se identificam como 

protagonistas no cuidado, e portanto, participam ativamente na decisão e definição do PTS para 

o paciente, e consideram-se atuantes na AD integrada com as EMAD/EMAP.  

Um dos diferenciais das equipes de atenção domiciliar com relação às demais equipes 

de saúde da rede de atenção é o fato de que constroem sua relação com o sujeito que necessita 

de cuidados no domicílio, e não em um estabelecimento de saúde. 

 

4.1 Produção Técnica: Produtos 

 

 A produção técnica do presente estudo emergiu a partir das sugestões dos participantes 

da pesquisa, os cuidadores. No entanto, por meio da produção técnica, emergiram três produtos.  

 

4.1.1 Produto 1: Metodologia hibrida no Processo de Educação em Saúde 

O método descrito nos resultados do presente estudo, por meio da Roda de Conversa 

com uso de roteiro, segundo a técnica de Grupo Focal. Nesse processo foi realizada a proposta 

de um método hibrido: Grupo Focal e Roda de conversa.  

O Grupo Focal é uma técnica que coleta dados por meio de entrevistas em grupos, 

baseada na comunicação e interação grupais, ao se discutir um tópico sugerido pelo 

pesquisador.  
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Por sua possibilidade de interação entre os participantes, a técnica da Roda de Conversa 

assume as mesmas características da técnica do grupo focal que é definida por Bauer e Gaskel 

(2002), como: 

[...] uma ‛esfera pública ideal’, já que se trata de ‛um debate aberto e acessível a todos 

[cujos] assuntos em questão são de interesse comum; as diferenças de status entre os 

participantes não são levadas em consideração; e o debate se fundamenta em uma 

discussão racional’.  

Essa definição não só dimensiona as possibilidades interativas da Roda de Conversa 

como expressa uma característica de criar um espaço de diálogo e de escuta das diferentes 

‛vozes’ que ali se manifestam, constituindo-se num instrumento de compreensão de processos 

de construção de uma dada realidade por um grupo específico (BAUER, GASKEL, 2002).   

Para a realização do método híbrido das duas técnicas para coleta de dados no presente 

estudo, seguiu-se um roteiro com questões norteadoras sobre a temática, a presença de 

observadoras em cada reunião para anotações, o tempo médio de duração de cada reunião, o 

número de grupos e participantes, foi segundo a técnica de Grupo Focal.   

Para dinâmica dos encontros, foi utilizado a técnica da Roda de Conversa, por ser um 

método de ressonância coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, e que os 

cuidadores possam se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos, sem a expectativa 

de consenso, por parte da pesquisadora.  

 

4.1.2 Produto 2: Vídeos com orientações sobre TNE 

Os cuidadores sugeriram que fosse realizado vídeo com duração média de 10 minutos, 

com orientações objetivas para atender as intercorrências mais frequentes ao realizar a TNE na 

AD. Foi elaborado o vídeo, porém a duração do mesmo foi de aproximadamente 25 minutos, 

considerou-se extenso, pois diante de uma dificuldade em que necessita de auxilio, faz-se 

necessário a disponibilidade de um vídeo com duração menor. A partir dessa consideração, 

foram realizados sete vídeos, em que cada um apresenta orientações que atendam uma 

intercorrência, cada um tem duração média de cinco a sete minutos.  
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Cada vídeo apresenta os seguintes títulos:  

Vídeo 1: Nutrição Enteral e Vias de Administração;  

Vídeo 2: Infusão da Dieta; 

Vídeo 3: Intercorrências e como evita-las; 

Vídeo 4: Como administrar medicações; 

Vídeo 5: Hidratação; 

Vídeo 6: Constipação intestinal (prisão de ventre/intestino preso); 

Vídeo 7: Outras orientações para evitar intercorrências.  

Vídeos disponibilizados no YouTube®, nos links:   

1. https://youtu.be/RYTOcsfBYGU; 

2. https://youtu.be/MGynwZfjsVM; 

3. https://youtu.be/KftYH4WL0Ck; 

4. https://youtu.be/E0ISn1EDDOU; 

5. https://youtu.be/dEfKwzRpZNQ; 

6. https://youtu.be/8YvWbsv7Vmo; 

7. https://youtu.be/Pt0yBNxtIdI. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RYTOcsfBYGU
https://youtu.be/MGynwZfjsVM
https://youtu.be/KftYH4WL0Ck
https://youtu.be/E0ISn1EDDOU
https://youtu.be/dEfKwzRpZNQ
https://youtu.be/8YvWbsv7Vmo
https://youtu.be/Pt0yBNxtIdI
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4.1.3 Produto 3: Relatório da produção técnica 

O presente relatório elaborado com as sugestões dos cuidadores para contribuir 

no fortalecimento dos grupos educativos, e que sejam realizados com frequência, estabelecer a 

periodicidade, e com a metodologia hibrida, já apresentada anteriormente.  

Fortalecer o fluxo no processo de admissão dos pacientes no Programa Melhor em Casa 

- PMeC, através de informativos junto a Rede de Serviços de Atenção à Saúde, e também aos 

cuidadores na primeira visita da equipe de AD, com uso de material e linguagem clara e 

objetiva.  

O presente relatório será entregue a gestão das EMADs/EMAP na região de Itaquera, 

São Paulo- SP, e também ao Núcleo Técnico APS Santa Marcelina.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos resultados discutidos que emergiram da análise dos dados, evidencia-se o 

consenso nas respostas dos participantes da pesquisa, pois durante esse processo não houve 

divergência nas respostas, não sofreram interrupções e influência da pesquisadora nas respostas, 

tão pouco houve a expectativa por parte da mesma para esse consenso. Diante dos resultados, 

em resposta aos objetivos, é possível considerar que :  

 

• Apreender a percepção dos cuidadores dos pacientes em AD sobre a terapia 

nutricional em cuidados paliativos: 

Em resposta a esse objetivo específico, os cuidadores e familiares dos pacientes em 

atenção domiciliar, tem a percepção de que a Terapia Nutricional em cuidados paliativos tem 

como objetivo não curativo, mas proporcionar alívio de sintomas, conforto, qualidade de vida 

considerando o estado do paciente.   

Os participantes da pesquisa relataram as dificuldades em realizar a Terapia Nutricional 

Enteral – TNE, no manejo e manipulação da nutrição enteral, sendo maior no preparo da dieta 

enteral caseira/artesanal, no início da Atenção Domiciliar - AD, devido à ausência de 

orientações na alta hospitalar, e para os cuidadores acompanhados pelo Programa Melhor em 

Casa- PMeC há três anos, associaram ao fluxo de encaminhamento para o serviço.  

 

• Promover por meio de um processo pedagógico em educação permanente e em 

saúde junto aos familiares e cuidadores a possibilidade de pactuação da terapia 

nutricional em cuidados paliativos de forma individualizada e coletiva: 

Os cuidadores atualmente conseguem efetivar ações benéficas, com autonomia e 

segurança, trazendo: melhora ao paciente e executar a TNE em Cuidados Paliativos, Assim, 

considera-se que os familiares/cuidadores desempenham um papel de extrema importância, que 

são os sujeitos dominantes nas ações adequadas, trazendo benefícios para quem cuida e quem 

é cuidado, contribuindo para a construção do projeto terapêutico com a nutricionista da equipe 
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de AD, e auxiliando na conduta da profissional,  demonstrando que a sua contribuição na 

extensão da AD é consequência do conhecimento sobre Terapia Nutricional-TN,  e que os 

cuidadores adquiriram durante a rotina de cuidado, as orientações e apoio dos profissionais das 

equipes do Programa Melhor em Casa – PmeC. 

Os resultados demonstraram que por meio de ideias comuns entre os participantes, foi 

trabalhado o consenso, porém não foram considerados as ideias reflexivas, devido a não se 

apresentarem de forma significativa nas transcrições literais de todas as entrevistas. Este achado 

possibilitou a trabalhar a percepção, pois apresentam contextos e realidades semelhantes, com 

mesmos enfretamentos. Destarte, ao mesmo tempo em que as pessoas falam suas histórias, 

buscam compreendê-las por meio do exercício de pensar compartilhado, o qual possibilita a 

significação dos acontecimentos.  

As ideias comuns entre os cuidadores não estava na expectativa da pesquisadora, que 

hipoteticamente, hipotetizou que os cuidadores poderiam apresentar percepções diferentes 

sobre essa temática. Fato este que permitiu à pesquisadora se colocar como ouvinte e acolher 

todos os relatos dos atores sociais da pesquisa, que contribuiu para a Produção técnica desse 

estudo, que demonstra a importância do processo de Educação em Saúde, individual e coletivo, 

afim de proporcionar a autonomia, empoderamento e o protagonismo do indivíduo na 

construção do Projeto terapêutico, não só para o paciente, mas também para o cuidador e 

familiares, e estes como parte integrante a AD.  

Em resposta ao objetivo geral, Apresentar as sugestões dos participantes da pesquisa 

para fortalecimento do processo pedagógico em Educação em Saúde junto aos cuidadores 

dos pacientes em Atenção Domiciliar realizada pelo Programa Melhor em Casa – APS 

Santa Marcelina, na Região de Itaquera, na cidade de São Paulo, os cuidadores, 

participantes da pesquisa, recomendaram como produção técnica da pesquisa realizada três 

produtos:  

Considera-se ainda que, os resultados do presente estudo remetem a importância do 

processo de Educação em saúde realizada pelos profissionais que integram as equipes de AD, 

por meio de abordagem individual ou coletiva, no ambiente do paciente e seu cuidador, 

respeitando os diferentes contextos e valores, e que promovem a luz do processo educativo, a 
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autonomia e protagonismo do sujeito para decidir os cuidados com sua saúde e de seu familiar, 

que traz a reflexão sobre o cenário atual da Atenção Básica- AB, na qual a AD está inserida. 

A AD refere-se aos cuidados hospitalares estendidos ao domicilio, como parte das 

transformações no modelo de atenção à saúde no âmbito do SUS, que reforça a desconstrução 

do conceito de que AB remete aos cuidados primários em saúde, e sim caracterizando os 

cuidados secundários e terciários em saúde, com o importante diferencial, o vínculo do paciente 

e cuidadores- familiares com a equipe de saúde, que conhece as diferentes realidades, e por 

meio da AD, proporcionar a atenção em saúde de forma integrada, sendo esta uma das diretrizes 

da Atenção Primária à Saúde,  

Considerando o cenário atual da AB, os resultados do estudo apresentado, demonstram 

que é necessário rever o conceito de AB. Segundo Mendes; Carnut e Guerra (2018), sem um 

resgate acerca de uma reflexão crítica radical do conceito de AB, retornando ao seu sentido 

original que remete aos cuidados primários em saúde e ao enfrentamento à determinação social 

da saúde, e reforçam que a concepção de que o ‘modelo de atenção’, e que o SUS foi criado 

com base na principalidade da AP, esta deve necessariamente ser guiada por um financiamento 

compatível à sua expressão conceitual ampliada.  
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