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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 



 

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 Programa Melhor em Casa, 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, usuários do Programa Melhor em Casa, 

propondo a qualificação, através de capacitações realizadas com os cuidadores. 

 

4 POPULAÇÃO-ALVO 

 



 

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 e 

apresentando o funcionamento geral do serviço (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-

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 - Folder de apresentação do Programa Melhor em Casa 
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