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RESUMO 

A Atenção Domiciliar (AD) em saúde vem assumindo uma função de destaque diante 

do envelhecimento populacional. Nesta modalidade, os cuidados geralmente são 

fornecidos por familiares que muitas vezes não possuem nenhuma capacitação 

formal. Por isso, a preocupação com os desafios enfrentados pelos cuidadores é 

fundamental para que a assistência domiciliar a saúde possa ser adequada e atinja o 

seu propósito. Teve-se como objetivo deste estudo compreender as principais 

dificuldades relatadas pelos cuidadores familiares dos pacientes em 

acompanhamento em um serviço de AD. A pesquisa de natureza exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa foi realizada com 04 cuidadores familiares em 

acompanhamento pelo Programa Melhor em Casa no município de Santos/SP. Os 

dados foram produzidos por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado 

contendo questões relevantes sobre capacitação e realização dos cuidados. Após 

transcritas e analisadas, as entrevistas foram classificadas por núcleos temáticos. A 

repetição e o agrupamento dos dados geraram os seguintes temas para análise: A 

falta de conhecimento; medo, incerteza e a sobrecarga; e a necessidade de 

capacitação adequada. As falas revelaram algumas das dificuldades encontradas 

pelos cuidadores que em muitas situações não acreditaram estar preparados para 

desempenhar tais atividades relacionadas ao cuidado. Além disso, foi um consenso 

entre os participantes da pesquisa a necessidade da construção de programas de 

capacitação para os cuidadores domiciliares. A capacitação insuficiente e a falta de 

conhecimento específico podem interferir na qualidade de vida do paciente e causar 

consequências a saúde cuidador. Uma proposta para minimizar os impactos seria a 

implementação de um programa de capacitação com encontros periódicos com os 

profissionais de saúde. Esses encontros poderiam proporcionar esclarecimento de 

dúvidas quanto ao manejo e o cuidado com o paciente. 

 

Palavras-chave: Assistência Domiciliar. Capacitação. Cuidador familiar. Pacientes. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Home Health Care has assumed a prominent role in the face of population aging. In 

this subject, care is usually provided by family members who often lack formal training. 

Therefore, the concern with the challenges faced by the caregivers is  an important 

issue so that the home health care can be adequate performed and reach its purpose. 

The objective of this study was to understand the main difficulties reported by the family 

caregivers of the patients being followed up at an Home Health Care service. The 

exploratory and descriptive research with a qualitative approach was carried out with 

04 family caregivers followed by the Melhor em Casa Program in the city of Santos / 

SP. The data were produced through a semi-structured interview script containing 

relevant questions about training and care with the patient. After transcribed and 

analyzed, the interviews were classified by thematic topics. The repetition and 

grouping of the data generated the following themes for analysis: Lack of knowledge; 

fear, uncertainty and overload; and the need for adequate training. The speeches 

revealed some of the difficulties encountered by caregivers who in many situations did 

not believe they were prepared to perform such care-related activities. In addition, it 

was agreed among the participants of the research the need to build training programs 

for home caregivers. Insufficient training and lack of specific knowledge can interfere 

with the quality of life of the patient and cause consequences to the caregiver's health. 

One proposal to minimize the impacts would be the implementation of a training 

program with periodic meetings with health professionals. These meetings could 

provide clarification of doubts regarding patient management and care. 

 

Keywords: Home Care. Training. Family caregiver. Patients 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Sobre a minha curta e produtiva experiência profissional, na qual tive grandes 

oportunidades em um período de pouco mais de sete anos. Em um breve resumo do 

meu percurso profissional, realizei a graduação no município de Limeira, interior do 

estado de São Paulo, pela Faculdade Anhanguera (2007-2010). Ainda no último ano 

de faculdade participei de um concurso público para testar meus conhecimentos 

adquiridos durante os quase quatro anos de formação e por uma imensa felicidade fui 

aprovado mesmo antes de terminar a graduação.  Em março de 2011, após três 

meses de formado fui convocado pela Prefeitura Municipal de Santos, no concurso 

público, e em abril assumi o cargo de enfermeiro. Desde então, sou servidor desta 

municipalidade. Pela Prefeitura Municipal do Guarujá iniciei minhas atividades no ano 

de 2015, também como enfermeiro pela rede municipal de saúde, após nova 

aprovação em concurso público. 

Durante minha trajetória profissional, tive oportunidade de atuar tanto pela rede 

de Atenção Básica: Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de Testagem e 

Acolhimento, o Melhor em Casa - Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), e 

praticamente em toda a rede de urgência e emergência: Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), prontos-socorros, Central de Regulação de Vagas, 

Hospitais e Maternidade e estes foram alguns locais que fizeram parte do meu 

desenvolvimento profissional. Dentre todas estas experiências a que mais me 

afeiçoou foi a Assistência Domiciliar. 

Tive a preocupação em expandir meus conhecimentos, por isso iniciei cursos 

de especialização para aprimoramento de minha formação. Dentre os principais 

destaco a Especialização em Enfermagem do Trabalho (2012), Especialização em 

Atendimento Pré-Hospitalar (2014) e a Especialização em Atenção Domiciliar (2015), 

esta última pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Conheci inúmeros profissionais, dentre enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, 

condutores, oficias administrativos, pessoal da higienização, dentre tantos outros que 

passaram ou que continuam atuando nesta imensa rede de atenção à saúde, que 

contribuíram de alguma forma no meu fortalecimento profissional. Assim, após alguns 

anos de atuação, vivenciando experiências cotidianamente, realizando 

aperfeiçoamentos e atualizações, buscando adquirir habilidades e competências, 
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comecei a me preocupar em buscar um novo desafio para a minha trajetória 

profissional.  

Atuando no Programa Melhor em Casa no município de Santos/SP, pude 

perceber a importância da família no cuidado dos familiares doentes e as dificuldades 

que eles enfrentavam diariamente. Tal fato, aliado a todas as inquietações já 

vivenciadas na minha trajetória, reforçaram a decisão de pesquisar e aprofundar essa 

temática. Em pouco mais de sete anos exercendo a profissão de enfermeiro 

assistencial no serviço de atendimento domiciliar, pude experimentar juntamente com 

os cuidadores familiares os mais diversos tipos de sentimentos, expressos por 

sofrimento, angustia, desapontamento nas derrotas e alegria, amor e carinho nas 

experiências de sucesso. Tais sentimentos envolvidos em inúmeras histórias de 

pessoas, pacientes, cuidadores e familiares que necessitam do acompanhamento 

domiciliar em saúde. Estes sentimentos me impulsionaram a pesquisar sobre essa 

temática tão importante em nossos dias.   

Nesta modalidade foi possível observar de perto as dificuldades enfrentadas 

pelos cuidadores familiares durante os cuidados e o tratamento com a equipe no 

domicílio. O fato de muitas vezes serem pessoas que não possuem o preparo 

necessário nessa atividade, recebendo atribuições de cuidado aos quais estão 

relacionados diretamente a melhora ou piora do paciente, me preocupava e me 

impeliu a tentar estabelecer alguma fundamentação teórica para elaborar propostas 

para enfrentamento dos desafios vivenciados diante da necessidade de qualificação 

dos cuidadores familiares.  

Nesta perspectiva, o mestrado profissional trouxe a possibilidade da construção 

de novos caminhos para que os cuidadores possam ter uma melhor capacitação e 

segurança na realização das atividades domiciliares. 
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2 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de 

mortalidade representam um fenômeno universal. As mudanças apresentadas pela 

sociedade mundial, no decorrer dos últimos anos, contribuíram para o 

desenvolvimento de transformações nos sistemas de saúde. O envelhecimento 

populacional é reconhecidamente um dos maiores desafios para as políticas sociais e 

tem provocado um grande desafio para a saúde pública (FLORIANO et al., 2012). 

Segundo Brondani (2008), o progressivo aumento da incidência de doenças 

crônico-degenerativas tem modificado o perfil de adoecimento da população, 

resultando em um grande impacto na sociedade, particularmente, no sistema de 

saúde, que não possui recursos humanos, materiais e de infraestrutura capazes de 

suportar essa demanda. 

 É notório salientar que, historicamente, o modelo de assistência utilizado pela 

saúde brasileira, focado na doença e no hospital, possui baixa resolubilidade, difícil 

acesso e altamente oneroso para o país. Esse modelo de saúde, com característica 

curativa, hospitalocêntrico e imediatista, é apropriado para a demanda de doenças 

com curso e resolutividade rápidos, não permitindo assistência da atual demanda, 

proveniente das altas taxas das doenças crônico-degenerativas (SOUZA; SANTOS, 

2014). 

Essas enfermidades persistentes, que não podem ser resolvidas em um curto 

período, acabam sobrecarregando a rede hospitalar, afetando diretamente a 

qualidade de vida e as atividades das pessoas que necessitam de acompanhamento, 

pois demandam assistência continuada de serviços de saúde (ACHUTTI; AZAMBUJA, 

2004). 

Diante deste cenário populacional surge a necessidade de mudanças no 

sistema de saúde, uma vez que essas doenças podem provocar importante 

comprometimento e afetar os hábitos de vida das pessoas na sociedade, o bem-estar 

do indivíduo e a economia do país, causando grandes infortúnios familiares e sociais 

(SILVA et al., 2012).   

Desta forma, o envelhecimento da população tem resultado em alterações 

significativas no perfil epidemiológico com a dominância de doenças crônicas não 

transmissíveis e transformações no sistema de cuidados, que por um lado tem 

demandado crescimento na quantidade de leitos hospitalares e, por outro, estimulado 
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a expansão dos cuidados no domicílio a partir da criação de políticas de 

desospitalização e humanização (RATES, 2007; BRASIL, 2013).  

O surgimento de novos modelos que consideram essa grande problemática 

constitui uma estratégia na reversão da atenção centrada em hospitais e propicia um 

novo sentido na atenção em saúde. Dentre esses modelos destaca-se a Atenção 

Domiciliar (AD) que objetiva à desospitalização precoce, diminuindo o número de 

reinternações hospitalares e fornecendo um tratamento mais humanizado. É 

importante salientar que essa modalidade também tem como finalidade proporcionar 

suporte técnico e estrutural aos familiares no retorno do paciente ao domicílio 

(BRONDANI, 2008). 

Diante das muitas transformações que ocorreram no sistema de saúde, com a 

priorização do atendimento no domicílio, têm-se destacado a dimensão pública da 

atividade do cuidado e o papel fundamental do cuidador frente a ocorrência do 

envelhecimento e adoecimento da população. Isso tem resultado no crescimento da 

necessidade de cuidadores, em especial para a grande parcela da população que 

depende especificamente do sistema público de saúde. Em sua grande maioria, essa 

demanda tem sido suprida por um membro da família ou comunidade, diante das 

dificuldades financeiras de se conseguir um cuidador formal (GUERRA, 2013). 

No entanto, Guerra (2013) refere que essa metodologia de atendimento em 

saúde parece trazer grande impacto sobre a figura do cuidador e merece ser 

conhecida, uma vez que este modelo foi adotado definitivamente pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), formalizando uma proposta inovadora que ainda se encontra em 

construção.  

É preciso salientar que para se tornar um cuidador domiciliar se exige, algo 

além de disposição e dedicação. Segundo Bochi, (2004) é necessário se atentar para 

o conhecimento e a prática, que o instrumentalizem, para que o cuidado seja 

proporcionado de forma apropriada. 

Muitas vezes o cuidador apresenta dificuldades, derivadas do insuficiente 

conhecimento adquirido sobre a prestação de cuidados domiciliares, resultando em 

questionamentos, comprometendo a realização das atividades relacionadas aos 

cuidados. É importante enfatizar que os cuidados domiciliares fornecidos de forma 

adequada podem prevenir ou retardar complicações. Porém, são frequentes as 

repetidas internações dos pacientes com doenças crônico-degenerativas, que têm sua 

condição de saúde prejudicada pela dificuldade na produção dos cuidados dentro do 
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domicílio, pela falta de capacitação e pela desinformação do cuidador para a 

continuidade do tratamento. As reinternações resultam em elevação na média de 

permanência hospitalar, com consequente aumento dos custos hospitalares e do 

abatimento físico e emocional do paciente e de seus familiares (MARCON et al., 

2002). 

Este novo formato de atendimento à saúde, traz consequências para os 

usuários e seus familiares, se por um lado tal política oferece condições mais 

humanizadas de atendimento, por outro lado é possível constatar que, com esta lógica 

de desospitalização, o Estado se desobriga cada vez mais, responsabilizando as 

famílias pelos cuidados em saúde de seus familiares, que muitas vezes não possuem 

condições mínimas de realizar tais atividades e ficam sem o respaldo necessário para 

mantê-lo em domicílio (PEREIRA, 2017). 

Assim, destaca-se a função do cuidador deste usuário, que por vezes é um 

familiar assumindo as tarefas de cuidado. Esta responsabilidade surge a partir da 

internação domiciliar do usuário, onde todas as orientações relacionadas ao cuidado 

são passadas à família, esperando-se que ela dê conta das demandas que surgem 

com o adoecimento ou o envelhecimento de seu familiar, assim como das mudanças 

que ocorrem na sua dinâmica em família (PEREIRA, 2017). 

Diferentes publicações apontam que os cuidadores necessitam de um suporte 

maior dos profissionais de saúde. Desse modo, os que trabalham na atenção 

domiciliar, precisam disponibilizar estrutura aos familiares e ao cuidador, conhecer o 

domicílio e a família, os recursos disponíveis e a comunidade, tendo em vista que 

esses profissionais não permanecem no domicílio em tempo integral e que muitas 

dessas pessoas acabam assumindo o papel de cuidador de forma inesperada e sem 

uma preparação para desempenhar tal atividade (SANTOS, 2003; RESTA; BUDÓ, 

2004; SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006; RIBEIRÃO PRETO, 2007). 

Compreende-se, portanto, que o cuidador familiar é um agente fundamental 

presente no cuidado de pacientes com doenças crônicas que demandam tratamento 

por um longo período. Em vista disso, torna-se importante analisar as dificuldades por 

eles apresentadas e entender melhor o cenário no qual estão inseridos 

(STACKFLETH, 2012). 

As dificuldades da capacitação dos cuidadores na AD é um tema atual, amplo 

e pouco pesquisado. Portanto analisar a visão dos cuidadores e dos desafios 
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encontrados a respeito dessa problemática é fundamental para o desenvolvimento de 

novas políticas de saúde. 

No intuito de aprofundar as questões traçadas até então, os capítulos a seguir 

serão o caminho para essa discussão. O capítulo três relata o surgimento e o 

desenvolvimento da AD no mundo e em nosso país, a criação do SAD, o surgimento, 

as características e a evolução do Programa Melhor em Casa no Brasil e o no 

município de Santos. 

O capítulo quatro descreve o perfil dos cuidadores familiares no cenário atual, 

comportamento e os desafios enfrentados pelos cuidadores familiares no domicílio. 

No capítulo cinco são apresentados os objetivos que nortearam esta pesquisa. 

No capitulo seis encontra-se o caminho metodológico utilizado, o perfil dos 

participantes da pesquisa, assim como os critérios utilizados para a seleção, a 

descrição da técnica e procedimentos para produção de dados e sua análise, assim 

como os procedimentos éticos. E, finalmente, no capítulo sete apresentam-se os 

resultados alcançados e a discussão acerca das temáticas mais relevantes. 
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3 O SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

Desde os primórdios, o domicílio é utilizado para o atendimento à saúde de 

pacientes. Nos tempos antigos, a assistência à saúde apresentava tanto 

características domiciliares quanto hospitalares. Segundo relatos históricos, os 

cuidados em saúde realizados no domicílio já eram descritos no Egito antigo e também 

na Grécia. No antigo Egito, Imhotep, talvez tenha sido um dos primeiros expoentes 

médicos. Além de possuir um local próprio para atender os clientes, também fazia 

visitas domiciliares, sendo o responsável pelo atendimento à família do faraó Zoser, 

dentro do palácio.  Na Grécia Antiga, o médico, por nome Asclépio, considerado o 

deus da medicina e da cura, atendia na residência dos pacientes (AMARAL et al., 

2001 apud SARTON, 1998). 

No Antigo Testamento, existem relatos e recomendações bíblicas aos hebreus 

para o cuidado de doentes acamados em suas casas. Entre os judeus encontram-se 

citações dos rabinos em que se comprometiam a visitar os doentes para ajudá-los a 

se livrar do sofrimento (CUNHA, 1991). Assim também como no Novo Testamento são 

observadas passagens de pessoas que acompanhavam os doentes e idosos em suas 

residências, movidas sempre por sentimentos religiosos, de caridade e ajuda 

(ALBUQUERQUE, 2003). 

Em meados do século XVI, recomendações para a prática do atendimento 

domiciliar surgiram em casas de caridade, onde havia um enfoque de solidariedade, 

que na maioria das vezes, era executado por mulheres das comunidades ligadas à 

igreja. Essa característica foi conservada por muito tempo, posteriormente, esse 

atendimento desenvolveu-se em vários países, voltado para prevenção de doenças e 

melhoria da saúde, incorporando gradativamente novos conhecimentos (ALVES et al., 

2005 apud DONAHUE, 1996).  

Nos Estado Unidos, em meados do século XVII, aparecem os primeiros relatos 

sobre a assistência domiciliar. Pouco tempo depois, os relatos se espalham para a 

Europa, onde vários sistemas de saúde aderiram a modalidade (CUNHA, 1991). A 

fundamentação para a implantação do sistema de AD, na época, estava relacionada 

ao envelhecimento populacional, custos com a saúde e implantação de novas políticas 

de cuidados (FABRÍCIO et al., 2004). 

No século XIX, o aumento da incidência das doenças infectocontagiosas 

intensificou as práticas em saúde, surgindo assim, profissionais não médicos que 
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realizavam visitas domiciliares, com ênfase no caráter preventivo, recebendo o apoio 

do governo para esse tipo de assistência, visando o controle dessas doenças 

(MENDES, E., 2001). 

Segundo Tavolari, Fernandes e Medina (2000), a estruturação da assistência 

domiciliar como forma de cuidado, começou apenas no final do século XIX, em Boston, 

nos Estados Unidos, com a formação de um grupo de enfermeiras, especificamente 

para desenvolver ações de saúde em domicílio, impulsionadas pelo acentuado 

envelhecimento populacional, relacionado às doenças crônico degenerativas. 

 O atendimento domiciliar como uma extensão do hospital surgiu nos Estados 

Unidos, no Hospital de Montefiore, Bronx em 1947 com o objetivo de agilizar o 

tratamento no hospital. Este formato de atendimento foi criado para se ter redução 

nas despesas com viabilidade no atendimento. As coordenações destes serviços 

eram feitas por profissionais enfermeiros que trabalhavam nos hospitais, fazendo a 

conexão entre os pacientes e os serviços realizados dentro e fora do hospital 

(MERHY; FEUERWERKER, 2008; ALBIERO, 2003). 

Nos demais países, o interesse por esse tipo de atendimento, surgiu com a 

necessidade de reduzir custos e baseado na alteração do perfil da condição de saúde 

da população. Dessa forma, a AD surgiu como opção ao cuidado hospitalar, 

provocando a possibilidade do paciente retomar o domicílio como espaço para 

produção do cuidado formalizando assim novos arranjos tecnológicos do trabalho em 

saúde, trazendo grande potencial de inovação (MERHY; FEUERWERKER, 2008). 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR NO BRASIL 

 

No Brasil, a atenção domiciliar é relativamente recente e não existem muitos 

registros formais sobre o início desta modalidade de assistência. Segundo Cunha 

(1991), as primeiras atividades domiciliares desenvolvidas no Brasil aconteceram 

formalmente em 1919, com a criação do Serviço de Enfermeiras Visitadoras no Rio 

de Janeiro.  

Nesse período a cidade do Rio de Janeiro, apresentava um ambiente sanitário 

catastrófico. As moradias eram, em sua grande maioria, cortiços nas quais existiam 

aglomerações de pessoas, e isso contribuiu para a disseminação de várias doenças 

infectocontagiosas, principalmente a tuberculose (AYRES, 2010). 
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As enfermeiras visitadoras tornaram-se uma solução para as ameaças das 

cidades e as visitas no local de residência dos cidadãos pobres e doentes, visava o 

cuidado ao enfermo, orientações as famílias sobre formas de cuidado e prevenção de 

doenças (MARTINS, 2006). 

Assim, a visita domiciliar no Brasil, foi introduzida no âmbito da saúde, com 

características fiscalizadoras, visto que se acreditava que tais doenças estavam 

relacionadas diretamente com a situação habitacional da população, necessitando de 

medidas de prevenção e, consequentemente, estimular outras ações como a 

orientação para mudança de práticas e costumes de vida e melhorias nas condições 

da habitação (RAMOS, 2013). 

Em 1907, a Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira surgiu, com finalidade de 

fornecer cuidados aos feridos, enfermos e necessitados de guerra em tempos de paz 

e em situações de calamidade pública, tais como catástrofes e epidemias, mas, 

somente a partir de 1920, as visitas domiciliares começaram a ser realizadas pela 

Cruz Vermelha (CICV, 2018). 

No ano de 1921, por intermédio de Carlos Chagas, vem ao Rio de Janeiro um 

grupo de enfermeiras americanas, com o objetivo de desenvolver um curso para 

treinamento de visitadoras que deveriam fornecer assistência nos domicílios. 

Profissionais de saúde visitavam as residências dos enfermos, realizando orientações 

às famílias, de como cuidar do caso e como evitar a propagação de doenças. Com o 

passar do tempo, o atendimento domiciliar, incorporou-se a serviços públicos e 

particulares, com a pretensão de integrar a assistência à saúde hospitalar, assumindo 

conceito diferenciado dos tempos passados pela forma de gestão, organização e 

composição de equipes. Consequentemente, algumas unidades se estruturaram por 

conta própria e vários serviços buscaram alternativas para a execução desse modelo 

de atendimento em saúde (AUGUSTO, 1980; FALLATE; BARREIRA, 1998). 

Posteriormente, hospitais começaram a contratar enfermeiras com experiência 

e prática domiciliar para cuidar das autoridades da época em suas casas, pois a classe 

burguesa tinha resistência ao atendimento hospitalar vigente (AYRES et al., 2012). 

Com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (Fundação SESP) na 

década de 1940, que forneceu importantes serviços de saúde ao país, o atendimento 

domiciliar começou a ser utilizado para grupos acometidos por algumas doenças 

infectocontagiosas, como a tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente 

transmissíveis, entre outras. (MENDES, W., 2001). 
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Implantado durante o governo Vargas, a primeira forma organizada de 

assistência domiciliar foi o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência 

(SAMDU). Criado em 1949, tinha por finalidade o atendimento nas residências com a 

presença de um médico ou acadêmico de medicina na ambulância coordenando a 

equipe (OLIVEIRA, 2014). 

Em 1950, o índice de adoecimento de pessoas relacionado a enfermidades 

contagiosas reduziu, surgindo como uma das novas prioridades a necessidade de 

atenção às doenças crônicas. Foram, então, criados modelos de assistência domiciliar 

com o objetivo atender essa demanda (SÓ E SILVA, 2000). 

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo 

(IAMSPE) possui o mais antigo serviço nessa modalidade, organizado e voltado para 

assistência domiciliar no Brasil, por meio de seu hospital, mantendo um SAD a 

pacientes crônicos desde 1967, contando, portanto, com uma vasta experiência. O 

objetivo do trabalho era encaminhar os doentes crônicos, sem risco de complicações, 

para continuidade do tratamento no domicílio, para disponibilizar os leitos do hospital, 

que estava superlotado naquela época. Este grupo se mantém em funcionamento, 

prestando atendimento a casos de baixa complexidade clínica, nesta mesma 

modalidade de atendimento (MENDES, W., 2001). 

A visita domiciliar ganhou força nesta última década, com o advento da 

Programa Saúde da Família (PSF). O surgimento do PSF na década de 90, tem como 

propósito direcionar a assistência, tomando como fundamento a Atenção Primária à 

Saúde, em conformidade com os princípios do SUS. Esse modelo de assistência 

desdobra-se num momento histórico social, onde o modelo hospitalocêntrico e 

imediatista não atende mais as necessidades de saúde das pessoas de forma integral. 

Desta forma, o PSF se apresentou como uma proposta de se trabalhar a saúde, tendo 

a família como centro de atenção e não somente o paciente, oferecendo um novo 

olhar para atendimento da saúde na medida em que não espera a população chegar 

para ser atendida, pois age preventivamente sobre ela a partir de um novo modelo de 

atenção, tratando o indivíduo como sujeito dentro da sua comunidade socioeconômico 

e cultural, além de possibilitar uma maior vinculação com os profissionais (ROSA; 

LABATE, 2005). 

O PSF surgiu no Brasil, a partir do reconhecido sucesso do trabalho de 

assistência comunitária em outros países. Segundo o Ministério da Saúde, o programa 

é uma estratégia que tem como propósito atender indivíduo e a família de forma 
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integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Tem como fundamento reorganizar a prática assistencial, focada no hospital, 

passando a priorizar a família em seu ambiente. O PSF e a visita domiciliar assumem, 

portanto, uma dimensão política e assistencial de promoção em saúde (BRASIL, 

1997). 

A partir de 1994, as primeiras equipes de saúde da família, foram compostas 

por um médico, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde, além de outros profissionais, de acordo com a demanda populacional 

existente (BRASIL, 1997). 

As alterações que ocorreram na Atenção Primária à Saúde no Brasil, a partir 

da implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) refletiram na assistência 

domiciliar, que conseguiu transformar uma assistência pontual com conotações 

exclusivamente sanitárias, a ser parte de um processo de atenção continuado, integral 

e multidisciplinar no qual se realizam funções e tarefas sanitárias, assistenciais e 

sociais, dentro de uma racionalidade da vigilância à saúde (LOPES, 2003). 

Em 1998, houve a publicação da Portaria nº 2.416, que estabeleceu requisitos 

para credenciamento de hospitais e critérios para realização de internação domiciliar 

no SUS (BRASIL, 1998). 

A maioria das experiências no Brasil relacionado a AD, nesta época, foram 

iniciativas municipais ou de hospitais, e não contava com políticas de incentivo ou 

regulamentação de financiamento. Estas iniciativas possuíam lógicas diversas que 

variavam desde o objetivo de substituir os cuidados hospitalares, até a humanização 

da atenção e formas de melhorar o gerenciamento dos recursos assistenciais 

(CARVALHO, 2009). 

Apenas em 2002, o governo brasileiro, por meio da Lei nº 10.424, regulamentou 

a assistência domiciliar no SUS, ampliando as condições de atendimento. Essa lei 

acrescenta capítulo e artigo na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 

2002). 

Esta normatização que diretamente se refere, no âmbito do Brasil, aos cuidados 

domiciliares, está inserida na proposta do SUS e, como tal, torna-se universal e 

igualitária, mas ineficaz em sua aplicabilidade, bem como não faz referência ao 

cuidador (BRASIL, 2002). 
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A internação domiciliária, modalidade assistencial era bastante nova, carecia 

de estudos sistematizados, seja na perspectiva clínico assistencial ou hospitalar 

(STELMAKE; NOGUEIRA, 2010). 

Este modelo de atenção domiciliar à saúde, amplamente difundido pelo mundo, 

possui como pontos principais, o cliente, a família, o contexto domiciliar, o cuidador e 

a equipe multiprofissional (LACERDA et al., 2006). 

 

3.2 O PROPÓSITO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

A AD é um termo com ampla dimensão que envolve várias atividades 

relacionadas à saúde realizada no domicílio. Compreende, desde uma singela e 

simples orientação em saúde até um procedimento médico complexo (TAVOLARI; 

FERNANDES; MEDINA, 2000). 

Assistência domiciliar é uma parte, ou seja, um componente do cuidado à 

saúde, no qual serviços são oferecidos aos indivíduos e familiares em seus locais de 

moradia com o propósito final de promover, manter ou restaurar a saúde, ou minimizar 

os efeitos de doenças e incapacidades (LACERDA et al., 2006). 

Atualmente, o atendimento domiciliar é conhecido por possuir inúmeras 

terminologias como, por exemplo, home care, atenção à saúde domiciliar, assistência 

domiciliar em saúde, cuidado domiciliar, internação domiciliar, cuidados médicos 

domiciliares, cuidados de saúde no domicílio, atendimentos médicos domiciliares, 

atendimento hospitalar domiciliar e internação domiciliar. Estas são algumas dentre 

tantas denominações existentes para a atenção domiciliar em saúde, cada vez mais 

comum em nosso país e, mesmo não existindo definições formais para estes termos, 

existe diferenciação entre eles. Essa modalidade mais ampla chamada de atenção 

domiciliar abrange desde a promoção e prevenção da saúde até o tratamento de 

doenças e reabilitação a domicílio (LACERDA et al., 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define assistência domiciliar da 

seguinte forma: 

 

[...] a provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais com 

o objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde das 

pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. 

Serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas categorias de 
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preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo tempo 

e cuidados paliativos (OMS, 2003). 

 

A AD é uma modalidade que tem apresentado grande expansão, pela 

combinação de recursos tecnológicos e científicos disponíveis no hospital com o 

ambiente familiar, trazendo novas possibilidades para pacientes crônicos e com 

necessidades especiais (GONZÁLEZ, 2004). A assistência domiciliar na área da 

Saúde vem se constituindo uma alternativa de cuidados para diferentes populações e 

com objetivos diversos, assim como corresponde a uma das estratégias da política de 

saúde em nosso país que mais vem se desenvolvendo (ANDRADE, 2007). 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), através de seu 

Manual de Cuidados Paliativo, o domicílio representa um local de conforto, calmaria e 

proteção, situações que são procuradas pelas pessoas que são diagnosticadas por 

doenças que ameaçam a vida. Dentro do domicilio, uma das grandes vantagens 

observadas é o fato da possibilidade de permitir ao indivíduo ter as suas necessidades 

atendidas na medida de suas preferências, sem a necessidade de seguir a rigidez de 

regras e horários do hospital (ANCP, 2009). 

De acordo com Portaria GM/MS n° 963 de maio de 2013, a AD é definida como 

uma: 

 

Nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já 
existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, 
prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, 
com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à 
saúde (BRASIL, 2013). 

 

A metodologia do tratamento da AD é baseada numa associação de ações de 

promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, fornecidas no 

próprio domicílio, garantindo a continuidade integral dos cuidados. Nos últimos anos, 

a atenção domiciliar tem apresentado um crescimento expressivo no Brasil, 

justamente por conta de características únicas, representando uma solução para a 

grande demanda e sobrecarga da rede hospitalar, possibilitando a articulação com a 

rede, aperfeiçoando o uso de leitos e recursos, reduzindo a superlotação em unidades 

de internação (BRASIL, 2013). 

De acordo com Carletti e Rejani (1996), o objetivo fundamental do atendimento 

domiciliar é a promoção da manutenção ou a restauração da saúde, bem como a 
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adaptação das funções do indivíduo, além de ajudar no restabelecimento de sua 

independência e autonomia e tornar-se assim integrante ao modelo de assistência 

hospitalar. Esse modelo contempla ainda as atuais necessidades de saúde das 

pessoas, ou seja, uma assistência mais humanizada, personalizada e com inserção 

da família no processo da promoção em saúde e cuidado. 

Entende-se que a AD, represente uma estratégia de reversão do atendimento 

focado nos hospitais, podendo proporcionar a construção de uma nova lógica de 

atenção à saúde, com enfoque na humanização (SILVA et al., 2005). 

Esse alívio da sobrecarga existente na AB, e especialmente na rede hospitalar, 

após a implementação dos serviços para AD, tem ajudado na melhoria da rede de 

saúde. Os profissionais que atuam no domicílio aproximam-se dos problemas que 

diariamente afligem a população. A partir de investigação minuciosa dos problemas, 

propõem ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças, estimulando 

o cuidado e a autonomia do indivíduo. A atenção domiciliar pode contribuir para a 

diminuição de internações, bem como trazer contribuições à qualidade de vida e 

melhoria da satisfação das pessoas atendidas pela rede de saúde (MARTINS, 2006). 

A AD pode encurtar o tempo de recuperação do paciente e promover redução 

dos custos, sendo uma alternativa mais humana e econômica para os portadores de 

doenças crônicas ou de longa duração. Outro fator importante é que o paciente ficará 

afastado do risco de infecções hospitalares e do estresse da internação, sendo ainda 

beneficiado com assistência médica e de todos os recursos necessários, incluindo 

uma equipe multiprofissional (BRASIL, 2012). 

Destaca-se ainda, a importante colaboração desse sistema para a melhoria da 

qualidade de vida do paciente e de seus familiares (AMARAL et al., 2001). 

Os pontos positivos são inúmeros, Lacerda destaca os seguintes sobre a 

atenção domiciliar e seus maiores beneficiados: 

 

[...] a certeza de que os maiores beneficiados da atenção domiciliar à saúde 

serão os clientes e seus familiares, porque o cuidado passará a ser 

individualizado, humanizado, distante dos riscos iatrogênicos, pertinentes ao 

contexto hospitalar e, acima de tudo, contará com a participação do principal 

cuidador: o familiar ou o significante (Lacerda et al., 2006, p. 94). 
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O atendimento deve estar direcionado aos pacientes portadores de doenças 

crônicas e degenerativas, sequelas, tais como as doenças cardiovasculares, 

neurológicas, endócrinas, respiratórias, infecciosas e neoplásicas, 

independentemente da idade. Porém essas situações são frequentemente 

encontradas entre idosos e pacientes que foram submetidos a procedimentos 

cirúrgicos de médio e grande porte (RIBEIRO, 2004).  

Um dos desafios que os profissionais do AD têm enfrentado atualmente, 

evidencia-se na importância em desconstruir as percepções errôneas apresentadas 

pelos cuidadores/familiares em relação ao serviço, de modo que a doença deixe de 

ser a principal alvo da atenção, dando lugar à promoção da saúde e à prevenção dos 

agravos. Existe a necessidade de revelar como o serviço realmente funciona desde a 

admissão até a alta médica, a fim de estruturar um contexto de relações para a 

produção do cuidado. Pode-se, ainda, configurar-se como uma estratégia de 

descentralização de serviços de saúde, de humanização da atenção e de 

cooperativismo do cuidado (ARAÚJO et al., 2000). 

Ciente de que o crescimento da oferta de saúde gerou um custo muito alto no 

sistema público e privado, a assistência domiciliar veio atender, dentre outras, também 

essa demanda, uma vez que tende a diminuir os custos assistenciais, comparando-

se às mesmas intervenções realizadas em ambiente hospitalar (DUARTE; DIOGO, 

2000). 

Neste sentido, autores referem que a internação domiciliar é uma modalidade 

que tem se revelado uma opção segura e eficaz, apropriada e direcionada a pacientes 

portadores de doenças crônicas ou agudas (FREITAS; BITTENCOURT; TAVARES, 

2000; SANTOS, 2011; PEREIRA, 2017). 

 

3.3 MELHOR EM CASA - “A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO 

SEU LAR” 

 

O Melhor em Casa tem como finalidade, proporcionar suporte técnico, mediante 

visitas periódicas por profissionais de saúde capacitados e estrutural à família, 

fornecendo todos os equipamentos, materiais e medicamentos, padronizados e 

necessários para o tratamento. Além disso, possibilita oferecer menor probabilidade 

de riscos, por ser menos traumático psicologicamente, sobretudo no que se refere à 

infecção hospitalar. O atendimento ao indivíduo e a sua família em seu próprio 
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ambiente demonstra importante possibilidade de garantir melhora do nível de 

qualidade de vida e saúde (BRASIL, 2012). 

Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Melhor em Casa foi instituído pelo 

pela portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, que possuía o seguinte lema: “a 

segurança do hospital no conforto de seu lar”, tendo por objetivo ampliar o 

atendimento domiciliar, levando assistência médica às casas de pessoas com 

necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou 

em situação pós-cirúrgica (BRASIL, 2011b). 

Com objetivo de qualificação e ampliação da AD no SUS foram organizadas 

três modalidades: Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1), Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e 

Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3). Os pacientes são identificados a partir das 

características e do tipo de procedimentos e cuidados empregados (BRASIL, 2013). 

A base de cada modalidade é definida a partir da observação da complexidade 

e características da demanda de cada usuário, assim como a frequência do 

atendimento necessário. Dessa forma, descrevem-se os três tipos de atenção 

domiciliar: 

 

AD1: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 
controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 
locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com 
menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde. A prestação 
da assistência na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de 
atenção básica, incluindo equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, por meio de visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma 
vez por mês. 
AD2: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade 
ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que 
necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e 
acompanhamento contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da 
rede de atenção. A prestação de assistência à saúde na modalidade AD2 é 
de responsabilidade da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 
(EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), ambas designadas 
para esta finalidade. 
AD3: A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de 
saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade 
de saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de 
saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser 
oriundos de diferentes serviços da rede de atenção à saúde. A prestação de 
assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe 
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional 
de Apoio (EMAP), ambas designadas para esta finalidade (BRASIL, 2013). 
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No Programa Melhor em Casa a AD representa um modelo de atenção à saúde, 

constituído por distintas modalidades de atenção desenvolvidas no domicílio, que são 

determinadas a partir das necessidades apresentadas pelo paciente.  

O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas 

prioritariamente por médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem e 

fisioterapeuta. Outros profissionais, tais como farmacêutico, fonoaudiólogo, 

nutricionista, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional podem compor as 

equipes de apoio (BRASIL, 2013). 

Dentro do SAD o Programa Melhor em Casa é formado pela Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e a Equipe Multiprofissional de Apoio 

(EMAP). Cada EMAD atende uma população adstrita de aproximadamente 100 mil 

habitantes e é a principal responsável pelo cuidado do paciente domiciliado. A 

composição da EMAD, que deverá conter, minimamente médico, enfermeiro, 

fisioterapeuta ou assistente social e auxiliar ou técnico de enfermagem. Para cada 

equipe é recomendado atender, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, em 

média, 60 pacientes, simultaneamente. (BRASIL, 2013). 

 A composição mínima da EMAP é estabelecida de acordo com as 

necessidades locais. A estrutura é baseada na quantidade de habitantes de cada 

município. Deve apresentar uma composição mínima de três profissionais de nível 

superior, cuja soma das cargas horárias semanais dos componentes acumule, no 

mínimo, 90 horas por semana, dentre os seguintes profissionais: assistente social; 

fisioterapeuta; odontólogo; psicólogo; fonoaudiólogo; farmacêutico; nutricionista; 

terapeuta ocupacional. Cada paciente deve receber, no mínimo, uma visita semanal 

(BRASIL, 2013). 

O programa tem como objetivo reestruturar a AB no campo do cuidado 

domiciliar, buscando possibilidades de atendimento de forma a reduzir a demanda por 

atendimento hospitalar, o período de internação do paciente, além de humanizar, 

reformular a atenção e ampliar a autonomia dos usuários (BRASIL, 2013). 

Para a implantação do Melhor em Casa, o município precisa apresentar alguns 

requisitos exigidos: ter porte populacional de pelo menos 20 mil habitantes; estar 

coberto pelo SAMU; possuir hospital de referência (BRASIL, 2013). 

Desta forma, com o envelhecimento da população e o aumento das doenças 

crônico degenerativas, modalidades alternativas à internação hospitalar, que utilizam 
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o domicílio como local de tratamento e cuidado, têm apresentado rápido e expressivo 

crescimento. (MESQUITA et al., 2005). 

Sendo assim, o atendimento domiciliar em saúde, é introduzido no sistema de 

saúde como um serviço que traz uma grande importância tanto ao usuário quanto à 

sua família, possibilitando fornecer o tratamento, com acompanhamento da equipe de 

saúde no seu domicílio, perto dos familiares, num local de aconchego. 

No intuito da implementação do atendimento domiciliar à saúde em diversos 

serviços no Brasil, teve como ponto peculiar a adoção de protocolos e rotinas já 

existentes. Elas nem sempre se adaptam à realidade do perfil populacional, visto que 

cada cidade ou região possui uma peculiaridade (DUTRA, 2015). 

Segundo Oliveira Neto (2016), é frequente o predomínio de usuários que 

poderiam ser acompanhados pelas equipes de AB (classificados na modalidade AD1), 

que são encaminhados ou admitidos pelo SAD. Essa situação demostra um dos 

principais desafios para a AD no SUS: apesar de ter se reconhecido o papel da AB no 

cuidado domiciliar, as equipes de AD (EMAD e EMAP) criadas para cuidar de usuários 

mais complexos (AD2 e AD3) têm admitido usuários que poderiam ser cuidados pela 

AB. Consequentemente, os SAD ficam sobrecarregados e têm dificuldades em admitir 

e acompanhar usuários mais complexos que exigem maior intensidade no cuidado, 

reduzindo sua potencialidade em abreviar ou evitar internações hospitalares. 

 

3.4 A CIDADE DE SANTOS E O PROGRAMA MELHOR EM CASA 

 

O município de Santos, localizado na região central do litoral do estado de São 

Paulo, e que segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE, 2010), possui uma população de 434.742 habitantes. Neste município, o 

número de pessoas acima de 60 anos é de pouco mais 90 mil, representando cerca 

de 20% do total de habitantes do município, a Cidade possui uma das maiores médias 

de população idosa do País, de acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE, 2018). As projeções demonstram que nos próximos anos, 

no município de Santos, o número de idosos supere a marca de 100 mil, fazendo com 

que haja mais pessoas acima de 60 anos do que menores de 14 anos. 

O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL, 2017) considerou 

Santos a melhor cidade no Brasil para se viver após os 60 anos, sendo o município 
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referência na implantação de políticas públicas em saúde. Possui características 

geográficas favoráveis à qualidade de vida e uma ampla rede de assistência à saúde. 

Datada de janeiro de 1992, a assistência domiciliar realizada pela Secretaria 

de Saúde e Higiene de Santos, desta forma, como era conhecida na época, a atual 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos é oficialmente o primeiro programa de 

internação domiciliar do Brasil (SILVA et al., 2005). 

Inicialmente, o SAD no município de Santos se restringia à assistência aos 

portadores de Diabetes Mellitus. Foram criados dois diferentes formatos de 

atendimento, o primeiro era o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), dirigido ao 

cuidado de usuários cuja assistência não exigia a disponibilização de equipamentos. 

O segundo, intitulado Programa de Internação Domiciliar (PID), fornecia um tipo de 

assistência domiciliar que diferente do anterior, realizava assistência aos pacientes de 

maior complexidade e apenas recebia usuários encaminhados pelos hospitais, 

policlínicas, prontos-socorros ou do próprio PAD. A referência e contra referência do 

PAD e do PID acontecem  sistematicamente (LIVORATO, 1992; SILVA et al., 2005). 

Estes programas visavam o atendimento de pacientes oncológicos ou 

portadores de complicações causadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

pacientes crônicos e pacientes pediátricos. Os objetivos principais do programa eram: 

aliviar a carência de leitos hospitalares, reduzir o custo assistencial, proporcionar 

assistência humanizada e integral, resgatando a relação entre equipe de saúde, 

família e usuário (LIVORATO, 1992). 

Não existia busca ativa de pacientes e o encaminhamento era feito por 

profissional médico ou enfermeiro. Durante a admissão, o médico avaliava o usuário 

para assegurar se o mesmo possuía critérios pertinentes ao serviço. A presença do 

cuidador domiciliar era indispensável, sempre de responsabilidade dos familiares, 

como critério para admissão do usuário no serviço. O paciente devia estar acamado 

ou com dificuldades de deambulação. Também eram verificadas as condições do 

domicílio, incluindo-se as condições de higiene. Quando mudanças se faziam 

necessárias, era papel da enfermeira conversar com a família para promovê-las 

(SILVA et al., 2005). 

Em novembro de 2011, o município foi inserido no programa do governo 

federal, Melhor em Casa, programa que foi inspirado em experiências exitosas, 

inclusive do próprio município de Santos (BRASIL, 2011a). 
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Atualmente, a Seção de Atendimento Domiciliar (SEADOMI), pertencente a 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Santos e possui um total aproximado 

de 60 profissionais. O trabalho conta com equipe multidisciplinar composta por 

médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, 

nutricionistas, assistente social e farmacêutico, além de motoristas e equipe 

administrativa, sendo que os profissionais da saúde estão distribuídos por 04 EMAD’s 

e 01 EMAP.  

O serviço atende cerca de 700 pacientes, que estão distribuídos entre as três 

modalidades descritas no tópico anterior, (quadro 1), de acordo com as necessidades, 

incluindo a modalidade AD1, sendo que a maioria deles é constituída por pacientes 

idosos, portadores de doenças crônico degenerativas não transmissíveis. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos pacientes por modalidade e região do programa Melhor em Casa no        
município de Santos/SP* 

* em 01/06/2018 

 

As visitas domiciliares do SEADOMI ocorrem diariamente, no período diurno, 

inclusive aos finais de semana e feriados, em escala de plantão, das 07 às 19 horas, 

de forma a assegurar a continuidade do atendimento. São disponibilizados veículos 

suficientes, conforme a demanda de cada equipe para realização das visitas e 

procedimentos. 

O encaminhamento de pacientes para ingresso no Programa Melhor em Casa 

é realizado pelos hospitais da rede pública ou privada, mas o encaminhamento 

também pode ocorrer através da UBS de referência do usuário, passando o 

responsável pelo paciente necessariamente por uma consulta com profissional de 

nível superior, em forma de triagem, para avaliar as condições e critérios para 

admissão no programa. 

Nesta consulta são avaliados alguns requisitos, ou seja, critérios 

administrativos, antes da admissão pela equipe da AD. A presença de pelo menos um 

cuidador apto, domicílio com condições adequadas para o tipo de cuidado proposto e 

 
EMAD 

 
Ad 1  

 
Ad 2  

 
Ad 3 

 
Total de pacientes  

 
Orla-Intermediária 

 
129 

 
27 

 
26 

 
182 

 
Orla 

 
146 

 
53 

 
18 

 
217 

 
Centro 

 
152 

 
37 

 
07 

 
196 

 
Zona Noroeste 

 
40 

 
44 

 
18 

 
102 
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o fornecimento ininterrupto de energia elétrica quando o paciente fizer uso de 

equipamentos elétricos, são condições fundamentais. 

Após a realização da consulta, pelo profissional de nível superior, o cuidador 

e/ou familiar, deve concordar com os termos de compromisso de adesão ao SAD, 

assinando um termo de responsabilidade. Neste momento são realizadas breves 

orientações sobre os cuidados do paciente no domicílio, condições para permanência 

do paciente no programa, empréstimos de equipamentos, entre outras que se fizerem 

necessário, a depender da complexidade. 

As EMADs e a EMAP realizam o acompanhamento dos pacientes, os usuários 

cadastrados no serviço devem possuir alguma dificuldade e/ou impossibilidade física 

de se deslocar até uma unidade de saúde, demandando a realização de 

procedimentos com maior complexidade, baseando-se nos critérios clínicos, como por 

exemplo a realização de curativos, troca de sonda, drenagem de abcesso, reabilitação 

de pessoas com deficiência permanente ou transitória, necessidades de cuidados 

paliativos, entre outros. Aproximadamente 90% são idosos e atualmente o serviço não 

possui fila de espera. 

Para os pacientes com maior complexidade clínica é realizada visita de 

desospitalização, ainda no ambiente hospitalar, por meio de uma equipe 

multiprofissional, que avaliam as condições gerais que possam permitir ao usuário 

continuar o tratamento em casa, de forma abrangente e responsável, abreviando o 

tempo da internação e aplicando assim a estratégia da alta programada. 

As visitas médicas são realizadas de forma regular às residências dos 

pacientes, conforme necessidade de cada perfil, variam entre duas vezes ao dia (no 

caso de tratamentos endovenosos e pacientes com maior grau de complexidade), 

uma vez ao mês ou a cada três meses para os pacientes que apresentam menor 

comprometimento.  

Sobre a permanência do paciente no Programa, relaciona-se a necessidade do 

mesmo, uma vez que o paciente tenha sanado a demanda principal, ele é desligado 

do serviço. A longa permanência dos usuários no programa se dá, justamente, ao fato 

de apresentarem idade avançada e condições específicas do envelhecimento, 

relacionadas geralmente às doenças crônicas degenerativas, que ocorrem na maior 

parcela dos pacientes. 
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O serviço ainda não possui, no momento um fluxo estabelecido para 

capacitação prévia dos cuidadores, antes da alta hospitalar ou início do 

acompanhamento domiciliar pela equipe do Melhor em Casa.  

Atualmente a capacitação é fornecida durante as primeiras visitas domiciliares, 

pela EMAD ou pelos profissionais da rede hospitalar enquanto o paciente encontra-se 

internado, sendo esta última, de forma totalmente informal. Esta problemática se torna 

um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes que atuam pelo SAD, pois os 

cuidadores são fundamentais para a continuidade do tratamento em casa. 
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4 A IDENTIDADE, O SIGNIFICADO E OS DESAFIOS DOS CUIDADORES  

 

O cuidador é a pessoa que fornece os cuidados, de maneira contínua e/ou 

regular, podendo, ou não, ser alguém da família. Geralmente, o cuidador é um dos 

membros da família, amigo, pessoa próxima ou pode ser até mesmo uma pessoa da 

própria comunidade, que tenha algum conhecimento e experiência cuidando de 

pessoas doentes e embora não tenha formação profissional específica, se dispõe a 

assumir da melhor forma possível esta função, de forma que alguns destes fazem 

desta prestação de serviço uma profissão informal e ainda existe outra parcela de 

profissionais com formação técnica na área da saúde, que exercem suas funções 

nesta modalidade (FAVERO, 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde, o cuidador é a pessoa capacidade para auxiliar 

o usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Estes devem ser 

reconhecidos como parceiros para os cuidados em saúde e precisam do apoio dos 

profissionais, capacitação e respaldo sempre que necessário. Para tanto, as equipes 

de profissionais da saúde devem estar preparadas para essa demanda (BRASIL, 

2011b). 

É significativo salientar que, o cuidador também necessita de apoio e atenção, 

tanto quanto o paciente. De tal forma que se torna importante que os profissionais de 

saúde fiquem atentos para as necessidades dos cuidadores domiciliares, pois muitas 

vezes, são ignorados, passando a enfrentar muitos desafios e é necessário oferecer 

capacitação a estes para lidar com os problemas que geram conflitos e tensões. 

(PASCHOAL, 1996; LEOPARDI, 1997). 

De acordo com Mendes (1995), os cuidadores podem ser classificados de 

acordo com os papéis executados ou com a função realizada. O cuidado normalmente 

incide em um dos membros da família, o qual é denominado cuidador principal por ser 

o responsável pelos cuidados. Outros membros da família podem auxiliar em 

atividades complementares, por isso são chamados de cuidadores secundários 

(GONÇALVES et al., 2006). 

De acordo com Cattani e Girardon-Perlini (2004), o cuidador familiar é aquele 

que assume uma atividade de forma natural, inesperadamente, por voluntariedade, 

sem objetivo financeiro e muitas vezes incumbindo-se por esta parte, ou ainda, por 

obrigação, solidariedade ou como um sentimento de gratidão, para retribuir cuidados 

recebidos desde o seu nascimento. 
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O cuidado pode ser considerado, nessa perspectiva, uma atitude que tem sua 

origem na consideração que se tem pelo outro e por suas necessidades. Na ausência 

de atitude, o ato de cuidar se desvaloriza, perdendo a sua motivação ética 

(PLASTINO, 2009). 

Um cuidador sem formação profissional pode e deve ser habilitado a realizar 

tarefas básicas no domicílio, ajudando na recuperação do paciente. Tal cuidador deve 

ser capacitado por uma equipe, composta por profissionais de saúde, para realização 

dos cuidados diários.  É primordial que as atividades a serem exercidas, devam ser 

definidas claramente entre equipe, família e cuidador, dentro de um processo 

continuado de trocas de saberes, poderes e responsabilidades. Além disso, muitos 

outros fatores podem interferir na prestação dos cuidados, como fatores financeiros, 

sobrecarga física, emocional, psicológica e social do cuidador (BRASIL, 2003). 

Em relação à escolha administrativa do paciente na AD, destaca-se que o 

cuidador representa o ponto mais complexo e importante. O cuidador é responsável 

por realizar todas as atividades básicas para a manutenção da vida do paciente. Tais 

como higiene, mudança de decúbito, administração e preparo da dieta e auxílio nas 

demais atividades de vida diária.  É importante destacar que a presença do cuidador, 

perpassa desde a avaliação da equipe quanto à elegibilidade administrativa do 

paciente na atenção domiciliar e na sua permanência a partir das atividades 

determinadas. (GOMES, 2009). 

A atividade do cuidar manifesta-se em um duplo significado: no universo 

familiar, constitui uma atribuição gerenciada pelos laços de parentescos e pelo 

sentimento de solidariedade em relação aos necessitados de apoio; já na esfera 

privada, é uma ação baseada na profissionalização, especialização e subordinada a 

procedimentos e normas técnicas (WANDERLEY; BLANES, 1998). No contexto da 

população brasileira, devido a fatores sociais e econômicos familiares, o papel de 

cuidador prevalece a ser criado dentro do próprio âmbito familiar (NICKEL et al., 2010). 

O processo de escolha de quem assumirá a função de cuidador acaba muitas 

vezes sendo resultado ou de uma obrigação moral ou de acordos verbais 

estabelecidos durante a relação entre os membros da família. (AUGUSTO; SILVA; 

VENTURA; 2009). 

Quem promove o cuidado, na maior parte das situações, são as mulheres, sem 

remuneração e sem reconhecimento social e além disso os serviços se organizam por 

meio de uma perspectiva baseada em papéis típicos da família, colocando a mulher 
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persistentemente como responsável pelo cuidado (SILVIA, STELMAKE, 2012; 

MIOTO, 2008). 

Karsch, (2003) em seu estudo concluiu que os cuidadores familiares 

prevalecem em cerca de 98% dos casos e, em sua grande maioria, abandonam suas 

práticas pessoais de lazer, inclusive algumas atividades familiares, sendo suprimidas 

pela função de cuidador e de afazeres domésticos. 

 Ainda, de acordo com o grau de parentesco, constatou-se em vários estudos 

que o cuidador é composto na grande maioria dos casos pelas figuras de esposas e 

filhas como as principais protagonistas no cuidado domiciliar (DOMINGUES; 

SANTOS; QUINTANS, 2009; INOUYE; PEDRAZZANI; PAVARINI, 2010; SOUZA et 

al., 2015; ARAÚJO et al., 2013; VIANA et al., 2013). 

Vários estudos corroboram com a afirmação acima descrita, e apontam que o 

cuidado domiciliar é praticado predominantemente à custa do trabalho e do tempo das 

mulheres. A análise desses estudos nos permite concluir que as mulheres que cuidam 

de pacientes no domicílio, de forma geral, possuem baixo nível de escolaridade, não 

têm emprego e têm baixo poder aquisitivo. (RATES, 2007; GARCÍA-CALVENTE; 

MATEO-RODRÍGUEZ; MAROTO-NAVARRO, 2004; TAUB; ANDREOLI; 

BERTOLUCCI, 2004; SENA et al., 2000). 

A partir do que é constatado na literatura a respeito do perfil dos cuidadores 

domiciliares cabe nos indagar a respeito do significado do cuidado. Para Barros e 

Pinheiro (2007) cuidar significa ajudar, tentar promover o bem-estar e evitar sofrimento 

de algum mal, sendo o cuidado um modo de viver cotidianamente caracterizado pela 

atenção, responsabilidade e preocupação com os outros, incubindo-se da prática 

diária, isto é, uma responsabilidade definida, criação de saberes formais e informais, 

na busca por minimizar o sofrimento e tensões que podem vir a fragilizar a saúde do 

sujeito que está recebendo o cuidado.  

 

4.1 PRINCIPAIS DESAFIOS NO CONTEXTO DO CUIDADO DOMICILIAR 

 

Bustamante e Mccallum (2014) referem que na saúde o termo cuidado é 

frequentemente utilizado nas discussões sobre integralidade e humanização das 

práticas, sendo o cuidado um horizonte normativo que as orienta, envolvendo a 

construção cotidiana de projetos de vida. 
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O cuidado aponta para uma dimensão de atenção em saúde capaz de resgatar 

a presença humana nos modelos assistenciais e traz à tona uma sabedoria prática, 

um saber fazer que se materializa no trabalho conjunto das equipes e dos usuários. É 

o que se pode nomear de co-responsabilidade na produção de saúde. Assim, para 

Ayres (2009) é preciso tomar a integralidade do cuidado como norte nos modelos de 

atenção em saúde. 

Especificamente em relação ao cuidado desenvolvido em âmbito domiciliar, 

compreende-se que ao assumir os cuidados da vida do outro, aliado a um 

envolvimento intenso, a saúde de quem cuida também fica comprometida 

(RODRIGUES et al., 2014). 

Além disso, o aprendizado de novas competências para a manutenção do 

cuidado que os doentes crônicos exigem, devem ser construídas ao longo do tempo 

em conjunto com a equipe de profissionais de saúde. A familiaridade com novos 

elementos, novos indivíduos e a necessidade de novos saberes traz maior segurança 

pessoal e para o ato de cuidar (PEDRO; MARCON, 2007).  

Existe a necessidade de se projetar estratégias especificas para assegurar o 

cuidado do paciente. Neste cenário, apresentam-se alguns desafios, uma vez que a 

equipe e os cuidadores não se encontram em uma unidade de saúde e não podem 

contar com seus recursos de funcionamento. Se faz importante para o 

desenvolvimento da assistência atenção aos aspectos sociais e culturais, além da 

necessidade de se estabelecer comunicação realmente efetiva com usuários e 

cuidadores, que são protagonistas da atenção à saúde e possuem papel essencial na 

modalidade de cuidado domiciliar (BRASIL, 2016). 

A atividade do cuidado domiciliar provoca, no cuidador, um enorme desgaste, 

considerando o fato de ele não poder contar com uma política de saúde que atenda 

às suas necessidades e as do doente em sua integralidade (SILVA; STELMACH, 

2012). 

Souza et al. (2006), em seu estudo revelou que a maioria dos cuidadores leigos 

informaram não ter recebido nenhuma tipo de qualificação para realizar as atividades 

de cuidado domiciliar, sendo que as maiores preocupações relatadas foram o medo 

em relação às complicações e à piora repentina do quadro do seu familiar dentro do 

domicílio sem a devida preparação para tomar uma iniciativa no decorrer da situação, 

evidenciando que existe um grande desafio a ser enfrentado pelos profissionais da 

saúde na AD.  
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O cuidado domiciliar, ainda apresenta dificuldades tanto na sistematização e 

instrumentalização, quanto na destinação de recursos humanos e materiais para um 

adequado desenvolvimento assistencial (BRASIL, 2003). 

Além disso, a realidade tem demostrado a insuficiência de recursos humanos, 

materiais e ambientais, resultando em condições das mais adversas para o cuidado 

ao paciente no domicilio (OLIVEIRA; KRUSE, 2017). 

Os cuidados no domicílio são conhecidos como atividades estressantes e 

cansativas, pois apresentam-se de grande complexidade e diversidade, demandam 

tempo, requerem recursos financeiros, habilidades e preparo para os familiares e 

profissionais. Diante tudo isso é fundamental que as equipes da AD estejam atentas 

ao cuidador, auxiliando-o na melhoria do cuidado, com orientações, educação 

continuada e compreensão de suas necessidades (BRASIL, 2015). 

As dificuldades para realização de atividades de higiene, alimentação, 

transferência no ambiente domiciliar, mudança de decúbito, entre outras que exigem 

força física e requerem auxílio, apesar de essenciais para a saúde dos sujeitos 

cuidados, revelaram-se tarefas extremamente desgastantes (CARVALHO et al., 

2015).  

Muitos cuidadores apresentam alteração do seu estado de saúde física e 

mental, os riscos aos quais os cuidadores estão submetidos não se relacionam 

apenas ao corpo físico, mas também à saúde mental, social e afetiva, devido à 

interação interpessoal que se realiza ao cuidar e tratar de outra pessoa. Este fato é 

muito prejudicial tanto para quem cuida como para quem é cuidado, visto que o nosso 

corpo interfere de forma significativa no resultado do cuidado prestado ao próximo 

(FIGUEIREDO, 2005). 

As medidas de suporte para preservar os cuidadores são fundamentais para 

diminuir os fatores a que os cuidadores estão expostos. Para que o suporte seja 

adequadamente planejado e implementado, se torna condição fundamental conhecer 

este importante ator que é o cuidador familiar. Conhecer o cuidador familiar e buscar 

constantemente a manutenção da qualidade de vida do paciente em tratamento e de 

seus familiares, assim como proporcionar o suporte técnico e estrutural ao cuidador 

durante o período de enfrentamento da doença e, se necessário, durante a fase de 

luto, são medidas importantes (FLORIANI, 2004; BECK; LOPES, 2007). 

O envelhecimento da população relacionado ao grande aumento no número de 

pessoas que apresentam doenças crônicas e incapacitantes tem exigido cada vez 
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mais o aumento no número de cuidadores, os quais tem apresentado grande riscos 

de desenvolver problemas de saúde (KAWASAKI; DIOGO, 2001). O cuidador também 

precisa ser cuidado. Necessita de alguém que possa dar suporte, que lhe ofereça 

proteção e apoio, facilite seu desempenho como cuidador, compartilhando de algum 

modo suas tarefas (CAMPOS, 2016). 

A tarefa de cuidar é complexa, envolta por sentimentos e muitas vezes atribuída 

a indivíduos que não se encontram preparados para assumirem tais atividades. 

Normalmente, essa responsabilidade é transferida como uma ação a mais para a 

família, que, em seu cotidiano, é obrigada a acumular mais uma função entre as 

muitas que já realiza (BRASIL, 2012). 

As famílias que possuem entre seus membros pessoas com algum tipo de 

necessidade de cuidado ficam muitas vezes sobrecarregados com as 

responsabilidades que recaem sobre elas e que exigem esforços que podem 

comprometem o bem-estar psíquico de todos os seus componentes e ameaçam até 

mesmo estrutura familiar (RODRIGUES et al., 2014). 

A estrutura familiar moderna, aponta a existência de uma deficiência na rede 

de suporte familiar, uma vez que as famílias se tornaram menores numericamente, as 

moradias ficaram mais compactas e as mulheres e os jovens que iniciam no mercado 

de trabalho, passaram a trabalhar fora de casa. De tal forma que como consequência, 

se tornou comum apenas um componente da família assumir o cuidado principal, 

causando intensa sobrecarga física e emocional (OLIVEIRA, 2009). 

A responsabilidade pela saúde dos pacientes, não pode ser delegada unilateral 

e exclusivamente ao núcleo familiar, atribui tanto à família quanto ao Estado a 

responsabilidade pelo cuidado. Essa situação, muitas das vezes, tem ultrapassado a 

capacidade de atendimento das famílias. Já no retomo para casa, a família se vê 

diante da complexidade do cuidado e sem um apoio institucional para o cuidado no 

domicílio. (ALVAREZ, 2001). 

Ao contrário do que possa parecer, esse tipo de política não acolhe apenas aos 

interesses das pessoas que necessitam de cuidados e seus familiares, mas a toda a 

sociedade, na medida em que um paciente cuidado em casa possui custos menores 

para o serviço público de saúde. Portanto, é fundamental que o país desperte para a 

necessidade de uma política pública para os cuidadores, que promovam programas 

de avaliações e de intervenções (REIS et al., 2014). 
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A organização familiar, relações interpessoais e fatores culturais, sociais e 

econômicos, são fundamentais para o sucesso deste modelo de atendimento. Dessa 

forma, compreender como se dá as relações familiares, assim como o papel de seus 

membros, torna-se fundamental para o prosseguimento das atividades domiciliares 

(GONZÁLEZ, 2004). 

A assistência ao cuidador familiar requer uma visão mais ampla do olhar dos 

profissionais, que devem planejar e executar ações que venham minimizar o impacto 

da condição de dependência do paciente sobre o cuidador (FERNANDES, 2009). 

Os gestores por meio da política de desospitalização dos pacientes devem 

prever recursos físicos e humanos suficientes e capacitados para atender 

satisfatoriamente as demandas domiciliares (FEUERWERKER; MERHY. 2008). 

O cuidador deve estar ciente sobre as condutas profissionais e sobre suas 

eventuais mudanças, e de como proceder em casos de intercorrências no domicílio. 

Além de capacitar o cuidador para as atividades de cuidado, a equipe deve oferecer 

apoio físico e psicológico, evitando o desgaste e sobrecarga exaustiva, orientando 

sobre os obstáculos que serão confrontados, como por exemplo, a vivência com vários 

tipos de sentimentos e várias situações como falta de paciência, rotinas repetitivas e 

até situações de como lidar com a morte. Nem sempre se pode escolher se tornar um 

cuidador, principalmente quando a pessoa cuidada é um familiar (BRASIL, 2008). 

A figura do cuidador se torna fundamental, tanto por ser elo entre equipes de 

saúde e paciente, quanto por ser responsável pelas atribuições do cuidado, as quais 

necessitam ser firmadas entre a equipe de saúde responsável pelo atendimento, 

famílias e cuidadores, existindo a corresponsabilidade (FEUERWERKER; MERTHY, 

2008).  

Quando o objetivo proposto não é alcançado ou a evolução torna-se lenta e o 

doente não obtém a melhora esperada, o cuidador pode se sentir culpado. Por isso, é 

fundamental dar aos familiares, conhecimento sobre comportamentos normais dos 

indivíduos diante da doença, para que os mesmos possam cuidar das suas emoções, 

conflitos, ansiedades, entre outros sentimentos (PEREIRA, 2015). 

Os profissionais de saúde devem promover uma rede de apoio e solidariedade 

que deve ser coordenada e facilitada em conjunto pelos profissionais da equipe. Deve 

buscar a promoção de saúde, orientação e, ouvir as necessidades dos cuidadores. É 

importante destacar que o cuidador, ao longo do tempo, vê-se obrigado à difícil 

escolha de muitas vezes desistir ou adiar projetos pessoais, para dedicar-se ao 
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familiar doente, com o objetivo de manter o cuidado, devido à grande demanda de 

atividades, gerando muita tensão, angustia, frustração em relação a si próprio e aos 

seus objetivos. É considerável evidenciar que essa situação de estresse influência o 

estado físico e emocional do cuidador e reflete na qualidade de vida do paciente 

(BRASIL, 2003). 

Diante da alta hospitalar, torna-se imprescindível uma parceria entre hospital e 

domicílio, realizando a integração e a atuação nesses dois ambientes de tal forma que 

possa permitir a continuidade do tratamento com maior eficiência das ações, 

minimizando as complicações, evitando assim as reinternações, e como 

consequência, até mesmo a redução de custos financeiros na saúde (MESQUITA et 

al., 2005). 

Todos os componentes devem se entrelaçar na busca de um único objetivo 

comum, de tal forma que o resultado seja o cuidado, passando por barreiras que 

devem ser enfrentadas a todo o momento. Enfim, o cuidado domiciliar é um universo 

complexo, subjetivo e de transformações constantes. Portanto uma assistência 

domiciliar de qualidade depende da participação ativa da família, dos usuários e dos 

profissionais de saúde. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL  

 

Compreender as principais dificuldades relatadas pelos cuidadores familiares 

dos pacientes em acompanhamento domiciliar no Programa Melhor em casa no 

município de Santos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Conhecer as dificuldades apontadas pelos cuidadores na atenção domiciliar; 

 

Identificar as necessidades do cuidador em suas ações cotidianas de cuidado; 

 

Propor um fluxo de capacitação domiciliar para os cuidadores. 
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6 MÉTODO DE PESQUISA 

 

6.1 TIPO DO ESTUDO 

 

A pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. 

Segundo Minayo (1994, p. 21-22): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e de dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Segundo Godoy (1995), é importante destacar que os estudos com abordagem 

qualitativa são descritivos e têm como principal preocupação o estudo e a análise do 

mundo empírico em seu ambiente natural e que os pesquisadores devem tentar 

compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos 

participantes, utilizando o enfoque indutivo na análise de seus dados. 

A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta 

como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite ao investigador propor 

trabalhos que explorem novos enfoques. Portanto, no contexto da pesquisa, 

considerando que a abordagem qualitativa enquanto exercício de pesquisa, não se 

apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação 

e a criatividade levem o investigador a propor trabalhos que explorem novos enfoques 

(GODOY, 1995).  

Um dos instrumentos de produção de dados da pesquisa qualitativa é a 

entrevista. Para Manzini (2003), a entrevista possibilita um planejamento da produção 

de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os 

objetivos pretendidos. Nesse estudo, o roteiro semiestruturado foi utilizado, então, 

para além de produzir as informações essenciais, como um meio para se organizar 

para o processo de interação com o informante. 

Segundo Minayo (2012), com a entrevista o pesquisador pode ter acesso a 

informações objetivas, porém outros dados podem ser constituídos na relação 

pesquisador e entrevistado durante a intervenção dialógica. A entrevista é uma 
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importante estratégia para extrair dados, pois nos proporciona possibilidade de 

conhecer a individualidade humana. 

 

6.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Este estudo foi realizado com quatro cuidadores familiares, responsáveis pela 

prática de cuidado no domicílio de pacientes que se encontravam em 

acompanhamento pelo programa Melhor em Casa no município de Santos/SP. Os 

participantes foram selecionados por conveniência, em conjunto com os profissionais 

que atuam nas equipes, baseando-se nos critérios de inclusão pré-estabelecidos. 

Cada indivíduo selecionado estava vinculado a uma das 04 EMADs, que por sua vez 

estava referenciada a uma determinada região geográfica da cidade e a uma 

população aproximada de 100 mil habitantes. Desta forma representando cada 

cuidador uma região do município. 

 

6.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Serem cuidadores de pacientes com grau de dependência máximo classificada 

pelo Index de Katz (Anexo C); cadastrados no Programa Melhor em Casa no município 

de Santos/SP, que demandavam cuidados e/ou procedimentos de maior 

complexidade; inclusos nas categorias AD2 ou AD3; cuidadores que possuem vínculo 

familiar e possuir pelo menos seis meses de experiência como cuidador do mesmo 

paciente; possuir disponibilidade e interesse em participar do estudo. 

 

6.4 LOCAL DO ESTUDO   

 

As entrevistas foram realizadas no município de Santos/SP. As entrevistas 

foram realizadas no próprio domicílio de cada um dos participantes, respeitando a 

disponibilidade dos mesmos, de forma que os entrevistados respondessem 

confidencialmente as questões norteadoras, com condições de conforto e privacidade. 

Todas as entrevistas foram previamente agendadas por contato telefônico com o 

participante selecionado e agendado no horário mais conveniente. 
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6.5 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DADOS 

 

O estudo teve uma entrevista piloto, que direcionou as modificações 

necessárias para iniciar a construção dos dados formalmente, e a partir da realização 

da entrevista piloto decidiu-se por realizar um questionário mais envolvente para os 

participantes, tentando aproximar ao máximo à realidade conhecida pelos cuidadores, 

dentro do contexto familiar, relacionando aos desafios enfrentados, com o propósito 

de garantir maior relevância e significância nessa etapa. 

Os dados foram produzidos através da aplicação de um questionário 

socioeconômico (Apêndice B) e a realização de uma entrevista com roteiro 

semiestruturado (Apêndice C) com cuidadores do Programa Melhor em Casa que 

foram registradas num gravador digital e transcritas na íntegra para análise. 

Após a aplicação dos questionários socioeconômicos, foram realizadas as 

entrevistas com cada cuidador selecionado, utilizando o roteiro semiestruturado com 

questões pertinentes ao assunto proposto com os sujeitos selecionados de ambos os 

sexos que concordaram com os objetivos da pesquisa e assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). Cada uma das entrevistas 

teve uma duração de tempo total de aproximadamente 40 minutos. 

A entrevista semiestruturada, atende melhor as questões e ao tipo de estudo 

proposto, visto que se apresenta como um instrumento mais flexível, onde o principal 

objetivo é conhecer, mesmo que apoiado em um roteiro. Esse tipo de entrevista 

alcança melhor os sujeitos a serem abordados, pois nos permite entender além das 

respostas de conteúdo verbal. 

 

6.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

O presente estudo se dá em conformidade com a Resolução 466/12 e os todos 

os participantes após o esclarecimento dos objetivos da pesquisa, assinaram o TCLE. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde 

recebendo parecer favorável em 26/07/2017 (Anexo A) e aprovado pelo CEP com 

Seres Humanos da UNIFESP, sendo aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

sob o CAAE: 71368817.0.0000.5505 e Parecer nº 2.199.192 (Anexo B). 
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6.7 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Para este estudo e investigação das informações, utilizou-se o método de 

análise de conteúdo, com a finalidade de estabelecer uma ligação entre as estruturas 

semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas. Estas últimas 

se relacionam com a entendimento do contexto da mensagem, que permite o 

aprofundamento do significado, indo além das aparências. Essa técnica baseia-se em 

um procedimento de desmembramento do texto em unidade, ou seja, esta etapa visa 

encontrar os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação e, 

posteriormente, realizar o seu agrupamento em classes ou categorias (BARDIN, 

2011). 

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo constitui: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). 

 

Desta forma, seguiram-se as etapas da análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2011), levantamento do material empírico com a transcrição dos áudios, 

seguido pela análise e compreensão do material, buscando assimilar as ideias 

centrais e os conteúdos relevantes. Após o estabelecimento das ideias centrais, 

realizou-se a leitura vertical e horizontal. A aproximação das ideias centrais deu 

origem a um tema, e assim emergiram as categorias empíricas que apresentam as 

determinações e as especificidades que se expressam na realidade empírica a partir 

dos elementos dados pelos atores envolvidos, baseando-se em cada entrevista 

realizada.  

A repetição e o agrupamento dos dados geraram as seguintes temáticas para 

análise: I - As principais dificuldades da capacitação dos cuidadores, II - Medo, 

incerteza e sobrecarga, e III - Necessidade de capacitação adequada, 

Segundo Bardin (2011), a análise temática é uma das formas que melhor se 

adequou a investigações qualitativas. Dessa forma, para o estudo das entrevistas 

utilizou-se a análise temática, pois a referida técnica mostrou-se adequada para a 

investigação em questão. Conhecida como forma de investigação dos dados 
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qualitativos onde tópicos de temas vão sendo criados a partir da examinacão dos 

dados e sua contextualização no estudo. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, apresento os resultados encontrados durante a fase de 

produção de dados, que foram baseados na metodologia descrita no capítulo anterior, 

possibilitando uma série de reflexões acerca dos desafios sobre capacitação dos 

cuidadores familiares da atenção domiciliar. 

Na primeira parte serão apresentados os dados produzidos referente ao 

questionário socioeconômico. 

A amostra do estudo foi composta por cuidadores familiares de pacientes em 

acompanhamento pelo SEADOMI, identificados conforme o Quadro 2, em análise 

conjunta com os dados obtidos após aplicação dos questionários socioeconômico.  

 

7.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Os dados da pesquisa foram produzidos no mês de dezembro de 2017 e 

apresentam informações sobre sexo, idade, situação familiar, escolaridade, ocupação 

e renda, assim como demais dados relevantes e são apresentados a seguir: 

 

7.1.1 Caracterização socioeconômica dos participantes 

 

Os resultados demonstraram que, dos 04 cuidadores avaliados, a maioria era 

do sexo feminino 75% (n=03), filho (a) 75% (n=03), solteiro (a) 50% (n=02), e havia 

frequentado a escola até o Ensino Fundamental incompleto 25%; (n=01), ensino 

médio completo 50% (n=02) e ensino superior completo 25% (n=01). Em relação à 

ocupação, a de dona de casa foi apontada uma vez, assim como aposentado, 

bibliotecária e síndico uma vez cada. A renda dos cuidadores teve uma variação entre 

01 a 08 salários mínimos, sendo que 25% (n=01) possuía uma renda entre 01 a 03 

salários, 25% (n=01) recebia de 03 a 06 salários e 50% (n=02) recebiam de 6-8 

salários.  Do total de participantes, 75% (n=03) referiram residir com os pacientes. A 

idade dos cuidadores variou entre 41 e 62 anos, com média de idade aproximada de 

50 anos. 

No que se refere à saúde dos cuidadores, 100% (n=04) dos participantes 

afirmaram possuir algum tipo de problema de saúde, entre os citados foram diabetes 
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mellitus, hipertensão arterial, hérnia de disco e depressão.  Do total dos entrevistados 

50% (n=02,) relataram não possuir ajuda para realizar os cuidados diários. 

 

Quadro 2 – Caracterização socioeconômica dos cuidadores  

*salário mínimo em dezembro/2017 equivalente a R$937,00 

 

A maioria dos entrevistados eram filhas e solteiras. Além disso, no que se refere 

ao gênero dos cuidadores entrevistados, a maioria são mulheres e este dado se torna 

compatível aos obtidos na literatura. A mulher carrega historicamente a atribuição de 

cuidadora. 

A ocupação também se torna um dado importante, pois observamos funções 

compatíveis com as atividades de cuidador, sendo que a única cuidadora que 

precisava se deslocar para o ambiente de trabalho encontrava-se afastada de seu 

ofício como bibliotecária para desempenhar as atividades de cuidado para sua mãe.  

Todos os entrevistados relataram possuir algum tipo de problema de saúde e 

apenas a metade tinha apoio de algum outro familiar ou vizinho para realizar as 

atividades de cuidado diário. A atividade de cuidador pode gerar doenças físicas e 

emocionais, ou serem agravadas quando já existentes pela condição do cuidado, em 

quem dedica a vida a cuidar de outros.  

 
 
 

Identificação 
Cuidador 

 
 
 

Região 

 
 

Idade, 
situação 
familiar 

 
 
 

Escolaridade, 
ocupação 

 
 
 

Renda * 

 
 

Reside 
com o 

paciente 

 
Possui 

ajuda para 
realizar 

cuidados 
diários 

  

 
Possui 
algum 

problema 
de saúde 

 
 

C1 

 
 

Orla-
Intermediária 

 
 

41 anos 
masculino, 

filho, solteiro 

 
 

Ensino médio 
completo, 

síndico 
 

 
 

6 – 8 
Salários 
mínimos  

 
 

Sim 

 
 

Não 

 
 

Hérnia de 
disco 

 
 

C2 

 
 

Orla 

 
 

62 anos, 
feminino, filha, 

solteira 

 
 

Ensino 
superior 

completo, 
bibliotecária 

 
 

6 – 8 
Salários 
mínimos  

 
 

Sim 

 
 

Não 

 
 

Depressão   

 
 

C3 

 
 

Centro 

 
51 anos, 

feminino, filha, 
casada, 2 

filhos 
 

 
 
Ensino médio 

completo, 
aposentada 

 
 

 3 – 6 
Salários 
mínimos 

 
 

Não  

 
 

Sim 

 
 

Diabetes 
mellitus, 

hipertensão 

 
 

C4 

 
 

Zona 
Noroeste 

 
 

47 anos, 
feminino, 
casada, 

esposa, 3 
filhos 

 
 

Ensino 
fundamental 
incompleto, 

dona de casa   

 
 

1 – 3 
Salários 
mínimos  

 
 

Sim  

 
 

Sim 

 
 

Hipertensão 
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7.2 ANÁLISE E RESULTADO QUALITATIVO DAS ENTREVISTAS 

 

A análise das informações possibilitou a construção das seguintes categorias: 

a falta de conhecimento; medo, incerteza e sobrecarga e necessidade de capacitação 

adequada. As unidades de contexto se referem aos trechos das falas dos cuidadores.  

Estas categorias se caracterizam pelo cuidado domiciliar. A forma como o 

cuidador age em relação aos seus problemas e a sua percepção sobre as atividades 

diárias de cuidados e como estes entendem a capacidade que possuem para realizar 

essas atividades. 

 

7.2.1 A falta de conhecimento 

 

Segundo Araújo et al. (2013) uma das principais dificuldades encontradas nos 

procedimentos de cuidado em âmbito domiciliar é falta de conhecimento dos 

cuidadores a respeito da doença e dos cuidados necessários, gerando incerteza e 

insegurança. No relato a seguir, C2 revela a falta de conhecimento sobre o assunto e 

a grande preocupação com a introdução de novos dispositivos para auxiliar os 

cuidados diários:  

 

Então, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso né, sobre utilização de 
sonda tanto a sonda nasoenteral, quanto a sonda vesical, então quando tomei 
conhecimento que minha mãe ia utilizar, primeiro ela passou a utilizar sonda 
nasoenteral ... por que eu não sabia de nada sobre o assunto e eu fiquei muito 
preocupada... (C2). 

 

O cuidador mesmo sem uma formação adequada inicia seu aprendizado 

quando começa a cuidar em casa e em conjunto com as necessidades que assim o 

exigem. A atividade do cuidado desempenhado no domicílio constitui-se em um 

aprendizado solitário para o cuidador que, entre erros e acertos, vai desenvolvendo 

estratégias para superar os desafios, e se torna capaz de aprender sozinho com as 

situações inesperadas que tem que enfrentar no dia a dia. Porém, muitas vezes, é a 

falta de preparo para o cuidado que gera os impactos negativos na vida do cuidador 

e do paciente (LUZARDO; WALDMAN, 2004). 

 

Assim, cuidados não, foi tudo na prática mesmo, não tive curso, não tive, as 
orientações que eu tinha foi na teoria, mas na prática tive que fazer tudo 
sozinho tanto pra fazer curativo, tanto pra fazer banho, pra ter cuidado na 
hora de manipular o paciente, decúbito de quantas em quantas, era o 
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decúbito pra trocar fraldas, para passar pomada de assadura né, que 
geralmente são essas coisas todas, então todas essas coisas foram na 
prática ... (C1). 

 

Podemos observar nas falas de C1 a ausência de capacitação e a dificuldade 

que ele demonstra no aprendizado dos cuidados. O aprendizado pela prática pode 

apresentar riscos à saúde do paciente, pois o cuidador experimenta técnicas que não 

conhece e observa com expectativa a melhora ou piora do mesmo, transformando o 

domicílio em um laboratório onde o cuidador inicia seu aprendizado por meio de testes 

com o paciente. 

 

Lógico, com certeza, seria ótimo você saber como fazer, por que às vezes, 
você faz as coisas, assim, tô fazendo, mas não sei se pra ela é bom ou se é 
o certo se eu devia estar fazendo isso, quer dizer eu vejo que não faz nada 
de mal, então se não tá fazendo mal também né … agora quero uma coisa 
que faça bem (C3). 

 

A fala de C3 no trecho acima, expressa exatamente a realidade desta questão 

do aprendizado por meio de teste de procedimentos na expectativa que funcione, 

desta forma tornam-se frequentes as reinternações dos doentes crônicos, que têm 

sua condição de saúde agravada pela dificuldade na realização dos cuidados no 

domicílio, pela falta de preparo e pela desinformação do cuidador (BRONDANI, 2008). 

As dificuldades dos cuidadores é uma temática de fundamental importância 

para a melhor prestação dos cuidados no domicílio.  Em seu estudo Souza et al. 

(2014), relataram que 40% dos cuidadores disseram não saber prestar o cuidado 

quando questionados sobre saber cuidar do seu familiar e 46% disseram que não se 

achavam aptos ao manejo que requeria o familiar dependente, demostrando falta de 

conhecimento sobre os cuidados e pouca confiança para atuar como cuidadores 

domiciliares após a alta hospitalar. Araújo et al. (2013) apresentaram dados de que a 

maior parte dos cuidadores entrevistados disseram que a falta de formação para 

cuidadores era uma das principais dificuldades encontradas durante os cuidados. 

Silva et al. (2012) em seu trabalho revelou que aproximadamente 32% dos cuidadores 

não sabiam cuidar. 

Na fala a seguir podemos observar a questão do limitado conhecimento para 

realização dos cuidados domiciliares, onde C4 expressa suas angustias e ansiedades 

para realizar procedimentos que nunca havia executado em dispositivo para 

alimentação.   
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Eu já tinha visto ele com cortinho, com uma coisinha de nada agora com uma 
ferida que você vê grande na sua frente eu tremia na base, sempre tremia, a 
minha dificuldade foi eu achar que eu tava fazendo direito... Ai esse negócio 
da gastro também da aqui eu ficava assustada por causa que ela falava assim 
cuidado se sair, como era que eu ia lavar se a sonda entrar a dieta dele se 
era isso mesmo, tudo assim que era aberto eu fiquei muito, muito 
preocupada, achando que eu não tava fazendo direito, entendeu? Parece que 
você tá fazendo uma coisa mas não tá vendo pra…sei lá, será que eu tô 
fazendo meu Deus, direito, por que é difícil isso, ai pra um profissional sim, e 
abrir a medicação foi o que mais me mexeu comigo, por que eu sabia que 
tinha que dissolver os compridos, desmanchar o comprimido na água e ter 
que puxar na seringa e ter que injetar lá onde ele come, ai isso eu ficava, 
nossa será que é normal isso, mas o médico falou como ele não engoli pela 
boca tudo é pela gastro, o que eu fiquei preocupada foi demais com 
remédios... (C4). 

 

Com base na literatura e em dados empíricos advindos da experiência 

profissional compreende-se que há uma alta prevalência de cuidadores sem o preparo 

adequado para realizar as atividades de cuidado domiciliar em saúde.  Diante disso, 

esse encargo deve ser criteriosamente acompanhado pelos profissionais de saúde 

realizando uma articulação com a rede no que tange suas referências e contra 

referencias que deve ser um ponto importante para a continuidade dos cuidados 

domiciliares. 

Diante da falta de conhecimento e da necessidade do cuidado, exigidas pelo 

familiar doente, o cuidador encarrega-se da atribuição de cuidar mesmo sem ter 

muitas vezes a qualificação necessária.  

De acordo com Brondani (2008), as dificuldades do cuidador familiar 

manifestam-se no momento em que o paciente está pronto para ir para casa, quando 

da alta hospitalar e este não recebe as orientações suficientes ou não sabe como 

realizar os cuidados em casa. Podemos observar mais uma vez a falta de preparo do 

cuidador na continuação da fala do C4 nesse tipo de situação: 

 

... como é que eu vou instalar né, por que lá é uma máquina que aperta os 
dedinhos e eu quando cheguei era isso aqui, ai eu falei, ai eu lembrei que 
uma enfermeira falou assim, você conta de um até dez pra cair um pingo, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ai pinga né, ai eu tá, ai quando cheguei fui fazer isso, 
por que lá na máquina eles tem tudo instaladinho ali, então se tivesse me 
orientado, olha vou desligar a máquina, vou colocar normal pra ensinar, né? 
Mas não, chegou a ambulância jogou ele dentro e leva que é teu, então tá, ai 
quando cheguei aqui dentro eu falei [filho] tamo ferrado, entendeu? (C4). 
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Além disso a falta de capacitação antes da alta hospitalar pode se tornar um 

problema e trazer consequências irreversíveis ao paciente caso o procedimento seja 

realizado incorretamente.  

 

7.2.2 Medo, incerteza e a sobrecarga  

 

Além da falta de formação específica, o cuidador domiciliar, muitas vezes 

enfrenta o medo e incertezas, sentimentos que muitas vezes o sobrecarregam, 

causando impedimento para realizar as atividades diárias. O cuidador fica sujeito a 

uma situação problemática, a qual pode conduzir a um estado de desorganização 

psicossocial, constantemente seguido de sentimentos negativos.  

 

Eu tenho medo! A mão da minha filha entrava dentro da ferida. As gazes pra 
pôr, ela entrava mais ou menos a mão toda assim, e aquilo pra mim era o ò 
do borogodó, por que além de eu ter pavor de sangue e de agulha, mas 
nessas horas eu sou obrigada a tudo (C3). 

 

Medo de não conseguir ajudar, impotência frente às situações do adoecimento 

e insegurança pela responsabilidade assumida são sentimentos que precisam ser 

superados para que o cuidado aconteça.  

Segundo Souza et al. (2015), muitas vezes o cuidador abandona sua profissão, 

o seu momento de lazer e os cuidados com a saúde, podendo ocasionar prejuízos em 

sua qualidade de vida e até mesmo no cuidado fornecido ao paciente. A sobrecarga 

do processo de cuidar e a frustração por não conseguir colocar em prática seus 

próprios projetos de vida fazem parte das perturbações que, em algum momento, 

podem causar estresse no cuidador além da sobrecarga constante, confrontando 

situações de ansiedade, desânimo e depressão.  

 

Deixei minha mãe seis meses na clínica, indo e levando todo dia pra ver se 
eu conseguia alguma colocação no mercado trabalho até conseguir, porém, 
o que estava pedindo [clinica] não era o que estavam me oferecendo de 
remuneração, eu não teria condições nenhuma de me manter, então eu fui 
optando a falar não! ... e fui ficando em casa até que não deu mais... (C1). 

 

A sobrecarga é uma das principais dificuldades vivenciadas pelo cuidador, 

sendo identificada pela atenuação da disposição e aparecimento de problemas de 

saúde e apresenta-se como uma desordem proveniente da consequência do lidar com 

a dependência física e a incapacidade mental da pessoa que recebe os cuidados. É 
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a impossibilidade dos elementos de uma determinada família em oferecer uma 

resposta adequada às necessidades e pedidos da pessoa cuidada. (RODRIGUES et 

al., 2014). 

 
Olha, com minha mãe, a minha maior dificuldade foi quando ela deixou de 
andar que aí no caso meu banheiro não era adaptado, então, assim tudo até 
hoje que tenho que fazer seria esforço físico meu porque ela no caso não 
ajuda em nada, então assim, vou pegar, então praticamente se ela pesa em 
torno de 45 a 50 quilos esse peso tem que multiplicar por dois, aí eu pego ela 
pra tirar da cama pra colocar dentro do banheiro [...] (C1). 

 

A dependência por parte do paciente pressupõe que algum integrante familiar 

irá assumir as atividades de cuidador. Dessa forma, o cuidador familiar, ou seja, 

aquele membro da família responsável por prestar os cuidados assume essa 

responsabilidade, porém este cuidar pode se tornar uma atividade desgastante que 

propicia fatores de risco à saúde desse cuidador, a ausência da participação de outros 

componentes familiares nos cuidados fornecidos aos pacientes pode causar a 

sobrecarga. 

 

[...] tanto que hoje cuido da minha mãe, sozinho [...] (C1). 

 

Atividades de promoção em saúde e prevenção de agravos são relatadas como 

escassas no dia-a-dia de cuidadores, seja pela falta de tempo ou de outras pessoas 

para dividir as tarefas de cuidar ou, ainda, pelo fato de muitos cuidadores se 

configurarem como a única pessoa capaz de oferecer o cuidado adequado para seu 

familiar (MACHADO et al., 2011). 

 

[...] dificuldades que também que encontro por que eu sou sozinha, moro 
numa casa com minha prima, mas minha prima tem um filho pequeno e eu 
não tenho condições de contratar uma enfermagem, de contratar alguém, 
algum cuidador pra mim ajudar e se eu tivesse uma pessoa que eu tivesse 
condições de contratar alguém pra mim ajudar principalmente também na 
hora do banho que encontro dificuldade por que eu tenho que virar ela de 
lado e dar banho, e trocar, fazer os curativos com cuidado então encontro 
essa dificuldade e então eu faço tudo isso sozinha (C2). 

 

O cuidado desenvolvido ao paciente em grau elevado de dependência mostrou-

se como uma atividade que gera mudança na vida dos cuidadores familiares, o que 

pode gerar sobrecarga física, emocional e social. A qualidade de vida do cuidador 

sofre grande impacto em vista da sobrecarga de trabalho.  
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Em seu estudo Nakatani et al. (2003), sobre o perfil dos cuidadores informais, 

apresenta dados importantes sobre as pessoas idosas que se tornam responsáveis 

pelo cuidado domiciliar, aumentando a sobrecarga para estas pessoas, que já 

enfrentam problemas relativos ao processo de envelhecimento.  

Amendola, Oliveira e Alvarenga (2008), em seu trabalho sobre a qualidade de 

vida de cuidadores de pacientes dependentes constataram que a idade é um fator de 

sobrecarga, concluindo que indivíduos mais velhos estão mais propensos a 

desenvolver desgaste físico e mental. 

Os cuidadores são membros fundamentais na prestação dos cuidados de 

saúde, especialmente nas situações crônicas e de longo prazo. Quando o cuidador 

não recebe as informações e o suporte necessários do sistema de saúde para 

realização dos cuidados há o risco de também o cuidador se tornar um paciente dentro 

do sistema (GARRIDO; MENEZES, 2004). 

A atividade do cuidado torna-se contínua e repetitiva quando realizada no 

domicílio, pela necessidade de atenção em tempo integral, causando sobrecarga de 

trabalho, muitas vezes com impossibilidade de compartilhar o cuidado entre mais 

pessoas da família cuidadora (SILVA; SENA; CASTRO, 2017). 

Por isso, a rede de apoio é muito importante para prevenir a sobrecarga do 

cuidador. Podemos ainda observar o caráter solidário de determinados familiares, 

amigos ou até mesmo em alguns casos a participação da comunidade, especialmente, 

quando os cuidadores possuem poucos recursos financeiros. 

 

A comunidade todo mundo juntou e deu o ar-condicionado pra ele por que ele 
precisa por causa das bactérias e tudo, ai ele foi montando as coisinhas dele, 
montando… foi o que eu podia fazer por ele, ai tudo que deram pra ele eu 
falei quero tudo branco, uma, por causa as bactérias mesmo, outra por que é 
melhor de você lavar e limpar por que mela de sangue mela de tudo, isso aqui 
é lavado, bem lavado passado ferro né por que tudo dele tem que ser bem 
limpo e bem pra evitar e ai se ajunta minha mãe, minha mãe lava roupa, 
minha mãe passa, e é nora, e é filho, e graças a Deus que eu tenho esses 
anjos tudo perto de mim. Por que minha mãe veio lá do norte pra ficar 
diretamente comigo, eu tenho uma filha pequena que tem que levar pra 
escola e buscar, tudo, o meu filho e a minha nora, por enquanto eles estão 
sem serviço, mas vão trabalhar vão fazer a vida deles, eu já falei não podem 
parar, a minha você sabe que é isso aqui, então eu não posso largar meu 
marido, vocês não, vocês tão namorando, tem que trabalhar, casar né, fazer 
a vida de deles, mas vou fazer o possível de eu fechar minha cozinha e fazer 
um banheiro lá atrás pra eles ficarem morando aqui entendeu, não tudo assim 
dentro de casa, mas cada um no seu cantinho mas que fique numa hora de 
precisão possa chamar (C4). 
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Observa-se que uma rede de apoio formal e informal se faz necessária para 

apoiar e/ou suprir as dificuldades encontradas pelos cuidadores familiares que 

apresentam diferentes obstáculos em desempenhar o cuidado de modo 

individualizado, evitando assim a sobrecarga e alcançando uma assistência plena 

para o paciente e seu cuidador. 

 

7.2.3 Necessidade de capacitação adequada  

 

Oliveira et al. (2015) alerta sobre importância da capacitação de forma 

preparatória do cuidador ainda com o paciente no ambiente hospitalar sobre cuidados 

domiciliares. Entretanto, a desospitalização apresenta desafios principalmente em 

relação ao cuidador. 

 

Pra mim tinha sido ótimo, foi o que senti falta com o [filho]... se tivesse um 
profissional e dissesse olha dona, vou te explicar como é que é, é assim 
direitinho, ai saia outro dia, dizia assim vão ensinar como é que faz direitinho, 
ohhh ai tinha vindo feliz (C4). 

 

As principais fragilidades detectadas no processo de desospitalização 

relacionam-se aos desafios na preparação do usuário para a alta e a inicialização do 

processo de capacitação dos cuidadores e seus familiares. 

O relato de C1 sobre suas dificuldades no processo de desospitalização no 

modo em que recebeu as orientações, em forma de material impresso, indiretamente, 

sem a prática ou vivência e sem a participação da equipe do AD, ilustra essas 

dificuldades. 

 

Então, como a minha mãe quando ela foi internada numa das últimas vezes 
eu recebi orientações no hospital né, de como eu iria fazer recebi a orientação 
tanto numa cartilha que foi dado pelo hospital e também depois a prefeitura, 
a nutricionista da prefeitura me deu uma cartilha explicando como eu deveria 
fazer a princípio eu tive um pouco de dificuldade... (C1). 

 

Mendes (2005) em estudo realizado com cuidadores verificou que na alta 

hospitalar os familiares recebiam informações superficiais sobre a doença e sobre o 

grau de necessidades de cuidados no domicílio, dificultando a realização das 

atividades pelos cuidadores familiares. A ausência de capacitação pode ocasionar 

insegurança para os cuidadores assumirem o cuidado no domicílio.  
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A capacitação adequada do cuidador antes da alta hospitalar pode gerar bem-

estar durante a realização das suas atividades além de colaborar para o 

desenvolvimento de seu entendimento em relação ao equilíbrio entre as novas e as 

antigas atividades que estarão presentes no seu dia-a-dia. 

Durante a entrevista C2 relatou sobre a importância da capacitação durante a 

introdução de novos equipamentos para auxiliar a prestação dos cuidados 

domiciliares. 

 

...eles me falaram sobre a higienização, sobre a quantidade, os cuidados que 
eu deveria ter ao manusear a dieta, a manusear a sonda, a limpeza da sonda, 
a higienização da sonda eu aprendi tudo isso com eles, no início foi muito 
complicado foi muito difícil,  mas com a passar do tempo eu fui conhecendo, 
já fui adquirindo conhecimento e hoje posso dizer que eu fico mais, to mais 
tranquila também com esse treinamento que eles me deram foi muito bom 
pra isso e hoje to mais tranquila eu faço isso com maior cuidado e não tenho 
tanta dificuldade em dar dieta pra minha mãe, manusear a sonda e ter os 
cuidados que eu tenho (C2). 

 

Floriano et al. (2012), destaca que para conseguir realizar as atividades, os 

cuidadores familiares desenvolvem algumas habilidades, com o intuito de facilitar as 

atividades no dia-a-dia, direcionadas muitas vezes para evitar acidentes, riscos de 

complicações no estado de saúde do seu familiar, promover o bem-estar físico e 

mental, organização do espaço físico onde os cuidados são fornecidos, 

desenvolvimento e utilização de tecnologias de cuidado e cuidados com a 

alimentação. 

Segundo Silva, Sena e Castro (2017), os cuidadores e seus familiares devem 

receber instruções e orientações durante a internação hospitalar, enquanto o paciente 

permanece internado, preparando-os para oferecer cuidado ao paciente no domicílio 

após a alta, quanto ao manuseio do cuidado durante banho, mudança de posição, 

realização de curativos, alimentação, cuidados com cateteres, aspiração e 

manipulação da traqueostomia. Os treinamentos devem ser realizados pela equipe de 

enfermagem, pela equipe da nutrição e pela equipe da fisioterapia do hospital, 

construindo ou melhorando as habilidades e capacidade dos cuidadores envolvidos 

na realização das atividades no domicilio. 

 

... então pra mim eu acho que tem coisas que realmente agente precisaria, 
vai eu precisaria de mais experiência (C3). 
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Verificar as necessidades dos cuidadores familiares é de extrema importância, 

levando em consideração que é a primeira etapa para a programação das 

capacitações e planejamento de futuras implementações. 

Com o passar do tempo o cuidador vai adquirindo a capacidade e a destreza 

que o capacitam para a realização das tarefas e, em algumas vezes, o cuidador torna-

se mais habilidoso, em determinados aspectos, que os profissionais da saúde 

(MENDES, 2005). 

 

...mas é muito difícil viu, é muito difícil, que tem pessoas lá que é maravilhosa, 
mas tem pessoas que eu falei doutora aqui nesse pronto socorro uma não 
tem higiene, olha pelo amor de Deus eu quero meu marido limpo, ela olhou 
pra mim, ta certo, isso tudo aqui aberto vai encher de bactérias, né, e as 
pessoas não amam o que fazem você tem que gostar muito, tem que gostar 
muito, eu falei assim é tão bonito uma pessoa que cuida com tanto carinho 
que nem na hora do banho mesmo aqui, ele falou assim a senhora faz o favor 
de esperar lá fora, não deixa eu explicar uma coisa, se você não quiser, tiver 
outra pessoa pra cuidar vá, vá que meu filho tá quase chegando, que eu do 
banho nele, não se preocupe não, ele fez assim: tem certeza? Eu tenho! 
Então posso lhe ajudar? Então disse: pode, se você quiser ficar. Aí ele viu, 
eu botei uripen, eu ajudei ele fazer os curativos, ele olhou pra mim e disse 
nossa uma pessoa ficar com o paciente e fazer tudo! É por que é meu marido, 
o amor da minha vida, é pai dos meus filhos, imagina, já cuido tanto tempo, 
tem vez que alguém deixa o paciente e fica ali mexendo no celular nem 
levantar não levanta, eu falei ah não. Nosso quando ele pensou que não já 
tava amarrando aqui, ele falou a senhora já amarrou desse lado? Vamos pro 
outro, sabe não tem isso, então acho assim depende da pessoa, e o que mais 
eu senti falta lá dentro no hospital é falta de amor, eles trabalham mas eles 
não sentem aquele, sabe, cuidado que tem que ter, ai meu Deus o que falta 
é isso só, mas que são bons profissionais são, o medo é eles não cuidarem 
direito só, então por isso não pode ficar sem acompanhante... (C4). 

 

Estudo desenvolvido com cuidadores domiciliares apontou o respeito, amor ao 

próximo, cidadania, carinho, o amor e a paciência como elementos essenciais para a 

realização desta atividade (Sena et al., 2006). Para que os cuidados sejam bem 

desempenhados no domicílio, o preparo e a escolha adequada do cuidador também 

são fundamentais, e isso requer boa estrutura familiar. Além disso, os profissionais 

devem estar empenhados no processo de capacitação dos cuidadores.  

Todas essas questões demostram a necessidade para que os profissionais de 

saúde ofertem constantemente capacitação, qualificação, suporte, acompanhamento 

e orientação aos cuidadores familiares. Além disso, diante de todas a atividades 

desenvolvidas espera-se que os profissionais de saúde levem em consideração os 

aspectos emocionais e sociais, relacionados ao contexto de cada cuidador familiar. 
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O profissional de saúde deve compreender a realidade e a demanda do 

cuidador, realizando capacitações e acompanhando continuamente o cuidador com a 

finalidade de evitar a exaustão e o seu adoecimento. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo possibilitou conhecer a percepção dos cuidadores 

familiares sobre o conhecimento, algumas das dificuldades existentes e a 

necessidade de capacitação para continuidade dos cuidados domiciliares. 

Após análise dos dados obtidos e da transcrição das entrevistas, observou-se 

que todos os cuidadores que participaram das entrevistas, apresentaram algum tipo 

de dificuldade durante os cuidados, principalmente no início de sua jornada. Relatos 

e sentimentos de temor na realização das atividades de cuidado estavam presentes 

em suas falas.  

Em muitos relatos a falta de preparação e conhecimento sobre as práticas de 

cuidado que devem ser realizadas antes de iniciar os cuidados no domicílio foi um 

fator gerador de preocupação e angústia. Os cuidadores entrevistados foram 

instigados a se adaptar à situação de dependência da pessoa cuidada, bem como 

aprenderam as técnicas de cuidados sem terem capacitação específica sobre as 

atividades a serem desenvolvidas. 

Observamos a inexistência de um programa de capacitação e 

acompanhamento para os cuidadores de pacientes no domicílio. Os planos de apoio 

e intervenção aos cuidadores devem ser incentivados, sendo esses referencias para 

elaborar estratégias importantes para ingressar o cuidador capacitado a realizar 

cuidados ao paciente de modo cada vez mais eficiente, melhorando a qualidade de 

vida dos cuidadores e dos pacientes. 

Pode-se observar, que a sobrecarga do cuidador familiar e o impacto dessa 

atividade contínua e repetitiva sobre os cuidadores dentro do domicílio também podem 

causar danos à saúde de quem cuida. Essa função é uma tarefa exaustiva, que gera 

esgotamento físico e mental que muitas vezes pode levar ao adoecimento precoce. O 

cuidado no domicilio ocasiona, no cuidador, um grande desgaste, físico e mental, 

levando em consideração o fato de ele não poder contar com uma política de saúde 

que atenda às suas necessidades 

Houve o reconhecimento de dificuldades por parte dos cuidadores diante do 

processo de desospitalização e indicativos para a elaboração de estratégias para o 

enfrentamento destes desafios. Os dados obtidos nas entrevistas e o trabalho 

empírico realizado ressaltam a importância das equipes da AD se organizarem para 

promover um processo de qualificação do cuidador antes do paciente efetivar o 
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retorno ao domicílio. Tal capacitação deve se iniciar, sempre que possível, pela equipe 

de saúde no local onde o paciente ainda esteja sendo assistido, aguardando alta e/ou 

por profissionais da AD em uma visita para avaliar as condições necessárias para que 

o paciente possa realizar uma desospitalização de forma segura.  

Desta forma justifica-se a importância da realização de novas pesquisas nesta 

área possibilitando o desenvolvimento, a implementação e a avaliação da aplicação e 

eficiência dos programas de educação na AD, em virtude do crescente fenômeno do 

envelhecimento humano e necessidade de cuidadores, bem como das complicações 

advindas desse processo. 
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Anexo A – Parecer da Secretaria de Saúde para realização da pesquisa 
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Anexo B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP  
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Anexo C - Índex de Independência nas Atividades de Vida Diária 

 

ÍNDICE DE KATZ - ESCALA DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

Fonte: The Hartford Institute for Geriatric Nursing, 1998  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES 

PONTOS (1 ou 0) 

INDEPENDÊNCIA 
 (1 ponto)  

SEM supervisão, orientação 
ou assistência pessoa 

DEPENDÊNCIA  
(0 ponto) 

COM supervisão, orientação 
ou assistência pessoal ou 

cuidado integral 

 
 
 

Banhar-se pontos: ___ 

(1 ponto) toma banho 
completamente ou necessita 
de auxílio somente para lavar 
uma parte do corpo como as 

costas, genitais ou uma 
extremidade incapacitada 

(0 ponto) necessita de ajuda 
para banhar-se em mais de 
uma parte do corpo, entrar e 
sair do chuveiro ou banheira 
ou requer assistência total no 

banho 

 
 

Vestir-se pontos: ___ 

(1 ponto) pega as roupas do 
armário e veste as roupas 
íntimas, externas e cintos. 
Pode receber ajuda para 

apertar os sapatos 

(0 ponto) necessita de ajuda 
para vestir-se ou necessita ser 

vestido 

 
 

Ir ao banheiro pontos: ___ 

(1 ponto) dirige-se ao WC, 
entra e sai do mesmo, arruma 
suas próprias roupas, limpa a 

área genital sem ajuda 

(0 ponto) necessita de ajuda 
para ir ao WC, limpar-se ou 
usa urinol ou arrastadeira 

 
 

Transferência pontos: ___ 

(1 ponto) Senta-se/deita-se e 
levanta-se da cama ou 
cadeira sem ajuda. São 
aceitáveis equipamentos 

mecânicos de ajuda 

(0 ponto) necessita de ajuda 
para sentar-se/deitar-se e 
levantar-se da cama ou 

cadeira 

 
Continência pontos: ___ 

(1 ponto) tem completo 
controle sobre a eliminação 

(intestinal ou vesical) 

(0 ponto) é parcial ou 
totalmente incontinente a nível 

intestinal ou vesical 

 
Alimentação pontos: ___ 

(1 ponto) leva a comida do 
prato à boca sem ajuda. 

Preparação da comida pode 
ser feita por outra pessoa 

(0 ponto) necessita de ajuda 
parcial ou total com a 
alimentação ou requer 
alimentação parenteral 

Total de Pontos = ______ 
(6 = Independente; 4 = Dependência moderada; 2 ou menos = Muito dependente) 
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Apêndice A - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Título da Pesquisa: PACIENTES EM CUIDADOS DOMICILIARES: OS DESAFIOS DA 

CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES.  

Nome do Pesquisador: CIRO CAIRES LEITE  

 

1. Natureza da pesquisa: o sr(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa 

que tem como finalidade Investigar as principais dificuldades relatadas pelos 

cuidadores dos pacientes em acompanhamento domiciliar no Programa Melhor em 

casa no município de Santos.  

2. Participantes da pesquisa: Este estudo será realizado com 04 cuidadores 

responsáveis por pacientes que se encontram em acompanhamento pelo serviço 

domiciliar.  

3. Envolvimento na pesquisa: A sr(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda 

se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através 

do telefone do pesquisador, que pode ser encontrada no Serviço de Atendimento 

Domiciliar, no endereço r. Barão de Paranapiacaba, 241-1ºandar, Telefone (13) 3227-

5987. Em caso de dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), localizado à R. Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, telefone 

(11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  

4. Sobre as entrevistas: Ao participar deste estudo a sr(a) permitirá que o pesquisador 

colete dados através da realização de entrevista que serão gravadas e transcritas na 

íntegra para análise do conteúdo.  

5. Riscos e desconforto: Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. Segundo a resolução toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco ou desconforto, que referem-se não apenas ao aspecto físico, 

mas também psíquico, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual. Os riscos 

envolvidos nesta pesquisa consistem em risco mínimo ao participante. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão conhecimento dos dados.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sr (a) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a 
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capacitação dos cuidadores na atenção domiciliar, de forma que o conhecimento que 

será construído a partir desta pesquisa possa ajudar no enfrentamento dos desafios, 

onde pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

8. Pagamento: a sr (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem.  

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi uma via 

deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos 

dados obtidos neste estudo.  

 

___________________________________  

Nome do Participante da Pesquisa  

 

___________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

___________________________________  

Assinatura do Pesquisador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador Principal: CIRO CAIRES LEITE. CEL. (13) 98120-8611  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado à Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, 

telefone (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Apêndice B - Questionário Socioeconômico 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: Entrevista nº: ____ 

Data de admissão no serviço de AD: ____/____/________ 

Motivo da admissão: ___________________________________ 

Diagnóstico Médico: ___________________________________ 

 

ENTREVISTA DO FAMILIAR CUIDADOR  

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: Sexo: F (   ) M (   ) 

Situação conjugal:  

Solteiro (   ) Casado(a) (   ) Divorciado (   ) Separado (   ) Viúvo (   ) Nº de filhos: _____ 

Religião:  

Católica (   ) Espírita (   ) Evangélica (   ) Outras (   ) Qual?______________  

Escolaridade: 

1º grau (   ) 2º grau (   ) 3º grau (   )  

Ocupação profissional: ____________________________________________ 

Situação residencial:  

Imóvel próprio (   ) Imóvel alugado (   ) outro (   ) 

Meio de Transporte: 

Veículo próprio (   ) Ônibus (   ) transporte público (   ) outro (   ) 

Nível salarial:  

1-3 salários mínimos (   ) 3-6 salários mínimos (   ) 6-9 salários mínimos (   ) mais que 

10  salários mínimos  (   ) Não possui renda (   )  

Grau de parentesco com o idoso: 

Pai (   ) Mãe (   ) Filho (   ) Filha (   ) Marido (   ) Esposa (   ) Companheiro (   )  

Outro (   ) Qual? ___________  

É o cuidador principal do cliente? 

Sim (   ) Não (   )  

Reside com o paciente? 

 Sim (   ) Não (   ) 

Hábitos de vida: Tabagista (   ) Etilista (   )  

Condições de higiene: Lava as mãos antes e depois dos procedimentos?   

Sim (   ) Não (   )  



82 
 

 

Recebeu orientação para cuidar do paciente dependente? 

Sim (   ) Não (   ) 

Para executar este cuidado foi necessária alguma mudança na sua vida?  

Sim (   ) Não (   ) Descreva quais: 

______________________________________________________________ 

Tem algum problema de saúde?  

Sim (   ) Não (   ) Qual/quais ? 

_______________________________________________________________ 

Faz uso de medicamentos? Sim (   ) Não (   ) 

Quais?__________________________________________________________  

Que cuidados presta ao paciente?  

Banho (  ) Preparo da alimentação (   ) Auxilia na vestimenta (   ) Auxilia na 

movimentação (   ) Alimentação (   ) Faz curativo (   ) Administra medicamentos (   ) 

Outros cuidados (   ) Quais? 

_______________________________________________________________ 

Descreva suas principais dificuldades na realização dessas atividades: 

_______________________________________________________________  

Há rodízio na prestação de cuidados ao idoso? Sim (  ) Não (  ) Descreva como: 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista para cuidadores da Atenção Domiciliar  

 

1. Descreva como passou a fazer parte do serviço de atenção domiciliar.  

2. Fale sobre as mudanças ocorridas no cotidiano e convívio familiar na execução dos 

cuidados em domicílio.  

3. Descreva as dificuldades vivenciadas quando assumiu as responsabilidades de 

saúde no processo de cuidado dentro do domicílio e se conseguiu superá-las.  

4. Comente sobre a capacitação que recebeu sobre os procedimentos a serem 

realizados no domicílio da equipe de atenção domiciliar.  

5. Fale sobre sua relação de convívio com equipe.  

6. De acordo com sua experiência em relação ao atendimento domiciliar, fale sobre o 

que poderia ser feito para melhorar a capacitação dos cuidadores. 
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Apêndice D – Produto Técnico do Mestrado Profissional 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

CIRO CAIRES LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO TÉCNICO:  

FLUXO PARA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES NA ATENÇÃO DOMICILIAR  

 

Produto Técnico da Dissertação de Mestrado 
Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, da 
Universidade Federal de São Paulo - Campus 
Baixada Santista - como requisito para obtenção de 
título de Mestre Profissional em Ensino em Ciências 
da Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2018 
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CIRO CAIRES LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO TÉCNICO:  

FLUXO PARA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADORES NA ATENÇÃO DOMICILIAR  

 

Produto Técnico da Dissertação de Mestrado 
Profissional em Ensino em Ciências da Saúde, da 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, como 
requisito para a obtenção do título de Mestre 
Profissional em Ensino em Ciências da Saúde. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Andrea Perosa Saigh Jurdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2018 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Programa Melhor em Casa é um Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) criado 

para pessoas que se encontram impossibilitadas, transitória ou definitivamente, de se 

locomover de sua casa para uma unidade de saúde. O Programa, objetiva a expansão 

e a qualificação da Atenção Domiciliar (AD) no Sistema Único de saúde (SUS), tem 

pouco anos de existência (BRASIL, 2013). 

O SAD visa evitar as internações hospitalares desnecessárias, auxilia na 

disponibilização de leitos para os usuários que necessitam de internação hospitalar 

mais urgente e auxilia na reabilitação dos pacientes pós-alta hospitalar. O atendimento 

é voltado não só para pessoas com doenças crônicas ou em situação pós-cirúrgica, 

como também portadores de deficiência e idosos. 

Um dos principais critérios para admissão de um paciente pelo Programa 

Melhor em Casa é a presença de um cuidador, este cuidador se tornará a referência 

da família para equipe de saúde, e possui importante papel na continuidade da 

assistência desses pacientes. O papel de cuidador pode ser informal, quando 

assumido por um membro da família ou da comunidade, e formal, quando assumido 

por um profissional com formação específica ou contratado (PAIVA et al, 2016). 

Para o cuidador familiar/informal o papel do cuidador ultrapassa o simples 

acompanhamento rotineiro dos indivíduos e, na maioria dos casos, essa pessoa não 

possui capacitação adequada ou suporte para lidar com tais cuidados, além disso, as 

atividades prestadas somam-se a outras atividades diárias que causam sobrecarga 

(CAMPOS, 2016). 

Apresenta-se a seguir, uma proposta de organização do processo de 

educação, orientado para a qualificação dos cuidadores do programa Melhor em casa, 

articulando a prática das atividades do cuidado em sua realidade cotidiana a um 

conjunto de instrumentos e estratégias que visam apoiar os serviços nessa agenda. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Durante a internação hospitalar, alguns familiares apresentam algumas 

dificuldades para assimilar as informações sobre diagnósticos e os cuidados 

posteriores a alta, principalmente quando se trata de doenças crônicas, visto que são 
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causadoras de incapacidades que demandam dependência à vida ativa do usuário 

(LANDEIRO et al., 2015). 

A capacitação do cuidador familiar antes da alta hospitalar e/ou periodicamente 

pode gerar bem-estar durante a realização das suas atividades, além de colaborar 

para o desenvolvimento de seu entendimento em relação ao equilíbrio entre as novas 

e as antigas atividades que estarão presentes no seu dia-a-dia. 

Para a desospitalização segura, a alta deve acontecer de maneira programada, 

de acordo com a complexidade do cuidado necessário em domicilio, sendo a 

abordagem familiar de forma humanizada e acolhedora essencial no processo. A 

identificação do cuidador ainda no ambiente hospitalar, possibilitando maior 

autonomia do cuidador e do paciente, poderá diminuir a ocorrência de reinternações 

(BRASILÍA, 2013). 

Portanto, para a organização de linhas do cuidado é fundamental que sejam 

planejados fluxos que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas 

no acolher, informar, atender e encaminhar por dentro de uma rede cuidadora. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Estabelecer um fluxo e ofertar capacitação para os cuidadores familiares dos 

pacientes do SEADOMI, antes da alta hospitalar e/ou periodicamente podendo gerar 

bem-estar durante a realização das atividades do cuidado, visando melhorar cada vez 

mais a atenção aos pacientes.   

Introduzir o projeto de alta qualificada como proposta de planejamento de alta 

hospitalar da qual pretende garantir a continuidade dos cuidados de saúde no 

domicilio e o uso eficiente dos recursos, a partir da identificação e avaliação das 

necessidades dos doentes e de seus cuidadores, de acordo com parâmetros 

estabelecidos. 

A intenção é que este produto possa trazer grandes benefícios aos usuários, 

especialmente aos cuidadores familiares do Programa Melhor em Casa, propondo a 

qualificação, através de capacitações realizadas com os cuidadores. 

 

4 POPULAÇÃO-ALVO 
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Cuidadores dos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa, 

especialmente os cuidadores familiares/informais. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Os cuidadores dos pacientes do Programa Melhor em Casa podem receber 

capacitação, realizada pelos profissionais do programa, onde devem ser orientados 

quanto ao papel do cuidador e a sua importância, sendo abordados vários temas 

relacionados aos cuidados. O fluxo (Quadro I) da capacitação terá caráter permanente 

e realizada em três possíveis situações: 

 

1 - Durante a visita de desospitalização: (realizada por equipe multidisciplinar para 

avaliar condições clínicas do paciente objetivando a continuidade do tratamento no 

domicílio) num momento decisivo, isto é, antes de se iniciar os cuidados domiciliares, 

onde o paciente ainda encontra-se  sob os cuidados de profissionais de saúde, 

internado em unidade hospitalar com previsão de alta para seguimento do tratamento 

em casa, deve-se ofertar uma breve capacitação ao cuidador, destacando as 

principais atividades que o cuidador deve exercer e como proceder em intercorrências 

com o paciente no domicílio, sanando a principais dúvidas neste momento (Figura I). 

Esta etapa da capacitação deve ser realizada de forma individualizada, baseando-se 

no perfil de cuidado, e as necessidade do paciente e do cuidador. 

 

2 - Durante a primeira visita domiciliar/ visita de admissão: já com o paciente no 

domicílio, realizar com equipe multidisciplinar reforço das informações sobre os 

cuidados diários, sanando duvidas e questionamentos. Assim como na etapa anterior, 

esta etapa da capacitação também deve ser realizada de forma singular, baseando-

se no perfil de cuidado, e as necessidade do paciente e do cuidador diante no novo 

ambiente. 

 

3 - Periodicamente, durante as visitas domiciliares e através de realização de 

encontros/oficinas com os cuidadores: com o propósito de proporcionar 

esclarecimento de dúvidas quanto a manejo e cuidado com o paciente, 

capacitação/qualificação e realizando troca de saberes com os demais cuidadores. 

Nesta terceira etapa da capacitação propõe-se um formato diferenciado, baseando-
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se na necessidade dos pacientes e seus cuidadores diante da avaliação dos 

profissionais que realizam o acompanhamento domiciliar ou na sugestão de temáticas 

mais pertinentes que suscitam duvidas no dia a dia dos cuidadores. 

 

 

 

A partir das necessidades detectadas nas visitas domiciliares, os encontros 

poderão ocorrer a cada três meses, em um determinado período do dia (manhã, tarde 

ou noite). A formação de grupos para cuidadores com encontros periódicos, possui o 

propósito de criar um espaço, onde eles possam receber orientações para novas 

estratégias de cuidado domiciliar, baseadas em suas necessidades, orientações e 

discussões com o objetivo de preservar a saúde física e mental dos cuidadores e 

consequentemente colaborar no tratamento dos pacientes, despertando a importância 

do autocuidado, possibilitando também maior equilíbrio emocional, além de realizar 

trocas de experiências entre os próprios cuidadores. Os encontros contarão com o 

apoio dos profissionais do SAD, além de outros profissionais ou cuidadores 

convidados. 

Os encontros e oficinas serão realizados com objetivos específicos, 

apresentando temais atuais identificados pelos profissionais durante as visitas 

domiciliares, composta por questões que surgirem no decorrer da realização das 

atividades ou por sugestão dos cuidadores. A seguir é apresentado um exemplo para 

as atividades de capacitação continuada, lembrando que os temas serão propostos 
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de acordo com a necessidade/dificuldade mais comum entre os cuidadores 

domiciliares: 

Para avaliar o alcance dos objetivos propostos, as equipes deverão elaborar 

um plano de avaliação individualizado, constatando as maiores necessidades dos 

cuidadores e se estão sendo superadas, ou necessitam de alterações, viabilizando a 

organização de um novo processo de trabalho. 

O conceito de capacitação deve ser permanente, pela própria etimologia, 

sugere-se a continuação da prestação de cuidados, sem interrupção e numa 

perspectiva integrada. Mantê-los e prossegui-los é uma atribuição dos profissionais e 

serviço envolvido. 
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Figura 1 - Folder de apresentação do Programa Melhor em Casa 
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