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Cartografia do processo de cuidado num Serviço de Atenção Domiciliar  

Resumo 

Introdução: A prática do cuidado de pessoas doentes em seus domicílios remete a 

tempos imemoriais. Desde o século passado observa-se, devido principalmente ao 

envelhecimento da população, uma crescente institucionalização de tal prática em 

serviços de atenção domiciliar, que assumem modelos e processos de trabalho muito 

diferentes nos diferentes países. O objetivo principal desta pesquisa foi conhecer o 

processo de cuidado no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de um município de 

médio porte no Estado de São Paulo como componente da Rede de Urgência e 

Emergência (RUE). Método: É um estudo de caso no qual assumi um ethos 

cartográfico em todo caminho da pesquisa, participando da rotina do SAD e 

registrando em um diário de campo as cenas do cotidiano. Realizei também 

entrevistas gravadas com cuidadoras e com uma enfermeira hospitalar e conduzi um 

grupo focal com enfermeiras da Atenção Básica (AB). Como estratégia de análise dos 

dados, a primeira aproximação do material empírico foi a definição de “Planos de 

Corte”, isto é, recortes intencionais realizados a partir de elementos ou componentes 

da política de atenção domiciliar. Na segunda aproximação analítica, foram 

evidenciados os “Planos de Visibilidade”, cenas do cotidiano que revelam as 

complexas relações entre o trabalho prescrito (aquilo que a política oficial define) e o 

trabalho real (como é realizado o cuidado pelas equipes em suas condições concretas 

de trabalho). Resultados e Discussão: Através dos planos de corte e planos de 

visibilidade foi possível identificar problemas relacionados à gestão, em particular 

aqueles que estabelecem limites para o trabalho das equipes; as limitações no uso do  

sistema de informação; os aspectos positivos, mas também as tensões presentes no 

trabalho multiprofissional; os conflitos  presentes no cotidiano do trabalho; as 

deficiências na formação dos trabalhadores; o isolamento do SAD em relação aos  

demais equipamentos de saúde; as limitações da AB para apoiar efetivamente o SAD; 

a sobrecarga do cuidador e a  incontornável necessidade de estratégias de apoio ao 

seu trabalho e elementos do universo dos pacientes,  marcado pela perda  de 

autonomia  e, muitas vezes, pela falta de perspectiva de “construção de futuro”, 

evidenciando  vulnerabilidade humana em diferentes perspectivas, e o sentido que 

cada família dá ao sofrimento vivido pelo familiar dependente de cuidado de longo 

prazo. Conclusões: O estudo evidenciou que a atenção domiciliar é um modelo de 
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atenção inovador, se assumido pelo sistema de saúde com suficientes recursos 

humanos, materiais, equipamentos, transporte e sistema de informação ágil e flexível 

para inclusão de informações reais. Os cuidadores sugeriram que a assistência seja 

integrada entre os profissionais e com os outros pontos da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). Há dificuldades para a AB assumir esse modelo de atenção e o empírico 

indicou a necessidade de haver serviços de apoio social para contribuir com a 

qualidade de vida do cuidador.  

Palavras-chave: Serviços de assistência domiciliar. Políticas Públicas de Saúde. 

Assistência Domiciliar. Atenção à Saúde. Serviços de Saúde para Idosos. Pesquisa 

Qualitativa.  
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Cartography of the care process in a Home Care Service 

Summary 

 

Introduction: The practice of caring for sick people in their homes refers to immemorial 

times. Since the last century, due to the aging of the population, there has been a 

growing institutionalization of such practice in home care services, which had assumed 

very different models and work processes in different countries. The main objective of 

this research was to know the process of care in the Home Care Service (SAD) of a 

medium-sized municipality in the State of São Paulo as a component of the Emergency 

and Urgency Network (RUE). Method: It is a case in which I take on a cartographic 

ethos in every way of the research, participating in the routine of SAD and recording in 

a field diary the daily scenes. I also have recorded interviews with caregivers and a 

hospital nurse, and I have conducted a focus group with Primary Care nurses (AB). As 

a data analysis strategy, the first approximation of the empirical material was the 

definition of "Cutting Plans", that is, intentional cuts made from elements or 

components of home care policy. In the second analytical approach, there are the 

"Visibility Plans", that are scenes of the daily life that reveal the complex relationships 

between the prescribed work (that the official policy defines) and the actual work (that 

is how care is performed by the teams in their concrete conditions of work). Results 

and Discussion: Through the cutting plans and visibility plans, it was possible to 

identify problems related to management, in particular those that establish limits for 

the team work; limitations in the use of the information system; the positive aspects 

and also the tensions present in the multiprofessional work; the conflicts present in the 

daily work; deficiencies in the training of workers; the isolation of SAD in relation to 

other health equipment; the limitations of AB to effectively support SAD; the overload 

of the caregiver and the inescapable need of strategies to support their work and 

elements of the patient universe, marked by the loss of autonomy and often by the lack 

of perspective of "future building", showing human vulnerability in different 

perspectives and the sense that each family gives to the suffering experienced by the 

dependent family member of long-term care. Conclusions: The study evidenced that 

home care is a model of innovative care, if assumed by the health system with sufficient 

human resources, materials, equipment, transportation and agile and flexible 

information system to include real information. Caregivers suggested that care must to 

be integrated among professionals and with other points of the Health Care Network 

(RAS). There are difficulties for AB to assume this model of care, and the experience 

indicated the need of social support services to contribute to the quality of life of the 

caregiver. 

Key-words: Home care services. Public Health Policies. Home nursing. Health care. 

Health Services for the Aged. Qualitative Research. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O interesse pela Atenção Domiciliar vem de longo tempo, nasceu quando fiz 

um estágio de dois meses nos serviços da Comune de Figline Val D’Arno na região 

da Toscana – Itália em 2002, no qual conheci os serviços de apoio a idosos com 

variados graus de dependência. Primeiramente conheci o Serviço de Apoio Social a 

idosos que apresentavam algum grau de dependência para as Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVD) e que recebiam a visita de uma pessoa 

diariamente ou, em algumas vezes por semana, para desenvolver as tarefas que eles 

não eram mais capazes de realizar. Depois conheci uma Residência Sanitária, voltada 

para pessoas totalmente dependentes de cuidados, correspondente às nossas 

Instituições de Longa Permanência (ILP).  

Percebi que havia uma preocupação em manter a independência dos idosos 

para o autocuidado pelo máximo de tempo possível com qualidade, respeitando a 

individualidade de cada pessoa. 

Quando retornei ao Brasil, após um ano vivendo na Itália, retomei a carreira 

docente na cidade de Marília – SP. Acompanhando alunos dos cursos de graduação 

de Enfermagem e Medicina, em estágios de prática profissional na rede de Atenção 

Básica1 (AB), em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Estratégia Saúde 

da Família (USF) do Sistema Único de Saúde (SUS), vivenciei a carência de serviços 

de atenção domiciliar. Havia esta carência assistencial mesmo com o município 

contando com um serviço de internação domiciliar ligado ao Hospital de Clínicas de 

Marília, conhecido como PROIID (Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar), 

pois o objetivo deste serviço era de desospitalizar os pacientes estáveis e treinar seus 

cuidadores por, no máximo, 30 dias. 

                                                           
1 É importante ressaltar que os termos Atenção Básica (AB), Atenção Primária (AP) e Atenção Primária em Saúde 

(APS) são sinônimos, significando o desenvolvimento de ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos; o diagnóstico e tratamento precoces; a 
reabilitação e a manutenção da saúde, os quais são desenvolvidos por equipes de saúde dirigidas a populações 
de territórios delimitados (Mello, Fontanella e Demarzo, 2009). O que se observa é que as literaturas internacionais 
adotam os termos Atenção Primária ou Atenção Primária à Saúde e, no Brasil, o Ministério da Saúde adotou o 
termo Atenção Básica. Existem algumas discussões conceituais e ideológicas que acompanham estes termos que 
podem ir de correntes funcionalistas e racionais até aquelas mais progressistas, as quais apresentam conceitos 
opostos (Mello; Fontanella; Demarzo, 2009). No presente estudo será utilizado preferencialmente o termo Atenção 
Básica (AB) para se referir aos serviços básicos de saúde (UBS, USF), que pretendem servir como porta de entrada 
ou organizadoras do Sistema Único de Saúde – SUS, à população usuária. 
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Nos territórios destas unidades de saúde, eram recorrentes casos de pessoas 

portadoras de doenças crônicas, acamadas ou com alguma dependência, 

impossibilitadas de ir às unidades de saúde e, portanto, com necessidade de 

atendimentos domiciliares para execução de técnicas básicas de enfermagem, 

orientações ao cuidador ou consultas médicas. A população atendida geralmente era 

composta por idosos com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC); portadores 

do Mal de Alzheimer; Câncer de várias etiologias; idosos solitários que possuíam 

dificuldades de autocuidado ou de mobilidade e/ou vivendo sem apoio social, além de 

pessoas vítimas de quedas e/ou acidentes e, portadoras de doenças mentais.  

Os depoimentos dos cuidadores, em sua maioria, pessoas da família do 

doente, impressionavam por relatar dificuldades para obtenção desse tipo de 

atendimento nas UBS ou USF, muitos cuidadores sentiam-se desamparados.  

Por outro lado, as equipes das unidades de saúde relatavam diversas 

dificuldades para atender as demandas nos domicílios de seu território. E nesse 

contexto me questionei:  

“- Por que não há um serviço de atenção domiciliar no SUS que funcione de 

forma interligada aos serviços da atenção primária, dando o apoio necessário? ” 

Naquele período, a atenção domiciliar era oferecida e financiada por alguns 

municípios e os existentes estavam, em sua maioria, ligada a algum hospital com o 

objetivo de desospitalização, propondo a internação domiciliar para continuidade de 

tratamentos em casos clínicos estabilizados por um tempo pré-definido. 

Os serviços da AB atendiam alguns casos conforme solicitação de cuidadores 

e da disponibilidade da equipe de saúde, deixando sem resposta, por vezes, algumas 

demandas.  

Em 2011 o Ministério da Saúde lançou o Programa Melhor em Casa como 

resposta à demanda para serviços de atenção domiciliar para municípios com até 

40.000 habitantes com estrutura para atendimento de emergência. Este programa, 

financiado pelo governo federal, era um incentivo concreto para a implantação deste 

tipo de assistência nos municípios que formulavam projetos de implantação de 

serviços ou implementação aos pré-existentes. (Brasil, 2011c) 

Com a curiosidade de saber como estavam funcionando estes serviços de 

atenção domiciliar, já engajada no Programa de Pós-graduação da UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo) e como pesquisadora no Coletivo Paulista de 

Investigação em Saúde (COPAIS), considerei interessante conhecer como estavam 



17 

 

as relações desta modalidade de atenção com a Rede de Atenção à Saúde e, 

principalmente, com a Rede de Atenção Básica, finalidade última do projeto COPAIS 

(FAP/UNIFESP, 2014), em um município de médio porte do Estado de São Paulo. 

Já nos primeiros contatos com a coordenação do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD) fui afetada pelo perceptível comprometimento da gerente com esse serviço e 

principalmente pela recepção que tive de toda equipe, sempre muito acolhedora. 

Percebi que o Programa Melhor em Casa recebia influências gerenciais não apenas 

local, mas também pelo modo de “organização” da gestão municipal, o que parecia 

incomodar muito os trabalhadores. Quanto ao método de pesquisa, estava 

começando a conhecer a abordagem cartográfica nos estudos de cuidado em saúde 

através da literatura: Ferigato e Carvalho (2011); Flores e Souza (2014); Kastrup 

(2007); Kastrup e Passos (2013); Passos, Kastrup e Escóssia (2009); Pozzana (2013); 

Rolnik (1989) e, do contato com outros grupos de pesquisa do COPAIS, como os da 

UNIFESP e FSP-USP (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo).  

Logo reconheci que a abordagem cartográfica poderia ser um caminho 

metodológico a percorrer para me introduzir no campo de pesquisa com maior 

possibilidade de captar as cenas de cuidado, de construção de redes, de apoio, mas 

também de limitações humanas, materiais e de relações organizacionais que 

influenciavam o pleno desempenho da Atenção Domiciliar naquele município. 

Assim, esta pesquisa qualitativa é um estudo de caso desenvolvido através da 

abordagem cartográfica, com a minha inserção no campo como cartógrafa, 

vivenciando o cotidiano da equipe local. Complementei a cartografia entrevistando 

algumas cuidadoras de pacientes acamados; segui um grupo focal com enfermeiras 

da rede de atenção básica e fiz uma entrevista com a responsável do serviço de 

internação domiciliar da Santa Casa de Misericórdia daquele município.  

O objetivo geral desta pesquisa foi conhecer o processo de cuidado no SAD 

de um município de médio porte do Estado de São Paulo como componente da Rede 

de Urgência e Emergência (RUE). E, especificamente, acompanhar sua gestão e 

produção do cuidado; compreender o processo de cuidado no SAD e sua interligação 

com a Rede de Atenção Primária à Saúde e identificar seus limites e possibilidades 

como modelo de atenção. 

Vários autores como Amaral et al. (2001), Montero-Odasso et al (2004), 

Feuerwerker e Merhy (2008), Bertussi (2007), Thumé (2010), WHO (2004), Andreazzi 

e Baptista (2007), Lacerda (2010), Serafim e Ribeiro (2011), Genet et al (2012), 
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Pereira, (2014) e outros, têm apontado a Atenção Domiciliar como um modelo 

inovador de atenção à saúde, capaz de oferecer alternativas mais humanizadas e 

eficientes para o cuidado de uma população que envelhece e/ou convive com doenças 

que exigem cuidado contínuo.  

 

 

Experiências de Home Care no mundo 

 

Falar de Home Care tornou-se comum nos nossos dias, associando o termo 

com um serviço de cuidados à saúde fornecido na casa do doente, em seu ambiente 

familiar. Mas, se revisitarmos a história da humanidade, a prática do cuidado a 

acompanha e é um fenômeno universal, porém sua expressão, modelos e processos 

são muito diferentes em cada cultura. 

Pensando na profundidade do que é o Cuidar, Torralba i Roselló (2009, p. 117) 

traz uma narração mitológica2 da cultura Mediterrânea greco-romana, que não 

apresenta um conceito sobre o Cuidar, mas demonstra que o Cuidar humaniza, que é 

uma ação fundamental da condição humana, que acompanha o Ser Humano desde 

sempre. 

Os cuidados domiciliares também acompanham a história da medicina, 

primeiramente com um médico da terceira dinastia do Egito Antigo chamado Imhotep 

(Séc. XIII a.C), o qual atendia o paciente no domicílio e em um hospital. A história se 

repete na Grécia Antiga com Asklépios que atendia nas casas e em Templos e, 

Hipócrates, no Séc. V a.C. que descreve em seu tratado a importância em atender no 

domicílio por ser mais eficiente para a recuperação do paciente. Seguindo a história, 

no século XVII, Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia, visitava seus pacientes 

                                                           
2 Diz a lenda que : "Um dia, quando Cuidado pensativamente atravessava um rio, ela resolveu apanhar um pouco 
de barro e começar a moldar um ser, que ao final apresentou a forma humana. Enquanto olhava para sua obra 
e avaliava o que tinha feito, Júpiter se aproximou. Cuidado pediu então a ele, para dar o espírito da vida para 
aquele ser, no que Júpiter prontamente a atendeu. Cuidado, satisfeita, quis dar um nome àquele ser, mas Júpiter, 
orgulhoso, disse que o seu nome é que deveria ser dado a ele. Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, Terra surge 
e lembra que ela é quem deveria dar um nome àquele ser, já que ele tinha sido feito da matéria de seu próprio 
corpo — o barro. Finalmente, para resolver a questão os três disputantes aceitaram Saturno como juiz. Saturno 
decidiu, em seu senso de justiça, que Júpiter, quem deu o espírito ao ser, receberia de volta sua alma depois da 
morte; Terra, como havia dado a própria substância para o corpo dele, o receberia de volta quando morresse. 
Mas, ainda disse Saturno, "já que Cuidado antecedeu a Júpiter e à Terra e lhe deu a forma humana, que ela lhe 
dê assistência: que o acompanhe, conserve sua vida e lhe dê o apoio enquanto ele viver. Quanto ao nome, ele 
será chamado Homo (Homem, em latim), já que ele foi feito do humus da terra"*. (Ribeiro, 2001; Torralba i 
Roselló, 2009, p. 117) 
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no domicílio e permanecia com eles o máximo de tempo possível para acompanhar 

sua recuperação. (Amaral et al., 2001) 

Como primeiro serviço organizado de assistência domiciliar à saúde, o 

Dispensário de Boston iniciou suas atividades em 1796 e em 1850 a enfermeira Lillian 

Wald, nos Estados Unidos, começou a visitar as famílias de imigrantes pobres que 

tinham doentes em casa, implementando um novo campo de trabalho para 

enfermeiras, prestando assistência domiciliar no âmbito da promoção e prevenção de 

doenças, através de orientações às famílias, tratamento e reabilitação, mais tarde 

tornou-se um programa de saúde do governo chamado Public Health Nurse. (Buhler-

Wilkerson, 1993; Amaral et al., 2001) 

Em 1893, depois de vinte anos de experiência realizando atendimentos 

domiciliares, Lilian Wald, propõe uma reforma dos movimentos públicos de saúde nos 

Estados Unidos, tendo como diferencial o entendimento de que a doença deve ser 

considerada em conjunto com o aspecto social e econômico e, assim, já naquela 

época, delineia a assistência domiciliar nos EUA. Mais tarde esse sistema de cuidados 

domiciliares passou a receber financiamento via Medicare e Medicaid (seguradoras 

de saúde nos Estados Unidos). (Buhler-Wilkerson, 1993; Amaral et al., 2001) 

Em 1898, a cidade de Los Angeles e outros municípios começaram a receber 

financiamento do governo federal americano para assistência domiciliar. Em 1910, o 

trabalho de assistência domiciliar liderado pela enfermeira Lillian Wald contava com 

54 enfermeiras que coordenavam um Banco de Leite, um Centro de Convalescença, 

três casas de campo e várias estações de primeiros cuidados. Cuidando de 15.492 

pacientes, a equipe fez 143.589 visitas domiciliares. Seu trabalho continuou durante 

a década de 1920 evoluindo para a modalidade de Cobertura Nacional de Seguro de 

Saúde, dando ênfase à enfermagem de saúde pública, mudando o perfil de morbidade 

e mortalidade no país. (Buhler-Wilkerson, 1993) 

E, em 1950, com um perfil epidemiológico predominante de doenças crônicas, 

a assistência domiciliar ganhou força para dar suporte às seguradoras de saúde a fim 

de diminuir os custos. Atualmente, nos EUA existem mais de 20 mil operadoras de 

Home Care, atuando em conjunto com seguradoras de saúde. (Amaral et al.., 2001) 

Continuando a pesquisa sobre os serviços de atenção domiciliar, deparei com 

um estudo recente e importante que nos dá uma boa visão sobre a dimensão que a 

assistência domiciliar ganhou nos países europeus nos últimos anos. A referida 

pesquisa, denominada EURHOMAP (Mapping Professional Home Care in Europe), foi 
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realizada na Europa no período de 2008 a 2010. Esse projeto foi coordenado pelo 

Instituto de Pesquisa em Serviços de Saúde da Holanda em colaboração com outros 

pesquisadores e seus institutos de países europeus. Foram investigados 31 países 

que compõem a Comissão Europeia (EC), os quais apresentaram diferentes 

significados e propósitos para o serviço Home Care em diversos sistemas de saúde. 

(Genet et al., 2012).  

Os autores informam o crescente interesse por serviços de assistência 

domiciliar – home care - na Europa, devido ao aumento da população idosa, com mais 

de 65 anos de idade que, consequentemente, pode resultar num futuro próximo em 

pessoas dependentes de cuidado. Outros fatores apontados referem-se à tendência 

à mudança no estilo de vida, famílias menores e o aumento da participação da mulher 

no mercado de trabalho, os quais reduzem a possibilidade de fornecimento de 

cuidados informais para as pessoas mais idosas. 

A combinação desses fatores, aumento da demanda por cuidados com a 

diminuição potencial de cuidadores informais, pode resultar em provável necessidade 

de expansão dos serviços de cuidados formais. 

A justificativa apontada pelos autores em relação à pesquisa coincide com a 

realidade brasileira, pois também apresentamos o mesmo fenômeno demográfico, ou 

seja, o envelhecimento populacional, porém como o Brasil é considerado um país em 

desenvolvimento, a faixa etária considerada como pessoa idosa é acima dos 60 anos 

de idade.  

A definição de home care adotado no EURHOMAP é: “aquele cuidado fornecido 

por cuidadores profissionais na casa de seus clientes”. (Genet et al, 2012, p. 1.) 

O cuidado profissional é aquele que alivia os cuidadores informais. Os cuidados 

domiciliares incluem não apenas cuidados de longo prazo, mas também de curto 

prazo, fornecido no domicílio do paciente.  

Nos países europeus, existem vários tipos de serviços de atenção domiciliar, 

que fornecem cuidados de apoio social, preventivos, curativos, de reabilitação ou 

paliativos.  

 

Em vários países europeus e no Canadá, há distinção entre os serviços de 
atenção domiciliar à saúde, sendo: - internação domiciliar, cuidados 
paliativos, cuidados de enfermagem no domicílio (Home care, hospital and 
hospice-at-home schemes, home nursing) – e serviços de assistência social 
prestados ao usuário no seu domicílio – home help, sendo que essa última 
categoria nem sempre está presente. (Seixas e cols, 2013, p.8).  
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Na pesquisa EURHOMAP foram considerados, além dos serviços de saúde, os 

serviços com enfoque social, ou seja, que oferecem ajuda doméstica, no cuidado 

pessoal, companhia e fornecimento de refeições. Não somente para pessoas idosas, 

mas para todos os pacientes que precisaram de cuidados domiciliares pós-

hospitalização e adultos com deficiências. (Genet et al., 2012, p. 9) 

O EURHOMAP identificou certa preferência da população pelo atendimento no 

domicílio. Colocou-se a questão: - Diante da possibilidade de escolha entre o cuidado 

ser fornecido em casa ou em uma instituição (hospitalar), a população indicou a 

preferência por ser cuidada em casa.  

Tarricone e Tsouros (2008) apontaram que os cuidados de longo prazo 

realizados no domicílio têm melhor custo-efetividade que os cuidados fornecidos em 

instituições.  

Outro estudo destacou que, em muitos países, os cuidados de longo prazo para 

pessoas idosas, tendem a ser fornecidos pelo governo em ambiente domiciliar, 

perseguindo o conceito de “ageing in place” (envelhecer no lugar) (OECD, 2005). 

O financiamento da saúde também é uma grande preocupação nos países 

europeus. Em 2012, para cada pessoa acima de 65 anos existiam quatro pessoas em 

idade produtiva, mas em 2050 haverá apenas duas pessoas.  

Como consequência, a demanda por cuidados de longo prazo, incluindo o 

home care, pode sofrer um aumento nas próximas décadas. Se comprovarem que o 

cuidado domiciliar para longos tratamentos for mais custo-efetivo do que o cuidado 

em instituições, como o hospital, a demanda por cuidados domiciliares poderá crescer 

muito resultando na substituição de políticas de saúde. (Genet et al., 2011) 

Outro aspecto abordado no estudo refere-se ao papel dos governos na 

manutenção dos serviços domiciliares. De um lado, há certa pressão para antecipar o 

futuro e desenvolver uma visão sobre os cuidados domiciliares que poderão ser 

fornecidos pelo governo; por outro, os setores social e da saúde, em alguns países, 

estão mostrando uma tendência de retração de investimento governamental, dando 

mais espaço para as iniciativas privadas. Porém, na opinião pública, os governos têm 

clara responsabilidade em fornecer cuidados à saúde da população. (Genet et al., 

2012) 

Levando em consideração a diversidade de sistemas de saúde dos países 

europeus investigados, vou destacar apenas os serviços de atenção domiciliar dos 
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países que seguem o Sistema Universal de Saúde, semelhante ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) do Brasil. No Sistema Universal de Saúde, todos os cidadãos têm direito 

a ter suas necessidades de saúde atendidas, com essa assistência financiada através 

de impostos recolhidos pelo governo. 

Para termos uma visão geral, destacarei os sistemas de atenção domiciliar de 

alguns países Europeus como a Espanha, França, Inglaterra e Itália; nas Américas 

tomo o exemplo do Canadá e, na Ásia, o exemplo do Japão. 

Começando pela Espanha, o sistema de saúde é descentralizado em 17 

regiões autônomas, com diferentes níveis de autonomia. O Sistema Nacional de 

Saúde é universal e financiado por impostos. As visitas de cuidados no domicílio são 

incluídas nos serviços de Cuidados Primários à Saúde. Os serviços de saúde e sociais 

são organizados separadamente, os serviços de saúde pelo Departamento de Saúde, 

enquanto que os serviços sociais são organizados pelo Departamento de Bem-estar. 

Não existe uma coordenação integrada entre os dois serviços. Os serviços sociais 

(cuidados pessoal e cuidados domésticos) são organizados pelos municípios e alguns 

serviços para pessoas altamente dependentes, pode haver o esquema de co-

pagamento (Bolibar et col., 2013). 

Não há um programa pré-determinado para cuidados domiciliares em nível 

nacional, mas os Serviços de Saúde Primários são responsáveis por organizar os 

cuidados de enfermagem como uma das atividades de cuidados primários após 

avaliação profissional. 

Quanto aos cuidados sociais, estes estão vinculados à Lei de Dependência ou 

(Ley de Apoyo Para el Cuidado de Personas Dependientes) – Lei 39/2006 

(EUROFOUND, 2009) e à política nacional. Os municípios contratam prestadores de 

serviço privados para fornecer cuidados sociais no domicílio para pessoas protegidas 

pela Lei de Dependência3, a qual determina o financiamento destes serviços de apoio. 

Ou, há a opção de a família receber parte em dinheiro e parte em serviços, porque a 

família cuidadora está disponível prestando cuidados. Este financiamento advém do 

governo nacional, regional e por esquemas de co-pagamentos. (Bolibar et col., 2013; 

Eurofound, 2009). 

Entre as preocupações e desafios dos serviços domiciliares na Espanha estão: 

a inadequação de financiamento em algumas regiões, apontando grandes diferenças 

                                                           
3 http://impact-phs.eu/national-practices/spain-dependency-law/ 
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de serviços oferecidos entre elas; baixa prioridade para o atendimento domiciliar pelos 

profissionais da Atenção Primária, mesmo havendo recursos humanos suficientes; 

baixa cobertura de serviços sociais para as pessoas que não estão cobertas pela Lei 

de Dependência e, é necessário aumentar o número de horas de cuidado pessoal e 

auxílio doméstico, integrando as ações da saúde e serviços sociais. Entre as 

discrepâncias, há também diferenças entre o que deveria acontecer em teoria e o que 

realmente acontece (Bolibar et col., 2013). 

Na França os serviços de saúde são financiados pelo seguro social obrigatório 

e as despesas com saúde chegam a 11,8% do PIB (Produto Interno Bruto), muito 

acima dos demais países da União Europeia com a média de 8,9% em 2005. O serviço 

de home care é financiado por uma mistura de seguro social geral e uma taxação 

local. (Naiditch, 2013) 

A França também está acima da média dos demais países europeus em 

relação à disponibilidade de recursos para saúde, como o número de leitos em asilos 

e serviços de apoio domiciliar para a população idosa. Mas, a qualidade dos cuidados 

de longo prazo é um ponto preocupante, especialmente em relação à assistência 

domiciliar, porque a disponibilidade de enfermeiros autônomos registrados, médicos 

(General Practitioner - GPs) e médicos especialistas (dentro e fora do hospital) é 

relativamente alta, mas, com muita variação geográfica e, com isso não há segurança 

quanto à qualidade dos profissionais. (Naiditch, 2013) 

Em relação aos serviços de cuidados de longo prazo, estes são fornecidos em 

instituições asilares (Ephad) com serviços médicos financiados pelo Fundo Nacional 

de Doença (CNAM) ou, em casa, através de serviços de ajuda domiciliar (Home help) 

e agências de cuidado (SAD), e/ou por agências de enfermagem (SSIAD). Os 

Serviços sociais (home help e personal care) são parcialmente financiados pelo 

governo através de um subsídio de assistência chamado APA (Allocation 

Personnalisée d´Áutonomie) e vários outros tipos de cuidados estão disponíveis, mas 

não são suficientes (Naiditch, 2013). 

Como preocupação e desafios a França tem: - a insuficiência de fundos 

principalmente para financiar os cuidados de longo prazo; poucos instrumentos de 

avaliação, não permitindo a real avaliação das necessidades de cuidado; falta de 

equidade devido às disparidades territoriais no acesso ao financiamento e 

fornecimento dos  serviços de home care; escassez de profissionais qualificados, 

devido às dificuldades nas condições de trabalho, baixos níveis de remuneração e 
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reconhecimento social; falta de monitoramento da qualidade do sistema; falta de 

suporte para o cuidador informal. (Naiditch, 2013) 

Em relação à Inglaterra as despesas com a saúde são cobertas por impostos 

e, os serviços de atenção primária são o principal investimento, que vem crescendo 

nos últimos anos. O Departamento de Saúde é responsável pela regulação e 

implementação da política de atenção domiciliar, chamado “Care Standards Act 2000”, 

enquanto a Quality Care Comission (CQC) é responsável pela avaliação da qualidade 

dos serviços no âmbito social e da saúde. O fornecimento e desenvolvimento do 

serviço estão divididos entre a Autoridade Local dos Departamentos de Serviço Social 

com Responsabilidade dos Adultos (CSSRs4 – sigla em inglês) e os serviços locais de 

saúde comissionados e, por vezes, fornecido pelo Primary Care Trust (PCTs). Os 

PCTs fornecem cuidados médicos e de enfermagem, fazem outras admissões clínicas 

e alguns cuidados técnicos (Hutchinson, 2013, p. 68).  

Desde o ano 2000 há uma extensa discussão sobre a política e regulação do 

serviço de atenção domiciliar na Inglaterra, principalmente devido ao envelhecimento 

da população. Assim, o governo tem reconhecido que o aumento da população idosa, 

a diminuição da força de trabalho em assistência social e o aumento do custo com 

cuidados, têm levado a atenção domiciliar a ser considerada uma prioridade. 

(Hutchinson, 2013, p. 68) 

Quanto à elegibilidade, os clientes são avaliados em uma escala de quatro 

pontos (necessidades de atenção de intensidade: baixa, média, substancial e crítica). 

Os casos complexos são avaliados em nove domínios (perspectiva do cliente, quadro 

clínico, prevenção de doenças, bem-estar pessoal e físico, juízo, saúde mental, 

relacionamento, segurança, meio ambiente imediato e recursos) (Hutchinson, 2013, 

p. 76). 

Vários serviços de atenção domiciliar são fornecidos gratuitamente por pontos 

de cuidado do National Health Service (NHS) como assistência de enfermagem para 

curativos, serviços de terapia ocupacional e psicoterapia. Serviços médicos e 

medicamentos são gratuitos para pessoas desempregadas e para pessoas acima de 

60 anos. Outros serviços de longo prazo podem ser cobrados como parte de um 

pacote de cuidados fornecido por agências de enfermagem. Serviços de ajuda 

doméstica são fornecidos como parte de um pacote de cuidados para pessoas que 

                                                           
4 CSSR – Councils with Social Services Responsabilities. 
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são admitidas para cuidados por pouco tempo e de reabilitação, que são oferecidos 

pela autoridade local ou por voluntários por um baixo custo. (Hutchinson, 2013, p. 69) 

O sistema de atenção domiciliar inglês não tem o financiamento suficiente para 

as necessidades, pois muitos conselhos oferecem serviços apenas para pessoas com 

necessidades substanciais ou críticas; o sistema de saúde não consegue acompanhar 

as pessoas usuárias que às vezes ficam perdidas no sistema; há tensão nos serviços 

domiciliares devido à política focada na prevenção de internação ao mesmo tempo 

em que há restrição de recursos para financiamento e, muitos serviços ainda estão 

sendo formulados e escolhidos por assessores, indo contra a política de 

personalização e liberdade de escolha de assistência (Hutchinson, 2013, p.76). 

A Itália tem um serviço médico governamental financiado por impostos gerais 

que garantem o atendimento de todos os cidadãos italianos através do Servizio 

Sanitario Nazionale (Serviço Sanitário Nacional) – (SSN) estabelecido pela Lei 

833/1978. A partir dos anos 1990 o atendimento domiciliar é uma política oficial e 

desde o ano 2000 há um esquema de integração entre os serviços de saúde e social.  

Existem três categorias de cuidados de enfermagem em casa: ocasional, 

integrados e paliativos. Esses cuidados de enfermagem no domicílio incluem serviços 

integrados Saúde-Social chamado (ADI); serviço de hospitalização (OD); para 

Controle de Analgesia (PCA) e o programa de assistência domiciliar por GPs (ADP). 

Além desses, existe a Ajuda Domiciliar para trabalhos domésticos e cuidados 

pessoais como: auxílio na higiene, ajuda para levantar-se do leito e ir para o leito, 

ajuda para vestir e comer, administrar tarefas, etc. (Melchiorre; Greco; Lucchetti, 

Chiatti e Lamura, 2013, p. 150) 

Para a admissão no programa de assistência domiciliar em todas as 

modalidades de serviços é necessária uma pré-avaliação das necessidades através 

de um teste e entrevista com a assistente social. Para o serviço de Ajuda domiciliar 

(ajuda doméstica e cuidados pessoais) cada município define seus próprios critérios 

e pode haver cálculo de co-pagamento. (Melchiorre, Greco, Lucchetti, Chiatti e 

Lamura, 2013, p. 151) 

Como preocupação em relação aos serviços de atenção domiciliar, na Itália 

observa-se: problemas com financiamento de longo prazo e cortes nos gastos sociais 

e, consequentemente, menos possibilidade de fornecer serviços de atenção 

domiciliar; dificuldade de integração entre serviços social e de saúde em muitas 

regiões, principalmente no Sul da Itália; falta de ferramentas comuns para o controle 
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de qualidade; falta de continuidade do cuidado depois da alta hospitalar para a casa 

e, alta ocorrência de mau tratamento de pessoas idosas dependentes, pela equipe de 

trabalho no domicílio. (Melchiorre, Greco, Lucchetti, Chiatti e Lamura, 2013, p. 158) 

No Canadá, o Sistema de Saúde é universal, sob responsabilidade dos 

territórios e províncias que se organizam para oferecer serviços de saúde e educação 

para todos, creditando e licenciando profissionais para prestarem serviços de saúde 

à população. A maioria dos serviços de saúde são privados e são autorizados a 

atender a população. O financiamento do sistema de saúde é feito com recursos 

vindos de impostos gerais e são repassados “em bloco” (Canada Health Transfer) 

diretamente para as províncias e territórios, que pagam os serviços das clínicas e 

profissionais credenciados. Todos os canadenses estão cobertos pelo programa de 

seguro de saúde universal, inclusive os refugiados e imigrantes que têm permissão 

legal e, aqueles que são considerados “ilegais” estão excluídos do sistema, embora 

os territórios e províncias forneçam alguns serviços limitados. (Allin e Rudoler, 2013) 

O serviço de Home care no Canadá é um dos mais completos e evoluídos, 

sendo de responsabilidade primeiramente das províncias. Em 1970 foram implantados 

em algumas províncias, como em Ontário, os serviços de Home Care, mas a partir de 

2001 há a fundação do Canadian Institute for Health Information (CIHI) que criou o 

Home Care Reporting System, com a finalidade de subsidiar com dados os 

administradores que planejavam as políticas públicas. (CHA, 2009, p. 23) 

Em 2004, foi desenvolvida a Canadian Home Care Association (CHCA) que 

desenvolveu uma definição bastante inclusiva para o termo Home Care, considerando 

as necessidades de cada pessoa, oferecendo assim, uma gama de serviços nos 

domicílios e na comunidade, envolvendo desde a promoção da saúde e ensino, 

intervenção curativa, cuidados paliativos no final da vida, reabilitação, suporte e 

manutenção, adaptação social e integração e suporte para a família cuidadora. (CHA, 

2009, p.21) 

O CHCA indica o Home Care para os recém-nascidos, crianças e adultos e, 

frequentemente integram os serviços de cuidados de saúde, feitos no domicílio com 

os serviços da comunidade (Ex. refeições sobre rodas, atividades programadas para 

o dia, instalações de cuidados temporários, serviços de voluntários, serviços de 

transporte). (CHA, 2009, p. 22). 

Esta definição expandida destaca o amplo espectro de serviços que se 

enquadram como home care. A adoção cada vez mais generalizada desta definição 
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indica que os governos e outras organizações estão começando a prestar cuidados 

continuados. (CHA, 2009, p. 22) 

Quanto ao financiamento, há variações entre as províncias e territórios. Existem 

relatos de co-pagamentos e taxas de utilização e ainda cesta de serviços oferecidos 

cobertos pelo sistema público de saúde, incluindo custos com medicamentos, 

suplementos e equipamentos. (CHA, 2009, p. 73) 

Como preocupação para melhorar o sistema de Home Care,  a falta de 

liderança federal impede de ter um objetivo e padrões a serem seguidos pelas 

províncias e territórios, principalmente para os cuidados de longo prazo; falta  

integração em muitas jurisdições;  ênfase continuada em home care de curto prazo, 

pós-agudo ou prevenção de internação de longo prazo (há uma tendência do governo 

investir mais em serviços de home care para desospitalização e não investir em 

serviços de longo prazo);  inadequada coleta de dados sobre as características dos 

usuários, descrição dos serviços prestados e tempo usado na assistência; os cuidados 

paliativos precisam ser melhor gerenciados, pois as estatísticas mostram que há ainda 

muitas mortes em hospitais por falta de médicos e enfermeiros que deem assistência 

paliativa no domicílio; falta de recursos humanos na área da saúde, equipamentos, 

salas de reuniões para cuidadores e falta de uniformidade na forma de financiamento 

dos serviços no país, principalmente nas áreas rurais e distantes (CHA, 2009, p. 72, 

73). 

Encerramos com o Japão que tem proporcionalmente a maior população idosa 

do mundo e maior também em número de idosos centenários e, além disso, é um país 

que traz a tradição baseada na ética confuciana de piedade filial, em que as famílias 

são responsáveis pelo cuidado de seus idosos. Esse comportamento foi reforçado por 

legislações como o Código Civil Meiji de 1898 que determinava o sistema familiar 

patriarcal, responsabilizando o filho mais velho pelo cuidado de seus pais idosos. 

Assim, a introdução de novas formas de cuidado, como o Home Care, foi muito 

retardada. (Hayashi, 2011) 

Com o envelhecimento rápido da população japonesa a partir da década de 

1970, o aumento da expectativa de vida, a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, a diminuição do número de filhos nas famílias, foram perceptíveis as 

dificuldades que as famílias apresentavam para cuidarem de seus idosos, forçando o 

governo a mudar a política de saúde, porém esta mudança demorou a acontecer. 

(Ihara, 2000) 
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Reconhecendo que as famílias cuidadoras de pessoas idosas estavam cada 

vez mais tendo dificuldades, o governo japonês desenvolveu e implementou o Gold 

Plan em 1989, que definiu objetivos específicos a serem conquistados ao longo de 

dez anos, terminando em 1999. Estes objetivos incluíam metas numéricas para 

instalações de equipamentos e formação de trabalhadores no campo de cuidados de 

longo prazo para idosos. Em 1994, o governo japonês revisou o Gold Plan e formulou 

um novo Gold Plan, com novos objetivos para atender as reais necessidades mais 

imediatas da população idosa dependente de cuidados. (Ihara, 2000) 

Somente no ano 2000 houve uma proposta de reforma nos sistemas de saúde 

e social com um esquema financiado por taxas e prêmios de seguro administrado 

pelos municípios. Para as pessoas com idade acima de 65 anos e as pessoas 

deficientes entre 40 e 64 anos, os cuidados de longo prazo têm sido financiados por 

um sistema de seguro chamado Long Term Care Insurance (LTCI), que fornece 

orçamentos pessoais para os pacientes organizarem seus próprios serviços ou terem 

organizados seus cuidados por um gestor de cuidados. (Hayashi, 2011; Matsuda, 

2013) 

Hoje, o papel do governo é regular quase todos os aspectos do sistema 

universal de seguro de saúde pública (PHIS5). O governo nacional define a tabela de 

preços, através de consenso entre as partes interessadas; dá subsídios para os 

governos locais, seguradoras e fornecedores para implementar as suas políticas; 

estabelece e impõe detalhada regulação para as seguradoras e fornecedores.  

O Japão tem 47 prefeituras (regiões) implementando regulações para os 

fornecedores de cuidados em saúde e seguradoras e desenvolve perfis para a 

prestação de cuidados em saúde. Mais de 1700 municípios operam parte do seguro 

de saúde pública (PHIS) e o sistema de seguro de cuidados de longo prazo (LTCI), 

além de organizarem as atividades de promoção de saúde para sua população 

residente. (Matsuda, 2013) 

O LTCI representou uma mudança decisiva para a família cuidadora em direção 

à proposta de serviços delivery, com um misto de economia dos cuidados através da 

socialização dos cuidados como parte do contrato social. Este esquema oferece home 

help, home nursing, respite care, domiciliary care, mas não os serviços médicos. 

(Matsuda, 2013) 

                                                           
5 PHIS – Public Health Institutes. 
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Os cuidados paliativos são oferecidos por hospitais e serviços médicos de 

cuidados domiciliares (home palliative care), que são pagos pelo seguro de saúde 

público universal (PHIS), enquanto os serviços de enfermagem são cobertos pelo 

LTCI. (Matsuda, 2013, p. 75). 

Como desafio e preocupação, o sistema de saúde japonês está trabalhando 

para: elaborar políticas de saúde baseada em evidências; melhorar o sistema de 

revisão de tabela de preços, tornando-o mais transparente; introduzir avaliação 

econômica nas avaliações de tecnologias em saúde; reforçar a importância da 

prevenção e bem-estar na redução dos custos com cuidados em saúde; priorizar 

campanhas educativas para redução do fumo, incidência de doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus e hiperlipidemia. Para isso, o governo nacional 

lançou a estratégia nacional para promoção da saúde – Health Japan 21 – com a 

segunda edição lançada em 2012. A estratégia tem dois grandes objetivos: prolongar 

o tempo de vida saudável e reduzir as desigualdades em saúde. (Matsuda, 2013, p. 

75). 

 

A trajetória da Atenção Domiciliar no Brasil 

 

Farei aqui um breve passeio histórico apontando as iniciativas para incentivo 

da Atenção Domiciliar (AD) como meio de desospitalização e atenção à saúde no 

Brasil.  

Os primeiros registros da presença de assistência domiciliar no Brasil referem-

se ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) em 1949, 

ligado ao Ministério do Trabalho, criado pelo Decreto nº 27.664, de 30 de Dezembro 

de 1949, o qual foi incorporado aos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) para 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), pelo Decreto-lei nº 72, de 

21 de novembro de 1966. (Mendes, 2001). 

Em 1960, a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP) 

desenvolveu assistência domiciliar aliada às ações de saúde pública, mas essa 

instituição foi extinta em 1990, passando a integrar junto com a Superintendência 

Nacional de Campanhas (SUCAM) um novo órgão denominado Fundação Nacional 

de Saúde (FNS). (FIOCRUZ, 2008). 
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A assistência domiciliar vinculada à estrutura hospitalar no serviço público 

brasileiro, iniciou em 1963 com o Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital de 

Servidores Públicos do Estado de São Paulo (SAD - HSPE). (Mendes, 2001). Ainda 

hoje há o acompanhamento domiciliar principalmente de pacientes para cuidados 

paliativos. 

Entre 1970 e 1990 vários programas de controle de doenças infectocontagiosas 

como Tuberculose, Hanseníase e HIV/AIDS recomendavam às equipes da atenção 

básica a realização de visitas para acompanhamento dos tratamentos das respectivas 

doenças no domicílio, as quais eram executadas como atividade de controle 

epidemiológico pelas unidades básicas de saúde (UBS). (Seixas, Souza, Silva e Sena, 

2013) 

Em 1982, o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, inicia uma unidade 

de Saúde da Família inaugurando o Serviço de Saúde Comunitária (SSC) tendo como 

atividade principal o atendimento de pacientes em casa. (Seixas, Souza, Silva e Sena, 

2013) 

E, na década de 1990, houve um crescimento da oferta de serviços domiciliares 

por hospitais públicos, privados, cooperativas médicas, seguros de saúde em todo 

país (Fabrício, Wehbe, Nassur, Andrade, 2004), com destaque para o Programa de 

Atendimento Domiciliar Terapêutico em um dos hospitais da rede estadual de Minas 

Gerais; o Serviço de Internação Domiciliar de Londrina, criado em 1996; outro serviço 

criado para patologias específicas no Hospital Paulino Werneck no Rio de Janeiro em 

1997; vários outros em 1999 como o Programa Interdisciplinar de Assistência 

Domiciliar do Hospital das Clínicas da UFMG – HC Domiciliar; o Programa de 

Internação Domiciliar no Hospital Getúlio Vargas no Rio de Janeiro; o Programa 

Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID), na cidade de Marília - SP e outro 

Programa de Atenção Domiciliar (PAD) para desospitalização na rede estadual de 

hospitais de Minas Gerais (Seixas, Souza, Silva e Sena, 2013; Bertussi, 2007). 

Em 18 de dezembro de 1997 foi publicada a Portaria GM/MS 1882 que 

estabelecia o Piso da Atenção Básica - PAB e sua composição, considerando a 

necessidade de viabilizar a programação municipal de ações e serviços básicos, 

inclusive domiciliares e comunitários para o ano de 1998. Em seguida, com a Portaria 

Nº 2.416 de 23/03/1998, o Ministério da Saúde estabeleceu requisitos para 

credenciamento de Hospitais e critérios para realização de internação domiciliar no 
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SUS, incluindo-a como grupo de procedimentos na Tabela do SIH-SUS – Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. (Brasil, 1997 e 1998) 

Enquanto isso, nos serviços privados, a expansão da AD ocorreu com o 

estabelecimento de 150 empresas de serviços domiciliares até o ano 2000 (Mendes, 

2001). 

No ano 2001, publicou-se a Portaria GM/MS n° 1.531 garantindo assistência 

aos pacientes portadores de distrofia muscular progressiva e uso de ventilação 

mecânica não invasiva em domicílio, designando os cuidados às equipes específicas 

financiadas pelo SUS. (Brasil, 2001) 

Em 2002, a Lei nº 10.424 acrescentou um capítulo à Lei 8080/90, do SUS, 

regulamentando a internação domiciliar no SUS e, no dia seguinte, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria SAS/MS n° 249 que estabelecia as normas para que os 

Estados organizassem os Centros de Referência de Assistência à Saúde do Idoso, os 

quais teriam, dentre suas funções, a responsabilidade pela assistência domiciliar à 

população idosa de forma articulada com a Rede de Atenção Básica e o Programa 

Saúde da Família. (Brasil, 2002 c, d).  

E, ainda há a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº. 

50 de 2002 determinando a infraestrutura que uma empresa de Home Care precisa 

ter para funcionar, sendo: recepção; área de trabalho para a equipe administrativa 

com arquivo; almoxarifado; instalações de conforto e higiene; equipamentos, 

medicamentos e materiais. (Brasil, 2002a) 

Observa-se um salto no tempo, até que em 2006 a ANVISA publicou a 

Resolução RDC/ANVISA nº 11 para regulamentar o funcionamento dos Serviços de 

Atenção Domiciliar (SAD). (Brasil, 2006a). E, no mesmo ano o Ministério da Saúde 

publicou a Portaria n° 2.529, que instituiu, no âmbito do SUS, a internação domiciliar: 

 

(...) a Internação Domiciliar como um conjunto de atividades prestadas no 
domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exijam intensidade de 
cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser 
mantidas em casa, por equipe exclusiva para este fim. (Brasil, 2006b) 
  

 

Esta portaria também estabeleceu um financiamento fixo mensal do Ministério 

da Saúde para custeio de cada equipe credenciada por meio de projetos municipais. 

(Brasil, 2006b). 
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Porém a transferência de recursos não ocorreu, impedindo o avanço dessa 

modalidade de atenção à saúde, surgindo um silêncio entre 2006 e 2011. 

Em 2011, o Ministério da Saúde buscou organizar as Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) e as Linhas de Cuidado no SUS, lançando outras portarias com a 

finalidade de integrar as várias ações de saúde no sistema. A ideia de Linhas de 

cuidado está relacionada à organização dos serviços de saúde de forma integrada, 

unificando ações preventivas, curativas e de reabilitação, proporcionando acesso a 

todos os recursos tecnológicos que o usuário necessita. Desenhando um itinerário 

que o usuário faz dentro de uma rede de saúde que inclui serviços não 

necessariamente inseridos no sistema de saúde, mas que participam da rede, como 

as associações comunitárias e o serviço social, de forma que suas necessidades 

sejam atendidas de forma integral. (Franco e Franco, 2003) 

Dentre as publicações, a Portaria GM/MS nº 1600, em 07/07/2011, veio para 

reformular a Política Nacional de Atenção às Urgências e instituir a Rede de Atenção 

às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a Atenção Domiciliar 

como um de seus componentes. (Brasil, 2011a) 

Como a Atenção Domiciliar já era desenvolvida por alguns municípios, e cada 

local apresentava um modelo de assistência diferente, o Ministério da Saúde viu a 

necessidade de publicar a Portaria GM/MS nº 2029, também em 2011, para instituir 

um modelo de Atenção Domiciliar no SUS, com financiamento direcionado e com 

características próprias denominado: “Programa Melhor em Casa” (Brasil, 2011a, b). 

Pouco tempo depois, o Programa Melhor em Casa é revisto e a Portaria GM/MS 

nº 2.527 em outubro de 2011 passa a vigorar revogando a Portaria GM/MS 2029, com 

o objetivo de ampliar o recorte populacional dos municípios elegíveis para implantação 

da Atenção Domiciliar, estabelecendo normas para cadastro dos Serviços de Atenção 

Domiciliar. (Brasil, 2011c) 

Mais tarde, em 2013, duas portarias foram publicadas pelo MS, a Portaria 

GM/MS 963, que revogou a Portaria 2.527 e redefiniu a Atenção Domiciliar no SUS, 

ampliando ainda mais a população para receber o SAD em municípios com, no mínimo 

40.000 habitantes, que possuíssem Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e hospital de retaguarda. (Brasil, 2013b). E a Portaria GM/MS 1208, para 

integrar o Programa de Atenção Domiciliar ao Programa SOS Emergência compondo 

a Rede de Urgência e Emergência (RUE). Esta última portaria previa uma Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) tipo 1 (EMAD 1) para cada hospital 
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inserido no Programa SOS Emergência. A equipe teria a função de identificar 

pacientes elegíveis para receber assistência domiciliar através de protocolos de 

elegibilidade, evitando internações desnecessárias e propiciando a desospitalização. 

(Brasil, 2013c) 

Ainda, em 2013, houve a publicação da Portaria GM/MS 1505 para redefinir os 

valores de financiamento dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD). E, em 2014, a 

Portaria 2290 fez uma pequena alteração na Portaria em vigor – nº 963/2013 – apenas 

corrigindo que as futuras habilitações de serviços serão publicadas em caráter 

específico. (Brasil, 2013d, 2014) 

Desde a implantação dos SAD vinculados ao Programa Melhor em Casa, estes 

são acompanhados pela equipe técnica de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

suscitando algumas alterações na legislação de regulação do referido programa, 

sendo a última ocorrida em Abril de 2016 com a publicação da Portaria nº 825, em 

que há a redefinição da Atenção Domiciliar no SUS atualizando a composição das 

equipes multidisciplinares e o número de equipes habilitadas no país (Brasil, 2016). 

Para visualizar melhor as alterações ocorridas na legislação que trata da 

Atenção Domiciliar no período de 1949 até 2016 preparei o Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1. Evolução histórica das Legislações que tratam de Atenção Domiciliar no Brasil, de 1949 a 2016. 

DATAS LEIS E PORTARIAS ÓRGÃO DE 

COMPETÊNCIA 

SERVIÇO OBJETIVOS EXTINTA EM 

30/12/1949 Decreto 27664  MT SAMDU Serviço de Assistência Médica Domiciliar e 

de Urgência (SAMDU) 

Decreto-Lei 72 de 21/11/1966 - 

INPS 

11/4/1960 Lei nº 3.750 Planalto FSESP Serviço de Saúde Pública, Visitas 

Domiciliares, Epidemiologia. 

Lei nº 8.029, de 12/4/1990 

1963 Regulamentação Interna HSPESP Internação Domiciliar Assistência Domiciliar Hoje Serviço de Cuidados 

Paliativos 

18/12/1997 Portaria 1882 MS PAB - Financiamento Serviços Básicos e Domiciliares 24/08/2011 

23/03/1998 Portaria 2416 MS Internação Domiciliar Credenciamento de hospitais 

04/09/2001 Portaria 1531 MS Atenção Domiciliar Para pacientes Distrofia muscular progressiva 

15/04/2002 Lei 10424 Planalto Regulamenta a AD no SUS  

16/04/2002 Portaria 249 MS Estabelece AD nos Centros de 

Referência Idosos 

Articulando com a Rede Atenção Básica e PSF 

29/09/2003 Portaria 1863 MS Serviços de Urgência e pré-hosp. Institui Política At. Urgência com Componente pré-

hospitalar de Atenção Domiciliar 

07/07/2011 

26/01/2006 RDC 11 ANVISA Regulamenta os Serviços de AD Regulamentação Técnica para Serviços AD  

19/10/2009 Portaria 2529 MS Internação Domiciliar Autoriza financiamento Federal à Projetos Municipais 

de AD 

24/08/2011 

07/07/2011 Portaria 1600 MS Rede Urgência Emergência AD parte integrante da RUE  

24/08/2011 Portaria 2029 MS Institui AD no SUS Programa Melhor em Casa 27/10/2011 

27/10/2011 Portaria 2527 MS Redefine AD no SUS Amplia cobertura  27/05/2013 

27/05/2013 Portaria 963 MS Redefine AD no SUS Amplia cobertura 25/04/2016 

18/06/2013 Portaria 1208 MS Integra o Programa de AD com a 

RUE 

Integrar a AD com Programa SOS Emergência  

21/10/2014 Portaria 2290 MS Altera Portaria 963/2013 Redefine AD no âmbito do SUS 25/04/2016 

25/04/2016 Portaria 825 MS Redefine AD no SUS e atualiza 

equipes 

Amplia equipes e discrimina ações do Programa 

Melhor em Casa 

 

Legenda: MT = Ministério do Trabalho; MS = Ministério da Saúde; FSESP = Fundação Serviço Especial de Saúde Pública; AD = Atenção Domiciliar; RUE = Rede de Urgência e Emergência; PAB = 

Piso da Atenção Básica; ANVISA = Agência Nacional de Vigilância Sanitária; HSPESP = Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo; INPS = Instituto Nacional de Previdência Social. 
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Atenção Domiciliar no Programa Melhor em Casa 

 

Atualmente a Portaria GM/MS nº 825 de 25 de Abril de 2016 está regulando o 

Programa Melhor em Casa. Ela redefine a Atenção Domiciliar no SUS e traz as 

seguintes compreensões: 

I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de 
prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à 
saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; II - 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): “serviço complementar aos cuidados 
realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou 
complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e 
operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)”; e III - cuidador: 
pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo 
em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da 
condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar presente(s) no 
atendimento domiciliar. (Brasil, 2016).  
 

Os objetivos do SAD são: 
 

I - Redução da demanda por atendimento hospitalar; II - redução do período 
de permanência de usuários internados; III - humanização da atenção à 
saúde, com ampliação da autonomia dos usuários; e IV - a 
desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais 
da RAS. (Brasil, 2016) 
 
 

De acordo com a Portaria citada, o SAD deve ser organizado a partir de uma 

base territorial, sendo referência em atenção domiciliar para sua população e deve 

trabalhar em conformidade com a RAS, principalmente em conjunto com a Rede de 

Atenção Básica, fazendo o papel de matriciador dessas equipes, se necessário. Essa 

legislação também aponta a necessidade de o SAD envolver os profissionais da 

unidade de saúde básica de referência do usuário sob cuidado do SAD na elaboração 

de seu Projeto Terapêutico Singular (PTS) (Brasil, 2016). 

A Atenção Domiciliar está indicada para pessoas que apresentam alguma 

patologia clinicamente estável e se encontram acamadas temporariamente ou 

definitivamente, ou que apresentem vulnerabilidade que seja indicado o atendimento 

domiciliar para tratamento, cuidados paliativos, reabilitação ou prevenção de agravos. 

(Brasil, 2016). 

O Programa Melhor em Casa indica três modalidades de atenção domiciliar: - 

Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1), - Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e - Atenção 
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Domiciliar tipo 3 (AD3). Estas modalidades são definidas segundo a intensidade e 

complexidade de cuidados conforme a necessidade dos pacientes. (Brasil, 2016) 

A modalidade AD1 é destinada aos usuários com indicação de atenção 

domiciliar, que estão em condição estável, que requerem menor frequência e menor 

necessidade de intervenções multiprofissionais e que tenham cuidados satisfatórios 

pelos cuidadores. A assistência é feita por unidades da AB, ou seja, UBS e USF, com 

acompanhamento regular, conforme a necessidade do paciente, com o apoio do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), dos Ambulatórios Médicos de 

Especialidades (AME) e de Reabilitação (Brasil, 2016).                                                                                                       

A modalidade AD2 atende usuários com indicação de atenção domiciliar para 

abreviar ou evitar a hospitalização, que necessitem de cuidados frequentes como 

tratamentos parenterais, cuidados sequenciais e intensificados para pacientes com 

doenças agudas ou crônicas agudizadas, doenças crônico degenerativas, cuidados 

paliativos para controle de dor ou prematuridade e baixo peso. E a assistência deve 

ser realizada, no mínimo, uma vez por semana pelo SAD com apoio das redes de 

atenção hospitalar e de urgência (Brasil, 2016). 

A modalidade AD3 assiste a pacientes em qualquer situação apresentada na 

modalidade AD2, porém, com necessidade de cuidado multiprofissional mais 

frequente, com uso de equipamentos ou procedimentos de maior complexidade como 

ventilação mecânica, paracentese, nutrição parenteral e transfusão de sangue, que 

demandam períodos maiores de acompanhamento domiciliar. E a assistência deve 

ser realizada pelo SAD, visitas de acordo com a necessidade, com apoio das redes 

de atenção hospitalar e de urgência (Brasil, 2016). 

As equipes que compõem o SAD precisam contar com infraestrutura para seu 

funcionamento, incluindo equipamentos, material permanente e de consumo, 

aparelho telefônico e veículo para locomoção das equipes. São especificadas como: 

- EMAD tipo 1, para municípios com população igual ou superior a 40.000 

(quarenta mil) habitantes. Os municípios com 150.000 (cento e cinquenta mil) 

habitantes podem requerer uma segunda EMAD e uma a cada 100.000 (cem mil) 

novos habitantes. Quanto ao financiamento, cada equipe receberá R$50.000,00 

(Cinquenta Mil Reais) por mês. E a equipe multiprofissional deve ser composta por:  

- Médico(s) com somatório de carga horária semanal (CHS), no mínimo de 40 

(quarenta) horas de trabalho por equipe; 
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- Enfermeiro(s) com somatório de CHS de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de 

trabalho por equipe; 

- Fisioterapeuta(s) ou Assistente(s) Social(s) com somatório de CHS de, no 

mínimo 30 (trinta) horas de trabalho por equipe; 

- Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem com somatório de CHS, de no mínimo, 

120 (cento e vinte) horas de trabalho por equipe. (Brasil, 2016) 

- EMAD tipo 2, para municípios com menos de 40.000 (quarenta mil) 

habitantes, solicitando individualmente se o município tiver entre 20.000 (vinte mil) e 

39.999 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove) habitantes, ou por 

agrupamento para os municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes. A 

Portaria vigente também deixa a critério da EMAD tipo 2 prestar assistência apenas 

na modalidade AD2, se acaso não possuir condições para atender a modalidade AD3. 

Quanto ao financiamento, é previsto R$34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais) por mês. 

E a equipe multiprofissional deve ser composta por: 

- Médico com somatório de CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; 

- Enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; 

- Fisioterapeuta ou Assistente Social com somatório de CHS de, no mínimo, 30 

(trinta) horas de trabalho; 

- Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem, com somatório de CHS de, no 

mínimo, 120 (cento e vinte) horas de trabalho.  

Assim, o trabalho da EMAD deve ter um formato de cuidado horizontal, diarista, 

em dias úteis, com jornada de 12 horas/dia de funcionamento, garantindo assistência 

inclusive nos finais de semana e feriados, podendo usar o esquema de plantão, 

procurando assegurar a continuidade do cuidado (Brasil, 2011b, c, 2013a, 2016).  

EMAP que pode ser implantada em todos os municípios com uma EMAD tipo 

1 ou 2, sendo possível implantar mais uma EMAP a cada 3(três) EMAD implantadas. 

A equipe profissional deve ser composta por, no mínimo, 3 (três) profissionais de nível 

superior, escolhidos dentre as seguintes profissões: Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Farmacêutico ou Terapeuta Ocupacional. A 

somatória de CHS deve ser de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho. A função 

da EMAP é apoiar a EMAD nos dias úteis, conforme as necessidades dos pacientes 

e, cobrir os finais de semana em regime de escala, quando necessário. O 

financiamento previsto para essa equipe é de R$6.000,00 (Seis mil Reais) por mês. 

(Brasil, 2016) 
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A portaria estima o atendimento em média de 60 (sessenta) usuários para a 

EMAD tipo 1 e de 30 (trinta) usuários para EMAD tipo 2, mensalmente. (Brasil, 2016). 

Quanto aos recursos, até a Portaria 2029 de 24/08/2011 não havia um fundo 

próprio para financiamento do SAD aos municípios que desenvolviam a internação ou 

assistência domiciliar. Os pagamentos vinham da Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH), por estarem estes serviços vinculados a hospitais públicos ou, 

através da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC), quando o SAD era 

desenvolvido pela UBS ou USF. (Bertussi, 2007; Rehem, 2005).  

Os gestores municipais são os responsáveis por propor para análise da 

Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) a implantação desta modalidade de atenção 

através do Projeto de Implantação da Atenção Domiciliar e do detalhamento deste 

componente no Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências. 

A meta do Programa Melhor em Casa para 2014 era a implantação de 1000 

EMAD e 400 EMAP (Brasil, 2012b). Até 25/04/2016, de acordo com a Portaria 825, 

estavam habilitadas, somando todos os Estados: 515 EMAD tipo 1, 82 EMAD tipo 2 e 

325 EMAP no Brasil. Com um custo anual total para as EMAD tipo 1 de 

R$309.000.000,00; as EMAD tipo 2 de R$33.456.000,00 e as EMAP de 

R$23.400.000,00. (Brasil, 2016) 

Segundo Feuerwerker e Merhy (2008), existem quatro pontos que motivam o 

desenvolvimento da AD: a) a desospitalização de internações desnecessárias 

geradas por fragilidades sociais; b) altas precoces para ampliar a rotatividade dos 

leitos hospitalares evitando complicações por internações prolongadas; c) oferecer 

períodos livres de intercorrências hospitalares para pacientes crônicos que 

frequentemente são reinternados; d) oferecer cuidados paliativos para alívio de dor e 

favorecer uma boa morte.  

Em dezembro de 2012, o Ministério da Saúde realizou uma avaliação do 

Programa Melhor em Casa e obteve os seguintes resultados (Brasil, 2012b):  

 

23 Estados com EMAD habilitada; - 21 Estados com EMAD implantadas; - 
159 EMAD; - 74 EMAP e 78 municípios.  
Criação e implantação do Registro das ações ambulatoriais de Saúde 
(RAAS–AD).  
Criação do RAAS-ADMob para facilitar o preenchimento do Formulário do 
RAAS–AD, que possibilita o preenchimento das informações produzidas por 
meio de um dispositivo móvel; foram fornecidos 1461 dispositivos móveis 
para 187 equipes, em 64 municípios.  
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Implantação de um curso à distância de capacitação - Programa Multicêntrico 
de Qualificação Profissional em Atenção Domiciliar à Distância - disponível 
no link:https://unasus.nuteds.ufc.br/ad/ 
25.415 internações domiciliares no período de Abril a Outubro/2012 
Estudo quantitativo realizado por meio de inquérito telefônico, 
operacionalizado pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS; composto 
pelos pacientes e cuidadores inseridos no Programa Melhor em Casa. O 
cuidador respondeu a pesquisa pelo paciente quando este não estava apto a 
fazê-lo. A pesquisa foi realizada no período de 28 de setembro a 09 de 
novembro de 2012. Compreendeu uma amostra de 5.344 
pacientes/cuidadores; 2.120 responderam as perguntas, ou seja, 39,7% do 
total. Os 2.120 pacientes e cuidadores que responderam a pesquisa residem 
em 44 municípios de 16 Estados brasileiros. (Brasil, 2012b) 
 
 

Constata-se na referida avaliação a preocupação em implantar um sistema de 

registro de informação, a RAAS-AD, além de um programa para preenchimento “in 

locu” usando um Palm top. Há também o aspecto positivo em relação à educação 

continuada para os trabalhadores, com o oferecimento de cursos à distância sobre 

atenção domiciliar. 

Em relação à pesquisa de perfil e satisfação do usuário, é importante ressaltar 

alguns pontos que chamam a atenção:  

 

Perfil dos usuários: 59,5% é do sexo feminino; 73% têm mais de 60 anos; 
63,6% dos usuários apresentam renda entre 1 e 2 salários mínimos; 85,9% 
dos usuários não têm plano de saúde. 
Perfil do Cuidador: 50% dos cuidadores são filhos dos pacientes; 38,9% dos 
cuidadores possuem nível fundamental incompleto ou completo e 31,3% nível 
médio completo. 
Origem do Paciente: 38,2% dos pacientes foram encaminhados ao SAD pelo 
hospital e 32,9% foram encaminhados ao SAD por UBS ou USF. 
Acesso: Dos usuários encaminhados pela APS ao SAD, 14,2% receberam o 
atendimento em até uma semana, 17,6% em 15 dias e 22,2% em 30 dias. 
Dos usuários encaminhados pelo hospital 15,9% receberam em até 7 dias; 
15,7% mais de uma semana e 21,1% em 30 dias. Dos usuários oriundos do 
Serviço de Urgência e Emergência 17,2% receberam o atendimento em até 
uma semana, 8,1% em mais de uma semana e 10,9% em 15 dias.  
Avaliação do acesso: Notas atribuídas ao tempo de espera pelo atendimento, 
onde 0 é muito ruim e 10 excelente: 15,5% nota 8; 10,4% nota 9 e 48,1% nota 
10.  
Grau de satisfação: Através de nota atribuída ao SAD de 0 a 10, onde 0 é 
muito ruim e 10 excelente, 90,6% dos usuários atribuíram notas entre 8 e 10, 
sendo 70,05% nota 10. (Brasil, 2012b) 
 
 

Portanto, confirma-se o perfil de usuários em sua maioria idosos, que recebem 

assistência de familiares, classificados como cuidadores informais; chegam ao 

Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) por encaminhamento de hospitais e unidades 

da rede de atenção básica e apesar do encaminhamento direto ao serviço, há uma 

espera para receber a primeira visita entre 7 a 30 dias. Mesmo com essa espera, 
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90,6% da população pesquisada atribuiu notas entre 8 e 10 para o atendimento neste 

Programa. 

Apesar dos resultados positivos da pesquisa de desempenho do Programa 

Melhor em Casa em seu primeiro ano de implantação em alguns municípios, 

determinados pontos devem ser questionados. A rapidez do inquérito telefônico para 

obtenção dos resultados pode interferir na qualidade da informação por vários 

motivos. Bem como, é de se estranhar altas notas dadas para uma espera pelo 

atendimento entre 7 a 30 dias.  

Pela complexidade do tema e a diversidade das pessoas envolvidas (paciente, 

cuidador, equipe de saúde), cabe uma avaliação mais profunda em um estudo 

qualitativo que possibilite a escuta da equipe e dos usuários do sistema.  

Algumas pesquisas realizadas durante os últimos anos demonstraram que as 

equipes da AB desempenhavam a assistência domiciliar com muitas dificuldades, 

sinalizando a necessidade de desenvolver um projeto específico para a Atenção 

Domiciliar. (Rehem e Trad, 2005; Feuerwerker e Merhy, 2008)  
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo esclareço todo percurso trilhado para elaboração da pesquisa 

em campo e principalmente a fundamentação teórica que embasou a minha postura 

como pesquisadora no campo de intervenção.  

 

Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa é um estudo de caso de um Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) 

em um município de médio porte no Estado de São Paulo, portanto um estudo 

qualitativo, no qual assumi um ethos cartográfico em todo caminho da pesquisa. 

Segundo Triviños (1987, p. 133) o estudo de caso “é uma categoria de pesquisa 

cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente”. É uma abordagem que 

foi muito usada no início da ciência social moderna, como nos estudos de Malinowski 

(Denzin, 2008, p. 313). 

Optei pela pesquisa qualitativa por ser mais adequada para conhecer o 

processo de cuidado e a dinâmica de relação das redes de serviços que envolvem a 

assistência domiciliar. Compreendo a pesquisa qualitativa conforme o pensamento da 

socióloga Heloisa Martins (2004): 

 
A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 
microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, 
realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia 
no momento de análise. Enfatiza-se a necessidade do exercício da intuição e 
da imaginação pelo sociólogo, num tipo de trabalho artesanal, visto não só 
como condição para o aprofundamento da análise, mas também para a 
liberdade do intelectual. (Martins, 2004, p. 289) 
 

O desenvolvimento da pesquisa qualitativa vem sendo altamente influenciada 

por uma variedade de subdisciplinas: 

 

 (...) das ciências sociais, ciências da saúde e humanidades, incluindo 
antropologia, interacionismo simbólico, marxismo, etnometodologia, 
fenomenologia, pós-modernismo, pós-estruturalismo, feminismo e cada qual 
com suas próprias inclinações teóricas, concepções da realidade e suas 
preferências metodológicas (...) (Lockyer, 2008)  
 
 

Desempenhando papéis significativos no desenvolvimento contínuo da 

investigação qualitativa.  
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A abordagem cartográfica insere-se no que tem sido denominada de pós-

estruturalismo francês, influenciada por Foucault, Deleuze e Guattari e, no Brasil, foi 

trabalhada primeiramente por Rolnik. (Souza e Souza, 2014, p. 215).  

Uma característica marcante do pós-estruturalismo é a crítica a qualquer 

pretensão de neutralidade científica e generalizações, assumindo uma postura crítica 

ao método científico. O método científico é considerado, desde a modernidade, um 

instrumento para se conhecer a verdade de um fenômeno, e, por ele, o pesquisador 

deve manter-se “neutro” para não “contaminar” o fenômeno durante sua investigação, 

distinguindo o mundo exterior do mundo interior para fundamentar a neutralidade 

científica. A abordagem cartográfica, em posição contrária, possibilita que o 

pesquisador vivencie novos espaços e fenômenos em sua multiplicidade, dando 

possibilidade para análises das mutações sociais, da processualidade e suas 

transformações. (Souza e Souza, 2014, p. 224) 

Para a pesquisa qualitativa,  

 

(...) a cartografia é a postura do pesquisador para captar os desejos visíveis 
e invisíveis que movem a realidade social, que constroem ou desconstroem 
as instituições nas dimensões pré-individual, individual, grupal e ou de massa. 
(Rolnik, 1989, p. 44, 56) 
 
 

Como método, a cartografia é um mergulho do pesquisador no campo de 

pesquisa, na experiência e este movimento gera a produção do conhecimento para o 

pesquisador e para os sujeitos implicados na pesquisa, que são mobilizados para a 

composição de um plano comum. “O comum é aquilo que partilhamos e em que 

tomamos parte, pertencemos, nos engajamos” (Kastrup e Passos, 2013, p.267).  

Identifiquei em várias situações, a modificação do campo, conforme concebe 

Melucci (2005): 

Nesse sentido, como se disse, toda observação é sempre intervenção. Isso 
não significa, naturalmente, que não exista uma gama variável de intensidade 
de tal intervenção, nem que toda prática de pesquisa tenha que 
preestabelecer a intervenção como objetivo. Significa, porém, que, no mundo 
social, até mesmo aquela que se chama pesquisa teórica ou especulativa 
intervém sobre a realidade que observa. (Melucci (2005, p. 329) 
 

Dessa reflexão partiu a consideração, como pesquisadora, de que o que foi 

possível construir com as pessoas participantes do campo, foram encontros que, em 

algum grau, produziram mudanças paulatinas no modo de organização das equipes 

ou na gerência e, mais, na própria pesquisadora.  
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Nesse sentido, como o pesquisador está inserido no campo, participando da 

rotina, observando e se envolvendo nas relações, gerando transversalidade, ele se 

desloca, em vários momentos da investigação, da posição de quem julga a realidade 

para aquela de quem se interessa e cuida, é o ethos da pesquisa, ele é o cartógrafo. 

(Kastrup e Passos, 2013, p.272). 

Segundo Rolnik (1987, p. 69,70), para o cartógrafo entender a experiência, ele 

precisa ter um tipo de sensibilidade e, para desenvolver o método deve levar consigo 

“um critério, um princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupações e este, cada 

cartógrafo vai definindo e redefinindo para si, constantemente”.  

O critério do cartógrafo é fundamentalmente o grau de abertura para a vida, 

que cada um se permite a cada momento. “O princípio do cartógrafo é extramoral”, ou 

seja, ele precisa estar livre de julgamentos para perceber os canais de efetuação da 

vida. A sua regra é a tolerância que dá elasticidade a seu critério, pois considera o 

limiar de desterritorialização e estratégias que as pessoas inventam como defesas 

para proteger a vida. Também deve ter como regra a prudência e delicadeza para com 

a vida, para perceber os comportamentos reativos, que podem ter um sentido de 

destruição de si mesmo e/ou do outro. 

Assim, os dados são produzidos através da observação (o olhar), ou através 

da interação com grupos de pessoas (o falar), podendo usar como técnicas a 

entrevista, o grupo focal, registro de vídeos e fotos.  

Como instrumento de registro das minhas vivências proporcionadas pela 

pesquisa, fiz uso sistemático de diários de campo; entrevistas gravadas e transcritas 

e um grupo focal, os quais foram importantes como complemento das observações, 

impressões e sensações; além de consulta aos documentos existentes na instituição 

como prontuários e planilhas de trabalho. 

O diário de campo requer concentração para um retorno à experiência, ele é 

um relato da experiência do pesquisador em seu encontro com as pessoas que vivem 

o campo de intervenção. Como ele é construído com registros de escutas não 

gravadas e, como nem sempre é possível fazer anotações na presença dos atores 

institucionais, ele deve apelar para a memória, para elementos que tocaram ou 

chamaram mais a atenção do pesquisador, de modo que o diário de campo, em si, 

poderia ser visto como um analisador nos interesses e posicionamentos do 

pesquisador. Dito de outro modo, ele nunca é um instrumento preciso e objetivo, 
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sujeito que é ao lugar do pesquisador no mundo pesquisado, sempre influenciado por 

seus interesses e seus valores.    

Escolhi a abordagem cartográfica por se tratar de uma proposta de pesquisa-

intervenção, em que os profissionais do serviço também participam das reflexões, 

mesmo que não necessariamente em um espaço formalmente constituído para isso, 

o que, em algum grau, pode gerar transformações na realidade de trabalho. Mostrarei 

na apresentação dos resultados registros de pequenas “modificações no campo”, 

operadas pela gerente e pelos demais profissionais envolvidos no correr do estudo. 

Durante a realização do campo, várias situações foram vivamente 

compartilhadas entre a pesquisadora e a equipe, momentos de cartógrafa-cúmplice 

com os profissionais do SAD e com a gerência. Este duplo estatuto é muito delicado 

e difícil de administrar, pois, há a confiança depositada pelos profissionais na 

pesquisadora, gerando grandes expectativas em relação aos resultados da pesquisa 

para o serviço.  

Este sentimento não foi captado apenas nas confidências da gerente, mas 

também em conversas com os demais profissionais do SAD. A seguir, compartilho 

algumas cenas cartografadas em diferentes momentos, que apresentam a relação 

construída entre mim e a equipe. 

 

Em uma conversa (I) conta sobre a primeira reunião de equipe e fala do mau relacionamento 

entre as profissionais de enfermagem. E encerra dizendo: - Eu acho que esta sua pesquisa pode 

nos ajudar!6 (Cena registrada em 19/03/2015) 

(...) 

A fisioterapeuta (I) aproveitou e chamou-me para conversar, estava diante do computador 

vendo um documento do SUS, era um manual sobre humanização. Disse que na última reunião 

de equipe discutiram que haveria um espaço semanal para discutir documentos sobre o SUS e 

pede sugestão de texto, pois vê a importância de se atualizar quanto aos termos que são 

usados, mas principalmente sobre a construção de uma atenção humanizada. Sugeri começar 

pelo PNH (Política Nacional de Humanização), ela achou ótima ideia, e chamou Dr. (K) para 

participar da discussão e pergunta o que ele acha que poderia ser discutido. Dr. (K) diz que 

poderia ser algo sobre o SUS, um texto básico e comprometeu-se a trazer para a próxima reunião. 

(Cena registrada em 02/04/2015) 
(...) 

Fui conversar com (Z) e ela contou que concluiu um levantamento dos pacientes da equipe 1 

conforme o arquivo físico, com a ajuda de (X). Agora falta digitar e realizar o levantamento dos 

pacientes da equipe 2, ofereci ajuda e (Z) aceitou. À tarde comecei este trabalho com (Z). 

(Cena registrada em 13/05/2015) 

 

                                                           
6 Esclareço que fiz uso do negrito em frases ou palavras das narrativas das cenas registradas para ressaltar 
momentos de intervenção ou momentos vivenciados que considerei importantes, os quais mereceram 
considerações ou análises. 
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O mergulho que fiz no campo suscitou meu envolvimento também nas 

atividades de cuidado aos pacientes nos domicílios e à medida que eu vivenciava com 

as equipes, diferentes experiências, sentia que era mais acolhida, mais aceita e assim 

captava melhor os sentidos dados por eles aos seus trabalhos, seus sentimentos, 

frustrações, mas também bastante identificação com sua “obra”, no sentido dado por 

Campos (2000).  

Para Campos (2000, p. 133, 134) o termo “Obra” não é apenas para designar 

um trabalho religioso ou artístico, como comumente vemos no uso dessa palavra. 

Mas, também pode ser associado à ideia de produto ou resultado do trabalho de um 

grupo de profissionais realizado com prazer e satisfação. Assim, o processo de 

trabalho que envolve os sentimentos, as paixões, o interesse dos trabalhadores, 

principalmente na produção conjunta, pode gerar uma “Obra coletiva” que conta com 

a contribuição de cada um na construção da história do serviço de saúde ou da 

organização. 

 

Na questão do concentrador, que eram em número insuficiente, dei uma sugestão que (H) 

acatou e ajudou na definição da distribuição dos aparelhos. (Cena registrada em 10/02/2015) 

(...) 

Em uma visita ao domicílio: - Eu estava próxima à perna da paciente, calcei luvas e ajudei a 

segurar a perna para (E) fazer a limpeza, enquanto (F) fornecia os materiais. Ao final, 

percebia o olhar de satisfação de (E) e (F) com o meu envolvimento no cuidado. (Cena registrada 

em 06/04/2015) 

(...) 

Acompanho em uma visita a equipe 2, que está somente com a auxiliar de enf. (E) e o 

médico (K), para avaliação de admissão de um paciente que saiu no dia anterior da Santa Casa, 

um TCE (traumatismo cranioencefálico). (...) O Sr. Orlando estava deitado sobre uma cama 

comum com colchão casca de ovo; estava com sonda nasogástrica para alimentação e com fralda. 

Ao ser chamado, Sr. Orlando abria os olhos, mas não falava. Dr. (K) segurou sua mão e pediu 

para apertá-la, ele tentou mas não tinha força. Para fazer um exame físico no paciente, eu e 

(E) viramos o paciente e verificamos que ele estava com a fralda suja com fezes e pedimos ao 

cuidador alguns panos para limparmos o Sr. Orlando. O cuidador ficou visivelmente 

desnorteado, não sabia o que fazer. Correu e foi buscar um pano, trouxe dois pedaços de lençóis, 

um deles pedimos para molhar com água. Usamos os panos e pedimos mais, e ele disse que não 

tinha muitos panos, talvez precisasse comprar no mercado. Limpamos como foi possível, com 

precariedade. Vimos que o Sr. Orlando apresentava uma grande escara na região sacra e fizemos 

o curativo oclusivo, enquanto estávamos concluindo o curativo, o Sr. Orlando evacuou 

novamente e pedimos outro pano para o cuidador, este foi buscar um pano de cozinha para nos 

dar. Concluímos rapidamente o procedimento, principalmente por não ter condições adequadas 

para higienizá-lo. Ao mesmo tempo que fazia o curativo eu explicava o procedimento para 

o cuidador, mas era perceptível que ele não teria condições de reproduzir. (Cena registrada em 

23/04/2015) 

(...)  

Como ninguém orientou sobre os exercícios de fisioterapia eu me coloquei junto aos pés da 

paciente e disse: - Enquanto não vêm a fisioterapeuta vocês podem fazer esses exercícios… 

E comecei a demonstrar aos cuidadores como poderiam fazer nos pés e nas pernas da 

paciente (… ) fazendo o movimento.  
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Dr. (K) aproximou-se e também propõe alguns outros movimentos. Depois de demonstrarmos 

os exercícios afasto-me e deixo Dr. (K) explicando a importância daqueles movimentos. (Cena 

registrada em 06/08/2015) 

 

 

O relacionamento com os profissionais, cuidadores e pacientes deu sentido ao 

ethos de pesquisadora/cartógrafa, pois a partir da convivência com eles, na 

trivialidade de cada atendimento cotidiano, posso afirmar que construímos e 

compartilhamos conhecimentos (Lapassade, 2005, p. 23, 24, 25); talvez o maior 

ganho e prazer pessoal que tive durante a realização do estudo. 

Em síntese, os sujeitos do estudo foram: a gestora do SAD e os profissionais 

das duas EMAD e uma EMAP: seis médicos; três enfermeiros; duas auxiliares de 

enfermagem; duas técnicas de enfermagem; duas fisioterapeutas; uma assistente 

social; uma estagiária de serviço social; uma auxiliar de serviços gerais; duas 

auxiliares administrativas; cinco motoristas, totalizando vinte e nove participantes.  

Além dos profissionais das duas equipes que compõem o SAD, participaram os 

seguintes profissionais de outros serviços que compõem a RAS: 

- Oito enfermeiras atuantes na Rede de Atenção Básica, sendo três de UBS e 

cinco de USF, participaram de um grupo focal sobre Atenção Domiciliar (AD1); 

- Uma enfermeira, coordenadora do serviço de internação domiciliar da Santa 

Casa de Misericórdia, denominado Departamento de Atendimento Domiciliar (DAD), 

que foi entrevistada. 

E, ainda, cinco cuidadoras de pacientes atendidos pelo SAD que foram 

entrevistadas individualmente. 

Foi a rica convivência com esses sujeitos, com os quais mantive diferentes 

modalidades de relacionamento, de criação de laços mais ou menos intenso de 

confiança e proximidade, que me permitiram ir vislumbrando um universo complexo, 

“humano, demasiadamente humano”, compartilhando dimensões da micropolítica do 

trabalho da equipe do SAD dificilmente alcançáveis apenas por uma “observação 

externa”, com pretensão de neutralidade. Esse é para mim, o maior valor do ethos 

cartográfico adotado pelo estudo.   
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Procedimentos Metodológicos 

 

Fiz um primeiro contato com a coordenadora do SAD, em 30/08/2014, quando 

realizei uma entrevista para compreender a realidade local. Esse encontro foi muito 

acolhedor e suscitou um convite para que eu, enquanto pesquisadora, participasse 

das atividades diárias das equipes e, devido a esta abertura, solicitei posteriormente, 

autorização formal para frequentar o serviço como pesquisadora.  

A inserção no campo de intervenção ocorreu no período de 15/01/2015 a 

06/08/2015, uma vez por semana, 8 horas por dia. A última entrada no campo ocorreu 

no dia 08/10/2015. Concluí, portanto, 22 (Vinte e dois) dias, totalizando 176 (cento e 

setenta e seis) horas de vivência no campo de intervenção.  

Como relatei anteriormente, não houve registro em áudio das conversas, 

comentários e mesmo de cenas observadas, com muita discrição eu anotava em um 

caderno de campo alguns fatos importantes ou nomes de pessoas, para 

posteriormente usar como apoio na elaboração dos diários de campo, tendo o cuidado 

de registrar sempre no mesmo dia as observações, fora do campo de intervenção.  

Nessa modalidade de pesquisa qualitativa com abordagem cartográfica o diário 

de campo é um instrumento fundamental de registro das experiências, observações e 

reflexões vivenciadas no campo de intervenção. Segundo Lourau (2004, p.29) “o 

diário aparece como uma espécie de suporte do pensamento que se forma e se 

agencia, que se constrói e se desconstrói”. 

Usei dados secundários do SAD, como registros em prontuários e planilhas de 

controle de visitas das equipes, para conhecer o universo da produção. Estes registros 

permitiram o conhecimento da distribuição dos pacientes no município, além da faixa 

etária, prevalência de patologias, data de admissão e principais necessidades de 

cuidados, permitindo uma contextualização mais objetiva e detalhada do campo que 

eu estava estudando.  

Não foi possível ter acesso às informações constantes no Registro das Ações 

Ambulatoriais de Saúde da Atenção Domiciliar (RAAS – AD), que era na época o 

sistema oficial de registro de produção das equipes, pois os relatórios consolidados 

estavam disponíveis apenas na versão do programa instalada na Secretaria Municipal 

de Saúde. Dados de produção do SAD em anos anteriores também não estavam 

acessíveis. 
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As informações que estavam disponíveis foram: o número de profissionais por 

categoria e carga horária semanal; o número de atendimentos por nível de 

complexidade – AD1, AD2, AD3 e usuários de Concentrador de Oxigênio em cada 

equipe; o perfil dos usuários (Idade, Sexo, origem do encaminhamento, ano de 

admissão) e a prevalência de morbidades e número de patologias por paciente. 

Para conhecer a relação do SAD com a Rede de Atenção Básica (AB), 

principalmente em relação à operacionalização da Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1), 

organizei um grupo focal com enfermeiras que atuavam na AB, das quais três 

enfermeiras trabalhavam em UBS e cinco enfermeiras em USF. Usando um roteiro de 

questões, anexo 6, para guiar a discussão do grupo de profissionais.  

Grupo Focal é uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador social 

reúne um grupo pequeno de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, num mesmo local e durante certo período, tendo como objetivo coletar, 

a partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de um tema 

específico. (Cruz Neto, Moreira e Sucena, 2002; Kind, 2004) 

Para o grupo focal, segui a recomendação de convidar de oito a dez 

participantes, segundo Kind (2004), para garantir a todas a oportunidade de falar.  

Entrei em contato com 20 enfermeiras, na tentativa de organizar um grupo com 

dez, mas apenas oito confirmaram presença e compareceram efetivamente. Todas 

estavam envolvidas com o planejamento da assistência de enfermagem, e com a AD1 

nas unidades de saúde a que pertenciam. O grupo foi realizado no dia 20/08/2015 das 

14h às 15:30h numa sala do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), por ser 

um local central e tranquilo. Essa atividade foi gravada e posteriormente transcrita 

para análise. 

Para ser observadora do grupo focal convidei uma pesquisadora do COPAIS 

que realizou a observação das reações do grupo de enfermeiras, e fez anotações da 

ordem das falas. Esse material me foi disponibilizado e contribuiu para o momento de 

transcrição da gravação. 

Durante o período de inserção no campo descobri, por intermédio de uma 

auxiliar de enfermagem, que havia outro serviço de atenção domiciliar vinculado à 

Santa Casa de Misericórdia daquele município que atendia pacientes do SUS, com o 

objetivo precípuo de promover a desospitalização em determinadas situações.  

Pensando em conhecer mais objetivamente tal serviço e, considerando a 

relação que ele tinha com o meu objeto de investigação, propus uma entrevista com 
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a enfermeira coordenadora do serviço de internação domiciliar da Santa Casa de 

Misericórdia, denominado Departamento de Atendimento Domiciliar (DAD). Essa 

entrevista foi concedida no dia 08/10/2015, no período de 14h às 15:30h, para 

conhecer os objetivos do serviço, sua forma de organização e o tipo de relacionamento 

com o SAD. Para isso organizei um roteiro para uma entrevista aberta apenas com 

pontos para guiar nossa conversa, no anexo 7, que ocorreu de forma bastante 

produtiva. Solicitei à enfermeira/coordenadora do DAD que me contasse a história do 

serviço para compreender os motivos que levaram o seu início, quais seus objetivos, 

critérios de admissão e exclusão de pacientes, organização, dinâmica do serviço e 

tipo de relacionamento com o SAD. Nossa conversa foi gravada e posteriormente 

transcrita para análise. 

Também realizei entrevistas com cinco cuidadoras de pacientes usuários do 

SAD para conhecer a visão que elas têm do SAD e suas vivências. Nessas 

entrevistas, valorizei muito as experiências de vida narradas por cada cuidadora no 

processo do cuidado, tomando como referência três diretrizes:  

 

A entrevista visa não a fala ‘sobre’ a experiência e sim a experiência ‘na’ fala; 
a entrevista intervém na abertura à experiência do processo do dizer; a 
entrevista busca a pluralidade de vozes. (Tedesco, Sade e Caliman, 2013, p. 
304). 
 
 

Solicitei a cada cuidadora que falasse sobre como havia conhecido o SAD; o 

tempo de espera para receber a primeira visita em casa, a frequência das visitas, a 

avaliação sobre o serviço e sugestões para o SAD, conforme roteiro no anexo 8. 

Também considerei importante conhecer se as cuidadoras têm algum tempo livre para 

descanso e lazer, e os impactos da atividade de cuidadora em suas vidas. 

As entrevistas duraram, em média, uma hora e em todos os encontros houve 

grande empatia e reciprocidade entre entrevistador e entrevistado, gerando um 

ambiente favorável para exporem suas vivências. Reconheci, nesses encontros, a 

necessidade dos cuidadores de terem um espaço para escuta de suas lutas e desafios 

diários.  

Para selecionar as cuidadoras, usei as planilhas que consolidam as 

informações de todos os pacientes atendidos pelo SAD, onde constam os nomes dos 

pacientes e cuidadores, endereços e telefones para contato. Selecionei dez pacientes, 
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das duas equipes (cinco de cada uma), com diferentes patologias e graus de 

dependência, com tempo de admissão no SAD entre um mês e 5 anos.  

Consegui contato por telefone com seis cuidadoras, mas efetivamente cinco 

cuidadoras aceitaram participar das entrevistas, sendo duas cuidadoras por equipe e 

uma que havia sido atendida por ambas as equipes.  As entrevistas ocorreram dentro 

da disponibilidade de tempo de cada uma, ocorrendo: duas entrevistas no dia 

23/06/2015, uma entrevista no dia 08/10/2015 e duas entrevistas no dia 09/10/2015, 

em horários distintos.  

Ao final das entrevistas, a experiência de cada cuidadora iluminava aspectos 

sobre a atenção domiciliar que foram muito importantes para complementar e 

enriquecer minhas observações no acompanhamento das equipes. 

 

 

A análise dos dados: construindo recortes do empírico  

 

O material produzido no campo foi analisado considerando as indicações das 

políticas públicas que envolvem a atenção domiciliar e as redes de atenção à saúde, 

mas sempre com intenção maior de iluminar pontos importantes da vivência do 

cuidado domiciliar e dar voz às pessoas envolvidas em todo processo de cuidado no 

domicílio. Um estudo, portanto, com clara opção metodológica de dar visibilidade a 

aspectos micropolíticos do cuidado em saúde, no caso, em um Serviço de Atenção 

Domiciliar.  

Como estratégia de análise dos dados, a primeira aproximação que adotamos7, 

foi a definição de “Planos de Corte”, para conseguirmos uma  sistematização inicial 

do material empírico. Nesse sentido, realizamos uma leitura extensiva das narrativas 

produzidas e registradas nos diários de campo. 

À medida que efetuávamos a leitura do material registrado, íamos definindo 

certos “Planos de Corte”, que correspondiam, em boa medida, aos aspectos 

normalmente presentes em qualquer política de saúde, e referem-se ao que 

poderíamos chamar da “governança da política”, mas, também, as próprias 

recomendações e diretrizes da Política de Atenção Domiciliar, tendo como balizador 

                                                           
7 O leitor perceberá que, a partir desse momento usarei de modo livre a primeira pessoa no singular ou no 
plural, o que denota a construção compartilhada, do meu orientador e eu, dos procedimentos para a análise do 
material.   
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os objetivos propostos na pesquisa. Dessas opções resultaram quatro “planos de 

corte”: 1. A moldura da gestão municipal e os limites da gerência; 2. A produção da 

equipe; 3. O binômio Paciente/Cuidador; 4. O SAD nas Redes de Atenção. Este 

movimento de leitura efetuado inúmeras vezes, recortando as cenas e as falas dos 

entrevistados, colocando-as em “caixas” correspondentes aos Planos de Corte, 

resultou na primeira aproximação analítica do empírico.  

Na segunda aproximação analítica, foram evidenciados Planos de Visibilidade 

mais expressivos dentro dos Planos de Corte.  

E o que são os “Planos de Visibilidade”? Os planos de visibilidade resultam da 

conexão de várias cenas registradas que guardam alguma relação entre si, e, quando 

conectadas, vão revelando elementos importantes do cotidiano do trabalho da equipe, 

nem sempre visíveis quando “olhados de fora”. Esse é um mérito da abordagem 

cartográfica. Os planos vão adquirindo visibilidade a partir de “conexões de cenas” 

que mostram as relações inter-humanas e suas intensidades, que, afinal, resultam no 

cuidado em saúde e/ou nas relações internas na equipe.  

Por vezes, os planos de visibilidade apresentam cenas que se conectam e 

poderiam iluminar vários outros planos e, esta é a novidade: a forma de analisar as 

vivências do território de intervenção.  

As cenas captadas têm vários aspectos imbricados, que tentarei iluminar 

procurando exercitar a reflexividade8 constitutiva da etnometodologia9 para 

compreender a estrutura destas experiências. A reflexividade, “é a consciência do 

observador de que ele nunca será completamente Outro em relação àquele que 

observa, ele é parte do campo de observação”. (Dayrell, 2005, p.11). 

                                                           
8 Reflexividade e Indexalidade são indissociáveis e constituem a etnometodologia. (...) “. Reflexividade é o meu 

olhar sobre a realidade, “refere-se à relação circular entre os elementos constitutivos de um contexto e o contexto 

mesmo: os elementos constituem o contexto daqueles que, por sua vez, dão sentido a esses elementos. (Lapassade, 

G., 2005, p. 45) 

Indexalidade é a linguagem do cotidiano. Uso a Reflexividade e a Indexalidade para descrever uma realidade 

observada e vivenciada. (Lapassade, G., 2005, p.43) 
9 A etnometodologia é o estudo dos etnométodos, que são os processos constitutivos do raciocínio sociológico 

prático” (Lapassade, 2005, p.43) 
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Neste movimento de reflexividade é que os planos de visibilidade constroem 

analisadores10 que são manifestações de não-conformidade com o instituído e 

revelam a natureza do instituído11. (Lourau, 2004, p. 69) 

Os Planos de Corte ajudam a direcionar nosso olhar para determinado aspecto 

da experiência cotidiana que salta à percepção do pesquisador implicado. Ao entrar 

nesse corte, vislumbramos nas cenas, analisadores que se entrecruzam em diferentes 

momentos e ressaltam o que denominamos de Planos de Visibilidade. Estes vão 

emergindo procurando iluminar facetas das experiências e, dentro de cada plano de 

visibilidade, podemos ver, em diferentes cenas, o entrecruzamento dos analisadores, 

ou das “preocupações”, que ressaltam elementos do “mundo que fica de fora”.  

 

E o que é esse “mundo que fica de fora”? É tudo aquilo que escapa a todas 
as estratégias de gestão que têm sido pensadas, sejam as hegemônicas hoje, 
(...) explicitamente voltadas para o controle e funcionalização do mundo do 
trabalho. (...) E o que escapa? O cotidiano do trabalho, os múltiplos encontros 
trabalhadores-trabalhadores, trabalhadores-usuários, ali onde se realiza o 
cuidado. O que escapa é a micropolítica do cuidado, em toda sua 
complexidade. Escapa mesmo nos processos de educação permanente bem 
conduzidos (o que nem sempre é fácil de se encontrar) e que, por concepção 
político-pedagógica, tomam exatamente como objeto o mundo do trabalho. 
(Cecílio, 2013, mímeo). 

 

 

Aspectos Éticos  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), sob número do CAAE 39179014.0.0000.5505 e 

Parecer nº 907.048 de 16/12/2014, no anexo 1, atendendo às exigências da 

Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Os participantes da pesquisa, ao serem convidados, receberam uma primeira 

explicação dos procedimentos da pesquisa e, em seguida, procederam a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), anexos 2, 3, 4 e 5; após a 

                                                           
10 Analisadores são certos dispositivos que provocam a revelação do que estava escondido. (...) Não se trata de 

construir um discurso explicativo, mas de trazer à luz os elementos que compõem o conjunto. (Lourau,2004, p . 

70) 
11 No “Instituído” colocaremos não só a ordem estabelecida, os valores, modos de representação e de 

organização considerados normais, como igualmente os procedimentos habituais de previsão (econômica, 

social e política). E por “instituinte” entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a capacidade de inovação 

e, em geral, a prática política como “significante” da prática social. (Lourau, 2004, p. 47) 
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concordância em participar assinaram duas vias do mesmo, permanecendo a primeira 

via com a pesquisadora e a segunda via com o participante. 

Esclareço que os nomes de pacientes ou cuidadores usados no presente texto 

são fictícios, para preservar a identidade dos mesmos. Bem como, o nome do 

município foi omitido, visto ser um estudo de caso, para preservar a identidade dos 

profissionais atuantes no serviço e, em seu lugar, foi usado a letra “N”, quando se fez 

necessário. 

Durante o período de vivência no campo de pesquisa o desenvolvimento de um 

ethos cartográfico foi imprescindível para captar as transformações do processo de 

cuidado realizado pelas equipes multiprofissionais. Esse ethos, como já esclarecido 

nos Procedimentos Metodológicos, refere-se ao meu envolvimento como 

pesquisadora/cartógrafa/enfermeira na rotina do campo pesquisado, vivenciando com 

os profissionais e cuidadores o processo de cuidado e assim, buscando captar os 

valores, dificuldades e possibilidades que emergiam da rotina de um serviço de 

atenção domiciliar, construindo conhecimento e produzindo intervenção. 
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O CONTEXTO DO ESTUDO  

 

Nesta sessão apresentarei o local da pesquisa, englobando os aspectos 

geográficos do município em que se localiza o serviço estudado, com suas 

características demográficas e econômicas, assim como a estrutura de serviços de 

saúde garantidos pelo SUS.  Na sequência, apresentarei a história do SAD com suas 

características e perfil de pacientes atendidos. 

 

 

O município e o SUS local: dados gerais 

 

O cenário de estudo foi o SAD de um município de médio porte no Estado de 

São Paulo, com população estimada em 2015 de 233.249 habitantes, numa área 

territorial de 1.136.907 km². O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

foi de 0,80512 em 2010 (IBGE, 2016). Segundo a Fundação SEADE 15,45% da 

população estimada para 2017 tem mais de 60 anos de idade. (SEADE, 2017) 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) sintetiza a situação de 

cada município no que diz respeito à riqueza, escolaridade e longevidade e quando 

combinados geram uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo 

em cinco grupos. O município em questão está no Grupo 1, pois possui alta riqueza e 

bons níveis nos indicadores sociais. (SEADE, 2017). 

O município localiza-se no coração do Estado de São Paulo, possui em seu 

território um campus universitário de grande importância, com 33 cursos de graduação 

e um hospital universitário com quatorze leitos clínicos e seis leitos pediátricos. Porém 

o maior suporte hospitalar do SUS no município é a Santa Casa de Misericórdia com 

322 leitos, destes, 210 são destinados ao SUS e mais dez leitos na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), dez leitos na Unidade de Tratamento Coronário (UCO), 

sete leitos na Unidade de Tratamento Intensivo Infantil e seis leitos na Unidade de 

Tratamento Intensivo Neonatal. O coeficiente de leitos no município é de 0,88/1000 

habitantes para o ano de 2014. (SEADE, 2014) 

                                                           
12 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais 
próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Disponível em: 
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html. 
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Para atender a população a Rede de Atenção à Saúde (RAS) conta com 12 

UBS e 17 USF; um Centro Municipal de Especialidades (CEME), com laboratórios 

clínicos e radiológicos; dois laboratórios clínicos conveniados que atendem as 

unidades de saúde e o SAD; um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e 

três Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS): Mental tipo 2, Infantil e Álcool e 

Drogas.  

A Rede de Urgência e Emergência conta com três serviços de Pronto 

Atendimento (PA) administrados pela prefeitura; um Pronto Socorro (PS) administrado 

pela Santa Casa de Misericórdia e um Pronto Socorro do Hospital Universitário que 

pertence universidade, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), vinculada ao Ministério da Educação, desde outubro de 

2014.  

Os serviços de saúde sob responsabilidade da prefeitura estão divididos em 

cinco Administrações Regionais de Saúde (ARES), os quais administram os serviços 

que compõem a Rede de Atenção à Saúde (RAS) em seus territórios, com o apoio 

técnico de um Centro de Vigilância Epidemiológica municipal.  

 

 

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)  

 

O serviço de assistência domiciliar no município “N” iniciou suas atividades em 

1997 como Programa de Internação Domiciliar (PID); em meados de 2002 passou a 

ser chamado de Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e, em final de 2012 foi 

habilitado como Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do Programa Melhor em Casa, 

atualmente regulamentado pela Portaria 825/GM/MS de 25/04/2016, com duas EMAD 

tipo 1 e uma EMAP habilitadas, as quais dividem o território municipal em duas 

grandes regiões. 

Desde 2013, o SAD passou a atender a população em uma casa, vizinha ao 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde compartilha a sala de reuniões. 

O imóvel é alugado pela prefeitura e está localizado em uma rua no centro da cidade, 

com fácil acesso por transporte público. A casa é térrea com três salas, dois banheiros 

e uma cozinha. As salas são distribuídas em recepção, sala da gerente e uma sala de 
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trabalho e reuniões. Na parte inferior da casa há um porão, no qual é guardado o 

estoque de materiais e o arquivo permanente.  

O SAD possui dois carros fornecidos pelo Ministério da Saúde como parte do 

Programa Melhor em Casa, esses veículos com sete lugares (Ford Spin, ano 2013) 

foram comprados com verba do referido programa com a finalidade de transportar 

toda a equipe multiprofissional, por isso um carro maior. Porém, a administração 

municipal desviou um dos carros (Spin) para a secretaria de administração, trocando-

o por um carro Volkswagen, ano 2010, que sempre apresentava problemas 

mecânicos.  

Como parte do conhecimento do campo de intervenção, acessei os prontuários 

dos pacientes e uma planilha com os principais dados dos pacientes atendidos no 

SAD, elaborada pela gerente do serviço, com a última atualização feita em Julho de 

2015.   

O SAD tem uma equipe EMAP e duas equipes EMAD tipo 1, habilitadas. 

Portanto, considerando a totalidade de profissionais preconizados pelo Programa 

Melhor em Casa, o serviço, teoricamente, teria capacidade para atender cerca de 60 

pacientes tipo AD2 ou AD3, por mês em cada equipe. Internamente as equipes EMAD 

são denominadas de Equipe 1 e Equipe 2. E os profissionais que compõem a EMAP 

atendem de um modo geral as duas equipes.  

Nessa época havia grande déficit de profissionais nas duas equipes EMAD tipo 

1 e na EMAP, faltando completar a carga horária recomendada pelo Ministério da 

Saúde para os profissionais: enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, como vemos no Quadro 

2 e, apesar de constar os profissionais motorista e médico em número adequado à 

legislação, não havia profissionais substitutos para o período de férias, licença ou 

faltas, inviabilizando o andamento do serviço em muitas ocasiões. Para efetuar o 

atendimento desses pacientes as equipes contavam com os profissionais, conforme 

o quadro 2. 
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Quadro 2 – Profissionais do SAD e respectivas cargas horárias. 

 

Distribuição de Profissionais por Equipe do SAD, município “N” – 1ºSemestre/2015. 

Profissionais por Equipe Carga 

horaria13 

EMAD Eq. 1 EMAD Eq. 2 EMAP Déficit 

horas 

Gerente14 (Enf.) 40 01 00 00 00 

Médico 40 0315 0116 00 00 

Enfermeiro 40 0117 mai/15 0118 (jun/15) 00 20 

Aux./Tec. Enf.19 120 02 02        00           80 

Fisioterapeuta20 30 01 01 00 20 

Nutricionista 30 00 00 0121 26 

Ass. Social 30 00 00 0122 26 

Psicóloga/Fono 30 00 00 00 30 

Escriturária 40 0123 0124 (jun/15) 00 00 

Motorista25 40 01 01 00 00 

Aux. Serv. Gerais26 40 01 00 00  00 

 

 

Perfil dos pacientes 

 

Para conhecer o perfil dos pacientes atendidos pelo SAD utilizei uma planilha 

elaborada pela gerente do serviço, a qual era usada para planejar as visitas de cada 

dia e o acompanhamento de cada paciente. Nela constavam as principais informações 

                                                           
13 Carga horária correspondente à composição de uma equipe, conforme a legislação em vigor - Portaria 
825/GM/MS de 25/04/2016. 
14 A gerente é enfermeira mas atuava apenas como gerente. 
15 Equipe 1 havia três médicos para cumprir o total de 40h semanais, sendo: 01 médico de 20h, 01 médico de 
12 h e 01 médico de 8h. 
16 Equipe 2 com 01 médico com 40h/sem. 
17 Este Enfermeiro trabalhava apenas 20h/semanais e, entrou no SAD em Maio de 2015. 
18 Esta Enfermeira trabalhava 40h/semanais e entrou no SAD em Junho/2015. 
19 Carga horária de cada Aux. de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem = 40 horas/sem. 
20 Carga horária de cada fisioterapeuta = 20h/sem. 
21 A Nutricionista trabalhava 4h/sem. para o SAD. 
22 A Assistente Social trabalhava 4h/sem. para o SAD. 
23 Cada Escriturária trabalhava 40h/ sem. 
24 Escriturária admitida no SAD em Junho/2015. 
25 Cada Motorista trabalhava 40 h/sem. 
26 A Auxiliar de Serviços Gerais trabalhava 40h/sem. 
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de cada paciente como nome, idade, data de nascimento, endereço, telefone, nome 

do cuidador, morbidades, principal diagnóstico, data de admissão e o registro das 

datas de visitas realizadas pelas equipes do SAD.  

A seguir, na tabela 1, é possível conhecer o perfil dos pacientes atendidos pelo 

SAD.  

Como se vê na Tabela 1 a população atendida é, em sua maioria, (65,11%) 

feminina, idosa (81,97%), encaminhada pelo principal hospital da cidade, a Santa 

Casa de Misericórdia (31,9%), bem como pelo CEME (16,86%), médicos particulares 

(9,88%) e demanda espontânea (12,79%). Os pacientes acamados são tipo AD1 ou 

AD2; não foram identificados pacientes tipo AD3, ou seja, com maior complexidade 

de cuidados.  

Também foi possível conhecer que as doenças respiratórias e cardiovasculares 

são as de maior prevalência, com destaque para as doenças respiratórias, pois a 

maioria dos pacientes atendidos pelo SAD é usuário de Concentrador de Oxigênio. E, 

o fornecimento do compressor de Oxigênio é feito na rede do SUS pelo SAD, atividade 

que desvia os profissionais desse serviço para avaliar pessoas que estão ainda 

independentes para as atividades da vida diária, necessitando temporariamente ou 

permanentemente de um suporte de oxigênio e avaliação periódica de médico 

pneumologista feita pelo CEME. 

Quanto à média de doenças por paciente, constatei que a maioria dos 

pacientes apresenta uma ou duas patologias concomitantes. 
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Tabela 1: Perfil dos pacientes atendidos pelo SAD, município “N”, até o primeiro semestre de 

2015.  

Categorias  Sub-categorias Equipe 1 Equipe 2  Total   

Nº Pessoas atendidas       83     89  172   

Distrib. por Sexo (%) Masculino 

Feminino 

36,14% (30) 

63,85% (53) 

    33,71% (30) 

66,29% (59) 

 34,88% (60)   

  65,11% (112)   

Faixa etária27 (%) 60 – 101 anos 83,13% (69) 80,89% (72)  81,97% (141)   

Tipos de Pacientes (%) [  ] O2 28  

AD1 + AD229 

AD1 + AD2+O230 

55,42% (46) 

39,76% (33) 

4,0% (4) 

56,19% (50) 

37,7% (33) 

6,74% (6) 

 55,81% (96)   

  38,37% (66)   

  5,81% (10)   

Origem 

Encaminha/o31 

Santa Casa 

CEME 

Méd. Partic. 

UBS/USF  

Espontânea 

Outros 

31,32% (26) 

16,89% (17) 

14,45% (12) 

7,9% (7) 

16,89% (9) 

    14.45% (12) 

32,59% (29) 

13,5% (12) 

5,61% (5) 

15,73% (14) 

 14,6% (13) 

    17.97% (16) 

 31.9% (55) 

16.86% (29) 

9.88% (17) 

12.20% (21) 

12.79% (22) 

16.27% (28) 

  

Prevalência Doenças32 Alzheimer 

AVC33 

Diabetes 

D. Respirat. 

DPOC 34 

HAS35 

ICC36 

7,22% 

    18,07 

10,84% 

21,6% 

34,9% 

15,6% 

8,43% 

5,61% 

13,48% 

14,6% 

16,85% 

50,56% 

29,21% 

11,23% 

    

Média  

Patologias/pessoa 

01 doença 

02 doenças 

03 doenças 

≥ 4 doenças 

32,53% (27) 

42,18% (35) 

15,66% (13) 

9.63% (8) 

43,82% (39) 

32,58%  (29) 

17,98% (16) 

       5.62% (5) 

 

 38.37% (68) 

37.20% (64) 

16.86 (29) 

7.55 (13) 

  

Fonte: Planilha de Atendimento do SAD, atualizada até Julho/2015. 

                                                           
27 Faixa etária de maior prevalência. 
28 Pessoas usuárias de Concentrador de Oxigênio. 
29 Pessoas acamadas. 
30 Pessoas acamadas e usuárias de Concentrador de Oxigênio. 
31 Serviços que encaminham ao SAD com maior frequência. 
32 Doenças com maior prevalência nas duas equipes. 
33 AVC = Acidente Vascular Cerebral 
34 DPOC = Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 
35 HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica. 
36 ICC = Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
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A seguir, na tabela 2, vamos conhecer o período de admissão dos pacientes que 

estavam sendo atendidos no SAD até o mês de Julho de 2015. 

 

Tabela 2: Distribuição de pacientes segundo período de admissão no SAD, município “N”, até 

Julho de 2015. 

 

Categoria de pacientes Ano de 

admissão 

Equipe 1 Equipe 2  Total   

Usuários de [ ] O2 2002 a 2012 34,78% (16) 46%  (23)  40.62% (39)   

 2013 19,3% (9) 12% (6)  15.62% (15)   

 2014 36,95% (17) 24% (12)  30.20% (29)   

 Julho/2015 8,7% (4) 18% (9)  13.54% (13)   

 Subtotal 55.42% (46) 56.17% (50)  55.81% (96)   

AD1 e AD2 2003 3,3% (1) 00  1.04% (1)   

 2004 - 2009       00  9.09%(3)   4.54% (3)   

 2012 - 2013 12.12% (4)  12.12% (4)  12.12% (8)   

 2014 39,4% (13) 30,3 (10)  34.84% (23)   

 Julho/2015 45,45% (15) 48,48% (16)  46.96% (31)   

 Subtotal 39.75% (33) 37% (33)  38.37% (66)   

AD1 + AD2 [ ] O2 

 

 

2005 - 2013 

2014 

Julho/2015 

00 

25% (1) 

75% (3) 

66.66% (04) 

00 

33,33 (2) 

 40% (4) 

10% (1) 

50% (5) 

  

 Subtotal 4.81% (4) 6.74% (06)  5.81% (10)   

TOTAL Pacientes  100% (83) 100% (89)  100% (172)   

Fonte: Planilha de Atendimento do SAD, atualizada até Julho/2015. 

 

Com os dados disponíveis na planilha de atendimento do SAD foi possível 

identificar apenas o ano de admissão no serviço, não sendo possível conhecer o 

período e motivos de alta do SAD (alta por cura, morte, transferência para o hospital, 

etc.) 

Na tabela 2 vê-se que a maioria, (n = 39, 40,62%), dos pacientes usuários de 

concentrador de Oxigênio iniciaram acompanhamento pelo SAD entre 2002 e 2012. 

E os pacientes acamados tipo AD1 ou AD2, (n = 60 – 34,88%), foram admitidos entre 

2014 e o primeiro semestre de 2015. 

Quanto ao número de visitas realizadas por paciente, não foi possível conhecer 

devido à irregularidade no apontamento dos dados. 
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A necessidade do concentrador de Oxigênio como terapia era questionada 

pelos profissionais do SAD, pois em algumas visitas domiciliares os profissionais 

encontravam pessoas que não estavam usando o aparelho, mas o mantinham em 

casa por medo de ocorrer alguma crise de hipoventilação. 

Os números trazem informações importantes, mas a cartografia como método 

de cultivo de dados e acompanhamento de processos, foi imprescindível para 

aprofundar o conhecimento sobre esta modalidade de atenção à saúde, a qual cada 

vez mais será necessária para assistir à população que envelhece e torna-se 

dependente de cuidados, exigindo articulações de políticas públicas para a 

composição em redes de serviços de saúde.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Planos de Corte para análise do empírico 

 

A atuação como pesquisadora no SAD “N”, registrando cenas do cotidiano das 

equipes de saúde, permitiu evidenciar particularidades do trabalho rotineiro de uma 

equipe de atenção domiciliar, nem sempre imediatamente percebidas quando “olhado 

de fora”.  

Como visto na metodologia, realizei aproximações analíticas sucessivas ao 

extenso material empírico produzido. Uma primeira aproximação analítica ou 

enquadramento do material produzido no campo foi organizá-lo a partir de planos de 

corte, isto é, recortes intencionais realizados a partir de elementos ou componentes 

que, de algum modo, configuram a própria política de atenção domiciliar, quais sejam: 

 

- A moldura da gestão municipal e os limites da gerência 

- A produção da equipe 

- Binômio Paciente/Cuidador 

- O SAD nas Redes de Atenção  

 

No plano de corte “A moldura da gestão municipal e os limites da gerência” 

pretendo partilhar as cenas que revelam a crise de governabilidade e governança da 

gestão municipal, os problemas enfrentados pela gerente do SAD e as dificuldades 

com a inserção dos dados de produção no sistema de informação. 

Em “ A produção da equipe ”, as cenas escolhidas referem-se às relações 

internas à equipe, em particular o cotidiano dos profissionais, o modo como organizam 

suas atividades, seus “bastidores” marcados por relações de poder e, como a equipe 

cuidadora se relaciona com a pessoa a ser cuidada e com o cuidador.  

No plano de corte que trata do “Binômio Paciente/Cuidador”, as cenas 

destacadas revelam quem é a pessoa que depende do cuidado e quem é o cuidador, 

além de dar voz às cuidadoras por meio de entrevistas, mostrando a visão que têm 

dos profissionais do SAD e do sistema de saúde, bem como conhecer se há tempo 

de descanso para o cuidador.  
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E, por fim, no plano de corte “O SAD nas Redes de Atenção” as cenas 

registradas apresentam as relações do SAD com os demais serviços que compõem a 

Rede de Atenção à Saúde (RAS), especialmente através da voz de enfermeiras da 

Rede de Atenção Básica que nos ajudaram a compreender a viabilidade da AD1 

nesses serviços de saúde e, o relacionamento com o principal hospital da cidade, pela 

voz da enfermeira coordenadora do serviço de internação domiciliar da Santa Casa 

de Misericórdia de “N”.  
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A Moldura da Gestão Municipal e os Limites da Gerência.   

 

 

 

 

 

 

A gestão do município e da secretaria municipal de saúde influenciam a 

gerência de um equipamento público de saúde pelas condições materiais e humanas 

que são oferecidas para o desenvolvimento do trabalho. Não bastam, portanto, 

legislações, financiamentos, projetos que visem a implantação de variados programas 

de saúde, é necessário além do planejamento, a boa regência dos recursos para 

obtenção dos resultados pretendidos. 

Nesse plano de corte, interessa ver como elementos mais macropolíticos, no 

caso a gestão municipal, guardam relação com o que se passa na micropolítica do 

cuidado. Aqui, adoto a reflexão de Feuerwerker (2014, p. 23), para quem: “toda a 

produção dos homens no mundo é política. E toda política é ao mesmo tempo macro 

e micropolítica, fabricada por ambas as segmentaridades entrelaçadas.” 

Nesse primeiro plano de corte, destaco dois planos de visibilidade:  

 

- Os limites da gerência  

 

- Gaps na informação e a angústia na produção de dados. 

 

  

Neste plano de corte as cenas focalizam principalmente as 

dificuldades enfrentadas pela gerente do serviço que nem 

sempre consegue resolvê-las. 
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Os limites da gerência  

 

 

Já nos primeiros contatos com a gerência do SAD, foram expostas as 

dificuldades enfrentadas no campo de trabalho.  

 

Ao final daquela primeira tarde reuni com Enfa. (Z) e Enfa. (H), elas falavam sobre as 

dificuldades enfrentadas para levar avante o SAD, queixavam-se da falta de recursos humanos 

e da falta de apoio da secretaria municipal de saúde, que estava no seu sexto secretário de 

saúde com dois anos de mandato municipal – eleições de 2012.  (Cena registrada em 15/01/2015) 

(...) 

[Em um outro dia, acompanho a enfermeira H que está substituindo a gerente e, ao mesmo tempo, 

prestando assistência]. Ela comenta que a resposta para solicitações de compra de materiais 

à Secretaria de Saúde demora muito tempo e, muitas vezes, os pedidos não são atendidos. 

(Cena registrada em 10/02/2015) 

 

 

A grande dificuldade da gerência do SAD refere-se em manter o número 

suficiente de profissionais para a assistência durante todo o período de trabalho. O 

“apoio” referido está relacionado ao deficiente número de aspiradores e 

concentradores de oxigênio, além de não possuir camas hospitalares para oferecer 

aos usuários, não dispor de curativos especiais industrializados e não ter acesso à 

programas de educação permanente em saúde (EPS) para os profissionais. Todas 

estas “faltas” fui identificando durante o processo de cartografia do serviço, 

convivendo com os profissionais e as unidades domiciliares de cuidado. 

Também outros aspectos vão sendo revelados: 

 

Soube, quando cheguei no SAD, que a Coordenadora da Atenção Básica (MC) foi exonerada do 

cargo na Secretaria de Saúde e (DG) assumiu seu lugar.  

(Z) está em reunião com a nova coordenadora regional para tentar resolver alguns 

problemas mais urgentes como a falta de carro e de motorista no SAD. 

À tarde (Z), após a reunião, estava muito satisfeita, pois (DG) ficou sensibilizada com a 

situação do SAD e já providenciou um motorista para a Equipe 1 sair no período da tarde. 

(Cena registrada em 24/04/2015) 

 

Nesse plano de visibilidade, as cenas mostram as dificuldades da gerência 

do SAD com a gestão municipal que impactam diretamente no cotidiano das 

equipes e escapam à capacidade gerencial, limitando seu poder de enfrentar 

um conjunto de problemas do cotidiano. 
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A cena acima indica que há empenho de alguns profissionais envolvidos com 

a gestão em resolver rapidamente os problemas existentes, mas na próxima cena, 

vemos o “outro lado” da gestão municipal: 

 

(...) 

Em uma reunião de equipe a escriturária (P) conta que enviou uma solicitação de gás para a 

secretaria de saúde e a requisição foi perdida no setor. Essa notícia gera comentários sobre 

a desorganização na secretaria de saúde.  

(Z) aproveita para informar que até o momento não tem uma coordenação da atenção 

básica nomeada no lugar de (DG). Segundo (Z), aquela coordenadora havia permanecido no 

cargo apenas quinze dias e desistiu por não haver condições de prosseguir com as mudanças 

necessárias. (Cena Registrada da reunião de equipe em 21/05/2015) 

 

 

E vemos mais demonstrações de dificuldades com a gestão municipal que 

influencia diretamente a organização dos serviços de saúde.  

 

(...) 

Em uma conversa durante o expediente: - (Z) conta sobre as dificuldades com a secretaria de 

saúde e refere que há interesse em formar mais uma equipe de AD.  

(Z) fala baixo: - Querem formar mais uma equipe, mas o interesse é pela verba do 

Ministério! (Cena registrada em 02/04/2015) 

(...) 

(Z) comenta durante a reunião de equipe que o orçamento para contratação de pessoal já 

chegou no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e não há possibilidade de chamar os 

aprovados do último concurso para preenchimento de vagas pois este foi anulado. (Cena 

registrada em 30/04/2015) 

(...) 

Conversando com as auxiliares de enfermagem no período da tarde soube que agora o serviço 

fecha às 16h, devido a uma ordem do prefeito que pretende economizar água, luz e telefone, 

pois o município está com uma dívida com a União, a qual não foi renegociada no tempo 

adequado, afetando o orçamento municipal. (Informação colhida em 06/08/2015) 

 

 

Nas cenas acima vemos que há uma crise de governabilidade e governança, 

conceitos que englobam as dimensões da crise fiscal, crise de legitimidade e crise 

administrativa. (Torres, 2016).  

Há vários entendimentos diferenciados sobre Governabilidade e Governança, 

como é considerado: 

Governabilidade “(...) é a autoridade política do Estado em si, entendida como 
a capacidade que este tem para agregar os múltiplos interesses dispersos 
pela sociedade e apresentar-lhes um objetivo comum para os curto, médio e 
longo prazos.” (Araújo, 2002, p.6) 
 
 

E, entende-se por governança,  
 

 
(...) o conjunto das capacidades que um governo possui para tomar decisões 
a respeito das políticas públicas, sobretudo no que diz respeito à 
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implementação. A governança diz respeito ao aparato ou burocracia estatal 
e à sua capacidade de gerência. (Machado, Cotta e Soares, 2015, p. 162). 
 

Assim, segundo os autores que estudam a política administrativa: 

 

(...) a crise de governança não resulta apenas da incapacidade do Estado de 
gerir e implementar políticas públicas, mas também de sua incapacidade de 
ser responsivo em relação às preferências dos cidadãos e às metas coletivas 
formuladas no jogo político. (Torres, 2016, p. 161) 
 

 
Neste sentido, durante o período em que estive no campo de pesquisa, em 

todos os locais da cidade, conversando com a população local, as reclamações sobre 

a gestão municipal eram as mesmas, os cidadãos estavam insatisfeitos com a 

administração pública, sobretudo com o atendimento na área da saúde, pois na época, 

havia uma epidemia de Dengue, lotando as unidades de urgência e, com a 

infraestrutura da cidade que estava sem manutenção das vias e limpeza dos terrenos 

públicos.  
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Gaps na informação e a angústia na produção de dados 

 

 

 

Percebi desde os primeiros dias de convivência com a equipe, a preocupação 

da gerente com a atualização dos dados dos pacientes no sistema de Registro de 

Ações Ambulatoriais de Saúde - Atenção Domiciliar (RAAS-AD), principalmente 

porque o financiamento do programa domiciliar é feito pelo Ministério da Saúde (MS) 

somente se há o envio dos dados de produção mensal.   

Apenas duas pessoas da equipe inseriam dados no sistema de informação: a 

escriturária, que estava em férias e, em seu lugar, uma das fisioterapeutas alimentava 

o banco de dados nos momentos em que estava livre. Os demais profissionais não 

conheciam o sistema de informação, apenas preenchiam fichas em papel para 

posterior inserção dos dados. 

Apresento algumas cenas de vivência sobre o registro de informações do SAD 

no sistema RAAS-AD: 

 

(Z) comenta comigo que (P) não mantém os prontuários em ordem e não mantém o 

programa de RAAS-AD atualizado por falta de competência. E considera que (P) não 

compreende o sistema RAAS-AD. Atualmente a escriturária está em férias e não há substituta. 

(Cena registrada em 15/01/2015) 

 

 

A classificação - “falta de competência” ou de “compreensão” - denuncia a 

necessidade de investimentos no processo de educação permanente dos 

trabalhadores.  

Como estratégia de educação, o MS disponibiliza manuais e aulas-vídeo on-

line para que os profissionais façam suas buscas e sua autoinstrução, principalmente 

em relação aos sistemas de informação. Esses artifícios fazem sentido quando o 

profissional é estimulado a avançar em seus conhecimentos junto com outros, 

trocando suas experiências e agregando outras.  

Neste plano de visibilidade evidenciam-se as falhas no manejo com o 

banco de dados no sistema RAAS-AD. 
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Assim, segundo Feuerwerker (2014, p. 98), a proposta de formulação de 

educação permanente em saúde é considerada como uma estratégia de gestão que 

toma como um dos pontos de partida a micropolítica do trabalho em saúde.  

Nesse sentido, podemos considerar que, no caso, os gestores apresentavam 

um projeto político em constante disputa com o projeto de construção do SUS. A 

construção do SUS é um processo que está em constante produção e demanda 

investimentos financeiros, administrativos e muita participação social, envolvendo 

profissionais, gestores e população.   

Nesta pesquisa não aprofundei o conhecimento em relação ao tipo de gestão 

municipal, porém, foi perceptível sua influência sobre o cotidiano de trabalho da 

atenção domiciliar.   

Na próxima cena narro a preocupação da escriturária com o 

descredenciamento do SAD: 

 

Conversando com (P) ao final do expediente, ela demonstrava preocupação em relação à 

suspensão dos recursos do Ministério da Saúde para o SAD, devido à falta de 

preenchimento da RAAS-AD por dois meses consecutivos. Ela dizia que depende de um 

funcionário da secretaria, que deve comparecer mensalmente ao SAD para fechar o 

sistema de um mês e abrir para o próximo mês, porém ele não tem feito essa visita mensal. 

E, devido à sua licença e férias, os prontuários não foram incluídos na produção dos meses 

anteriores; desde outubro há fichas para serem inseridas. (Cena registrada em 20/02/2015) 

 

 

É fato que o MS suspende os recursos financeiros para os municípios que não 

enviam os dados de atenção domiciliar por até dois meses subsequentes. Essa 

suspensão é chamada “Ato de desabilitação de serviços” e é publicada no diário oficial 

da União e compromete diretamente o orçamento municipal destinado à saúde. 

Em outra ocasião presencio uma reunião em que há a discussão sobre o 

preenchimento dos dados dos pacientes e erros de informação:  

 

(Z) em uma reunião de equipe fala sobre a necessidade de preencher todos os dados da RAAS-

AD. Alerta que não estão preenchendo dados como: número de prontuário, CID, CEP, bairro 

e outros. (...)  

Comenta que houve atraso na inserção de fichas no sistema, com fichas desde novembro/2014 

para serem inseridas [estamos no mês de Abril/2015]. Os dados de dezembro foram perdidos, 

porque não foram digitados dentro do prazo. (...) 

(P) informa que o código de Grupo de Cuidador não entra no sistema.  

(E) fala que usou o código condizente com o que foi realizado - Curativo tipo 2 – porém, 

não entrou no sistema porque Técnico de Enfermagem só pode fazer curativo tipo 1. Para 

o curativo tipo 2 o sistema só aceita o código de Enfermeiro. 

(Z) discute com a equipe como poderiam resolver a questão de o programa exigir ao menos 

uma visita por mês para cada paciente. Informa que o SAD está com o número de visitas 

abaixo do esperado. (Cena registrada em reunião de equipe em 30/04/2015) 
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A cena acima descrita indica dificuldades geradas pela falta de preenchimento 

de dados básicos por diferentes motivos. De fato, o preenchimento de fichas (em 

papel), que são usadas como fonte primária de dados, para posterior inserção no 

sistema de informação, ainda é bastante negligenciado pelos profissionais em nível 

local. Quanto aos dados técnicos, como códigos de procedimentos, o sistema de 

informação é bastante fechado para as situações reais do trabalho em campo. Como 

no caso do grupo de enfermagem, cujos procedimentos restritos ao Enfermeiro, estão 

sendo realizados, de fato, pelas auxiliares e técnicas de enfermagem.  

Aqui há incongruências, porque não há, no real do trabalho, o profissional que 

o sistema exige – o Enfermeiro. E nos faz questionar a validade das informações 

inseridas e as limitações do sistema de informação, que foi programado para o 

trabalho prescrito, com as condições ideais.  

Em relação à necessidade de realizar uma visita mensal para cada paciente, 

exigência do Programa Melhor em Casa, ocorre um problema que precisa de 

readequação do sistema de informação ou mesmo de alocação dos pacientes não 

acamados para serviços mais adequados às suas necessidades. Pois, como vimos 

na tabela 3, a maioria dos pacientes do SAD são usuários de concentradores de 

oxigênio e os profissionais, efetivamente, não fazem visitas mensais a essas pessoas.  

Para tentar melhorar a qualidade da informação, o MS distribuiu tablets e 

substituiu o Sistema de Informação da RAAS-AD pelo Sistema de Informação em 

Saúde para a Atenção Básica – Atenção Domiciliar (SISAB-AD), pela Portaria nº 1653, 

de 02/10/2015. A modernização e unificação dos Sistemas de Informação no SUS foi 

uma das justificativas do MS para essa mudança (Brasil, 2015). 

Porém, os problemas com o registro da informação continuam. 

 

Em outra reunião: - (Z) comenta que percebeu na atualização da planilha de pacientes da equipe 

1 que há prontuários sem anotação de enfermagem. Falta verificar a equipe 2 e orienta que 

as anotações de enfermagem devem ter horário. Refere que encontrou muitos prontuários 

com rasuras. (Cena registrada em uma Reunião de Equipe em 21/05/2015) 

 

Novamente, as anotações em prontuários sobre as visitas realizadas aos 

pacientes parecem ser consideradas, pelos profissionais, mera obrigação que faz 

parte do trabalho prescrito.  

Observei que, na maioria das vezes, há uma descrição simplificada de cada 

visita realizada e de certa forma estas anotações nos prontuários informam muito 
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pouco sobre a vida que há por trás de cada atendimento, ou melhor, de cada pessoa 

cuidada. 

Feuerwerker e Merhy (2008) apontaram que os registros feitos nos prontuários 

dos casos traçadores eleitos para uma investigação apresentavam apenas condutas 

medicamentosas adotadas e/ou exames solicitados em cada visita, portanto, registros 

impessoais e condutas formais. 

Como colocou Dejours (2004) é necessário o reconhecimento da inteligência 

do profissional, ou do seu “saber fazer” para construção do processo pertinente a um 

coletivo e, consequente envolvimento e significação do próprio trabalho. 

Outro problema identificado é ilustrado na próxima cena: 

 

À tarde, terminado o levantamento dos tipos de admissão, passei a verificar os prontuários das 

“altas”, para conhecer para onde foram encaminhados os pacientes e quantos saíram do SAD por 

cura. Não consegui avançar muito. Logo no primeiro prontuário não havia anotação de alta, 

fui perguntar à (Z), nisto (E) ouviu e disse que era um óbito. Estava arquivado na pasta 

errada. (Cena registrada em 02/06/2015) 

 

 

A cena acima revela que a organização dos prontuários nos arquivos apresenta 

falha, talvez por estar ao alcance de várias pessoas sobrecarregadas de trabalho ou, 

sem a motivação/reconhecimento necessários para o desempenho de todas as 

atividades do trabalho real. O que merece uma reflexão do grupo de trabalhadores em 

relação ao valor da informação que revela a dimensão do trabalho que realizam e o 

grau de penetração na comunidade. 

Essa sensibilização não é algo simples de se realizar, pois é preciso não 

somente oferecer educação permanente ou capacitação, mas envolvê-las no contexto 

do raciocínio epidemiológico pelo qual elas são responsáveis; mobilizar suas 

inteligências e valorizá-las enquanto pessoas. A valorização refere-se ao respeito à 

integridade e aos limites da condição humana. 

Mas, para que os trabalhadores tenham disposição e preparo   “(...) há que se 

garantir as condições sociais e psicoafetivas favoráveis à mobilização das 

inteligências que irão se defrontar, no trabalho moderno, com essas situações 

imprevistas”. (Dejours, 2013, p. 10). 

Nas últimas cenas deste plano de visibilidade, transparece o modo como a 

gestão trata a informação: 
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Após as visitas, eu e o Dr. (K) tentamos acessar o programa no Tablet conforme as orientações 

recebidas pelo técnico da SMS. Dr. (K) queria introduzir os dados na planilha, mas não foi 

possível, porque era necessária uma senha que não foi fornecida pela SMS. (Cena registrada 

em 16/07/2015) 

(...) 

No início do mês de julho chegaram oito Tablets no SAD e estes não estão sendo usados 

porque os funcionários devem ser cadastrados no sistema E-SUS e isso ainda não foi feito. 

(Cena registrada em 29/07/2015) 

 

Estas cenas denotam a morosidade no processo de instalação do novo sistema 

de informação, o que de certa maneira, desestimula os profissionais a aderirem a 

novos hábitos e novos processos de trabalho.  
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A Produção da Equipe 

 

 

Segundo Heller (1970, p. 17) “a vida cotidiana é a vida de todo homem e este 

participa com toda sua individualidade e personalidade”. Neste sentido foi possível 

captar, através da convivência com os vários profissionais, as relações sociais que 

compõem a história de sua cotidianidade que está carregada de genericidades37. 

(Heller, 1970, p.24) 

E, no cotidiano de qualquer organização, os micropoderes, interesses, conflitos 

e soluções de problemas estão presentes naturalmente e foram captadas no presente 

trabalho, nas cenas vividas num serviço de atenção domiciliar.  

Melucci (2005, p. 29) nos indica que compreender o cotidiano é importante para 

a construção do conhecimento qualitativo, onde se percebe o sentido que as pessoas 

atribuem às suas ações, os limites impostos e a criatividade que transforma uma 

experiência. 

Neste plano de corte do empírico destacam-se três planos de visibilidade:  

 

- Os bastidores da Atenção Domiciliar: os micropoderes 

- As precariedades constitutivas do cotidiano de trabalho  

- A equipe cuidando. 

  

                                                           
37 Genericidade: conceito formulado por Agnes Heller (1970), indica que “o indivíduo é simultaneamente ser 

particular e ser genérico. A particularidade expressa não apenas seu ser “isolado”, mas também seu ser 

“individual”. (...) Também o genérico está “contido” em todo homem e, em toda atividade que tenha caráter 

genérico, embora seus motivos sejam particulares. Por exemplo, o trabalho tem frequentemente motivações 

particulares, mas a atividade do trabalho é sempre atividade do gênero humano. ” (Heller, 1970, p. 20, 21) 

Este plano de corte ilumina os relacionamentos construídos no cotidiano dos 

profissionais do SAD e a dinâmica da organização do trabalho. 
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Os bastidores da Atenção Domiciliar: os micropoderes 

 

 

 

Como fio condutor para análise das relações entre as pessoas, tomo como 

referência a filosofia do encontro proposta por Buber (2001), que pode nos dar um 

outro olhar sobre estas relações inter-humanas.  

No pensamento de Buber, o inter-humano é a relação que o homem estabelece 

com os outros homens gerando reciprocidade. Segundo Von Zuben (2009), a filosofia 

de Buber condiz com a tradição fenomenológica, pois grande parte dos filósofos desta 

corrente também consideram o “homem no mundo com o outro”.  

A filosofia do encontro ou da relação, proposta por Buber (2009), apresenta 

duas palavras-princípio, Eu-Tu e Eu-Isso, distinguindo a relação pessoal da 

experiência, enfatizando o diálogo e reciprocidade na totalidade do homem Eu-Tu, 

palavra-princípio que é proferida pelo ser e fundamenta sua existência expressando o 

mundo da relação. E a outra palavra-princípio Eu-Isso, que expressa o mundo da 

experiência, da utilidade. 

 

As duas palavras-princípio instauram dois modos de existência: a relação 
ontológica Eu-Tu e a “experiência objetivante Eu-Isso. Esta diferença 
antropológica se fundamenta no conceito de totalidade que determina a 
relação ontológica Eu-Tu”. (...) O Tu se apresenta ao Eu como sua condição 
de existência. (...) No relacionamento Eu-Isso se o Isso está presente ao Eu 
não podemos dizer que o Eu está na presença do Isso. A alteridade essencial 
se instaura somente na relação Eu-Tu; no relacionamento Eu-Isso o outro 
não é encontrado como outro em sua alteridade. (Von Zuben In Buber, 2009).  
 
 

Para Buber (2009), a relação é um fato primitivo e seu objetivo é apresentar 

uma ontologia da existência humana, colocando em evidência a existência dialógica 

ou a vida em diálogo. As categorias trabalhadas por ele são: palavra, relação, diálogo, 

reciprocidade como ação totalizadora, subjetividade, pessoa, responsabilidade, 

decisão-liberdade, inter-humano. (Von Zuben, 2009) 

Nesse plano de visibilidade, é perceptível as relações de poder e 

autonomia/heteronomia no interior das equipes.  
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“O fenômeno da relação é descrito por Buber com vários termos: diálogo, 

relação essencial, encontro.” (Von Zuben, 2001, p. XLVII). 

Seguem-se cenas do cotidiano evidenciando a relação inter-humana, as 

influências que os vários profissionais exercem no espaço de trabalho e 

principalmente as influências sobre a gerência do serviço. 

 

Frequentando o serviço identifiquei que durante o acolhimento do cuidador, a secretária 

preenchia uma ficha com dados do paciente para as equipes avaliarem o caso, e todos os dias 

havia pacientes novos para visita. Porém, em relação ao acompanhamento dos casos admitidos, 

cada equipe seguia o seu cronograma, o qual não era conhecido por todos os profissionais. 

Procuro compreender a dinâmica de visitas com a técnica de enfermagem (D), que refere visitar 

seus pacientes toda semana e pergunto: - Quantos pacientes você tem?  

(D) não sabe responder, começa a contar na agenda e chega ao número 14 e refere que está 

fazendo uma lista dos pacientes usuários de concentrador de oxigênio.  

Percebi que não havia um planejamento sistematizado em relação às visitas e, mais tarde, 

questiono a gerente sobre isso. (Z) relata que está confeccionando uma planilha de pacientes 

com todas as informações necessárias para dar sequência sistematizada aos cuidados.  

Essa planilha, conforme (Z), já existia no serviço e uma auxiliar de enfermagem que foi 

transferida, “apagou” o arquivo do computador para dificultar o controle de 

acompanhamento dos pacientes. (Cena registrada em 19/03/2015) 

 

 

Destaquei na cena frases que indicam: o trabalho realizado isoladamente por 

cada grupo profissional, o desconhecimento do número total de pacientes, a falta de 

um instrumento de planejamento e os desacertos com ex-funcionários. 

A planilha com as principais informações dos pacientes de cada equipe, quando 

novamente disponibilizada, com minha colaboração à gerente em sua confecção, 

facilitou a organização das visitas e dos cuidados necessários, bem como a 

visualização do intervalo de tempo entre uma visita e outra. Para a técnica de 

enfermagem (D), essa planilha ajudou a “enxergar” quantos pacientes estavam sob 

sua responsabilidade, visto que estava trabalhando no SAD há apenas um mês. Essa 

é uma situação que ilustra bem a postura que adotei, de não ser apenas 

“observadora”, mas intervir ativamente no campo a partir dos meus conhecimentos e 

experiência no sentido que dou para o cuidado em saúde.  

A justificativa dada à falta de planilhas de planejamento para o trabalho das 

equipes aponta para diversas dificuldades enfrentadas pela gerente do serviço, 

incluindo sabotagem ou vingança, ilustrando a rede de relações de micropoderes 

presentes na organização, nesse sentido Foucault (1988) diz: 

 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 
só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 
mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 
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funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam 
mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; 
nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 
transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 
por eles. (Foucault, 1988, p. 183) 

 

Sobre a questão humana que envolve desentendimentos, tomo como 

referência o pensamento de Buber (2001) sobre o fenômeno da relação vivida pelo 

homem: 

No momento em que uma civilização não tem mais como ponto central um 
fenômeno de relação, incessantemente renovado, ela se enrijece, tornando-
se um mundo de Isso que é trespassado somente de quando em quando por 
ações eruptivas e fulgurantes de espíritos solitários. A partir de então, a 
causalidade fugaz se intensifica não podendo jamais perturbar a 
compreensão do universo, tornando-se fatalidade opressora e esmagadora. 
Buber (2001, p. 63,64) 
 

Essa referência ajuda a compreender que a postura não dialógica enrijece o 

ser, gerando um mal-estar nas pessoas envolvidas diretamente, além de produzir 

prejuízos para outros (os pacientes e cuidadores) que dependem dessa inter-relação. 

É certo que o relacionamento que construí com as duas equipes foi suficiente 

para vivenciar um cotidiano também repleto de experiências de reciprocidade entre 

trabalhadores do SAD, pacientes e cuidadores.  

Porém, os bastidores do SAD também me apresentaram o “mundo que fica de 

fora”, expressão cunhada por Cecílio (2013), referindo-se àquilo que escapa ao 

controle da gestão, que “provoca” quem faz gestão, fugindo do que é prescrito pelas 

políticas públicas.  

As próximas cenas trazem o modo de agir de um médico que “provocava” a 

gerência com sua autonomia exacerbada, e a equipe de enfermagem que também 

“provocava” a gerência com conflitos Inter equipes.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Na copa, a técnica de enfermagem (D) estava se programando para sair com a auxiliar de 

enfermagem (E).  

(D) comunica à equipe que o Dr. (A) ligou dizendo que não virá porque está com diarreia. 

Comenta: - A essa hora (10h), ligar pra avisar que não vem!? 

A gente nem espera mais que venha mesmo! (Cena registrada em 19/03/15) 

(...) 

Em outra oportunidade notei que o Dr. (A) não veio e pergunto para (D) sobre o médico. (D) 

responde: - Não, ele não veio! Tá séria a coisa! Ele também está atrapalhando! Além de não 

ter carro ele também não vem para resolver os problemas que tem com nossos pacientes, 

tá sério! (Cenas registradas em 23/04/2015) 
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As duas cenas que acabamos de conhecer narram a falta do Dr. (A) ao trabalho, 

e nesta última cena acrescenta-se a falta do carro. Problemas distintos, mas que 

apontam para a descontinuidade da assistência aos pacientes.  

Nos planos de visibilidade há questões que se sobrepõem, aparecem em um 

plano de visibilidade e podem surgir em outro plano de visibilidade. Assim, em relação 

à questão da falta de veículo, deixo para refletirmos no plano de visibilidade “As 

precariedades constitutivas do cotidiano de trabalho”. Na verdade, os vários planos 

de visibilidade nunca são fechados em si, com limites precisos, mas são abertos e se 

interconectam em vários pontos. Como vimos na metodologia, à diferença da 

construção de “categorias empíricas”, a organização do material em planos de 

visibilidades permite uma visão mais interligada do empírico produzido durante a 

vivência no campo de pesquisa.  

Voltando às cenas, em várias outras ocasiões presenciei a falta do Dr. (A) ao 

trabalho. Comportamento que gerava críticas das profissionais de enfermagem que 

manifestavam insatisfação, curiosamente não diante do médico, mas sempre em sua 

ausência. É esse tipo de comunicação intensa entre os trabalhadores fora dos 

espaços formais de reunião que eu chamei de “bastidores”, ou que, em várias 

organizações, os próprios trabalhadores chamam de “rádio corredor”, manifestando 

os ruídos dos conflitos encobertos e que não conseguem ter a atenção da gerente em 

sistemas mais tradicionais de gestão (Cecílio, 2005).  

À medida que vivencio cenas do cotidiano, passo a perceber algumas 

discordâncias em relação à redistribuição de profissionais da enfermagem entre as 

duas equipes.  

 

Naquele período a equipe 1 estava apenas com uma auxiliar de enfermagem e a equipe 2 

com três auxiliares. E a gerente, fazendo uso de sua autoridade administrativa, pede para 

uma auxiliar da equipe 2 passar para a equipe 1, primeiro recorre a (E), que discordou da 

gerente e passou a ter atitudes de defesa no trabalho. Uma semana depois, a gerente apela 

para (G) que aceita compor dupla com (D), mas permanece a atmosfera de conflito e sutis 

resistências.  

Esta nova composição das equipes de enfermagem agradou mais à (E) e (F), embora exista 

alguma dificuldade para trabalhar entre (G) e (D), pois são personalidades de liderança. (Cena 

registrada em 13/05/2015) 

 

 

Como vimos na cena anterior, o grupo de enfermagem reagiu negativamente à 

determinação da gerente, que é enfermeira. Este tipo de comportamento é muito 

frequente nas equipes de enfermagem, gerando estresse e divisão. E por que há 

resistências ao que parece uma distribuição óbvia de profissionais? 
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Peduzzi, (2001) defende que, para haver êxito nos resultados é necessário a 

interação entre as pessoas, entendida por um agir comunicativo. De acordo com 

Habermas (1989, p.165), o agir comunicativo ocorre quando os atores tratam de 

harmonizar internamente seus planos de ação e de só perseguir suas respectivas 

metas sob a condição de um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as 

consequências esperadas. 

Não é diferente para Buber (2001), que considera que a relação engloba o 

encontro, com a possibilidade de haver um encontro dialógico sempre novo. Para isso, 

é necessário que as pessoas envolvidas estejam “abertas” a escutar o outro. Nesse 

sentido é exigido do enfermeiro, como profissional responsável pela gestão do grupo 

de enfermagem, a capacidade de diálogo e de inter-relação humana. Atributo um tanto 

difícil de se manter diante da escassez de recursos humanos e a necessidade de 

manter minimamente um serviço de saúde funcionando.  

Cecílio e Mendes (2004) identificaram que a autonomia dos profissionais de 

saúde, principalmente entre os médicos e a enfermagem, impacta na gestão do 

serviço hospitalar. Apresento a reflexão destes autores porque as identifico também 

no serviço de atenção domiciliar. 

 

Os médicos mantêm uma relação de autonomia em relação à organização; o 
gerente não ‘manda’ formalmente nos médicos, mas atua através de acordos 
e entendimentos, regidos por certa ética profissional corporativa e um 
acentuado espírito de corpo; ele é muito mais um representante dos 
interesses dos médicos diante da administração do que o contrário; o corpo 
médico funciona como cliente do hospital, no sentido de que vê tanto a 
enfermagem, como o corpo administrativo no papel de ‘fornecedores’ de 
insumos para seu trabalho. A enfermagem constitui um corpo profissional 
muito fechado em si, também autônomo em relação à direção; há uma linha 
de mando vertical formalizada e legitimada; ela gerencia o cotidiano do 
hospital e assume a gerência efetiva das unidades assistenciais, embora haja 
conflito com o poder médico. (Cecílio e Mendes, 2004, p. 49) 
 
 

Além das cenas anteriores, também nesta próxima cena podemos identificar a 

relação de autonomia do médico e da enfermagem: 

 

(D) e (G) estão aguardando Dr. (A) chegar, pois tem dois acolhimentos para avaliação. (D) e (G) 

começam a organizar o material. (D) tenta se comunicar por mensagem com Dr. (A), mas não 

tem sucesso. Finalmente (D) e (G) decidem sair juntas para realizar vacinação contra gripe em 

03 pacientes.  

Acompanho a equipe 1: (G) e (D) e o motorista (N). Pegamos as vacinas e isopores com gelox 

na Vigilância Epidemiológica. Enquanto estávamos no caminho para uma visita, (D) recebe 

uma mensagem de  Dr (A), por celular, pedindo para retornar ao SAD, pois havia chegado.  

Retornamos ao SAD. (D) e (G) acham melhor deixar as vacinas no SAD para vacinar no 

período da tarde porque o médico Dr. (A) tem pressa em fazer os atendimentos. Como não 
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há lugar para todos no carro, (G) resolve ir e (D) fica no SAD, para que eu pudesse 

acompanhar essas visitas. 

(G) faz um resumo dos casos para o médico, no caminho para as casas. 

(...) Durante a visita a cuidadora faz algumas solicitações como fornecimento de medicações 

injetáveis e curativo diário, solicitações que foram negadas pelo médico Dr. (A). (G) não sente-

se segura para falar em nome da equipe, respondendo aos questionamentos da cuidadora: - 

“Não faço parte da Equipe, por isso passarei o caso para a técnica (D) e ela ligará para a 

senhora”.  (Cena registrada em 13/05/2015) 

 

 

Estranhei o comportamento de (G), que não assumiu como parte da equipe, se 

isentando de qualquer responsabilidade. Talvez tenha sido uma reação por “medo” de 

tomar uma atitude diferente da expressa pelo médico ou submissão à sua autoridade. 

Apesar deste estranhamento eu não perguntei à (G) sobre esse seu comportamento, 

vivenciei com ela um silêncio.  

Penso que essa cena pode ilustrar bem o que seria minha implicação no 

campo, momento em que sou mais enfermeira do que pesquisadora. Para Lourau 

(2004, p. 26, 133) o conceito de implicação é muito mais do que alguém se implicar, 

se comprometer com seu trabalho, é um conceito difícil, polissêmico. É um conceito 

que designa todas as determinações transversais ao estabelecimento da análise 

institucional, estabelecidas para além do campo de intervenção.  

Esse afastamento pode também ser um indicativo de vivência depressiva no 

trabalho, que Dejours (2015, p. 62) descreveu como comportamento de “operários da 

linha de produção” pois, não percebem significado no seu trabalho. Esta vivência 

depressiva é caracterizada por sentimentos de indignidade, inutilidade e 

desqualificação e é dominada pelo cansaço. De fato, meses mais tarde, (G) 

permaneceu alguns dias afastada para tratar um processo depressivo. 

Também se ressalta em todas as cenas anteriores a autonomia do médico; 

assim como a flexibilidade e submissão da equipe de enfermagem em relação à 

autoridade médica. A enfermagem atua conforme a necessidade, se amoldando ao 

real do trabalho, abdicando de seu planejamento para atender o “poder médico”.  

Contudo, há certa cumplicidade entre os profissionais que fazem o serviço 

funcionar, mas não da maneira mais produtiva, o que afeta diretamente na qualidade 

da atenção domiciliar.  

Como apontado por Schraiber (1995) falando da ainda marcada autonomia do 

médico no desempenho do seu trabalho, destaca “(...) o modo como os médicos, os 

pacientes e muitos outros sujeitos da sociedade prezam a liberdade desse profissional 
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no trabalho e buscam-na ou colaboram nessa direção ativamente(...)” (Schraiber, 

1995, p. 57). 

Em outro momento, comentando sobre as faltas do Dr. (A), percebendo que 

essa prática gerava problemas e atrasos na assistência, resolvi questionar a gerente 

do SAD38. 

Pergunto para a gerente porque ela não tenta trocar o Dr. (A) por outro médico.  

Ela argumenta que (A) é muito influente na Secretaria Municipal de Saúde, não só nesse 

governo. Há muito tempo está no SAD e atende aos pedidos dos políticos, em troca faz o que 

quer, isto é, não cumpre horário. Então, a gerente se conforma procurando não entrar em atrito. 

(Cena registrada em 30/04/2015) 

 

A frase “fazer o que quer”, pode ser traduzida como “manter a autonomia” e, 

Schraiber (1995) esclarece: 

 

Pode-se compreender, então o quanto são vitais para a profissão as questões 
que cercam a autonomia e quão valiosa será a busca de sua preservação, 
movimento que detém sentido, pois vai muito além dos requisitos vinculados 
às condições de trabalho ou das situações mercantis; preservar a autonomia 
é uma estratégia de poder; e poder de “Ordem”, disciplina da vida social e 
projeto social de vida. (Schraiber, 1995, p .62) 
 

 
E, por outro lado, a frase: “atende aos pedidos de políticos”, remete ao uso do artifício 

da inteligência astuciosa, que envolve recursos como a discrição e o segredo para 

manter o trabalhador “protegido”, enquanto promove ações de ajuda ou ações fora da 

norma na organização do trabalho para elaborar a organização real (Dejours, 2013).  

Manter essas relações políticas com políticos também é uma forma de manter, 

como vantagem, a autonomia e poder em relação à hierarquia e aos colegas, 

resultando no SAD, o enfraquecimento da ação gerencial e em divergências entre os 

membros do coletivo de trabalhadores. (Dejours, 2013) 

Outra implicação decorrente desse comportamento institucional39 refere-se ao 

acesso aos serviços de saúde, que teoricamente seguem uma regulação assistencial 

pactuada entre os serviços da RAS na região, mas paralelamente há outras lógicas 

de regulação.  

                                                           
38 Mais um exemplo de como posicionei-me ativamente várias vezes no campo... 
39 O comportamento institucional está relacionado com as relações inter-pessoais que se dão dentro do espaço 
de trabalho. E aqui, para apoio, uso o pensamento de Lourau: A instituição deve ser definida necessariamente 
pela transversalidade. (...) a instituição não é um “nível” ou uma “instância” da realidade e da análise. É uma 
instância que atravessa as outras instâncias: a organização, a do grupo, a da relação. (Lourau, 2004, p. 76)  
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A regulação assistencial é entendida pelo governo como a disponibilização de 

assistência à saúde mais adequada à necessidade do cidadão. (Brasil, 2002e) 

Cecílio, Carapinheiro e Andreazza et al. (2014) concluíram que existem alguns 

tipos de regimes de regulação: “o regime de regulação governamental, o regime de 

regulação profissional, o regime de regulação político-clientelística e o regime de 

regulação leiga”.  

Os regimes de regulação podem ser considerados como arranjos e soluções 

produzidos para o acesso aos serviços de saúde. 

Analisando a última cena, há a manipulação do acesso aos serviços de saúde 

por meio da regulação político-clientelística, definida por Cecílio, Carapinheiro e 

Andreazza et al. (2014) como a regulação realizada por vereadores e políticos, usando 

sua influência para atender de qualquer forma, pessoas da comunidade que buscam 

soluções particularizadas e, em troca, o político ganha prestígio e possíveis votos nas 

eleições. Presenciei este tipo de influência política no serviço também em outras 

oportunidades. 

 (...) 

Dr. (A) chega e é chamado por (Z) em sua sala para passar um caso de uma senhora que estava 

com febre e a família apelou a um vereador para conseguir o atendimento domiciliar. Além 

deste caso tem outras duas visitas, mas, Dr. (A) dá prioridade para o caso político. (Cena 

Registrada em 12/03/2015) 

(...) 

Neste meio tempo (P) atendeu ao telefone, era uma vereadora reclamando sobre falta de 

fisioterapeuta para a paciente (M.RS.) e informando que outros pacientes já haviam procurado, 

reclamando que há uma fisioterapeuta afastada e uma outra em férias. (Cena Registrada em 

16/07/2015) 

 

Embora a cultura do “jeitinho brasileiro” exista há tempo em nossa sociedade, 

nos últimos anos têm havido questionamentos éticos sobre o uso da máquina pública, 

principalmente após a instalação do processo de investigação federal, denominado 

“Operação Lava Jato”, que está mobilizando a participação popular por meio de redes 

sociais e demais veículos da mídia, questionando posturas éticas de nossa sociedade 

que são assumidas como “normais”, quando eticamente estão longe do que é justo e 

ético. Será utopia pensar em mudança no comportamento ético da nossa sociedade? 

Vamos ver no que resulta a história... 

Por outro lado, a atuação de um jovem médico recém-admitido na equipe gera 

estímulo para a gerência e equipe de enfermagem. 
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Chega Dr.(K), o novo médico da equipe 2, separa os casos junto às auxiliares de enfermagem 

para visita e sai em seguida. (Cena registrada em 12/03/15) 

(...) 

O Dr. (K) chegou cerca de 13:45h, viu as pastas de dois pacientes para visita e questionou a 

auxiliar de enfermagem (E) se não haveria mais alguma. (E) informa que só há uma determinada 

senhora, mas (K) achou desnecessário, visto que a haviam visitado a pouco tempo.  

Dr. (K) comenta comigo que na semana passada havia feito um “limpa” visitando os 

acolhimentos, não restando nenhum caso.  

Dr. (K) diz: - Eu prefiro fazer uma visita de acolhimento e uma de acompanhamento, 

porque assim não ficam acumuladas as visitas dos crônicos e não faço só um tipo de visita. 

(Cena registrada em 06/04/2015) 

 

 

Até aquele momento, o serviço funcionava somente com uma enfermeira, que 

é a gerente e a falta de enfermeiro assistencial nas equipes de enfermagem 

impossibilitava a supervisão técnica no domicílio e a elaboração de um plano de 

cuidado individual dos pacientes em conjunto com os profissionais de nível superior.  

 Pude observar que, apesar do importante protagonismo técnico das auxiliares 

de enfermagem, estas não se sentem à vontade para discutir ou propor um plano de 

cuidados, principalmente com o profissional médico, limitando-se, quase sempre, à 

atuação estritamente técnica e, quando surgem dúvidas em relação a procedimentos 

como curativos, pedem a orientação do médico. O que não é negativo, mas demonstra 

a necessidade do profissional enfermeiro junto à equipe para o desenvolvimento de 

um cuidado mais integral. 

Lunardi Filho e cols. (2001, p. 95) esclarecem que a hierarquização no trabalho 

da enfermagem ocorre pelas diferentes formações (auxiliares, técnicos e enfermeiros) 

que resultam de diferentes tempos de qualificação profissional e graus de 

complexidade. A divisão das atividades técnicas segue a legislação do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), segundo o grau de complexidade, chegando até 

às tarefas que são privativas do enfermeiro. 

A falta do enfermeiro nas equipes joga nas mãos do médico (K) da equipe 2 e, 

da técnica de enfermagem (D) da equipe 1, a responsabilidade pelo planejamento das 

visitas e continuidade do cuidado nas respectivas equipes.  

Em outro momento, no espaço da reunião de equipe, ressalta a divisão de 

ideias no grupo de profissionais e a tentativa de influenciar decisões da gerente: 

 

Em uma reunião de equipe, (Z) fala da possibilidade de ter três motoristas com carro e um deles 

servir as fisioterapeutas.  

A fisioterapeuta (J) intervém criticando a atual forma de divisão dos pacientes por regiões, 

pois não será possível um carro servir as duas fisioterapeutas e propõe juntar os pacientes, 

assim trabalhariam juntas na mesma região. A fisioterapeuta (I) e a gerente não concordam 
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com a proposta. A gerente explica que a divisão por territórios é importante para trabalhar 

em equipe. 

(J) insiste dizendo que fica inviável um carro servir a duas regiões e explica que ela fica 

nauseada se andar muito tempo de carro. 

Dr. (K) fica visivelmente irritado e pergunta se poderia encerrar a reunião. (Cena registrada 

em reunião de equipe em 30/04/2015) 

 

 

Trabalhar em equipe, em diálogo e com o olhar voltado para a melhor 

organização do trabalho, compondo arranjos de interação multiprofissional é uma 

conquista que leva tempo para ser adquirida, dependendo dos relacionamentos entre 

as pessoas e da postura do gerente, como já foi estudado por Peduzzi (2001), 

refletindo sobre a complexidade do trabalho multiprofissional.  

Considerando a filosofia do diálogo de Buber, no caso acima, a atitude de uma 

das profissionais, a fisioterapeuta (J), demonstra certa visão egótica que não constrói 

com o grupo de trabalho e, ainda, tenta influenciar a gerência para dividir o grupo em 

especialidades, o que vai contra ao que é preconizado para qualquer projeto que tenha 

como objetivo o cuidado integral. Segundo Buber (2001, p. 73), o egótico não participa 

e não conquista atualidade alguma. A atualidade é a participação em uma relação, é 

um agir do qual participo sem me apropriar dele. Onde não há participação, não há 

atualidade.  

Na próxima cena vemos que somente no final do mês de Maio/2015 o SAD 

recebe uma enfermeira para atuar em uma das equipes; como seu comportamento 

indiferente à assistência ou sem envolvimento não é aceito pelas auxiliares e técnicas 

de enfermagem, gera avaliações que pretendem influenciar as decisões 

administrativas da gerente. 

 

Num final de tarde, a gerente recebe uma reclamação de (D) sobre o comportamento 

acomodado da Enfª (U).  

(D) refere que (U) é muito lenta, sem iniciativa, não ajuda nos curativos; fica sentada vendo 

(D) e (G) trabalharem. A gerente concorda e diz que a observou na casa de D. Rita, mas pede 

para aguardarem um pouco mais. (Cena registrada em 02/06/2016) 

 

 

Os profissionais observam os comportamentos “um do outro” e esperam que 

estes sejam minimamente colaborativos, participativos nas tarefas cotidianas, 

principalmente entre as categorias profissionais recíprocas.  

Tomando o pensamento de Buber como referência, no caso da enfermeira (U), 

a falta de cooperação apresenta uma forma de relação do tipo Eu-Isso, ou seja, é a 

vivência de um polo humano egótico. A vivência deste polo humano intercala-se com 

a vivência de ser pessoa, a pessoa diz: “Eu sou”, como participante do ser, um ser-
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com. O egótico diz “Eu sou assim”, marcando a individualidade que não compõe com 

o outro (Tu) (Buber, 2001, p. 74). 

Assim, não há reciprocidade e colaboração entre a enfermeira e as demais 

profissionais de enfermagem, não constituindo uma equipe que divide 

responsabilidades, resultando na sobrecarga do corpo técnico. 

Ainda em relação à autonomia dos profissionais da saúde, presencio a seguinte 

cena, agora relacionada ao jovem médico: 

Eu estava fazendo o levantamento das altas do programa nos prontuários e identifiquei a alta de 

uma idosa, acamada e usuária de concentrador de Oxigênio. Segundo as anotações ela foi 

encaminhada por Dr. (K) para uma UBS. Este tipo de encaminhamento foi discutido em uma 

reunião de equipe. 

Perguntei à (Z): - Se é uma pessoa acamada e o encaminhamento foi para uma UBS, esta senhora 

deve estar sem atendimento?  

(Z) demonstra irritação com o encaminhamento de Dr. (K) para o caso e diz: - (K) não discute 

com a equipe e está dando alta “loucamente”! Em seguida (Z) telefona para a paciente e fica 

sabendo que a paciente foi levada à UBS por familiares. Ao final da ligação (Z) resolve deixar 

esse caso como está, depois conversará com (K) para reavaliá-la. (Cena registrada em 

02/06/2015) 

 

 

Na cena acima, vemos a reação da gerente diante da impossibilidade de 

“controle” sobre a ação do Dr. (K) que apresentou uma atuação autônoma. De certa 

forma, é esperado que os profissionais da área da saúde tenham certa autonomia, 

mas Campos (1997, p. 230) já questionava: “Como combinar liberdade com controle? 

Trabalho autônomo com atribuição de responsabilidade? ”  

Campos (1997) faz um longo debate sobre o paradoxo entre a atribuição 

institucional de responsabilidade e a autonomia profissional, apontando as 

dificuldades e possíveis formas de gerenciar que pudessem garantir a boa qualidade 

do serviço de saúde e o trabalho autônomo que gera satisfação ao profissional. E, as 

cenas acima relatadas coadunam com a afirmação de Campos (1997, p. 232) neste 

parágrafo: 

No cotidiano, grande parcela dos trabalhadores, particularmente os com 
maior poder de barganha, como, em geral, é o caso dos médicos, consegue 
burlar normas e trabalhar de acordo com sua própria consciência. 
Infelizmente, na prática, esses coeficientes preservados de autonomia têm 
sido mais utilizados para defesa de interesses corporativos do que para 
inventar projetos terapêuticos eficazes. (Campos, 1997, p. 232) 

 

Justamente por não ter um espaço de composição de planos terapêuticos 

multiprofissional para os pacientes, há o isolamento, como vemos a seguir: 

 

Enquanto conversávamos, a equipe de enfermagem 2 estava se organizando para sair, arrumando 

materiais.   
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A fisioterapeuta (J), da equipe 1, saiu para um atendimento. 

A auxiliar de enfermagem (D), da equipe 1, também saiu para atender um outro paciente.  

Dr. (K) ligou para a cuidadora de um paciente que está tentando retirar a sonda vesical e 

combinou com ela de retornar a casa na próxima segunda-feira para retirar a sonda e ver como o 

paciente reagiria durante a semana. (Cenas registradas em 08/10/2015) 

 

 

Durante o período de vivência no campo, as atuações distintas e autônomas 

dos profissionais ocorrem de maneira rotineira. Percebe-se o isolamento de 

profissionais que executam atividades sem compartilhar objetivos e prognósticos 

relativos aos pacientes. Esta cena se repete como um comportamento normal, apesar 

das profissionais de enfermagem já terem manifestado, em reuniões de equipe, a 

necessidade de as avaliações dos pacientes serem feitas em equipe multiprofissional.  

Nós, profissionais da saúde, recebemos em nossa formação uma forte 

influência do modelo biomédico, que se concretiza na prática cotidiana com a 

hierarquização dos saberes por profissão ou por especialidade em determinada 

matéria.  

Assim, parece natural que cada profissional seja especialista em alguma área 

e os saberes permaneçam em territórios individualizados, com suas verdades que 

geram poder e, ao fecharem-se, perdem a possibilidade de agir e pensar de um novo 

modo, isto é, numa perspectiva de integração de conhecimentos, o que parece uma 

utopia (Ojeda e Strey, 2008). 

Dejours (1994, p. 57) aponta o fechamento como estratégia de defesa contra o 

sofrimento no trabalho a “atitude de fechamento em uma autonomia máxima, de 

segredo, de silêncios frente à hierarquia superior e, às vezes, frente aos próprios 

colegas: é a ideologia de ´cada um por si´”. 

A seguir, temos outra cena que se desenrola em uma reunião de equipe cujas 

profissionais que estão sendo “avaliadas” pelos demais profissionais da equipe, não 

estão presentes. 

 

Durante uma reunião de equipe Dr. (K) comenta sobre a atuação da fisioterapeuta (J). Ele 

reclama que ela não dá continuidade aos tratamentos e considera que isso precisa ser 

conversado.  
(D) questiona quais são os critérios para fazer fisioterapia, porque tem pacientes com AVC 

que não foram admitidos pela fisioterapeuta (I). As duas profissionais não estão presentes na 

reunião.  

Dr. (K) diz que os pacientes precisam ser vistos pela equipe. (Z) concorda e considera que a 

enfermagem e os médicos precisam fazer visita a todos os pacientes para conhecê-los, 

mesmo que estes tenham sido encaminhados apenas para fazer fisioterapia.  

A escriturária (P) e a auxiliar de enfermagem (G) reclamam da atuação das duas 

fisioterapeutas que trabalham isoladamente, alegam também, que receberam reclamações de 

cuidadores sobre a falta de comunicação.  
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A equipe então pede para a gerente conversar com elas. 

Dr. (K) reforça que precisa resolver essa questão em relação à não atenção da fisioterapia, pois, 

(J) parece não estar motivada para o trabalho e seria bom trocar de profissional. 

(Z) diz que não tem fisioterapeutas concursadas para chamar, mas vai conversar com (J) e (I) 

para tentar resolver e também tentará falar na Secretaria. (Cena registrada de Reunião de 

Equipe em 16/07/2015) 

 

 

Vários profissionais das duas equipes se manifestam em relação ao andamento 

da fisioterapia e desejam que seja integrada aos demais cuidados. Mas usam a 

maneira mais “fácil” para conseguir esse objetivo, ou seja, pressionam a gerente para 

que esta tome uma atitude.  

Este envolvimento com o trabalho pode ser interpretado, segundo Dejours 

(2004, p. 28), como um engajamento de corpo, com mobilização da inteligência, a 

possibilidade de sentir e resolver. Demonstra o interesse dos profissionais em 

melhorar as condições de trabalho e a efetividade das ações, mas estes estão 

visualizando apenas a atuação de uma categoria profissional, o das fisioterapeutas, 

sem realizar um olhar para o grupo todo.  

São perceptíveis o empenho e a motivação que impulsionam os profissionais 

do SAD, mas diante de tantos problemas administrativos que os envolvem 

diretamente, quando há alguém no próprio grupo que não compartilha os mesmos 

interesses e ideais, parece que ocorre um fechamento ao diálogo, inviabilizando o 

trabalho colaborativo. 

Cecílio (2007b, p. 346) sinaliza que estas mobilizações entre os profissionais 

fazem parte da micropolítica organizacional, em que pessoas tomam suas 

corporações como referência para suas práticas muito mais do que diretrizes da 

organização ou do governo. Esse movimento faz parte da autonomia almejada por 

cada profissional em seu campo de atuação e a criatividade é ativada para solucionar 

os problemas identificados. 

O grupo de profissionais atua no local de trabalho, influenciando as decisões 

da gerente do serviço. Para Lo Presti (2009): 

 

O poder é um recurso relacional. Ele nasce no momento em que se 
estabelece uma relação; não existe antes disso.” (...) E o poder político 
constitui o tecido conectivo no qual se exprimem as relações sociais e a 
integração, em nível público, dos objetivos (e dos destinos) dos membros da 
comunidade. (Lo Presti, 2009, p. 142) 
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Para Buber (2009), a política se baseava no desejo de comunidade, ou seja, 

que o povo vivesse a verdadeira metafísica da amizade e do encontro dialógico.  

Assim, para Torralba i Roselló (2009, p. 140): 

 

O cuidar constitui um processo-em-comunidade. (...) Comunidade, por outro 
lado, refere-se a um conjunto de seres humanos coordenados ao redor de 
uma ideia central, unidos em torno de um núcleo. Cuidar de um ser humano 
é uma tarefa árdua e difícil, especialmente se se trata de um ser que sofre. 
Precisamente por isso, a colaboração efetiva e real entre pessoas – 
voluntários, profissionais, familiares -, cujo centro de gravidade seja ele 
mesmo, resulta sumamente positiva. (Torralba i Roselló, 2009, p. 140). 
 
 

Para Hardt (2003, p. 144, 152, 153) o trabalho afetivo ou imaterial “representa, 

em si e diretamente, a constituição de comunidades e subjetividades coletivas”; que 

são de natureza colaborativa e envolve várias atividades como a assistência médica, 

educação e outros serviços como transportes, entretenimento e publicidade. “O 

trabalho afetivo produz redes sociais, formas de comunidade, biopoder; produz valor.” 

Acompanhando o processo de produção do cuidado no SAD, percebi que há 

esse “desejo de comunidade” que pulsa na maioria dos profissionais e na própria 

gerente. Poucos profissionais não compunham esse “desejo de comunidade” e me 

perguntava o “por quê?”.  

Exatamente as pessoas que não compunham o “espírito de comunidade” eram 

as mesmas que se isolavam ou usavam de artifícios para “burlar” o trabalho. Nesse 

sentido, lembro Buber (1987, p. 37): solidão é finitude e limitação, comunhão é 

liberdade e infinitude”. 
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As precariedades constitutivas do cotidiano de trabalho 

 

 

 

 

 

 

Esse plano de visibilidade mostra as condições precárias vividas no cotidiano 

do trabalho como uma das principais causas de sofrimentos dos trabalhadores, as 

quais foram muito evidentes durante toda a realização do campo.  

O reduzido número de profissionais nas equipes de trabalho é um dos 

problemas que afeta a organização e o planejamento da assistência, gerando 

desânimo nas equipes de saúde.  

As cenas registradas mostram a dificuldade que a gerente do serviço enfrenta 

para manter o número adequado de profissionais para a assistência.  

 

Converso com a Enfª (H) que explica que foi contratada por dois meses pela Secretaria Municipal 

de Saúde para desenvolver um projeto de sua autoria que visa organizar e iniciar um grupo de 

cuidadores no SAD. Só que já se passou um mês e ela não conseguiu realizá-lo porque está 

executando atividades de enfermagem, pois há falta de pessoal nas equipes.  No momento só há, 

oficialmente, uma enfermeira, que é gerente do SAD; as equipes estão sem enfermeiros 

assistenciais. (Cena registrada em 15/01/15) 

(...) 

À tarde não há médico na equipe 1; a técnica de enfermagem (D) e a enfermeira (H) saem para 

visita de acompanhamento. (Cena registrada em 15/01/15) 

(...) 

Soube que a técnica de enfermagem (D), da equipe 1, estava em licença médica e (H) estava 

sozinha para cobrir essa equipe pela enfermagem. (Cena registrada em 10/02/15) 

(...) 

As duas equipes estão completas, porém não podem sair porque tem carro, mas não tem 

motorista. (Cena registrada em 06/04/2015) 

(...) 

As auxiliares de enfermagem (D) e (G) não vieram. (D) foi levar o pai ao médico e (G) ligou 

dizendo que estava com dor de cabeça. (Cena registrada em 30/04/2015) 

(...) 

Informam-me que Enfª (U), a fisioterapeuta (I), a auxiliar de enfermagem (F) e o Enfº (V) estão 

em férias e retornam somente no final da próxima semana, ou ainda no início da outra semana. 

A fisioterapeuta (J) está em licença médica. (Cena registrada em 16/07/2015) 

 

 

Nas várias cenas apresentadas, pode-se identificar a falta de profissionais e o 

alto absenteísmo no SAD. 

Neste plano de visibilidade são apresentadas cenas que ilustram as 

dificuldades cotidianas enfrentadas pelas equipes para a realização 

de uma atenção domiciliar integral e resolutiva.  
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Outra dificuldade vivenciada é o número inadequado de equipamentos como 

carro, aspiradores e concentradores de oxigênio, bem como o estabelecimento de 

rotina adequada para higienização de equipamentos.  

 

Vivo com a equipe um dos primeiros dias de férias de (Z), acompanhando a enfermeira (H) que  

a está substituindo. 

Acompanho (H) em uma reunião com outras enfermeiras na Santa Casa de Misericórdia, para 

tentar resolver o problema de falta de aspiradores e a necessidade de estabelecer uma rotina 

para limpeza e desinfecção dos que estão em uso nos domicílios. As enfermeiras da Santa Casa 

propõem realizar a desinfecção semanal de todos os aspiradores. (H) tenta explicar que isto é 

inviável para o SAD, tendo em conta a falta de frascos e borrachas para fazer a troca e 

manter o aparelho em uso nos domicílios.  

As enfermeiras da Santa Casa ignoram a dificuldade e uma delas fala: - Então é melhor não ter 

o serviço de atenção domiciliar, porque não tem condições de funcionar! (Cena Registrada 

em 22/01/15) 

(...) 

Retornamos de uma visita e (H), pega uma pasta para organizar a “fila” de pacientes que 

precisam de concentrador de O2 e vê que existem 10 pacientes esperando e só tem dois 

aparelhos disponíveis. (Cena registrada em 10/02/15 Manhã)   

(...) 

Ao chegar no SAD encontro a equipe 2, pronta para sair. (K) estava irritado e comentou que 

não pôde sair antes porque estava sem carro. Cena registrada em 24/04/2015) 

 

 

A falta de recursos materiais e de equipamentos traz uma carga de sofrimento 

aos trabalhadores justamente porque torna-se impossível organizar o trabalho e, 

segundo Dejours (1994, p. 28), “quando não há mais arranjo possível da organização 

do trabalho pelo trabalhador, a relação conflitual do aparelho psíquico à tarefa é 

bloqueada, abrindo-se o domínio do sofrimento.” 

Há uma distância entre o que se coloca nos manuais do Ministério da Saúde e 

a prática cotidiana nos municípios. A responsabilidade dos gestores municipais em 

relação à manutenção do número de profissionais suficientes à assistência, 

equipamentos e materiais necessários não sofre fiscalização e acompanhamento 

qualitativo nem do Estado, nem da União durante o processo de gestão, o que dificulta 

ainda mais a efetivação de um projeto de sistema universal de saúde. 

Ilustrando com mais uma cena, envolvendo agora os cuidadores e a impotência 

dos profissionais de saúde que não conseguem responder às suas necessidades 

prementes. 

 

Em uma visita domiciliar: - A cuidadora conta sobre sua rotina de cuidados e diz que precisa de 

uma cama hospitalar, pois sua coluna não aguenta mais. A Enfa. (H) orienta que esse recurso 

a Prefeitura não oferece e informa que ela pode alugar por convênio com a Funerária. A 

cuidadora informa que o convênio que tem com a Funerária não cobre cama hospitalar, o assunto 

acaba sem solução. (Cena registrada em uma Visita Domiciliar em 10/02/2015) 
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A falta de recursos parece ser a normalidade tanto para os trabalhadores como 

para os cuidadores que constroem alternativas à composição de serviços, associando 

opções disponibilizadas no SUS e nos serviços suplementares para a produção do 

cuidado.  

Na próxima cena, é visível a carga de responsabilidade que é depositada ao 

cuidador/familiar do idoso acamado.  

 

Ficamos alguns instantes sozinhos no interior do quarto do Sr. Antônio que estava deitado em 

uma cama comum, muito baixa e com a cabeceira elevada por alguns cobertores e cobertas. 
Ao final do atendimento e assistência, Dr. (L) solicitou uma avaliação do neurologista para 

esclarecer o diagnóstico; renovou algumas receitas de remédios que o Sr. Antônio tomava e 

orientou a cuidadora a marcar o especialista no Centro de Especialidades Médicas 

(CEME). Para levá-lo até lá, deverá pedir transporte na prefeitura. Dr. (L) concluiu a visita 

orientando a cuidadora a providenciar uma cama hospitalar e avisou que ele acompanharia 

o caso, porém gostaria desta avaliação para saber exatamente o diagnóstico. (Cena registrada em 

uma visita domiciliar em 29/07/2015) 

(...) 

 

A família torna-se responsável por ações que poderiam ser providenciadas pelo 

SAD, se houvesse a integração de serviços no sentido de efetivar a integralidade do 

cuidado. Em outros estudos como Rehem e Trad, 2005; Thumé et al., 2010; Bertussi, 

2007, a sobrecarga da família cuidadora também é evidente.  

Quanto à assistência nutricional, esta ocorre com certa dificuldade, como 

veremos:  

No grupo de cuidadores, uma cuidadora reclama que é difícil conseguir a dieta pela Prefeitura, 

atualmente precisaria voltar à nutricionista para avaliar e pedir a dieta em alto custo, porém, a 

profissional está em férias e não há substituta. (Cena registrada em um Grupo de Cuidadores 

em 29/01/2015) 

(...) 

Durante a visita, a auxiliar de enfermagem (G) explica à cuidadora que deve ir ao CEME e 

procurar pela nutricionista (TT) que atende os pacientes do SAD e ela dará as orientações e 

fará a solicitação da dieta para o paciente. (Cena registrada em uma visita domiciliar em 

13/05/2015) 

 

 

Penso que este seja um dos grandes “desvios” que o SAD executa, ou seja, 

não há avaliação “in locu” pela nutricionista e essa forma de “ajeitar” a assistência 

pode incorrer em outros problemas assistenciais, no sentido de não atender 

plenamente as necessidades de saúde dos pacientes acamados e dependentes de 

um suporte nutricional. 

Na próxima cena, é possível identificar a estrutura inadequada de algumas 

unidades de saúde que compõem a rede de atenção primária.  
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Após a realização de uma visita, a equipe comenta sobre a paciente que tem obesidade mórbida: 

(F) diz: - Você viu o guindaste que ela tem? Coitada! Já pensou?! Essa paciente está com a 

gente porque a cadeira de rodas dela, que é adaptada, não passa pela porta da UBS! Aí a 

(Z) deixou-a no SAD! 

A Auxiliar de enfermagem (E) conclui: - A unidade deveria ter uma porta maior, né?! E ninguém 

da unidade vem na casa dela! (Cena registrada em uma visita domiciliar em 06/04/2015) 

 

 

É um caso em que os profissionais da UBS deveriam atender, porém, devido 

ao modelo assistencial, que não prevê a saída dos profissionais da unidade de saúde, 

o SAD foi acionado para seguir a paciente no domicílio. Importante esclarecer: quando 

o modelo assistencial pertence à Estratégia Saúde da Família (ESF), o atendimento 

domiciliar é realizado. 

Outros estudos, como o de Rehem e Trad (2005), verificaram a dificuldade de 

participação de unidades de saúde da rede de atenção primária na atenção domiciliar 

devido a várias outras atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde das UBS e 

USF.  

Além disso, a cena traz a discussão sobre a arquitetura nem sempre adequada 

à exigida para a operação dos equipamentos de saúde. Apesar de existir 

regulamentações sobre a construção e organização adequada dos espaços de saúde, 

ainda vivenciamos adaptações em casas para servirem como equipamentos de 

saúde. É um assunto controverso, porque é o público que fiscaliza o público, e parece 

ter dois pesos e duas medidas quando se trata de cumprimento de normas sanitárias. 
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A equipe cuidando 

 

 

 

 

 

Esse encontro entre profissionais da saúde e pessoas leigas compreende 

relações que podem gerar parceria, complementaridade ou ser conflitiva e gerar 

disputa de “planos terapêuticos”; não há um formato único, e sim “encontros” de 

humanidades diversas.   

Neste plano de visibilidade, inicialmente destaco o cuidado a partir de cada 

“núcleo profissional”. Para Campos (2000, p. 216), o uso dos conceitos de Núcleo e 

Campo de responsabilidades profissionais que atuam num processo de trabalho 

interdisciplinar tem sido um bom dispositivo para analisar o trabalho em equipe.  

 

O Núcleo de responsabilidade de cada profissional indica uma identidade: o 
compromisso com certo saber e com um conjunto de práticas e de tarefas. O 
Campo é uma ampliação situacional do Núcleo, orientada pela necessidade 
de se cumprirem objetivos acordados em um dado contexto, ou seja, a 
definição de Campo depende da existência de recursos (financeiros, técnicos, 
humanos, etc.). (Campos, 2000, p. 216, 217) 
 
 

Assim, o conhecimento mais específico de cada profissional é considerado 

Núcleo e, o espaço de intercessão, de confluência, em que os conhecimentos se 

fundem, é considerado Campo. 

A seguir, destaco algumas cenas de atuação da equipe em algumas visitas de 

procedimentos rotineiros, como um ritual que se desenrola a cada entrada num 

domicílio.  

 

Em uma das primeiras visitas que acompanho: Nossa chegada naquela casa simples, antiga 

e muito desorganizada foi um bálsamo para o filho e a nora da idosa acamada, que estavam 

ávidos por informações e orientação. Atentos procuravam atender todas as solicitações e 

recomendações, pois tudo aquilo era novidade para eles. D. Maria, 78 anos, estava acamada 

após um AVC, e havia chegado no dia anterior em casa após uma longa internação na Santa Casa 

de Misericórdia. A Enfa. (H) avaliou os sinais vitais, conversou com o filho, avaliou as feridas 

e fez curativos, orientando como deveriam ser feitos. Também orientou quanto à 

administração de dieta e medicação por sonda nasogástrica e quanto ao fornecimento de 

materiais pelo SAD. Também combinou com o filho/cuidador para ir ao SAD abrir o prontuário 

e pegar uma solicitação de relatório médico para levar ao hospital, pois não conseguimos 

identificar se a paciente estava com sonda nasogástrica ou nasoenteral, o que influencia para 

Este plano de visibilidade evidencia as ações da equipe do SAD no 

cuidado às pessoas acamadas e o apoio a seus cuidadores e 

familiares. 
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orientar o tempo de troca. A família respira aliviada, parece que se sentiram amparados. 

(Cena registrada de uma visita domiciliar em 22/01/15) 

 

 

A intervenção da enfermeira, mesmo estando sozinha no atendimento, 

pareceu-me muito adequada e completa. Ajudei-a a realizar os curativos e foi visível 

a satisfação da família naquele atendimento. 

 

Por volta de 9h chega o motorista (M). A equipe 2, {(E), (F) e (G)} se organiza e, por volta de 

10h, saem para visita e eu as acompanho.  

(F) e (E) acompanham (G), que se coloca sempre à frente do grupo, iniciando a apresentação às 

cuidadoras, no papel de interlocutora da equipe. 

(E) verificou os sinais vitais e (F) se encarrega de deixar algum material necessário, somente (G) 

avalia o caso e faz as orientações às cuidadoras. (Cena registrada de uma visita domiciliar em 

20/02/15) 
(...) 
Acompanho uma visita ao Sr. Isaías, 77 anos - PO tardio de cirurgia abdominal, com colostomia, 

apresenta febre e escaras; está em cama hospitalar, há dois meses, em casa. Sua cuidadora é a 

esposa idosa. A auxiliar de enfermagem (G) toma à frente da equipe e faz as orientações 

necessárias, responde as dúvidas da cuidadora e após realizarem os curativos nas escaras 

orienta chamar o SAMU e levá-lo à UPA para avaliação médica e fazer um RX de tórax 

para investigarem esta febre. A cuidadora concorda. (Cena registrada em uma visita 

domiciliar em 20/02/2015) 

 

 

A atuação da equipe de enfermagem me pareceu bastante organizada e 

adequada, cada profissional se posicionava respeitando uma hierarquia. Todas 

trabalhavam de forma coordenada, cada uma fazia uma tarefa, havendo certa 

cooperação entre elas. Segundo Dejours (2015), a cooperação é fruto de 

contribuições singulares, relação de dependência entre os sujeitos, o que gera um 

trabalho de caráter coletivo. A cooperação no trabalho coletivo pode contribuir para 

uma maior qualidade no cuidado, e minimizar os erros ou insuficiências pessoais.   

Assim como ocorreu com as cenas acima narradas, acompanhei diversas 

outras intervenções realizadas pela equipe de enfermagem composta basicamente 

por auxiliares de enfermagem e técnicas de enfermagem, atuando especificamente 

no seu núcleo profissional.  

E, apesar de ter presenciado algumas resistências no grupo de enfermagem, 

como discuti no plano de visibilidade “Os bastidores da Atenção Domiciliar: os 

micropoderes”, a relação das profissionais de enfermagem com os pacientes e 

cuidadores seguiram com profissionalismo, escutando com atenção as queixas, 

buscando oferecer soluções, construindo o cuidado com os cuidadores, numa 

experiência dialógica.  
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Nas próximas visitas, há a presença de médicos nas equipes e isto dá maior 

segurança à equipe de enfermagem e principalmente aos cuidadores. 

 

Chegamos à casa do Sr. José Carlos, 70 anos, que tem DPOC e Trombose Arterial; a filha do 

paciente logo chega, pois mora vizinha ao pai. Havia um cuidador profissional fazendo o curativo 

nos pés do Sr. José. Dr. (K) aguarda o término do curativo e conversa com o paciente e é 

informado de alterações como edema nas pernas e uma tosse que vem piorando há três dias, 

acompanhada por dispneia. A filha dá informações e pede outras explicações à (K).  

A auxiliar de enfermagem (E) verifica os sinais vitais. Dr. (K) examina o pulmão e acha 

melhor o paciente retornar ao hospital e fazer um Raio X para descartar a hipótese de 

Pneumonia e explica todas as condições que o leva a pensar nisso.  

Sr. José Carlos começa a chorar e diz: - De novo não! Internar de novo?! 

Sua filha tenta tranquilizá-lo.  

Dr. (K) explica que é melhor ir ao hospital, por ser muito arriscado ficar em casa naquelas 

condições e faz o encaminhamento para a filha levá-lo ao hospital.  (Cena registrada de uma 

visita domiciliar em 23/04/2015) 

(...) 

À tarde visitamos D. Aparecida, 87 anos, AVC, deitada em uma cama hospitalar e recebendo 

dieta enteral; a mesma não se comunica.  Encontramos duas filhas da paciente cuidando dela. 

(D) verifica os sinais vitais. Dr. (L) procurou conversar com os familiares da Sra. Aparecida 

tentando entender todo o processo de adoecimento. Avaliou a paciente, fez exame físico e 

fez suas anotações. Deixou as receitas necessárias para a paciente e se colocou à disposição 

da família explicando que a partir daquela data irá acompanhá-la. A família pareceu 

satisfeita.  (Cena registrada de uma visita domiciliar em 29/07/2015) 

 

 

Nas duas situações, foi possível perceber a importância da atuação dos 

diferentes profissionais das equipes, a partir dos seus núcleos profissionais e, tanto 

os médicos como a enfermagem, atuaram de maneira a compor o cuidado com os 

cuidadores, constituindo o Campo da atenção domiciliar.  

Diante da comunicação estabelecida entre a equipe de saúde e os cuidadores 

e pacientes, lembro Torralba i Roselló (2009, p.151) que dentre tantos aspectos da 

categoria “cuidado” nos indica que: 

O cuidado é uma modalidade comunicativa, na qual a linguagem não-verbal 
ocupa um papel central. Não há cuidado sem comunicação, mas nem toda 
comunicação se identifica com o cuidar, pois o cuidar é um modo de 
comunicação no qual verbalidade e não-verbalidade se encontram 
intrinsecamente unidas. O cuidar compreende o desenvolvimento excelente 
da linguagem verbal e não-verbal, pois a pessoa enferma é 
extraordinariamente sensível à linguagem dos gestos e apreende com muita 
facilidade o estado de ânimo do cuidador e sua textura humana. (Torralba i 
Roselló, 2009, p. 151) 
 
 

Com a inserção no campo de pesquisa, acompanhei as duas EMAD compostas 

por diferentes profissionais, principalmente com diferentes médicos; é interessante 

acompanhar vários profissionais em suas práticas de ação no domicílio, cada qual 

com seu modo de abordar a família e o paciente.  
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Esta experiência permite apontar que há profissionais mais bem preparados 

para executar esse tipo de assistência do que outros, sendo que um dos diferenciais 

é que alguns fazem uma melhor “escuta” das necessidades de saúde das pessoas 

que buscam o serviço, do que outras, resultando na composição de condições para 

alcançar a integralidade da atenção à saúde. 

Torralba i Roselló (2009, p. 137) nos esclarece que a ação do cuidar é uma 

relação interpessoal que se fundamenta em uma assimetria entre dois polos do 

vínculo. Porém, apesar dessa assimetria fundamental que é, em si, uma riqueza em 

toda relação interpessoal, deve existir uma simetria de ordem ética, a qual expressa 

a humanidade. 

Na próxima cena acompanho outro modo de atuar que visivelmente não se 

realiza como um cuidado interdisciplinar solidário.  

Saio com a equipe: a auxiliar de enfermagem (E), Dr. (K) , Enfa. (U) e o motorista. Vamos ver 

D. Maria, 67 anos, que saiu da Santa Casa no dia anterior. Trata-se de um pós-operatório tardio 

de Câncer de esôfago, com jejunostomia e traqueostomia.  

(E) verificou os sinais vitais, (K) conversou com a família para entender a história da paciente, 

(U) permanecia olhando, não tomava nenhuma atitude.  

(K) examinou e conversou com a paciente, que dizia ter muita dor em toda região abdominal; 

após orientar sobre o pós-operatório, perguntou aos cuidadores se tinham alguma dúvida.  

O filho pergunta sobre cuidados com a jejunostomia. (K) olha para a Enfa. (U) esperando 

sua resposta, mas ela não responde e (K) segue com orientações.  

Em seguida o cuidador pergunta sobre a fisioterapia. Dr. (K) informa que encaminhará um 

pedido para as fisioterapeutas do SAD, mas vai demorar por que estão em férias. Então, 

orientei alguns exercícios que eles poderiam fazer. 

(K) se aproximou e também propõe alguns outros movimentos… 

(U) só observa, não fala nada. 

Como já estávamos para sair, e não tinha visto nenhuma atuação de (U), provoquei uma possível 

orientação…  

Eu pergunto: - Vocês sabem fazer os curativos da traqueostomia e da jejunostomia? Têm 

alguma dúvida? 

Um cuidador perguntou: - Nós passamos iodo na barriga; pode? 

Eu falo: - Iodo? Então? E olho para (U), que não se manifesta.  

Dr. (K)  responde: - Em volta pode. Na traqueostomia é só trocar a gaze e o cordão, mantendo 

limpo o local. E na jejunostomia pode colocar iodo em volta do orifício. 

Eu confirmo: - É sim! Pode ser. Olho para (E) que não diz nada, só olha de canto de olhos para 

mim. 

(U) finalmente entra com uma informação. - Iodo não precisa! Basta limpar com soro 

fisiológico, não precisa de iodo, não se usa mais! 

Despedimos e (E) pediu para alguém da família ir ao SAD para abrir um prontuário. (Cena 

registrada em uma visita domiciliar em 06/08/2015) 

 

 

Nessa experiência acompanhando a atuação da enfermeira (U), percebi que as 

auxiliares de enfermagem tinham razão em suas queixas sobre a atuação dessa 

enfermeira, pois a profissional não tinha uma atitude proativa, necessária para guiar a 

equipe e dar um suporte adequado aos cuidadores.  
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Aqui também poderíamos compreender que na atenção domiciliar o profissional 

de enfermagem precisa ter, além de um bom preparo técnico, a capacidade de 

compartilhá-lo com o cuidador informal, à medida que este precisa de uma formação 

mínima para proceder o cuidado de maneira segura e adequada às necessidades do 

doente.  

Outros trabalhos, como o de Braga e cols. (2016), afirmam essa necessidade 

de formação e qualificação dos profissionais para a atuação na atenção domiciliar. 

Por fim, há algumas cenas sobre a “disputa” de planos de cuidado entre 

cuidadores e profissionais: 

 

Vamos visitar o Sr. Carlos, sequela de AVC, 73 anos. A intenção de Dr. (K) é dar alta por ser 

AD1, para seguimento na UBS, porém a esposa de Sr. Carlos refere que ele está com tosse há 3 

dias e surgiu uma bolha no pé direito, devido ao contato com a cama. (E) verificou sinais vitais, 

Dr. (K) examinou o Sr. Carlos e orientou a cuidadora quanto aos cuidados para prevenção de 

úlcera por pressão. Não deu alta do programa e perguntou sobre a medicação para a 

cuidadora, que não soube informar bem sobre o número de comprimidos de cada 

medicação. 

(K) percebeu que a dosagem estava sendo mudada pela cuidadora, segundo o que ela referiu 

e o que ele prescreveu anteriormente. (K) reorientou sobre a importância de organizar as 

medicações em uma caixa, separando por horários, além da insulina. 

Ao sair da casa, (K) fala no carro que esta cuidadora não segue as orientações em relação 

aos medicamentos, tem dificuldade de adesão e muda a prescrição. (E) disse que o Sr. Carlos 

é cuidado também pelo filho, e que a esposa não fica muito com ele. (Cena registrada em 

16/07/2015) 

 

(...) 

 

Em entrevista com uma cuidadora, ela diz:  

(...) - Procuro criar minha rotina, do meu jeito e quando eu preciso da receita procuro o SAD. 

(...)  

(Contando sobre uma ligação para pedir receita): (...) -  Eu não estava falando com um 

médico, eu estava falando com uma enfermeira! Então, eu não acho que ela é competente 

de falar assim: - Não pode! - Ela não sabe! Uma que ela não está cuidando do paciente, ela 

não é médica! Se o médico dissesse para mim: - Não pode! Tudo bem! Mas eu acho que ela não 

teria autoridade para dizer que não pode, (...). 

- Porque dois comprimidos não estava dando certo! Eu pedi três, que aumentasse. Dr. (A) 

aumentou! E eu achei que ficou bom! Não incomodo mais! (Transcrição de gravação de uma 

entrevista com a cuidadora Iva em 23/06/2015) 

 

 

Nas cenas apresentadas há duas situações. Na primeira, parece que a 

cuidadora não compreendeu qual é a rotina de medicações, porque é idosa e partilha 

do cuidado com seu filho; assim, confunde-se e medica o paciente conforme seu 

entendimento.  

Na segunda cena, há certa disputa de “saberes” e “poderes”, entre a cuidadora 

e os outros profissionais não médicos, comportamento de desvalorização recíproca 
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entre o cuidador e o profissional de saúde, situação que também aparece em outros 

estudos como em Karsch (2004) e Carvalho; Feuerwerker e Merhy (2008). 

Segundo Besse, Cecílio e Lemos (2014, p. 213): 

 

Pode-se dizer que o trabalho em saúde é produzido por meio do encontro 
(individual ou coletivo) entre trabalhadores e usuários, e envolve sempre certo 
grau de disputa de planos de cuidado. Para haver uma produção 
intercessora, é fundamental que os trabalhadores reconheçam como legítima 
a formulação de um plano de cuidado por parte do usuário ou do cuidador, e 
que as tecnologias que favoreçam a comunicação e a construção de vínculos 
orientem o trabalho em saúde, na possibilidade de trazer para uma 
conversação essa disputa, não como confronto, mas como mútua 

composição. (Besse, Cecílio e Lemos, 2014, p. 213) 

 

Nota-se também que há a supervalorização do profissional médico e 

desvalorização da enfermagem, o que também é conhecido como um traço cultural 

de nossa sociedade que historicamente valoriza o saber médico.  
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Binômio Paciente-Cuidador 

 

 

 

 

 

Acompanhar a equipe do SAD nas visitas para assistência ou avaliação para 

admissão no serviço foi uma experiência de grande envolvimento com as equipes de 

saúde, com os pacientes e cuidadores, inclusive participando diretamente do cuidado 

de acamados e em outras atividades do serviço, como destaquei anteriormente. 

Todos os doentes visitados recebiam assistência tipo AD1 ou AD2, estavam 

acamados e, devido a sequelas de doenças crônicas, não se comunicavam. Durante 

o período de vivência no campo visitei quarenta e uma pessoas acamadas. 

Como cuidadores encontrei pessoas da família do doente, principalmente 

mulheres cuidadoras como mães, esposas ou filhas do doente. Na análise do banco 

de dados do SAD os cuidadores são compostos por 83% mulheres e 17% homens.  

Como critérios de inclusão no SAD, a pessoa doente deve estar impossibilitada 

de ir a uma unidade de saúde, por estar acamada ou por outro problema de mobilidade 

e precisa ter um cuidador responsável diuturnamente.  

Para o sistema de saúde, a desospitalização de casos estáveis e crônicos 

colabora com a dinamização dos leitos hospitalares, diminui os gastos, favorece a 

diminuição de infecção hospitalar e humaniza o cuidado porque reserva o tempo de 

internação para procedimentos específicos e complexos que exigem a segurança do 

ambiente hospitalar. (Feuerwerker e Merhy (2008); Thumé (2010); Pereira (2014). 

O estudo de Silva et al. (2010, p. 175) aponta que mesmo cuidando no espaço 

do domicílio, os profissionais da saúde – médicos e enfermeiros – continuam sendo 

fundamentais para definição do plano terapêutico, pois são esses profissionais que 

prescrevem os cuidados a serem administrados. E indica que: 

 
A potencialidade inovadora da atenção domiciliar se dá pela maior 
permeabilidade das equipes aos diferentes aspectos vivenciados pelos 
usuários e suas famílias e pela produção de um cuidado ampliado que não 
se restringe aos aspectos biológicos da doença. Assim, são desenvolvidas 
inovações tecnológicas de cuidado e maiores possibilidades de efetivação do 
trabalho em equipe, que articula e compartilha diferentes saberes e práticas 
profissionais nos projetos terapêuticos, com ampliação da autonomia (dos 
usuários ou dos cuidadores). (Silva; Sena; Seixas; Feuerwerker; Merhy, 2010, 
p. 175) 

Neste plano de corte apresentamos elementos da realidade dos 

doentes acamados e seus cuidadores. 
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Assim, o cuidador no domicílio assume responsabilidades de cuidados que 

seriam realizados pela equipe de saúde, se a pessoa doente dependente de cuidado 

de longo prazo estivesse internada no hospital. Portanto, a atenção domiciliar como 

modelo assistencial possibilita que o cuidado seja realizado num espaço conhecido, 

com significado afetivo para a pessoa doente e que, minimamente, preserva certa 

autonomia do doente. (Lacerda, 2010) 

O cuidador, de certa forma, passa a fazer parte da equipe de saúde, porque 

assume responsabilidades em relação ao projeto terapêutico do paciente, e exigirá da 

equipe de saúde a disposição para o diálogo e troca de experiências. 

Nesse sentido, a atenção domiciliar, como modalidade de assistência, exige 

um perfil de profissional motivado para estabelecer um relacionamento dialógico e de 

escuta, que valorize a criatividade e tenha sensibilidade para construir um ambiente e 

um relacionamento terapêutico com os usuários, família e cuidadores, visando a 

produção do cuidado.  

Silva; Sena; Seixas; Feuerwerker e Merhy (2010, p.175) discutem sobre a 

importância de um perfil profissional diferenciado para atuar na atenção domiciliar. 

 

Como esse é um arranjo produzido pelas equipes, sem apoio específico do 
gestor, fica evidente a necessidade de se contar com profissional habilitado, 
com perfil adequado ao trabalho multiprofissional e interdisciplinar da atenção 
domiciliar. Assim, pela força do encontro trabalhador-cuidador-usuário e pelo 
projeto ético-político que orienta o trabalho de muitas das equipes, a atenção 
domiciliar constitui-se uma potência instituinte de transformação das práticas 
de saúde. (Silva; Sena; Seixas; Feuerwerker e Merhy, 2010, p.175) 
 
 

Segundo Feuerwerker e Merhy (2008), existe uma paixão na atitude dos 

profissionais das equipes de AD, o que também confirmei durante o período de 

convivência no SAD. 

Neste plano de corte, o encontro com os pacientes e cuidadores, apesar de ser 

rápido, porque em cada residência havia a preocupação de atender as necessidades 

mais imediatas do paciente e do cuidador, as diferentes situações de vivência do 

sofrimento me chamaram a atenção para três planos de visibilidade:  

- O universo da perda da autonomia: o acamado 

- O universo do Cuidador 

- O ponto de vista do cuidador 
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O universo da perda da autonomia: o acamado 

 

 

 

 

 

 

 

Neste plano de visibilidade, diferentes realidades sociais e humanas estão 

presentes enfrentando o mesmo problema: a doença que exige um cuidado de longo 

prazo.  

As cenas registradas revelam não só o funcionamento de uma organização de 

trabalho - o serviço de atenção domiciliar, mas o encontro do humano com a 

vulnerabilidade humana, vivenciada por pessoas, na maioria idosas, dependentes de 

cuidados de longo prazo acarretada por doenças crônicas e degenerativas.  

Se refletirmos sobre nossa condição humana daremos conta do quanto somos 

vulneráveis, pois estamos frequentemente expostos a vários tipos de perigos: “perigo 

de adoecer, perigo de ser agredido, perigo de fracassar, perigo de morrer. Viver 

humanamente significa, pois, viver na vulnerabilidade”. (Torralba i Roselló, 2009, p. 

57). Como diria um personagem de Guimarães Rosa, em frase antológica da obra 

Grande Sertão Veredas: “viver é muito perigoso”. 

Para Butler (2006, p.16) a vulnerabilidade é condição própria de nosso estar no 

mundo, é uma vulnerabilidade original em relação ao outro.  

A vulnerabilidade significa fragilidade, precariedade e a experimentamos 

pessoal e coletivamente. Porém nos damos conta instintivamente dessa 

vulnerabilidade, e procuramos nos proteger, mantendo nossa segurança pessoal e 

coletiva, nos alimentamos, nos abrigamos do vento, chuva e sol, enfim, buscamos 

suprimir nossa vulnerabilidade. Além dessa instintividade temos a capacidade de 

pensar, de nos dar conta de nossa vulnerabilidade e buscar soluções para enfrentá-

la. (Torralba i Roselló, 2009, p. 57 - 67) 

Os profissionais dos serviços de atenção domiciliar encontram, com certa 

frequência, pessoas em situações de vulnerabilidade social, mas muitas vezes estas 

não têm consciência de que estão sendo negligenciadas ou violentadas por outros. 

Neste plano de visibilidade apresento o encontro com a 

vulnerabilidade humana e a realidade da perda da autonomia das 

pessoas acamadas. 
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São pessoas, na maioria idosas, vivendo realidades que demandam ações de 

intervenção do serviço social e, por vezes, ação da justiça para proteger seus direitos 

humanos fundamentais.  

As cenas que escolhi para compor esse plano de visibilidade são exemplos de 

vários tipos de vulnerabilidades percebidas nos diversos contextos de enfermidade.  

Dentre os vários tipos de visita para assistência, pude acompanhar também 

visitas com enfoque em demandas sociais, que necessitavam da avaliação do serviço 

social para identificar condições de maus tratos e negligência, que são 

vulnerabilidades sociais resultantes da perda de autonomia. 

As visitas domiciliares realizadas pelo SAD pretendem avaliar o grau de 

dependência do paciente e a capacidade do cuidador para o cuidado necessário, que 

são as condições preliminares para a admissão no programa, bem como têm o escopo 

de acompanhar a pessoa dependente de cuidados de longo prazo, fornecendo 

assistência de saúde multiprofissional; orientações e encaminhamentos na área 

social, até alcançar a alta do programa por cura, por internação hospitalar ou por 

morte.  

Para ser admitido no SAD é necessário ter um cuidador responsável, porém, 

no caso relatado a seguir, a paciente tem permanecido sozinha em sua casa, mesmo 

precisando de ajuda para fazer um curativo, entre outras demandas. O SAD a admitiu 

porque uma sobrinha referiu ser sua cuidadora e a intenção aqui era encontrar essa 

“cuidadora” para conscientizá-la de que a paciente não pode permanecer sozinha, 

além de levantar possibilidades para resolução dessa situação. 

 

Fomos à casa de D. Rita, 84 anos, mora sozinha e tem úlcera varicosa no membro inferior 

direito, que limita seus movimentos por permanecer com a perna enfaixada. A ferida é 

extensa e com secreção purulenta. A auxiliar de enfermagem (D) e a Enfa. (H) fazem o 

curativo. A sra. Rita está repetitiva na conversa e esquecida dos momentos atuais. Na casa tem 

um senhor que está cortando o mato no quintal, ele é um vizinho. A sobrinha não 

compareceu ao encontro marcado previamente pela assistente social (R). Surge, passando 

em frente à casa, uma senhora conhecida de D. Rita, ela entra na casa e, após entender quem 

somos fornece um número de telefone para (R), que é de uma outra sobrinha de D. Rita.   

(R) tentou contato por celular com essa sobrinha, que desligou o telefone no meio do assunto. 

(R) conversa com D. Rita com calma, tentando explicar que ela não pode ficar sozinha em casa 

e precisa de alguém para fazer curativo e cuidar dela. Durante a conversa fica sabendo que D. 

Rita “ajuda” com dinheiro a sobrinha inscrita como cuidadora.  A equipe vai conhecer as 

condições de vida da paciente e constata que só há na cozinha: arroz, feijão e farinha de 

milho para comer; tem muitas batatas podres numa fruteira e a geladeira está vazia. No 

tanque, havia várias faixas-crepe para lavar e roupas sujas. Aquela conhecida que havia 

entrado para falar conosco, se comprometeu a fazer o almoço naquela manhã para D. Rita 

e ver se na Pastoral da Saúde alguém poderia vir diariamente trocar o curativo. Despedimo-

nos. (Cena registrada em 15/01/2015) 
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Na situação vivenciada, há clara negligência de cuidados, solidão e exploração 

financeira, deparamo-nos com vulnerabilidades de ordem ética, social e cultural, 

situação que nos deixou indignadas.  

A vulnerabilidade ética, do ponto de vista filosófico, refere-se ao dever moral de 

proteger o sujeito mais frágil e depreciável. A equipe aqui precisa ter e tem, uma 

atitude de se encarregar do sofrimento humano que se apresenta. Na concepção de 

Lévinas (apud Torralba i Roselló, 2009, p.63) “sofrer por outro é tê-lo ao cuidado, 

apoiá-lo, estar em seu lugar, consumir-se por ele”.  

A vulnerabilidade social se apresenta pelo isolamento, desproteção e, no caso, 

a idosa também é explorada economicamente.  

A vulnerabilidade cultural refere-se à ignorância e ao desconhecimento sobre 

um determinado saber, no caso a doença, suas implicações e cuidados. Na 

experiência vivida presencio que as profissionais de saúde se empenham em 

estabelecer, a partir da empatia, uma comunicação adequada ao nível de 

compreensão da paciente para melhorar o conhecimento a respeito de sua doença e 

os cuidados necessários, porém, este empenho pode não ter sido eficaz devido a 

Alterações Cognitivas Leves (ACL) presentes na paciente.  

O conceito de ACL refere-se “à alterações em idosos não-demenciados, 

portadores de um leve déficit cognitivo que se expressa em alterações na memória” 

(Canineu, Stella e Samara, 2006, p. 253). Assim, fica evidente que a figura do cuidador 

é imprescindível para fechar o ciclo de cuidado no modelo de assistência domiciliar. 

Uma possibilidade de resposta para melhor acompanhamento da população 

vulnerável é o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em “N” existem 

dezessete unidades, para uma população estimada para 2015 de 241.389 habitantes, 

com 39.768 habitantes cadastrados nessas unidades, resultando em uma taxa de 

cobertura de 21,12%. (IBGE, 2015) 

Se a cobertura por unidades da ESF fosse maior no município, faria diferença 

para o acompanhamento de vários casos como o de D. Rita. Ou para o caso de uma 

senhora idosa acamada cujo filho, dependente químico, era seu cuidador e não 

pudemos entrar na casa porque não atenderam a porta. E aí?! O que podemos fazer? 

Existe morosidade nos sistemas de apoio sociais como o Conselho do Idoso e o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  
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No Brasil temos o Estatuto do Idoso publicado na forma da Lei 10.741 de 

01/10/2003 que regulamenta os direitos das pessoas com idade a partir de sessenta 

anos (Brasil, 2003). É uma legislação protetora que avançou em aplicação desde sua 

publicação, porém ainda está longe de ser efetiva porque precisa de maior divulgação 

na sociedade para a tomada de consciência, maior mobilização social que force as 

mudanças necessárias e investimentos em projetos sociais de transformação. 

Na próxima cena presenciamos um “grito de socorro” com um pedido de 

assistência de enfermagem por 24 horas no domicílio.  

 

Chegamos à casa de Carlos, portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) para uma 

avaliação socioeconômica. Trata-se de um processo que tramitou no Ministério Público e 

resultou numa liminar favorável à família, determinando à Secretaria Municipal de Saúde 

o fornecimento de assistência de enfermagem no domicílio diuturnamente. A Assistente 

Social do SAD foi fazer uma avaliação social determinada pela assessoria jurídica da Secretaria 

de Saúde.  

A ação foi solicitada pela esposa e cuidadora que alega não ter mais condições físicas e 

psicológicas de cuidar de Carlos, pois são 8 anos de dedicação.  

Carlos é um homem jovem, cerca de 45 anos, está deitado em uma cama hospitalar em um quarto 

escuro, pois ele não queria luz. Está emagrecido e com sinais de paralização dos membros 

inferiores. A casa, que é herança dos pais de Carlos, é simples e ao lado funciona um salão de 

cabeleireira, onde sua irmã trabalha. Até uma semana antes o paciente estava morando em seu 

apartamento, mas devido à dificuldade de transportá-lo ao banheiro para tomar banho, a família 

resolveu montar um quarto na casa dos pais, por ter mais espaço e a porta do banheiro ser mais 

larga, permitindo que uma cadeira de banho passe por ela.  

Percebe-se muito sofrimento, muitas privações provocadas pela doença de Carlos; a esposa 

está visivelmente desgastada e deprimida. À medida que respondia o questionário social, 

percebíamos que era mesmo a única saída que essa mulher poderia enxergar, principalmente por 

viver sob um rígido controle econômico, contando apenas com uma pensão e a ajuda da filha 

adolescente que trabalha durante o dia e estuda à noite. Ainda assim, pagam um plano da 

UNIMED para garantir a fisioterapia de Carlos, duas vezes por semana, o restante ela recorre 

ao SUS na UBS, onde pega fraldas e medicamentos. 

A assistente social (R), após escutar as demandas e motivos da cuidadora, explicou que a 

determinação desta liminar talvez demore para ser cumprida, pela falta de funcionários na 

prefeitura, mas não descartou a possibilidade de o Estado enviar algum funcionário para fazer 

cumprir a determinação judicial. Despedimo-nos e ficamos desoladas com a situação. (Cena 

registrada em 15/01/15) 

 

 

Este foi um caso de judicialização contra a prefeitura, que respondeu com 

passos burocráticos, por meio de uma avaliação social e econômica da família, a qual 

foi realizada pela assistente social do SAD. No fundo, foi uma forma de delongar mais 

a resposta à necessidade dessa família que se desespera com a evolução de uma 

doença crônica em um jovem adulto que não é acompanhado pelo SAD. 

Este seria um caso a ser atendido por unidades de saúde da rede de atenção 

básica, classificado como Atenção Domiciliar tipo 1 – AD1, como proposto pelo 

Programa Melhor em Casa, para tratar pacientes portadores de doença crônica, pois 

a assistência domiciliar é menos traumática e desgastante para o paciente, porém, 
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como em tantos outros casos, há a sobrecarga da família em relação ao cuidado e 

não há, em nosso sistema de saúde, algum serviço de apoio social domiciliar. 

Penso na possibilidade de outras formas de atenção domiciliar com cuidadores 

mantidos pelo SUS ou com participação voluntária. Muitos processos judiciais 

ocorrem porque nascem de um desespero familiar e pela falta de efetivo apoio aos 

cuidadores.  

Aqui também surge a questão dos arranjos que a população faz para conseguir 

o atendimento às necessidades de saúde, como o uso do sistema de saúde 

complementar para fisioterapia e o médico da unidade de saúde (UBS) para outras 

demandas, configurando os “mapas de cuidado”, segundo Cecílio, Carapinheiro e 

Andreazza et al. (2014).  

Durante aquela visita, não tivemos contato direto com o paciente, apenas o 

vimos à distância, mas o fato de ele estar num quarto escuro já nos impressionou e, 

o relato de sua esposa e cuidadora descrevendo um comportamento de irritação e 

sofrimento com a situação de doença, provocou-nos uma sensação de impotência. 

Ouvimos em silêncio e após nossa saída da residência, já no carro, mantivemos um 

silêncio que pairava no ar de forma pesada.  

O que passa na cabeça de uma pessoa como Carlos, que há oito anos está 

enfrentando a evolução de uma doença crônica? 

A tomada de consciência do “estar doente” neste caso vai acontecendo de 

acordo com as limitações que vão surgindo e, este processo de conscientização é 

doloroso, não só fisicamente, pela perda de capacidades funcionais e nem tampouco 

pelo psíquico, mas é uma dor muito complexa e profunda.  

É a dor de uma pessoa que, a certo ponto da vida, deve suspender suas 

expectativas no futuro e enfrentar a realidade do sofrimento, que é carregada pelo 

medo da doença e sua evolução, medo pelo futuro da família, preocupação com o 

peso econômico para a família, enfim, são muitos sofrimentos que precisam ser 

“trabalhados” interiormente pelo doente. Cada pessoa, então, dá um significado para 

a sua doença (Caretta e Petrini, 1998, p. 24-26)). 

Diante dos “significados” que a pessoa doente adota para a doença, ela usa 

determinados comportamentos como mecanismos de defesa para enfrenta-la. 

Segundo Caretta e Petrini (1998, p. 26, 27) podem ser comportamentos de negação 

da doença, dissimulação, divisão (ora concorda com o fato, ora não concorda), 

projeção (atribui a doença a outras coisas, como remédios, etc.), regressão (se 
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infantiliza), complacência (torna-se vítima), submissão (torna-se extremamente 

obediente às condutas médicas), racionalização (se adapta à realidade) e depressão. 

Estes comportamentos podem se atenuar diante da melhora do quadro da doença, 

até desaparecer quando há a cura.  

Porém, para as pessoas que estão próximas da morte, progressivamente pode 

variar o estado emocional alternando entre o medo e a esperança, estados de 

negação da doença, raiva, negociação com os médicos ou familiares, depressão e 

aceitação. (Caretta e Petrini, 1998, p. 28)  

Na próxima cena, deparo com outro modo de encarar o sofrimento da 

dependência total: 

(...) 

Chegamos noutra casa, um local bem desgastado e sujo. Quem nos atende ao portão é Ivo, depois 

entendi que é o marido e cuidador da paciente Luíza. Entramos numa casa escura e muito 

desorganizada. Subimos uma escada estreita e chegamos em um quarto isolado, lá encontramos 

Luíza, 42 anos, deitada em uma cama hospitalar, muito emagrecida, com sonda nasoenteral 

para alimentação, com os olhos semiabertos e dispneica, com um pouco de secreção 

pulmonar. Ivo conta que foi à Santa Casa e o médico disse que talvez Luíza precise de 

traqueostomia, mas o cuidador demonstra seu conhecimento sobre a técnica e sabe que, no caso 

de Luiza, é irreversível e ele quer evitar. Também fala para Dr. (K) sobre a gastrostomia que 

deverá ser feita na Santa Casa e que está aguardando o agendamento pela equipe. Ele está 

animado, porque sabe que esse recurso pode melhorar a condição de nutrição de Luíza. (...) Ivo 

conta que está limpando os olhos de Luíza, que agora não enxerga, mas acha que ela ainda 

vê vultos. Conforme ele vai contando vai falando com ela também: - Não é Luíza?! Conta que 

o refluxo gástrico melhorou com o uso de Domperidona, a qual usou aumentando a dose, 

também para resolver a distensão abdominal e constipação intestinal. Diz: - Ela evacuou 

um monte, que eu até fiquei feliz! (Risos). (...). Pergunto há quanto tempo Luíza adoeceu e ele 

responde: - Faz 9 anos que ela começou com umas dores no joelho, foi ao ortopedista, fez 

exames, não deu nada. Depois foi piorando, foi ao neurologista, fez tomografia e daí para frente 

começou a ter a mobilidade comprometida e há três anos está acamada. Conta ainda que 

essa doença está presente na família dela. (...) Ao sair do quarto e descer a escada encontramos 

uma das filhas, a mais velha, estava na cozinha lavando louça. Uma jovem bonita que 

lembrava muito a mãe. Pensei: - Luíza deveria ser uma jovem muito bela antes de adoecer. 

(Cena registrada em 06/04/2015) 

 

 

Quando conheci essa família, impressionou-me a forma como esse marido e 

cuidador se relacionava com sua esposa, portadora de uma doença crônica 

degenerativa que a deixou afásica e imóvel na cama. O cuidador comunicava todo o 

tempo com ela, fazendo a ponte com o médico e a equipe de enfermagem, com uma 

alegria que era contagiante. 

Luíza perdeu sua autonomia paulatinamente, até chegar a essa total 

dependência. Para Agich (2008, p. 32, 33) a autonomia é irremediavelmente 

dependente do contexto. Ele considera que para tentar desenvolver uma definição de 

autonomia, deve-se tomar como ponto de partida uma análise ética e prática do 
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cuidado de longo prazo, por considerar que a autonomia é um ideal cultural 

significativo. 

Na situação narrada, o relacionamento entre o marido/cuidador e a 

esposa/doente e completamente dependente, aponta para a existência de uma 

autonomia preservada em sua dignidade e integridade humana, princípios que fazem 

parte também da autonomia. 

 
A autonomia é considerada equivalente à liberdade, seja ela positiva ou 
negativa, no sentido de Isaiah Berlin (1969,p.118-172), ao autogoverno, à 
autodeterminação, à liberdade da vontade, à dignidade, à integridade, à 
individualidade, à independência, à responsabilidade e ao autoconhecimento; 
também é identificada com as qualidades de auto-afirmação, reflexão crítica, 
liberdade de obrigação, ausência de causação externa e conhecimento do 
próprio interesse, e relacionada com ações, crenças, razões para agir, regras, 
a vontade dos outros, o pensamento, assim como com princípios. (Grifo 
nosso) (Agich, 2008, p. 32). 
 
 

De fato, a doença, considerando o senso comum, retira a liberdade da pessoa, 

retira sua autonomia, limita suas realizações e, sobretudo quando há dor, leva à 

percepção da fragilidade implícita no humano. Essa vivência nos amedronta 

naturalmente com a evolução do envelhecimento, mas está presente em todo o curso 

da vida.  

Assim, Torralba i Roselló (2009, p. 77) também aponta que a liberdade, no 

sentido estrito não existe, porque o ser humano está preso à circunstância exterior e 

interior que depende de sua cultura e de sua história, portanto, “a liberdade não é 

onipotente ou absoluta, mas está no plano da vulnerabilidade e da finitude humanas”.  

Nesse sentido, observando a experiência de Ivo e sua esposa Luíza, posso 

inferir que o processo da doença é enfrentado de uma forma mais leve se a pessoa 

doente sente-se acompanhada e considerada por um cuidador que expressa carinho, 

respeito e proximidade, atitudes que tanto o cuidador como o doente têm, se eles 

aceitam o sofrimento e enfrentam a dor vendo um sentido. E essa postura pode lhes 

dar maior liberdade interior. 

Segundo Viktor Frankl (1999): 

 

Em última análise, viver não significa outra coisa que arcar com a 
responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo 
cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo 
cumprimento da exigência do momento. (Viktor Frankl, 1999, p. 76) 
 
 



107 

 

Compartilho a visão de Frankl porque ela é bastante concreta, a exigência do 

momento, que ele fala, vem acompanhada de um sentido da existência e este é 

singular para cada pessoa. Assim, nenhum destino pode ser comparado com outro, 

não se repete, porque a cada experiência devo dar uma resposta. 

Continuo com o pensamento de Frankl (1999) para entrarmos na dinâmica do 

sentido do sofrimento, que às vezes, para quem está de fora não faz sentido. 

 

Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, 
tem que ver neste sofrimento também uma tarefa sua, única e original. 
Mesmo diante do sofrimento a pessoa precisa conquistar a consciência de 
que ela é única e exclusiva em todo o cosmo dentro deste destino sofrido. 
Ninguém pode assumir o destino dela e ninguém pode substituir a pessoa no 
sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta este sofrimento está 
também a possibilidade de uma realização única e singular. (Frankl, 1999, p. 
77) 
 
 

O que este autor quer nos transmitir, é que “o sofrimento deixa de ser 

sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício” 

(Frankl, 1999, p. 101). Mesmo com esta proposição diante da vida, é muito importante 

que haja um apoio social que dê o suporte necessário para o enfrentamento dos 

momentos mais difíceis.  
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O universo do cuidador 

 

 

 

 

 

Na maioria das famílias, o cuidado é assumido por uma mulher – filha, esposa, 

mãe, irmã, sobrinhas – muitas vezes são sozinhas nessa atividade, gerando 

mudanças em vários aspectos da vida. Pesquisas apontam que entre 83,1% (Gaioli, 

Furegato e Santos, 2012), a 93,4% (Felgar, 2004) dos cuidadores são mulheres; na 

presente pesquisa 83% dos cuidadores são mulheres. 

Desde a pesquisa de Karsch (2004), realizada no início da década de 1990, há 

a constatação de que os cuidadores estão em casa, cuidando de seus familiares com 

dependência, sem quase nenhuma orientação e, em sua maioria, estão sozinhos nas 

tarefas de cuidado. 

 

Fomos à casa de uma senhora idosa, D. Maria, 80 anos, teve um AVC há 8 anos e tem sérias 

sequelas. É cuidada por um de seus 9 filhos, que é solteiro, cerca de 45 anos e não trabalha 

para cuidar da mãe. Preocupado com um prurido que surgiu no quadril de sua mãe, pede à 

Enfa. (H) que olhe o local, (H) resolve pedir uma avaliação do médico da manhã. Pergunto ao 

cuidador se alguém o ajuda na rotina e ele responde conformado que suas irmãs trabalham, 

por isso não tem ajuda. Após a visita, já no carro, a auxiliar (D) comenta: - “É! Uma mãe cuida 

de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe!” – fala indignada com a situação do 

cuidador ser sozinho no cuidado. (Cena registrada em 15/01/15). 

(...) 

No grupo de cuidadores, ao final, aproximei-me de um senhor idoso e iniciei conversa: Era o Sr. 

Raul, cerca de 75 anos, cuidador de sua ex-esposa. Contou que os filhos não querem cuidar 

da mãe; no máximo levam-na de carro ao médico. Ele acha que os filhos agem assim porque 

ela sempre foi muito autoritária. Procurei ouvi-lo. Contou sobre sua rotina, que dorme pouco à 

noite porque sua ex-esposa acorda muitas vezes. Ela foi fumante a vida toda e agora depende 

de oxigênio, dorme sentada e tosse muito. Ele levanta às 5 horas porque ela fica chamando 

para ajudá-la no banho e depois de dar o café da manhã, ele consegue cochilar um pouco. 

Fala que os filhos não suportam a mãe e só aparecem quando ele chama para levá-la ao 

médico. Após alguns minutos conversando, ele diz: - Acho que já tomei muito o seu tempo! E 

despediu-se. (Cena registrada em um grupo de cuidadoras em 29/01/2015) 

 

 

Nos dois casos narrados acima, o cuidado é realizado por homens, o que não 

é comum, além disso eles enfrentam certo isolamento ou solidão em relação às tarefas 

do cuidado e parecem conformados com a situação, como se fosse uma missão a ser 

levada adiante. 

Como um espaço de respiro o cuidador idoso (Sr. Raul), tem o grupo de 

cuidadores promovido pelo SAD. Já, o primeiro cuidador, não consegue nem mesmo 

Neste plano de visibilidade vemos a experiência das pessoas que 

cuidam de outras. 
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deixar sua mãe sozinha e, portanto, não tem um tempo para si próprio como descanso 

ou momento para partilha e alívio das tensões. Assim como estes cuidadores, 

encontrei outros e outras que não conseguiam participar do grupo de cuidadores 

porque não têm com quem dividir as tarefas do cuidado.  

Felgar (2004, p. 76) apontou que 39,6% dos cuidadores questionados em sua 

pesquisa referiram ter uma sensação de desamparo e relacionavam esse sentimento 

com a doença do paciente.  

Na próxima cena continuo descrevendo o encontro com o cuidador Ivo e sua 

esposa Luíza, porque foi uma visita muito impactante, trazendo vários elementos que 

estão presentes em várias outras experiências de cuidadores. 

 

(...) conversando com o cuidador Ivo, durante a visita, procuro saber como ele está de saúde e se 

tem algum tempo livre. Ele responde muito animado, dizendo que procura ler muito, ver 

televisão, mas sair não é possível porque não sente segurança em deixá-la com suas filhas, 

pois acha que elas não cuidam como deve ser. Fala que não consegue desligar. E, quando vai 

ao mercado, encontra no caminho pessoas conhecidas e aproveita para conversar. Quanto 

à saúde, refere que não tem nenhum problema como hipertensão ou diabetes.  

Mas Ivo, reclama que suas filhas não o ajudam muito. O casal tem duas filhas, uma com 20 

anos e outra com 18 anos e esta última tem um filhinho. A de 20 anos está desempregada, 

mas a de 18 anos trabalha. Quando Luíza adoeceu elas tinham 11 e 9 anos.  

Diz: - Praticamente não tiveram mãe e eu me culpo, porque passei a dar atenção para Luíza 

e deixei-as de lado. Deixei de trabalhar para cuidar dela há dois anos.  

- Acho que hoje minhas filhas não ligam muito para a mãe porque não tiveram tanto contato. E, 

me culpo por não ter dado mais atenção a elas, porque talvez se eu tivesse dado mais 

atenção, não teria acontecido isso (a gravidez da filha)!  (Cena registrada em 06/04/2015) 

 

 

A responsabilidade pelo cuidado é assumida integralmente pelo cuidador e, o 

que percebi também em outros casos, é que apesar do cansaço que vai chegando, o 

sentido de responsabilidade pelo cuidado é tão grande, que o cuidador cria uma rotina 

de “super-herói” que está sempre pronto a ajudar o outro, e muitas vezes esquece de 

si mesmo. Segundo Botega (2005), o cuidador pode ter a sensação ilusória de ser 

insubstituível, tendo uma necessidade doentia de cuidar do outro e esse 

comportamento pode indicar que o cuidador está precisando de ajuda. 

Seguimos com mais uma experiência: 

 

(...) 

É! Às vezes o limite nosso não é tanto o físico, mas é o psicológico, de estar ali e não poder 

fazer nada. De ouvir o gemido, o grito e não poder ajudar! Às vezes a única coisa que 

podemos fazer é mandar uma mensagem lá pra cima, só Deus! Quando eu vejo que ele 

(marido) está ruim, eu começo a rezar. E parece que ele acalma! Quando faço uma boa oração, 

ajoelho no chão, ele fica mais calmo! Eu sinto um agradecimento tão grande depois! Que 

Deus me ouviu e ajudou!  

A gente está andando, mexendo, pegando as coisas! Ele não! Está parado, sem se mexer! 

Esse é o meu maior sofrimento! E hoje eu estou conseguindo, mas às vezes não consigo, todo 
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dia vendo aquilo, é difícil! É difícil a gente superar! (Cena registrada em um grupo de cuidadores, 

a fala de uma cuidadora, em 02/04/2015) 

 

 

Na narrativa acima a cuidadora aponta para dois aspectos, o primeiro é em 

relação à experiência inexplicável do sofrimento que alterou o itinerário da vida 

pessoal e familiar, que a faz reconhecer a vulnerabilidade da pessoa doente (seu 

marido) e dar um sentido metafísico ao sofrimento, ou seja, busca na fé em Deus a 

força para se sustentar e sustentar o seu doente. 

E, um segundo aspecto aponta para a alteridade, a dimensão interpessoal, que 

coloca o centro da vida não sendo o Eu, mas o Tu. Assim, as minhas ações, os meus 

pensamentos estão fora de mim, vivo a abertura radical ao outro. Indicando que 

“cuidar de alguém é, portanto, não somente estar fisicamente com alguém, mas ser-

com-ele, no sentido mais existencial do termo”. (Torralba i Roselló, 2009, p. 136). 

A vivência da alteridade, como ethos do cuidar, faz parte de um cuidado ideal 

a todo ser humano, e é a atitude esperada de um cuidador, dos profissionais da saúde 

e da comunidade, justamente porque está implícito um cuidar singular, único.  

Mas ao vivenciarmos esse encontro com a cuidadora, também notamos, em 

sua fala, a sua solidão no processo de cuidar, bem como nas cenas narradas do 

encontro com outros cuidadores. 

Novamente aparece esse sentimento de isolamento, sensação de estar só na 

luta diária e, justamente por isso, a colaboração efetiva e real entre as pessoas da 

comunidade (voluntários, profissionais da saúde, familiares), é fundamental neste 

processo do cuidar.  

Neste sentido, o SAD procura acionar a assistente social para conversar com 

a família quando os profissionais, durante as visitas, veem a necessidade de apoiar 

mais o cuidador principal que está sozinho nesta tarefa; a promoção de grupos com 

os cuidadores tem o objetivo de proporcionar um espaço terapêutico e aproximar mais 

os profissionais dos cuidadores. 

Assim, como em vários outros países desenvolvidos, a nossa realidade social 

passa por transformações demográficas indicando um rápido envelhecimento 

populacional, e decorre desta realidade que muitas das pessoas idosas estão sob 

cuidados de outra pessoa idosa.  

Na próxima narrativa temos o exemplo da atual realidade, uma idosa cuidando 

de outra idosa. 
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Visitamos a paciente D. Maria, 86 anos, acamada, atrofiada por sequela de AVC, que não 

responde ao ser chamada. A cama da paciente é comum e muito baixa; as condições de 

moradia são muito precárias.  

A cuidadora é a irmã de 76 anos e diz que dá banho em D. Maria duas vezes na semana e 

troca os curativos dos pés a cada dois dias, nos quais surgiram escaras devido ao ato de esfregá-

los. A cuidadora refere que a paciente não está se alimentando bem, acha que a sonda para 

alimentação pode ajudar. (...). Enquanto (E) faz os curativos, procuro conversar com a cuidadora 

para saber as condições de vida, ela conta que está sozinha para cuidar de sua irmã e está cansada. 

Além do que seu marido é alcoolista, não a ajuda e ainda causa diversos problemas. Conta que 

sua irmã chegou a morar na rua e mendigar, até que caiu doente e trouxeram-na para sua 

casa. (Cena registrada em 01/06/2015) 

 

 

No caso narrado, a cuidadora falou em vários momentos que estava cansada 

de cuidar de sua irmã, principalmente porque não tem mais forças para movê-la no 

leito, trocar fraldas, fazer curativos, também porque a paciente não ajuda durante a 

mobilização tornando muito difícil as tarefas. 

Confesso que quando a cuidadora disse que dava dois banhos por semana na 

paciente, fiquei estarrecida. Mas diante das limitações físicas da cuidadora e das 

parcas condições sociais e econômicas da família, reforçou-me a ideia da 

necessidade de haver um serviço de apoio aos cuidadores, justamente para realizar 

as atividades de higienização e/ou para proporcionar um tempo de descanso para o(a) 

cuidador(a). O que não é o foco de ação do Programa Melhor em Casa em nenhuma 

modalidade de atenção domiciliar desta proposta. 

Neste sentido, existe o exemplo do Japão, que por ter uma grande população 

idosa deparou-se com o problema do cuidado de longo prazo, que tem sua cobertura 

feita pelo sistema de seguro-saúde, porém não atendia todas as demandas das 

famílias cuidadoras. Assim, inovaram com um sistema de socialização do cuidado, 

criando uma rede de ajuda mútua para suplementar o LTCI (Long –Term Care 

Insurance).  

Baseado em um sistema de banco de horas sobre os quais os voluntários 

ganham “créditos de tempo” para cuidar de pessoas idosas em sua comunidade. Eles 

podem usar os créditos para comprar serviços similares para eles mesmos, mais tarde 

na vida ou no presente para seus parentes idosos e frágeis que moram em outra 

cidade distante, ou ainda, para outras pessoas que precisam. 

Assim como no Japão, o governo do Reino Unido também organizou esquemas 

de soluções alternativas sem custo, os quais estavam beneficiando várias pessoas 

em todo o país. Porém, nos últimos anos, tanto o Japão quanto o Reino Unido não 
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investiram nestas organizações voluntárias e estes projetos estão sob a 

responsabilidade destas organizações voluntárias e das famílias (Hayashi, 2011). 

Penso que a realidade nos “empurrará” para tomarmos novos caminhos, 

adotando modelos de serviços de apoio social inovadores, que servirão às diversas 

concepções de atenção domiciliar. 
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O ponto de vista do cuidador 

 

 

 

 

 

 

Para aproximar-me das cuidadoras e conhecer como veem o SAD, achei 

importante realizar uma entrevista com algumas cuidadoras escolhidas 

aleatoriamente na planilha de pacientes.  

Assim, marquei por telefone uma entrevista com cinco cuidadoras e aqui 

apresento a transcrição do áudio das entrevistas, que revelam as vozes de 

representantes desse mundo tão invisível do “cuidar”. 

 

[A cuidadora relata uma dificuldade enfrentada alguns dias após a alta hospitalar, em casa]:  (...) 

- Chamei um médico que me cobrou 350 reais para vir aqui na minha casa! Esse médico da 

Santa Casa, veio e trocou a traqueostomia, e ele comentou que teria um atendimento 

domiciliar no CEME. (...) Porque naquela época o atendimento domiciliar funcionava no 

CEME. Foi aí, então, que eu procurei esse atendimento domiciliar lá e fiz a matricula dela. 

(Transcrição de entrevista com a cuidadora Iva em 23/06/2015) 

(...) 

Quando ela ficou [em casa] a gente pagou o médico [R$500,00] e o médico avisou que tinha 

esse atendimento domiciliar (...) (Transcrição de entrevista com a cuidadora Lícia em 

09/10/2105) 

 

 

Apresento duas narrativas que denunciam a falta de orientação e 

encaminhamento para sequência de assistência pós-alta hospitalar e a 

mercantilização do trabalho médico, que vem tomando conta de nossa realidade. 

Schraiber (1995) já apontava a transformação do trabalho médico que passa a “(...) 

separar a dimensão técnica da dimensão humana da prática. 

 

(...) Surge uma nova ética profissional que dissocia o cuidado técnico do 
cuidado humano e assim, a atual ação moral mostra significativa alteração 
das relações intersubjetivas no interior da prática, o outro sempre está situado 
na esfera impessoal da instituição. (Schraiber, 1995, p.63)” 
 

Portanto, não é de se espantar que os referidos médicos tenham prestado 

serviços domiciliares sob pagamento, mesmo conhecendo no sistema de saúde um 

serviço domiciliar gratuito e, ainda, um deles trabalhando como médico nesse serviço 

de atenção domiciliar.  

Este plano de visibilidade apresenta a voz dos cuidadores dos 

pacientes usuários do SAD, possibilitando conhecer o que pensam 

deste serviço e da rede de serviços de saúde, e também o impacto do 

ato de cuidar em suas vidas. 
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(...) Uma amiga minha já tinha usado esse serviço há muitos anos e eu fui procurar porque 

a minha sogra estava precisando para colher urina com sonda, essas coisas… E eu fui para 

ver isso daí! (Transcrição da entrevista com a cuidadora Gina em 23/06/2015) 

(...) 

(...) Eu acho que foi muito por conta das pessoas, me falaram que tinha o médico da família, 

que eu sabia que tinha. Eu fui no posto de saúde, aí perguntei e a moça falou que não é 

aqui, ela me deu o endereço, aí eu fui lá, conversei com a atendente e já rapidinho, porque 

a minha mãe já estava em casa, veio da cirurgia! Lá [Na Santa Casa] não me falaram nada 

não!  (Transcrição da entrevista com a cuidadora Rosa em 09/10/2015) 

 

 

Mais uma vez, as cuidadoras apontam que não foram encaminhadas 

diretamente do hospital para o SAD, nem mesmo receberam orientações para a 

continuidade da assistência no domicílio. Percebe-se que havia falhas no sistema de 

saúde, principalmente partindo do hospital para os outros pontos da rede, assim, o 

que faz caminhar o cuidador até chegar ao SAD é a rede de comunicação informal 

criada pela população usuária, que conhece os serviços disponíveis na rede de 

serviços do SUS e fazem seu marketing positivo. 

Outro ponto a se considerar é a flexibilidade dos profissionais que estão no 

SAD recebendo pacientes em demanda espontânea, sem encaminhamentos formais.  

De certo modo, a flexibilidade no atendimento do SAD pode ter vários 

significados, podemos interpretar como uma postura de humanização desse serviço 

no sistema de saúde, pois procura dar resposta à população, fazendo uma escuta 

qualificada do seu problema de saúde, sem exigir burocracias.  Por outro lado, pode 

ser devido à falta de protocolos que regulem a RAS no município ou ainda, devido à 

falta de melhor comunicação e interação entre os serviços que compõem a RAS, 

sendo esse fato de conhecimento dos profissionais do SAD.  

Segundo Feuerwerker (2014, p. 108), “a demanda espontânea precisa não 

somente ser gerenciada, mas analisada por ser reveladora de necessidades não 

percebidas ou valorizadas pelos serviços”. 

Quanto ao tempo de espera para o atendimento no domicílio, as cuidadoras 

relataram: 

 

Mais ou menos um mês e meio! Acho que até mais um pouco! (...) Quem veio primeiro foi 

o enfermeiro, depois é que veio o médico! Eles não vieram juntos! Em épocas diferentes 

(…) Primeiro veio esse (V), ó está aqui escrito em 14/06/2013, (...) depois o médico veio… 

(Transcrição de entrevista com a cuidadora Iva em 23/06/2015) 

(...) 

Não demorou nada, acho que assim, nem uma semana! Não demorou nada, nada, eles já 

foram! Foi uma médica e três enfermeiras! Foi super bem, tudo certinho! (Transcrição de 

entrevista com a cuidadora Gina em 23/06/2015) 

(...) 

Porque ela tem o médico que atende, mas para chamar em casa é… caro… aí eu fui lá numa 

quarta e na sexta feira ele já veio! (...)  assim, eles vieram duas vezes com o médico e depois 
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de mais de um mês que veio a fisioterapeuta. (Transcrição de entrevista com a cuidadora Rosa 

em 09/10/2015) 

(...) 

(...) Foram até rápidos! Porque ela estava precisando muito! Estava muito, muito ruim! 

Precisava ficar dia e noite uma pessoa ao pé da cama, cuidando dela! (Transcrição de 

entrevista com a cuidadora Lícia em 09/10/2015) 

 

 

Nos relatos sobre o tempo de espera entre a solicitação e a primeira visita do 

SAD, é visível que as equipes procuraram viabilizar os atendimentos com celeridade, 

mesmo havendo dificuldades com recursos humanos e falta de carro como vimos 

noutro plano de corte.  

Ressalto a divisão das equipes entre os diferentes profissionais, sendo mais 

frequente a atuação da equipe de enfermagem com o médico, ou a equipe de 

enfermagem atuando isoladamente, assim como as fisioterapeutas que 

frequentemente atuam em uma visita secundária. De certa maneira, este modo de 

operar indica não um trabalho em equipe, mas um trabalho por especialidade, o que 

pode acarretar em uma resposta inadequada às necessidades de saúde da população 

alvo.  

Outra questão que surgiu em uma das falas, se relaciona à composição de 

“mapas de cuidado”, como proposto por Cecílio et al. (2014) quando há a constatação 

de que a visita de um médico particular é economicamente inviável e a maneira de 

resolver o problema é acionando o SAD que é um serviço do SUS. E, aí o espanto, 

porque esperava-se demora no atendimento de serviços públicos e a realidade 

mostrou uma resposta rápida.  

Em relação à qualidade da assistência, as cuidadoras têm opiniões diversas: 

 

Iva: Olha, eu vou ser sincera pra você! É fraco! Não é uma coisa excelente e não é uma coisa 

ruim, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota assim 6, por aí! (...)  

 

 
A avaliação acima relatada sofreu influência de um atendimento do SAD, realizado 
por telefone: 
 

[Um dia a cuidadora solicitou atendimento e disseram por telefone]:  

- A Senhora resolva! Chame o SAMU! (…) Coisa que se eu visse que era necessário chamar 

o SAMU, eu teria chamado!  

Iva: Já faz tempo! Porque também depois quando percebi como era, eu não procurei mais! 

Tanto que eu faço do meu jeito! E deixo pra lá! (...) (Transcrição de entrevista com a cuidadora 

Iva em 23/06/2015) 
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No relato acima a cuidadora é crítica em relação a atuação da equipe do SAD, 

mas sua avaliação baseou-se em um não atendimento no mesmo dia da solicitação. 

O que demandaria alguma orientação prévia, do SAD à cuidadora, em relação às 

limitações da equipe e da necessidade de trabalhar em rede integrada com outros 

serviços, como o SAMU.  

A postura da cuidadora também pode nos indicar o conhecimento empírico que 

ela foi adquirindo em relação às reações de sua paciente e, de suas limitações 

enquanto cuidadora, para o cuidado em determinadas situações. E essa consciência 

de seus limites é fundamental para um cuidado seguro, singular e personalizado 

exigindo da equipe multiprofissional do SAD a habilidade para estabelecer um diálogo 

eficiente, com orientações precisas mesmo sendo à distância.  

Em outra voz temos:  

 

(...) Rosa: Olha! Eu vou te falar, da equipe do médico, das enfermeiras, eu achei excelente, 

sabe!? O atendimento. Mas da fisioterapeuta eu não sei. Ah! eu achei meio fraca, não sei 

porque demorou muito pra vir! Ah! Ela estava afastada! (...) Mas se eu tivesse ficado 

esperando, se eu não tivesse a iniciativa de pagar [fisioterapeuta], talvez minha mãe não 

estaria andando ainda! Não é? Porque essa outra que eu paguei, ela vinha com a bola, sabe, 

e a da Prefeitura não! Era bem assim! Bem, Vixi! Fraquinha! (...) O médico e as 

enfermeiras uma graça! Isso foi 10!  (...) (Transcrição de entrevista com a cuidadora Rosa em 

09/10/2015) 

(...) 

 [Pelo SAD a fisioterapeuta] veio uma vez, mas a gente não quis!  A fisioterapeuta é ruim demais! 

Faço melhor que ela! Ah! Pegou o dedinho dela virou pra cá, virou pra lá! Puxou o pé! Quinze 

minutos, acabou!  

- Não precisa vir mais não, filha! Para fazer o que você fez, eu faço melhor!  (Transcrição 

de entrevista com a cuidadora Lícia em 09/10/2015) 

E quando pergunto sobre a qualidade do SAD, ela responde: 
- O PAD? MA-RA-VI-LHO-SO! Sem comentário! Porque tudo o que eu preciso, se eu 

preciso de sonda eu vou lá e eles têm, eles me dão! Se não dá para o mês inteiro, eles dão 

para semana e falam para buscar de novo! Nunca ela ficou sem! Entendeu?! E eles sempre 

me atenderam muito bem, sempre muito carinhosos, educados! (Transcrição de entrevista 

com a cuidadora Lícia em 09/10/2015) 

 

 

Nas duas narrativas anteriores há fortes críticas em relação ao serviço da 

fisioterapia e valorizam a atuação das equipes de enfermagem e médica. Parece que 

a qualidade é avaliada observando-se o empenho técnico, o relacionamento 

interpessoal e o fornecimento de materiais de consumo, que são os pontos que 

influenciam nas condições de cuidado, evolução clínica do paciente e no 

estabelecimento de vínculos.  

Como sugestões as cuidadoras falam: 
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(...) por exemplo, elas [as sessões de fisioterapia] poderiam ser estendidas. Essa equipe que 

tem fisioterapeuta, enfermeiro, médico, eles poderiam vir de três em três meses, ter essa 

frequência. (...) E cada um, trocar inclusive ideias! A fisioterapeuta, com o médico, com a 

enfermeira, trocar ideias! - O que a gente poderia fazer pela D. Hilda? Certo?  

A cama que eu comprei pra Hilda, essa cama motorizada, eu fiz a pesquisa sozinha [na 

internet], sendo que alguém poderia ter me ajudado! (...) (Entrevista com a cuidadora Iva em 

23/06/2015) 

 

Várias sugestões são dadas por esta cuidadora, como estender as sessões de 

fisioterapia; ter maior frequência nas visitas multiprofissionais; ter um plano 

terapêutico para o paciente havendo discussão entre os profissionais e cuidador; até 

haver a possibilidade de uma consultoria fornecida pelos profissionais aos cuidadores 

sobre aparelhos ou camas mais adequadas ao paciente.  

Este caso seria do tipo AD1, pela cronicidade e, como a região da residência 

pertence a uma UBS, o SAD ficou com a responsabilidade de fazer a assistência.  

 

(...) 

Então ! Eu acho que a fisioterapia tinha que, no caso da minha mãe, melhorar um 

pouquinho! Vamos supor, a moça [Fisioterapeuta] estava afastada, eu acho que eles têm que 

providenciar [Outra profissional]. Eu falei para ela, mas ela falou que esse setor não tem [outra 

fisioterapeuta]. Então, tinha que ter alguém para substituir, não é?! Porque o paciente não 

pode ficar esperando! Nesse ponto aí, eu acho que foi falho! (Transcrição de entrevista com 

a cuidadora Rosa em 09/10/2015) 

 

 

Esta outra cuidadora aponta a necessidade de ter profissionais substitutos para 

faltas e licenças para não ter uma espera tão grande na assistência, principalmente 

na fisioterapia. Mas os recursos humanos são insuficientes em todos os serviços da 

RAS no município. 

Nas próximas cenas as cuidadoras falam sobre suas soluções para atender as 

necessidades de saúde. 

(...) 

Então, a nossa equipe está formada, que sou eu, minhas duas filhas e o meu fisioterapeuta! 

Essa é minha equipe e a equipe do SAD é para me dar receita! (Transcrição de entrevista 

com a cuidadora Iva em 23/06/2015) 

(...) 

(...) tudo o que eu faço é pelo SUS. (...) só às vezes faço uma consulta particular! Eu sempre 

levo, umas duas vezes por ano, no Dr. Danilo, porque aí eu pago! Eu acho que você ficar 

dependendo (...) pessoa idosa é que nem criança, uma hora está bem, outra hora não está?! E se 

depender do posto demora! (Transcrição de entrevista com a cuidadora Rosa em 09/10/2015) 

(...) 

Tem uma fisioterapeuta que a gente paga particular! Nós pagamos três vezes por semana! [E a 

assistência médica é fornecida pelo SAD] (Transcrição de entrevista com a cuidadora Lícia em 

09/10/2015) 

 

 

Surge na fala das cuidadoras a realidade de composição de “mapas de 

cuidado”, operado pelas famílias que possuem melhor condição econômica, buscando 
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soluções para a necessidade de saúde de seu parente, como a assistência do SAD 

intercaladas com atendimento por profissionais da medicina privada.  

Porém, para a cuidadora em condição econômica desfavorável, o “mapa de 

cuidado” se configura de outra forma como veremos: 

 

Então, eu gasto muito com remédio com ela [a mãe]! Ele [o pai] não, ele já é mais fralda, 

porque eles [a UBS] dão pouca [fralda] e tem época que eles dão para o mês inteiro! Mas 

tem que limitar, né?! Então, é mais fralda, forro, que eu uso!  

E assim, a alimentação [para sonda enteral] tem que fazer um pouco em casa, que aquela que 

eles [o CEME] dão, não é suficiente! (...) a [nutricionista] lá da Santa Casa, me orientou como 

fazer! Porque quando a gente sai assim [de alta], que nem ele saiu à noite, já tinha se alimentado!  

Daí no outro dia eu tinha que fazer [a alimentação enteral]! até eu conseguir [o fornecimento da 

dieta]! Eu fiz acho que mais ou menos, direto, acho que um mês! Até eu conseguir pegar!  

Aí uma semana assim, eu faço! Porque ela não dá para o mês todo, né! Aí eu bato um leite 

com uma fruta e dou pra ele! (Transcrição de entrevista com a cuidadora Rose em 08/10/2015) 

(...) 

 

Os gastos com materiais, dietas e medicamentos são altos, tornam-se um peso 

no orçamento familiar, forçando a cuidadora buscar todos os recursos que são 

oferecidos pelo sistema de saúde de forma gratuita, além de usar sua criatividade e 

as informações que recebe de vários profissionais para suprir as necessidades que 

são geradas durante o processo de doença.  

Sobre a possibilidade de descanso ou de lazer para promoção da saúde física 

e mental das cuidadoras, último assunto abordado com elas durante a entrevista, 

obtive a confirmação sobre a dificuldade em manter como rotina um tempo para 

saírem de casa e “recarregarem suas energias”:  

Eu sou uma pessoa aposentada, que me programei para viajar, para fazer outras coisas, mas 

mudei o rumo do meu caminho, então é difícil! (...) Mas mesmo assim eu faço caminhadinha, 

vou numa aula de zumba aqui no Condomínio e estou procurando algumas outras coisas 

que eu possa fazer em meu benefício. (...) mas é tudo muito limitado. (Transcrição de 

gravação da entrevista com a cuidadora Iva em 23/06/2015). 

(...) 

Não porque não dá tempo! Porque tem as refeições dele [pai acamado], tem que dar a água, 

passar o suco, a alimentação e ela [a mãe idosa] não consegue, (...), então as minhas 

horinhas é quando eu vou lá no SAD. (Transcrição de gravação da entrevista com Rose em 

08/10/2015). 

(...) 

Eu saí uns dias, aí ficou a menina dela e a moça que trabalha aqui. (...)  Eu falava todo dia! 

[por whats app] (...) Então, fiquei sossegada! (...) foi a primeira vez que eu saí e que eu não 

chorei! Foi a primeira vez que eu fiquei uma semana fora! (Transcrição de gravação de 

entrevista com a cuidadora Lícia em 09/10/2015) 
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O SAD nas Redes de Atenção  

 

 

 

 

 

 

Neste plano de corte do empírico é possível perceber que existem momentos 

de confluência de lógicas e/ou interesses institucionais que podem ou não resultar em 

respostas adequadas às necessidades de saúde da população. Essas lógicas ou 

interesses institucionais, a que me refiro, são visões administrativas que estão 

presentes na coordenação do hospital, do ambulatório de especialidades, da atenção 

básica, enfim, nos diferentes serviços que compõem a RAS, buscando organizar a 

demanda segundo a lógica das linhas de cuidado.  

Para que essa lógica se realize conta-se com esforços dos trabalhadores em 

estabelecer relações de reciprocidade entre os diferentes serviços que compõem o 

SUS e a comunidade em geral. E, justamente por depender desse movimento 

dialógico, há também, situações em que não há resposta adequada a estas 

necessidades, por isso a ideia de (in)composição com a RAS, porque ora compõe e 

ora não há composição.  

A seguir, fazendo um exercício de ver a rede pelo “outro lado”, o da Atenção 

básica, idealizada como um “lugar de todos e para todos” no sistema de saúde, 

ouvimos, através das vozes de algumas enfermeiras, as dificuldades vividas pelas 

equipes de atenção básica. 

E, por fim, é interessante conhecer a realidade do principal hospital do 

município – a Santa Casa de Misericórdia, através de sua experiência com um serviço 

de internação domiciliar para otimização dos leitos hospitalares, captada por uma 

entrevista com a coordenadora do serviço.  

Assim, partindo para uma aproximação deste ângulo, proponho apreciarmos 

três planos de visibilidade:  

- A (in)Composição com a Rede de Atenção à Saúde  

- A Atenção Básica: lugar de impotência  

- O hospital: construindo outra perspectiva de atenção domiciliar no 

município.  

Neste plano de corte se dá destaque às relações entre as 

instituições que compõem a rede de atenção à saúde e o SAD. 
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A (in)Composição com a Rede de Atenção à Saúde 

 

 

 

 

 

 

Apesar das discussões favoráveis, entre os profissionais, sobre a organização 

dos serviços em rede, a fragmentação do cuidado parece não ser percebida pelos 

profissionais de saúde do SAD. 

 

Conversando com as duas fisioterapeutas sobre a organização do SAD, questionei sobre a 

necessidade de plantão no SAD para atender em finais de semana e feriados, mas (I) rebate 

esta ideia, afirmando que o SAD não fará plantão. Segundo ela, teria que fazer uma parceria 

com a UPA ou o SAMU para dar sequência em tratamentos como antibioticoterapia ou outro 

tipo de assistência. E afirma que de certa forma essa conversa não está pactuada com a 

Coordenadora da Atenção Básica. (I) afirma que a rede não se conversa, não é uma teia. (Cena 

registrada em 02/04/2015) 

 

A provocação que fiz foi para entender qual seria a postura das profissionais 

em relação à possibilidade de extensão do horário de trabalho, conforme é indicado 

no Programa e o comportamento de “proteção” aos horários fixos dos trabalhadores 

ficou bastante evidente, indicando que há necessidade de uma discussão mais 

aprofundada sobre a produção do cuidado no SAD.  

Apesar de manifestarem a ideia de parceria com os serviços de urgência e 

emergência, é conhecido que a realidade desses serviços, com atendimento de alta 

demanda, impossibilita qualquer acordo de assistência além do que já realizam com 

a estrutura, recursos humanos e materiais ora existentes, o que indicaria a 

continuidade da fragmentação do cuidado no SAD. 

Por outro lado, há um esforço da gerente em construir a integralidade da 

assistência: 

 

A gerente informa a equipe do SAD que a Odontologia do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) participará da assistência aos pacientes do SAD; ela encaminhou uma 

lista de pacientes para os dentistas se organizarem. (Cena registrada em uma Reunião de Equipe 

em 21/05/2015) 

 (...) 

Dr. (K) coloca a necessidade de se rever a admissão de pacientes, e estabelecer critérios, 

porque atualmente tem vindo muitos pacientes por demanda espontânea. Muitos estão vindo 

através de indicações de vizinhos ou de pessoas que já usaram o SAD. Dr. (A) concorda 

com Dr. (K) e confirma a necessidade de critérios para admitir os casos agudos e deixar os 

Neste plano de visibilidade há cenas em que os profissionais do SAD 

verbalizam seus anseios em relação à organização da atenção 

domiciliar na RAS. 
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casos crônicos para a atenção básica. A gerente diz que irá melhorar quando ficarem 

estabelecidos os encaminhamentos da Santa Casa, porque eles vão iniciar um programa de 

otimização de leitos, que consistirá em dar altas para alguns pacientes crônicos estabilizados para 

continuar o tratamento em casa, sob os cuidados do SAD. Mas, ao mesmo tempo, fala que tem 

situações que não dá para recusar atendimento, porque as pessoas precisam de ajuda e ás 

vezes, não encontram no sistema. Este assunto demanda um bom tempo de discussão, mas a 

equipe tendeu a ter como critério, ao menos algum encaminhamento médico. (Cena registrada 

em uma Reunião de Equipe em 18/06/2015) 

 

 

Nas reuniões de equipe, é frequente a discussão com a gerente do serviço 

sobre a forma de organizar o serviço. Nas duas narrativas anteriores vemos a 

mobilização da equipe e, principalmente da gerente, em dinamizar o SAD e incentivar 

a participação de mais profissionais no grupo de trabalho, como no caso dos 

odontólogos. Por outro lado, os médicos buscam justificar uma forma de limitar os 

atendimentos, o que logo é percebido pela gerente que busca encontrar soluções 

viáveis tanto para os profissionais quanto para a população. 

A nível regional o que vemos são outras mobilizações: 

 

Em uma reunião com a Coordenadora de ARES, (CL), cujo objetivo da reunião era estabelecer 

um fluxo para atendimento ambulatorial de pacientes hipertensos e diabéticos 

imediatamente após alta hospitalar, ficou determinado que a Santa Casa dará alta para os 

hipertensos e diabéticos estáveis e estes serão encaminhados diretamente para o CEME, onde 

terão consulta com os especialistas, depois serão seguidos nas UBS/USF ou SAD. A Assistente 

Social da Santa Casa fará essa contra referência qualificada. Discutiram também a Atenção 

Domiciliar (AD) na rede básica. Resolvem que os pacientes acamados moradores da área de 

abrangência de UBS, com perfil do SAD, serão atendidos pelo SAD. E os acamados em área 

de abrangência de USF, continuarão sendo atendidos no domicílio pela USF. (Cena 

registrada na Reunião de Coordenadoras das ARES em 23/06/2015) 

 

 

Na cena acima presencio a mobilização das responsáveis pelas regionais de 

saúde em relação ao estabelecimento de fluxos para fazer funcionar uma linha de 

cuidado para doentes crônicos e a responsabilização dos pacientes acamados pelo 

SAD e atenção básica.  

Apesar de terem estabelecido essa forma de organização na RAS, houve 

grande discussão entre as coordenadoras, denunciando a falta de recursos humanos 

em todos os pontos da RAS para atender a demanda existente, o que configura 

dificuldades para a efetivação do fluxo nesta linha de cuidado. 

O que vimos nesse plano de visibilidade nos remete à falta de capacidade da 

gestão para viabilizar as condições necessárias à produção do cuidado.  

A gestão a que me refiro são os gestores políticos que agem sem um 

planejamento coerente dos recursos existentes na área da saúde, ignorando as 
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necessidades de saúde da população, limitando a ação dos profissionais e o acesso 

dos usuários aos diversos serviços. 

Para tornar o sistema de saúde mais acessível e equânime, a regulação dos 

serviços de saúde, enquanto meio para controlar a gestão dos recursos que envolvem 

a manutenção das políticas públicas, é um mecanismo que precisa ser aperfeiçoado.  

Existem várias definições para o termo regulação, segundo Santos e Merhy 

(2006, p. 28, 29) “é a capacidade de intervir nos processos de prestação de serviços, 

alterando ou orientando a sua execução. Essa intervenção pode ser feita por 

intermédio de mecanismos indutores, normalizadores, regulamentadores ou 

restritores”. Modalidades em que não irei aprofundar aqui. 

Os autores apontam, ainda, que o processo regulatório ocorre como dinâmica 

de microrregulação pelo acesso cotidiano das pessoas ao serviço e, como 

macrorregulação, no aspecto das proposições de políticas gerais das instituições. 

(Santos e Merhy, 2006) 

A regulação colabora para a organização do acesso da população aos serviços 

e recursos no sistema de saúde. De acordo com a concepção do MS: 

 

A regulação da assistência deverá ser efetivada por meio da implantação de 
complexos reguladores que congreguem unidades de trabalho responsáveis 
pela regulação das urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem 
necessários. (Brasil, 2008) 
 
 

Vários autores como Menicucci (2004); Baduy; Feuerwerker; Zucoli e Borian 

(2011); Di Pietro (2004) e Santos e Merhy (2006), discutiram a questão da regulação 

sob vários aspectos, principalmente em relação à regulação de serviços de saúde 

suplementar. Santos e Merhy (2006, p. 34) destacam vários instrumentos utilizados 

para a regulação pública do SUS, como os sistemas e subsistemas de informação, 

sistema de regulação, auditorias, dentre outros. 

Menicucci (2004) aponta que a tendência internacional é de que: 

 

(...)  os serviços públicos ou de interesse público sejam submetidos a regras 
desenvolvidas e aplicadas por agências especializadas que funcionam como 
autoridades administrativas independentes, operando fora da linha de 
controle hierárquico pelos ministérios do governo central. (Menicucci, 2004, 
p. 4) 
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Essas agências com autonomia decisória, flexibilidade e especialização 

pretendem obter maior eficiência e maior comprometimento com estratégias de longo 

prazo para constante melhora dos serviços de saúde, independente das interferências 

políticas e econômicas, prevalecendo a visão técnica (Menicucci, 2004, p.4). 

Segundo Santos e Merhy (2006), para atender as necessidades do público, o 

planejamento e a gestão do sistema de saúde dependem de uma melhor integração 

dos subsistemas de informação para oferecer dados confiáveis para a regulação e 

avaliação e, isso muitas vezes, não ocorre devido à falta de recursos financeiros, 

insuficiência e falta de capacitação de recursos humanos, ausência de vontade 

política dos dirigentes, entre outros. 

Para Cecílio, Carapinheiro e Andreazza et al. (2014) as pessoas que estão 

vivendo situações de doença são protagonistas do sistema de saúde, buscando 

preencher os interstícios dos sistemas de saúde compondo com serviços públicos ou 

privados, constituindo o seu mapa de cuidados. 

Essa integralidade de atenção à saúde, necessária na assistência domiciliar 

pode ser classificada, segundo Cecílio (2001, p. 119) como “integralidade ampliada”, 

“que é a articulação em rede, (...) que tendo como epicentro cada serviço de saúde;  

articulam-se em fluxos e circuitos a partir das necessidades reais das pessoas”. 

A Rede de Urgência e Emergência (RUE) deveria ter relacionamentos verticais 

e horizontais com os demais componentes da rede, mas no caso estudado não 

identifiquei essa relação efetivada. 
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A Atenção Básica: lugar de impotência. 

 

 

 

 

 

Neste encontro, usando a técnica de grupo focal, pretendi compreender qual é 

a vivência de oito enfermeiras atuantes em unidades da Rede de Atenção Básica (AB) 

e como elas desenvolviam a atenção domiciliar em suas regiões junto à população 

adstrita e, principalmente, entender se é possível oferecer a Atenção Domiciliar de 

tipo 1 (AD1), com as condições que possuíam nestas unidades.  

Para esclarecer a origem de cada experiência identifiquei com um número cada 

enfermeira e o serviço a que pertence: - (Enfa. 140 – UBS); (Enfa. 2 – USF); (Enfa. 3 

– USF); (Enfa. 4 – UBS); (Enfa. 5 – USF); (Enfa. 6 – UBS); (Enfa. 7 – USF); (Enfa. 8 

– USF). 

Em nosso encontro iniciei a conversa buscando entender as condições de 

trabalho existentes nas unidades da atenção básica e abriu-se um espaço para 

desabafos. 

 

A gente está com falta de recursos humanos já vem de longa data, é falta de material, de 

recurso material, então a gente está trabalhando com o que a gente tem, com as 

possibilidades existentes no momento!  E, assim, eu me sinto muito fragilizada neste sentido. 

Porque a gente não tem apoio, não tem reforço, não tem orientação, não tem um norte a 

seguir, eu acho que é isso que está faltando dentro da Prefeitura! Dentro da rede pública do 

município de . (Transcrição de gravação do Grupo Focal – Enfa. 8 - USF) 

(...) 

Eu acho que nós passamos por uma questão, (pausa) que é um processo de desconstrução, 

então antes a gente tinha um objetivo, uma meta, para onde ia caminhar, a respeito dos projetos 

e aí isso foi desconstruindo (...) Eu tive um caso de saúde mental, de um paciente da unidade, 

em que a gente teve de acionar uma rede paralela, porque a rede do município não deu 

conta (...) Então eu, às vezes, me sinto como “filho de ninguém”, “sem pai”! Onde eu peço?! 

Não tenho administradora regional, eu peço a quem? À diretora? Aí a diretora diz que não 

entende nada de atenção básica, mas está na atenção básica! (...) (Transcrição de gravação 

do Grupo Focal – Enfa. 5 - USF) 

(...) 

Antes, nós estávamos tentando construir, essa parte, de trabalhar em rede, sabe?! (…) De 

saber para quem direcionar e agora parece que quebrou os vínculos, quebrou os laços e a 

gente está trabalhando isolado, porque é difícil trabalhar em rede! (Transcrição de gravação 

do Grupo Focal – Enfa. 6 - UBS) 

 

 

                                                           
40 Enfermeira 1  (Enfa. 1). 

Neste plano de visibilidade trago a voz da atenção básica sobre a atenção 

domiciliar. 
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Foi desolador ouvir as manifestações daquelas enfermeiras sobre o real do 

trabalho; todas elas apresentaram as grandes dificuldades no cotidiano do trabalho.  

O processo de desconstrução referido por uma enfermeira, de certa forma, 

resumiu o pensamento do grupo, pois percebem que há falta tanto de melhor gestão 

dos recursos existentes, quanto há falta de diálogo e momentos para que os 

trabalhadores possam discutir as possibilidades de construção da rede de serviços, 

com o fim último de responder às necessidades de saúde da população.  

Nas próximas falas, as enfermeiras denunciam a falta de recursos que as 

impedem de oferecer uma assistência melhor, restringindo o acesso da população. 

 

É falta de recursos humanos, por exemplo, a minha unidade está com 50 % do que era, nós 

éramos em 9, e nem 50 %, nós estamos em 04 e uma enfermeira que é assistencial e supervisora, 

então está fazendo apenas: - chegou – atendeu – pós - casa (...) (Transcrição de gravação do 

Grupo Focal - Enfa. 6 - UBS) 

(...) 

Lá [no Zavaglia] tem adolescentes grávidas, tem usuários de droga (...) E eles não tem 

acessibilidade na nossa unidade e para deslocarmos até lá é também bastante complicado! 

E infelizmente nos últimos anos nós não tivemos esse [transporte] porque nós tivemos a 

saída de um motorista. (...). Desde então a gente está desamparada! Nunca tem motorista! Às 

vezes a gente tem que se deslocar com nosso carro! (...) (Transcrição de gravação do Grupo 

Focal – Enfa. 1 - UBS) 

(...) 

A gente [USF] acaba fazendo também o serviço de urgência e emergência, além das visitas. 

Eu estou com duas micro-áreas descobertas, os agentes não estão fazendo visitas periódicas, 

eles vão para entregar encaminhamento, para fazer uma busca ativa de faltosos, de vacina, de 

gestantes, mas já faz três anos que eu estou pedindo agente comunitário e até agora nada! 

(Transcrição de Gravação Grupo Focal – Enfa. 7 - USF) 

 

 

Nas cenas a seguir as respostas referem-se ao nível de conhecimento do grupo 
sobre a proposta do SAD na perspectiva do Programa Melhor em Casa. 

 
 

- A (Z) já fez uma reunião com a gente, já explicou, como mudou a lei, acho que teve uma 

mudança uns anos atrás e ela nos passou …O que priorizar, o que não… (Transcrição Grupo 

Focal – Enfa. 4 - UBS) 

(...) 

- Então a questão do SAD, a gente tinha um protocolo do PAD na época do CEME, do 

atendimento domiciliar, um protocolo que o município adotava, isso mudou, veio outra política 

que o Ministério bancou e trouxe o Melhor em Casa, que é uma área técnica, um grupo 

técnico, uma pasta do Ministério, mas então, aí a inclusão, a exclusão e a solicitação disso é 

como? Como faz? (Transcrição de gravação do Grupo Focal – Enfa. 5 - USF) 

 

 

Poucas enfermeiras falaram nesse momento no grupo e, pelas colocações 

feitas, é perceptível que o grupo de profissionais da atenção básica tem pouco 

conhecimento sobre o programa Melhor em Casa, denotando a necessidade de 

diálogo na rede. 
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A seguir uma fala que denota certa (in)composição com a rede: 

 

- Existem casos na minha unidade e a gente não tem mais o apoio do NASF, então precisa 

de fisioterapia. Os familiares às vezes até tentam, mas eles também acabam não conseguindo, 

alguns se reúnem e pagam um profissional particular, quando pode, mas não atende tudo 

no melhor em casa! (Enfa. 2 - USF) 

 

 

E, por essa colocação confirma-se que os cuidadores não conseguem todo o 

apoio técnico necessário na rede, lançando mão de alternativas privadas, confirmando 

o que vimos no plano de visibilidade sobre o ponto de vista do cuidador, em que há 

composição de mapas de cuidado para atender as necessidades de saúde. 

Após algum tempo o grupo entra no assunto sobre a atenção domiciliar 

realizada com limitações na atenção básica. 

 

(...) 

É bem pontual! (...) Mesmo porque a gente tem muita dificuldade com o motorista também, 

para agendar um motorista é muito difícil… Essa semana ele está com o carro quebrado, 

então...se eu precisar...ou eu vou a pé, ou...eu vou com meu carro...casos extremos a gente 

vai. Mas a gente fornece material para o cuidado domiciliar, para o familiar que vai buscar. 

(Transcrição de gravação do Grupo Focal – Enfa. 4 - UBS) 

(...) 

Então, nas unidades de saúde da família é diferente das unidades básicas de saúde, a gente 

trabalha com agenda, a gente tem a data de visita domiciliar. Os auxiliares de enfermagem 

têm os dias de visita deles; nós passamos o retorno para os agentes comunitários para que 

eles façam visita. (...) A agenda, por exemplo, de enfermeiro, eu tenho a sexta-feira, 4 horas, no 

período da manhã para fazer visita. (...)  Nessa visita a gente faz um plano de cuidado, aonde 

a gente vai  orientando os funcionários e capacitando a família para que ela dê seguimento. 

A USF é um pouco mais diferente do que a UBS! Tanto que o SAD não vai muito na área 

onde tem PSF, ele vai mais na área onde não tem abrangência de PSF. (Transcrição de 

gravação do Grupo Focal – Enfa. 8 - USF). 

(...) 

A minha área é muito grande, minha área é muito extensa, eu não tenho pernas para 

acompanhar, são muitos acamados, a gente tem mais de 100 pacientes cadastrados para 

fraldas geriátricas, dieta enteral adulto. (...) E isso são os que vêm pegar, fora os que não 

vem! Então a gente não tem pernas para acompanhar mesmo! (Transcrição do Grupo Focal 

– Enfa. 4 - UBS) 

 

 

Depois dessas falas ficaram claras as dificuldades que precisam ser 

enfrentadas, como a falta de profissionais de todos os níveis, falta de transporte e 

materiais. E, eu acrescentaria a falta de educação permanente em saúde para 

preparar esses profissionais para a assistência domiciliar. 

Por fim, procuro entender como os cuidadores e familiares dos pacientes 

acamados, adstritos em regiões de abrangência das UBS são atendidos em suas 

necessidades. E quais soluções poderiam ser pensadas para essa população. 
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(...) os que me procuram, alguns são atendidos, mas aí eu oriento a procurar [o SAD], 

entendeu?! Eu faço assim! (Enfa. 5 - USF) 

(...) 

Se você me perguntar quantos acamados tem na minha área, eu não sei te informar e nem 

sei quantos são atendidos! Eu só sei pela quantidade de pacientes que vem pegar material 

na UBS, que eu tenho mais de 40, só sei essa parte, e nem sei te dizer se esses 40 são os 

mesmos que são atendidos pelo [SAD]. (...) a única coisa que eu tenho é assim, tipo, ele deu 

alta (do hospital) e mandou procurar a UBS, aí eu abraço aquele usuário apenas para 

fornecer o material necessário para um curativo, as fraldas, (…) o único contato que eu 

tenho é com o familiar que vem naquele momento pegar o material, é esse o contato que eu 

tenho. (Transcrição do Grupo Focal – Enfa. 6 - UBS) 

 

 

No grupo houve grande discussão, e todas as enfermeiras que trabalham em 

UBS admitem que não conseguem dar a assistência necessária ao paciente acamado 

residente em seu território de saúde por falta de diversas condições e, nas falas 

mencionadas, percebemos que não há uma rede de serviços integrada. 

 

- Eu tive um episódio em que foi diferente esse fluxo, eu tive um paciente que foi internado, 

ia ficar na casa de uma filha que morava na minha área de abrangência! Mas aí ele fez uma 

cirurgia cerebral! Aí o profissional da Santa Casa, médico neurologista fez uma cartinha; a 

assistente social me ligou falando da alta desse paciente, que vinha com sonda para 

alimentação, falou sobre a questão da fisioterapia, do uropen, várias questões, aí ele veio, 

fui fazer a visita para conhecê-lo e fiz a versão contrária da (Enfa. 6), a família não precisou 

procurar, foi a Santa Casa que fez…. [o encaminhamento]. (Enfa. 2 - USF) 

 

 

Na fala acima, é inusitada a continuidade da assistência provocada pelo diálogo 

direto entre os profissionais, referenciando o paciente do hospital para a unidade de 

saúde, causando certo orgulho nos profissionais por terem feito o sistema funcionar. 

E, para melhorar a assistência, sugerem alguns investimentos: 

 

- O modelo de UBS ele, eu acho, que não abrange esse cuidado! É complicado também, deixar 

a responsabilidade para o SAD, eles não dão conta! Acredito eu, que eles [SAD] não têm uma 

estrutura para prestar assistência para o município inteiro! Então, o modelo em si, da UBS, 

não abrange esse cuidado! Não era nem para existir! [Deveria] criar outros meios, estratégias, 

desvinculando da UBS, agora como?! (Enfa. 6 - UBS) 

(...) 

- Acho que melhorar as equipes de UBS, aumentar o número de pessoas que trabalham! 

(Enfa. 3) 

 

 

Nestas últimas falas, há opiniões diferentes em relação ao modelo de UBS, 

uma considera que precisa ser extinto esse modelo por não dar conta das 

necessidades de saúde da população e, a outra considera necessário o aumento de 

profissionais para dar conta da demanda.  

De fato, a atenção básica precisa de unidades de saúde que estejam mais 

próximas da população, com maior número de profissionais, recursos materiais e de 
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equipamentos, incluindo carro como meio de transporte. O que, nesse sentido a 

estratégia saúde da família atenderia bem essas necessidades, mas não podemos 

descartar o valor da UBS como unidade de apoio às USF, em questões de maior 

complexidade para atendimento da população que tem necessidade de atenção mais 

especializada como um ginecologista em casos de gravidez com complicações, ou o 

pediatra para crianças que apresentam alguma necessidade de acompanhamento 

específico.  

Nas condições que vimos o funcionamento das unidades básicas nos dois 

modelos assistenciais, UBS e USF, no município “N”, é nítido que há falta de 

investimentos em todos os sentidos, além da falta de planejamento, organização da 

RAS e espaços de diálogos entre os vários pontos da RAS. 

Foi interessante o final deste momento de conversa sobre a atenção básica e 

a atenção domiciliar, pois eu havia combinado com a enfermeira, gerente do SAD, de 

estar conosco para finalizar o encontro e aproveitar o momento para conversar com o 

grupo explicando a dinâmica de trabalho e as dificuldades do SAD, o que resultou em 

uma proposta de composição de parcerias com cada unidade, tentando restabelecer 

a ligação com o SAD.  

Concluindo o encontro, algumas enfermeiras agradeceram o convite e a 

oportunidade de participarem daquele momento, principalmente porque puderam 

dividir um pouco do peso que estavam carregando. O falar sobre suas dificuldades, 

sobre o desânimo frente à falta de comprometimento na gestão e sobre a sensação 

de abandono, deu a possibilidade para elas reconstruírem seus contatos interpessoais 

e principalmente com o SAD. 

Considero que este movimento dentro da pesquisa, foi uma intervenção que 

provocou uma readequação no modo de organização dos profissionais da atenção 

básica e do SAD, com certeza, este foi apenas um estímulo à essas trabalhadoras 

que representam certa força micropolítica na organização da RAS. 

Reforçando o valor dessa modesta intervenção relembro Feuerwerker (2014, p 

113): 

Então para superar a falência da referência e da contrarreferência é preciso 
criar espaços de conversa para reconhecimento mútuo entre profissionais e 
equipes, identificação de potencialidades e possibilidades de cooperação e 
produção de novos pactos em relação às responsabilidades de cada parte, 
aos critérios de encaminhamento, de regresso dos usuários para as unidades 
(...). (Feuerwerker, 2014, p. 113) 
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Através do diálogo é possível construir espaços de vida (as discussões geradas 

por meio da técnica de grupo focal, por exemplo), buscando compreender a realidade 

de trabalho vivida, fortaleceu aquelas trabalhadoras, incentivando-as a repensar a 

qualidade da assistência oferecida à população. Ao final, durante a despedida 

estavam combinando de se encontrarem numa próxima reunião para conversarem 

sobre a organização de um grupo técnico de curativo. 
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O hospital: construindo outra perspectiva de atenção 

domiciliar no município. 

 

 

 

 

 

 

Para dinamizar os leitos hospitalares, a administração do hospital Santa Casa 

de Misericórdia de “N” implantou o Departamento de Atendimento Domiciliar (DAD). 

Converso com a enfermeira coordenadora do DAD, em uma entrevista gravada e 

posteriormente transcrita.  

Começamos nossa conversa conhecendo o serviço e sua proposta. 

 

[O DAD] surgiu em fevereiro de 2014, por conta da necessidade de rodar leito, girar! Toda 

a questão da humanização, da desospitalização do paciente e aí agregou a necessidade de 

rodar leitos! Nós somos o único hospital aqui na cidade com essa capacidade de leitos (...) São 

230 leitos. (...) O foco do DAD é aquele paciente bem clinicamente, estável, mas que fica 

internado um tempão por conta de concluir doses de antibióticos, que é uma coisa restrita 

ao hospital! (...) Paciente que já estava bem clinicamente, mas ficava aí! Alguns casos até de 

osteomielite, 60 dias de antibiótico e ficava internado esse tempo todo! Então a gente começou 

a rastrear quais eram esses pacientes e surgiu o DAD, inicialmente muito tímido, até a gente 

conseguir ganhar confiança do corpo clínico. (...) em 2014 deu um total de 66 pacientes. (...) 

conseguimos o carro através da prefeitura (...) (Transcrição de gravação da entrevista com 

Enfa. VN da Santa Casa de Misericórdia de “N” ) 

 

 

Segundo pesquisa realizada no site da instituição, a Santa Casa recebeu 

“doação de verba de R$ 28 mil (Vinte e oito mil reais”, feita pelo presidente da Câmara 

de vereadores do município “N”, no início de 2014, que possibilitou investir em um 

carro para a locomoção da equipe do DAD.  

 

Ele é um serviço para o SUS! São os nossos pacientes que estão aqui internados na clínica, 

pós-cirúrgico, clínica médica, que estão tomando antibióticos, alguma medicação que é de 

uso restrito hospitalar endovenosa, mas estão bem clinicamente. (...) Então, em 2014, 

atendemos um total de 66 pacientes, e em 2015 foram 97 pacientes até outubro, e (...) o nosso 

DAD  não recebe nenhuma verba, o custo é todo nosso, pela Santa Casa!  

(...) o paciente interna por X patologia e tem o pacote referente àquela patologia, aquele 

pacote é X, o tempo de internação, por exemplo na tabela SUS, padroniza que para aquela 

patologia o tratamento ideal são 10 dias, se o paciente ficar 30 aqui (…). Não interessa! 

(Transcrição de gravação de entrevista com Enfa. VN - Santa Casa de Misericórdia) 

 
 

Neste plano de visibilidade nos aproximamos do mundo hospitalar através 

de um serviço de internação domiciliar na cidade.  
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A internação domiciliar, conforme as falas acima, é uma modalidade de 

assistência adotada para disponibilizar leitos hospitalares e, conforme a rotatividade 

dos leitos, o hospital consegue ter um retorno financeiro por diminuir os gastos com 

hotelaria hospitalar, além de ser mais confortável para o paciente permanecer em sua 

casa e diminuir a possibilidade de infecção hospitalar; é um serviço estritamente para 

os casos agudos.  

E o critério para inclusão neste serviço é também apontado a seguir: 

 

O critério seria, não ter febre, por exemplo, estar bem clinicamente e, na maioria das vezes, 

se você está com uma infecção, e está com antibiótico, um dos sinais clínicos é a febre e o 

hemograma alterado (...). ele [o paciente] tem que estar estável, sem febre (...), porque a nossa 

assistência será a de concluir a dose do antibiótico, se ele precisa de algo a mais que isso, então 

ele precisa ficar internado(...). 

(...) [Quanto à necessidade de se ter cuidador] - Não, se o paciente está consciente e orientado, 

estável, independente, não tem problema, não precisa (… ) A gente sempre prefere que tenha 

alguém [um cuidador], mas em alguns casos não tem, (...) é aquele paciente que só está  para 

concluir [o tratamento] (...) (Transcrição de gravação da entrevista com Enfa. VN - Santa Casa 

de Misericórdia) 

 

Após compreender a dinâmica de financiamento do DAD e seus critérios de 

inclusão, pergunto sobre a formação da equipe. 

 

Eu tenho 05 funcionárias. (...). Uma de 12h em cada plantão, das 7 às 19h e uma de 08h de 

segunda a sexta feira e tenho duas à noite, que fazem 6h, das 18:30 ás 24:30h, porque não 

pegamos a madrugada para ir à casa dos pacientes! Aí eu consigo atender das 7 da manhã 

até as 23h, 23:30h, porque depois disso para ir na casa do paciente é complicado! (...) Às 

vezes, eu tenho paciente que está tomando dois antibióticos que não podem correr rápido, que 

precisa correr um de cada vez, então tem que ficar junto, monitorando; então uma fica aqui 

com a maletinha, com a medicação e a outra vai no outro paciente que é mais rápido, que 

é uma medicação, um antibiótico que eu consigo fazer numa diluição menor, então aí vai 

mais rápido, aí vai adiantando, depois volta para pegar a colega. Ao mesmo tempo, tem 

duas pessoas da equipe em lugares diferentes, para ajudar a dar conta da demanda. (...) 

No total são uma auxiliar e quatro técnicas [de enfermagem]. (...) Todas dirigem. 

(...) O pré-requisito é dirigir, gostar de dirigir, não pode ter medo, [e precisa] conhecer mais 

ou menos a cidade, as meninas adoram, porque a hora passa muito rápido! (Transcrição de 

gravação da entrevista com Enfa. VN - Santa Casa de Misericórdia) 

 

 

A administração dos recursos humanos e materiais tem outra lógica de 

planejamento, sendo mais eficiente do que o empregado no SAD e nos demais 

serviços da RAS.  

A estratégia da equipe de enfermagem dirigir o carro da equipe dinamiza o 

planejamento da assistência, por ter maior autonomia, gerando eficiência nos 

deslocamentos, além de diminuir os gastos com pessoal por não depender da figura 

do motorista. Essa estratégia também é usada em vários serviços de atenção 
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domiciliar no mundo, particularmente conheci o serviço em Cascais – Portugal e em 

Figline Val D’Arno – Florença – Itália.  

E a avaliação do público que recebe este atendimento é indicada a seguir pela 

enfermeira: 

 

A família gosta, elogia muito, sente agradecida, sentem-se muito agradecidos, eles acham 

muito interessante essa questão nossa, e dizem: - Nossa! vêm uma equipe da Santa Casa! Faz a 

medicação e fica junto, a gente afere sinais vitais, fica o tempo todo lá! (Transcrição de gravação 

de entrevista Enfa. VN - Santa Casa e Misericórdia) 

 

 

Vários trabalhos valorizam a atenção domiciliar como alternativa mais humana 

para continuidade de cuidados hospitalares como em Pereira at al. (2005); Silva; 

Sena; Seixas; Feuerwerker e Merhy (2005); Feuerwerker e Merhy (2008); Lacerda 

(2010); Thumé (2010), principalmente em casos clinicamente estáveis que precisam 

de continuidade medicamentosa, dinamizando o uso dos leitos hospitalares.  

Outro ponto abordado durante este momento foi a relação do hospital com 

outros serviços da Rede de Atenção à Saúde: 

 

[Pergunto: - E se o paciente tem escaras ou precisa de curativos?] (...) - Aí eu entro em 

contato com a (Z), encaminho para o CEME. Ele sai daqui com toda papelada de 

encaminhamento. (...) Alguns, curativos com particularidades (...)  de hospital,  a gente não vai 

conseguir transferir isso para a rede, aí a gente dá conta! (...) mas os curativos mais básicos, 

que, como é o programa da (Z), que a família aprende e depois dá continuidade, então a 

gente mantém. Quando tem essas situações, eu sempre entro em contato com ela [Z] lá no 

CEME; que agora está com um pessoal  para atender essa demanda ou no posto de referência do 

paciente, a gente faz esse intercâmbio, a gente sempre cruza. (…)  

Eles [CEME] estão com referência para vascular, endócrino, assim, todo paciente que a 

gente tem e tem alta - hipertenso e diabético - é referenciado para lá [CEME] e aí eles têm 

essa parte de entrar em contato de lá do CEME com a unidade de referência [UBS OU 

USF] e após a avaliação do vascular, dão a conduta para a unidade de saúde de referência 

do paciente. Isso começou há poucos meses, a gente até teve uma reunião para pactuar isso, os 

nossos pacientes hipertensos e diabéticos, a gente tem de fazer a contra-referência!  

E aí a gente tem essa dificuldade porque não tem 100% de cobertura, então o acordo foi sempre 

mandar lá para o CEME e o CEME vai encaminhar. (Transcrição de gravação de entrevista com 

Enfa. VN - Santa Casa de Misericórdia) 

 

 

Pela fala da enfermeira hospitalar, parece que o conhecimento sobre o SAD 

está cristalizado no modelo assistencial municipal, fornecido no período em que 

estava localizado no CEME. E nesta conversa, apesar da enfermeira falar que 

mantém contato com a colega do SAD, parece que isso ocorre de forma esporádica 

ou vem ocorrendo apenas recentemente. Pois, em certo momento da conversa, há 

mistura de informações, relacionando o SAD ao novo fluxo de encaminhamento para 

os diabéticos e hipertensos. 
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No momento em que realizei essa entrevista percebi certo otimismo da 

enfermeira hospitalar em relação à organização dos serviços de saúde e os 

encaminhamentos de pacientes diabéticos e hipertensos para o ambulatório de 

especialidades e, para a rede básica.  

Certamente este otimismo deve-se a um esforço do grupo de profissionais nas 

diferentes instituições de saúde que compõem a RAS, que se mobilizaram para 

colocar em prática o ideal de redes temáticas com uma das suas linhas de cuidado, 

no caso, a Rede de Atenção às Doenças Crônicas com especial cuidado aos 

pacientes portadores de hipertensão e diabetes. 

Neste sentido, Feuerwerker (2014, p. 112) aponta que o “arranjo UBS-

Ambulatório de Especialidades-Hospital é pobre para assegurar a produção do 

cuidado nas inúmeras situações de necessidades de saúde de determinada 

população em um território”. A autora indica que “não há rede de cuidado sem ampliar 

e diversificar as ofertas, sem produzir articulação com outros setores que não os da 

saúde”. 

A experiência de ter realizado a entrevista com a enfermeira da Santa Casa 

deu a oportunidade de perceber o espaço hospitalar que parece funcionar ainda de 

forma isolada, sem construir a comunicação constante que um sistema de saúde 

necessita para gerenciar a assistência integral a quem precisa.  

Quanto aos demais serviços que compõem a RUE, não estabeleci contatos, 

mas captei das experiências dos profissionais do SAD as relações que me pareceram 

bastante pontuais, efetuadas pela gerente do SAD com pessoas conhecidas da rede, 

como a enfermeira do SAMU ou das UPAs, quando havia necessidade de dar 

encaminhamento a algum atendimento específico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta pesquisa foi conhecer o processo de cuidado no SAD de um 

município de médio porte como componente da Rede de Urgência e Emergência 

(RUE). Bem como acompanhar sua gestão e produção do cuidado; compreender o 

processo de cuidado no SAD e sua interligação com a Rede de Atenção Primária à 

Saúde e identificar seus limites e possibilidades como modelo de atenção. Nesse 

momento pretendo retomar alguns aspectos vislumbrados nos planos de visibilidade 

que respondem aos objetivos da pesquisa. 

Sendo um estudo da instância micro, por se tratar de um estudo de caso, optei 

por usar uma metodologia advinda do pós-estruturalismo, a cartografia, a qual 

viabilizou um tipo de abordagem no campo de pesquisa mais próximo das pessoas 

protagonistas daquela realidade, ou seja, os trabalhadores da saúde, os cuidadores e 

os doentes tendo o ambiente social como moldura. A abordagem cartográfica permite 

que o pesquisador se aproxime das pessoas que constroem a realidade, participando 

com elas de sua rotina e compreendendo os problemas que ocorrem, “vivenciando 

com”.  

O ethos assumido, viabilizou a compreensão de muitos planos de visibilidade, 

para além dos objetivos iniciais da pesquisa, os quais apresentaram questões ligadas 

às relações interpessoais, éticas, de comportamento, enfim, a prática do cuidado 

domiciliar no cotidiano e a micropolítica que envolve as ações humanas. Também 

apresentou alguns meandros da política municipal que interferiam no campo da 

prática do cuidado domiciliar e que estavam inacessíveis à investigação devido a crise 

instalada. 

Nesta proposta de pesquisa produzi narrativas procurando ser fiel às vivências 

de relacionamentos construídos em cada dia que entrava no SAD, mas reconheço 

que alguns aspectos do cotidiano podem ter escapado a meu olhar ou aos meus 

registros.  

É necessário levar em consideração que se trata de um estudo de caso, no 

qual foram evidenciados problemas que ocorreram em determinado período de 

observação, em determinado SAD, de modo que as conclusões do estudo poderão 

ser utilizadas para analisar em alguns aspectos a política de atenção domiciliar 

vigente. 
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Apesar de perceber muitas dificuldades no sentido de dinamização da 

assistência, o relacionamento com as pessoas e o trabalho realizado no cotidiano me 

conquistou. Não foi difícil construir bons encontros com os profissionais, pois todos 

me acolheram sem restrição, o que gerou minha implicação no campo de pesquisa. 

A gerente do SAD foi muito receptiva e, à medida que eu questionava sobre 

problemas no serviço, percebia que ela procurava resolver com a equipe aquele ponto 

questionado, resultando em clara (e desejada) intervenção no campo de investigação 

como pesquisadora. Percebi que sua atuação como gerente tendia a dar liberdade de 

ação aos profissionais, sempre em diálogo aberto e, talvez por ter essa característica, 

eram os trabalhadores que determinavam o que fariam e em que tempo fariam. Por 

vezes, presenciei a saída para apenas uma visita, quando poderíamos fazer outras 

visitas em locais próximos, aproveitando melhor a ocasião. 

Identifiquei duas posturas antagônicas em relação à gestão do serviço: por um 

lado havia a flexibilidade da gerente e de alguns profissionais (da recepção e 

enfermagem) em atender todas as pessoas que procuravam o serviço, mesmo sem 

encaminhamento, resultando em maior facilidade de acesso. Por outro lado, em 

função dos recursos humanos e materiais escassos e de certa pressão de outros 

profissionais (médicos e fisioterapeutas), a posição de atender somente as pessoas 

encaminhadas por outros serviços, como o hospital.  

De imediato, ficou bastante evidente o conjunto de insuficiências para o 

exercício adequado do trabalho das equipes como pessoal (enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem, médicos, motoristas, fisioterapeutas, nutricionistas); material (carros, 

medicamentos, dietas, fraldas, materiais de curativos, camas hospitalares, cadeira de 

banho, cadeira de rodas, andadores, aspiradores, concentradores de oxigênio, etc.) e 

condições de apoio (educação permanente em diversas áreas como para o sistema 

de informação, a fisioterapia, enfermagem e área médica com discussões clínicas).  

A crise de governabilidade e governança que o município estava passando 

repercutia claramente na organização tanto do SAD, como dos demais serviços da 

Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

Acompanhei o empenho da gerência em construir pontes com outros serviços 

e melhorar o planejamento de cuidados de cada equipe, por meio da confecção de 

uma planilha. Identifiquei diferentes “provocações” dos vários profissionais, impondo 

suas autonomias (principalmente os médicos), desvalorizando o trabalho da gerência 

em alguns momentos. 
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Foi possível reconhecer a recorrência de regulação tipicamente clientelística, 

pela influência de políticos locais para facilitar o acesso ao serviço, comportamento 

que gerava constrangimento para a maioria dos profissionais.   

Os micropoderes que circulam entre os profissionais compõem uma rede densa 

de relações e influenciam a gerência do serviço, o que reforça a necessidade de haver 

posturas dialógicas para enfrentar os problemas e formar um “ambiente de 

comunidade” que favoreça o processo de cuidar. 

Apesar de todas as dificuldades relacionadas à falta de tanta coisa, havia um 

grande empenho dos profissionais nos atendimentos domiciliares. Foi possível ver 

algumas incursões, quase voluntárias, dos profissionais do SAD em direção a outros 

serviços do sistema de saúde para construir pontes, visando garantir a continuidade 

do cuidado, nem sempre bem-sucedidas.  

A falta de mais profissionais trabalhando no SAD dificultava a organização do 

serviço em esquemas de plantão à distância, em finais de semana ou à noite, o que 

sobrecarregava em responsabilidade o cuidador em casos de emergência, que 

precisava acionar o SAMU ou UPA naqueles períodos. Mas também captei em 

conversa com alguns profissionais a não aceitação deste tipo de acompanhamento à 

distância, ou em adoção de horários alternativos de trabalho que poderiam colaborar 

na construção do cuidado integral de seus pacientes. 

Talvez pelas limitações impostas serem tão “normais”, algumas ações que 

poderiam ser realizadas (como o agendamento de consultas em especialidades no 

ambulatório, ou agendamento de ambulância para transporte do paciente acamado), 

não eram realizadas. Penso que isso ocorria, em parte, devido à concepção que os 

trabalhadores poderiam ter em relação às suas tarefas, como pertinentes ou não ao 

serviço de atenção domiciliar, limitadas, por vezes, ao atendimento pontual de 

curativos, avaliação clínica e fisioterápica, lembrando a organização da assistência 

domiciliar herdada do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) – proposta 

municipal desde 1997. 

Evidenciou-se a necessidade de ter o profissional enfermeiro, com um perfil 

próprio para atuar em equipe multiprofissional, para o exercício do planejamento de 

cuidados multiprofissionais, ou seja, aquele que “puxa” a discussão de um plano de 

cuidados individual entre os profissionais.  

Nas observações em campo foi possível vislumbrar o isolamento que o SAD 

vivia em relação à rede de serviços, pois não havia articulações políticas para 
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construção efetiva da RUE, prevalecendo as incursões tímidas dos próprios 

profissionais e da gerente do serviço para estabelecer “pontes” com alguns serviços, 

muitas vezes facilitadas por relações de amizade pessoais.  

Outra questão já apontada em outros estudos, foi a precária realidade da rede 

de Atenção Básica (AB), composta pelas unidades básicas de saúde (UBS) e 

unidades de saúde da família (USF), que não conseguem compor, efetivamente, a 

Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1) para assistir os pacientes com doenças crônicas.  O 

modelo de atenção estruturado em unidades básicas de saúde (UBS) não assume a 

saída de profissionais da unidade para os domicílios, com a possibilidade de 

acompanhamento de saúde da população acamada, o que dificulta ainda mais a 

realização da AD1. 

As enfermeiras da atenção básica, durante o grupo focal, alegaram a ausência 

de recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento da assistência 

domiciliar, bem como a inexistência de transporte para as visitas domiciliares, 

denunciando inclusive, que muitas vezes, as visitas imprescindíveis de serem feitas, 

eram realizadas com seu próprio veículo. Outra preocupação refere-se à crescente 

demanda de pessoas acamadas em seus territórios, principalmente devido ao 

envelhecimento da população e construção de conjuntos habitacionais que agregam 

grande número de pessoas. 

Verificou-se que o hospital, um dos componentes da RUE, procurou resolver o 

problema de longas internações para tratamento medicamentoso, optando por 

promover a desospitalização precoce, criando um serviço próprio de internação 

domiciliar, adotando um discurso de humanização da assistência com boa avaliação 

da população usuária. Porém, a organização desse serviço ocorreu em uma lógica 

intra-hospitalar, sem discussão com os demais serviços que compõem a RUE, com o 

objetivo precípuo de viabilizar financeiramente a instituição hospitalar. 

De certa forma esse hospital criou um serviço de internação domiciliar bastante 

eficiente para um perfil de pacientes agudos, em uso de antibioticoterapia; perfil 

diferente dos pacientes atendidos pelo SAD, os quais são doentes crônicos em 

cuidado de longo prazo. 

Emergiu com muita força e comoveu-me profundamente a vivência da 

vulnerabilidade humana em diferentes perspectivas e o sentido que cada família dá 

ao sofrimento vivido pelo familiar dependente de cuidado de longo prazo.  
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Tornou-se evidente a solidão do cuidador no cuidado, ressaltando a 

necessidade de se pensar em outros serviços de apoio ao cuidador, com diferentes 

arranjos sociais, bem como, o valor que tem o grupo de cuidadores como espaço de 

intervenção e acompanhamento da saúde física e mental do cuidador. 

Foi possível “ouvir” o que os cuidadores pensam do SAD, trazendo seus elogios 

e críticas, ressaltando a necessidade de a equipe multiprofissional realizar maior 

número de visitas durante o mês ao mesmo paciente; trabalhar de forma integrada, 

principalmente em visitas de avaliação; construir um plano de cuidados individualizado 

e melhorar a formação dos profissionais de saúde que trabalham nesse espaço de 

cuidado - o domicílio.  

A percepção que o leigo (cuidador) tem da inabilidade ou insuficiência do 

profissional, o impulsiona a buscar outros profissionais que possam resolver as 

necessidades de saúde identificadas, confirmando que as pessoas compõem seus 

mapas de cuidado com serviços públicos e privados, usando a criatividade para 

resolver as falhas do sistema de saúde. 

Ficou evidente a importância do SUS como fornecedor de materiais, por meio 

das unidades da atenção básica e do SAD, para o cuidado diário do paciente 

acamado, “aliviando” os gastos financeiros que a família tem com seu doente. 

Meus encontros com os pacientes e cuidadores seguiram a dinâmica da 

empatia e da identificação com o sofrimento humano, reconhecendo várias situações 

de vulnerabilidade a que a pessoa doente é submetida e a abnegação do cuidador 

que dedica sua vida para um outro.  

Também encontrei pessoas que negligenciavam o cuidado e não poderiam 

assumir o papel de cuidador; principalmente idosos cuidando de idosos; mas exerciam 

essa função, o que se traduzia em problemas éticos, humanos e sociais a serem 

administrados pelo SAD. Nesses encontros com os cuidadores presenciei a atuação 

dinâmica e atenciosa das EMAD 1 e 2, permeadas pelo diálogo e orientações aos 

cuidadores e pacientes, bem como o acompanhamento à distância com telefonemas 

realizados pelo médico da equipe ou pelas auxiliares e técnicas de enfermagem, para 

conhecimento das condições de saúde do paciente. 

Do encontro com os cuidadores persistiram minhas inquietações sobre como 

diminuir a carga de trabalho e a solidão do cuidador no processo do cuidar. Encontrei 

algumas respostas através de pesquisas bibliográficas, ilustrando experiências feitas 

no Japão e na Inglaterra que oferecem serviços de apoio social com voluntários. Essas 
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são possibilidades que precisamos conhecer e investir para responder aos efeitos da 

transição demográfica.  

A própria legislação que institui o programa de atenção domiciliar deixa aberto 

o tempo de assistência, e os critérios para inclusão no programa em cada nível de 

atenção (AD1, AD2 e AD3) são pouco esclarecedores, deixando margens para 

interpretações de cada gestor, apesar de o Sistema de Informação ter um “efeito 

controle” sobre o modelo de atenção, por usar critérios rígidos na inclusão dos dados 

para justificar os repasses de verba do ministério para o município – fundo a fundo ou 

até sua suspensão. 

A atenção domiciliar é um modelo de atenção à saúde que está em 

desenvolvimento na realidade do SUS, mas também tem sido uma grande aposta da 

rede de saúde suplementar, representada pelos planos de saúde e hospitais privados, 

os quais vêm, crescentemente, investindo em serviços de internação domiciliar. 

Acredito que há necessidade de avanço na adoção de modelos de gestão mais 

participativos que possam influenciar no fortalecimento do planejamento, organização 

e financiamento de serviços domiciliares nos municípios, além de desenvolver melhor 

a regulação do sistema de saúde como um todo. No caso estudado ficou evidente que 

a crise de governabilidade e de governança da gestão municipal tem afetado 

diretamente a administração dos serviços de saúde, desestimulando os trabalhadores 

envolvidos no cuidado da saúde da população. 

É preciso avançar na atenção domiciliar criando serviços de apoio social, 

voltados a atender principalmente a população idosa com algum grau de dependência 

por doença crônica. Lembrando que os serviços de apoio sociais se referem a uma 

gama de serviços como: fornecimento de refeições no domicílio, realização de limpeza 

no domicílio, serviço de compras delivery, auxílio para banho, cuidador para cobrir um 

período de folga do cuidador principal, serviço de enfermagem, monitoramento à 

distância e outros, os quais colaboram para manutenção da autonomia de pessoas 

idosas e da saúde do cuidador. 

Como contribuições a pesquisa desvela elementos micropolíticos presentes 

no trabalho cotidiano da equipe de um SAD, quase nunca visíveis (e valorizados) 

pela gestão, e sempre mais complexos e matizados do que os ditames postos pela 

política oficial do MS. Essa “disjunção” entre a formulação das várias políticas pelo 

MS e sua operacionalização já tem sido apontada por outros estudos.  



140 

 

A presente pesquisa reforça a importância do “momento gestão” das 

políticas de saúde, com especial ênfase para a necessidade de criação de 

arranjos organizacionais facilitadores da escuta e participação dos 

trabalhadores diretamente envolvidos com o cuidado.  

Aponta para os limites da atenção básica como coordenadora do cuidado, 

tal como tem sido posto pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), por não 

reunir condições de governança/governabilidade para tanto, como também já tem 

sido apontado por outros estudos. Sem desconsiderar a importância da AB na 

construção de redes de atenção, o estudo indica a necessidade de arranjos mais 

complexos envolvendo vários serviços e instâncias de gestão loco-regional 

para dar conta das complexas necessidades de pacientes acompanhados pelo 

SAD.    

Aponta os limites da abordagem da biomedicina - centrada no cuidado da 

doença - para dar conta das necessidades de pessoas em situação de 

vulnerabilidade.  

Mostra a importância de atividades de apoio social (serviços domésticos, 

auxílio ao cuidador em tarefas como higiene, respite care, assistência remota, 

mobilidade, etc), jurídico (usufruto de direitos, principalmente) entre outros, 

reforçando o caráter necessariamente intersetorial do cuidado em saúde como 

historicamente posto pela Saúde Coletiva.  

Valoriza a perspectiva de pessoas vivendo situação de vulnerabilidade, 

contribuindo para fortalecer o exercício da alteridade, pela equipe de saúde, que 

leva em conta o OUTRO em toda a sua complexidade.   

A pesquisa consegue dar voz tanto para os pacientes atendidos pelo SAD, 

como para os cuidadores, permitindo vislumbrar um universo de grandes 

carências e fragilidades que deveriam presidir as ações governamentais e 

gerenciais, reforçando o projeto ético de defesa radical da vida, ali onde ela é mais 

negada ou pouco reconhecida.   

Aponta possibilidades, mas também limites, na adoção da abordagem 

cartográfica, como vem ocorrendo de modo cada vez significativo, nos estudos na 

área da saúde.  

A pesquisa aponta elementos para a caracterização dos desafios que 

precisam ser enfrentados nesse tipo de estudo, em particular a curta 

permanência do pesquisador no campo, os limites não muito claros do quanto 
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pode intervir na organização do processo de trabalho da equipe, e, centralmente,  

a necessidade de uma permanente análise de implicação, trabalhando, entre 

outras coisas, as delicadas relações que precisa estabelecer com a gerência, e com 

algumas categorias profissionais, em particular com os médicos.   
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ANEXOS 

 

Gostaria de esclarecer que os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLEs) usados na pesquisa estão anexados conforme foram submetidos ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP e, conforme foram apresentados e 

assinados por todos os sujeitos da pesquisa, constando como nome do Orientador o 

Prof. Dr. Geovanni Gurgel Aciole da Silva, que na época, era meu orientador na 

UNIFESP, sendo substituído pelo Prof. Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecílio em 

dezembro de 2015. 

Também esclareço que, para preservar a identidade dos profissionais nesse 

estudo de caso, optei por retirar o nome do município dos TCLEs, substituindo-o pela 

letra “N” e ocultando-o com uma tarja no Parecer do CEP-UNIFESP. 
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do CEP – UNIFESP. 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 1 – Profissionais 

Título da Pesquisa: “CARTOGRAFIA DO PROCESSO DE CUIDADO NO 

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM “N” – SP” 

Pesquisadora Responsável: Sandra Maria Luciano Pozzoli. RG: 13.952.319-4. 

Meu nome é Sandra Maria Luciano Pozzoli, sou enfermeira, faço doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Estou realizando uma pesquisa sob a orientação do professor Dr. 

Geovani Gurgel Aciole da Silva desta universidade.  

Venho por meio deste convidar você para participar desta pesquisa que tem 

como objetivo conhecer o processo de cuidado do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD), conhecido como “Programa Melhor em Casa”, no município “N” – SP.  

Para isso, estarei acompanhando você e sua equipe nas ações desenvolvidas 

nos atendimentos domiciliares aos usuários. 

Ao aceitar participar deste estudo você permitirá que eu, a pesquisadora, utilize 

gravação de áudio e/ou vídeo ou fotos para registro das informações e utilize as 

informações colhidas para fins científicos tendo garantido o anonimato sobre seus 

dados pessoais e a confidencialidade das informações que você falar. Além disso, 

você tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa agora ou em qualquer 

momento dela. Você poderá também, a qualquer momento, pedir maiores 

informações sobre a pesquisa por meio do telefone da pesquisadora do projeto e, se 

necessário, por meio do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP).  

A sua participação nesta pesquisa apresenta um risco mínimo de 

comprometimento e não lhe trará complicações legais, bem como nenhum benefício 

direto, como pagamento ou de outro tipo; você não terá despesas para participar desta 

pesquisa. Entretanto, espero que este estudo forneça informações importantes sobre 

os processos de trabalho do serviço pesquisado favorecendo os profissionais e 

usuários do sistema de saúde. Seus dados e informações prestadas serão protegidos 

por confidencialidade e sigilo, e não serão divulgados de nenhuma forma a permitir 

sua identificação ou de seus familiares. 

Comprometo-me a lhe divulgar os resultados finais desta pesquisa. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem às diretrizes e normas 

éticas para realização de pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 

nº466/12– do Conselho Nacional de Saúde. 
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Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento de forma voluntária 

e esclarecida para participar desta pesquisa. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar.  

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UNIFESP que funciona na Universidade Federal 

de São Paulo, localizada na Rua Botucatu, 572 –  

1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Em caso de dúvidas ou denúncias quanto a questões éticas você poderá entrar 

em contato com as seguintes pessoas ou instituições: 

 

• Doutoranda: Sandra Maria Luciano Pozzoli. Rua João Ramalho, 292, 

apto. 81. Perdizes. São Paulo – SP. Telefone Residencial: (011) 4328.9724. Celular: 

(014) 99631.1866. 

 

• Orientador Responsável: Prof. Dr. Geovanni Gurgel Aciole da Silva. 

Rodovia Washington Luís, Km 235 - SP 310 - Jardim Guanabara.  –  SP. Celular: (016) 

98131-2125. 
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• Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). Professor Dr. José Osmar Medina Pestana. 

Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Cj 14. Vila Mariana. São Paulo 

– SP. Fone: (011) 5571-1062, FAX: (011) 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 2 – Cuidadores e 

Usuários 

Título da Pesquisa: “CARTOGRAFIA DO PROCESSO DE CUIDADO NO 

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM  “N”– SP” 

 

Pesquisadora Responsável: Sandra Maria Luciano Pozzoli. RG: 13.952.319-4. 

Meu nome é Sandra Maria Luciano Pozzoli, sou enfermeira, faço doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Estou realizando uma pesquisa sob a orientação do professor Dr. 

Geovani Gurgel Aciole da Silva desta universidade.  

Venho por meio deste convidar você para participar desta pesquisa que tem 

como objetivo conhecer o processo de cuidado do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD), conhecido como “Programa Melhor em Casa”, no município “N” - SP.  

Para isso, estarei acompanhando os atendimentos domiciliares recebidos pelo 

Sr.(a) ou pela pessoa cuidada pelo Sr. (a). 

Ao aceitar participar deste estudo você permitirá que eu, a pesquisadora, utilize 

gravação de áudio e/ou vídeo ou fotos para registro das informações e utilize as 

informações colhidas para fins científicos tendo garantido o anonimato sobre seus 

dados pessoais e a confidencialidade das informações que você falar. Além disso, 

você tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa agora ou em qualquer 

momento dela. Você poderá também, a qualquer momento, pedir maiores 

informações sobre a pesquisa por meio do telefone da pesquisadora do projeto e, se 

necessário, por meio do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP).  

A sua participação nesta pesquisa apresenta um risco mínimo de 

comprometimento e não lhe trará complicações legais, bem como nenhum benefício 

direto, como pagamento ou de outro tipo; você não terá despesas para participar desta 

pesquisa. Entretanto, espero que este estudo forneça informações importantes sobre 

os processos de cuidado do serviço pesquisado favorecendo os profissionais e 

usuários do sistema de saúde. Seus dados e informações prestadas serão protegidos 

por confidencialidade e sigilo, e não serão divulgados de nenhuma forma a permitir 

sua identificação ou de seus familiares. 

Comprometo-me a lhe divulgar os resultados finais desta pesquisa. 
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Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem às diretrizes e normas 

éticas para realização de pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 

nº466/12– do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento de forma voluntária 

e esclarecida para participar desta pesquisa. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar.  

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UNIFESP que funciona na Universidade Federal 

de São Paulo, localizada na Rua Botucatu, 572 –  

1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 

___________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Em caso de dúvidas ou denúncias quanto a questões éticas você poderá entrar 

em contato com as seguintes pessoas ou instituições: 

 

• Doutoranda: Sandra Maria Luciano Pozzoli. Rua João Ramalho, 292, 

apto. 81. Perdizes. São Paulo – SP. Telefone Residencial: (011) 4328.9724. Celular: 

(014) 99631.1866. 
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• Orientador Responsável: Prof. Dr. Geovanni Gurgel Aciole da Silva. 

Rodovia Washington Luís, Km 235 - SP 310 - Jardim Guanabara.  – SP. Celular: (016) 

98131-2125. 

 

 

• Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). Professor Dr. José Osmar Medina Pestana. 

Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Cj 14. Vila Mariana. São Paulo 

– SP. Fone: (011) 5571-1062, FAX: (011) 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 
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Anexo 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Profissionais da 

Atenção Primária à Saúde. 

Título da Pesquisa: “CARTOGRAFIA DO PROCESSO DE CUIDADO NO 

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM “N” – SP” 

 

Pesquisadora Responsável: Sandra Maria Luciano Pozzoli. RG: 13.952.319-4. 

 Meu nome é Sandra Maria Luciano Pozzoli, sou enfermeira, faço 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Estou realizando a pesquisa intitulada: 

“Cartografia do processo de cuidado no Serviço de Atenção Domiciliar em “N”  

– SP”, sob a orientação do professor Dr. Geovani Gurgel Aciole da Silva desta 

universidade.  

 Venho por meio deste convidar você para participar desta pesquisa que 

tem como objetivo conhecer o processo de cuidado do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD), conhecido como “Programa Melhor em Casa”, no município de “N” - SP.  

 Proponho à você participar em um grupo focal (roda de conversa) com 

profissionais de unidades da Atenção Básica para conversarmos sobre o serviço de 

atenção domiciliar. Ao aceitar participar deste estudo, você permitirá que eu, a 

pesquisadora, utilize gravação de áudio para registro das informações e utilize as 

informações colhidas para fins científicos tendo garantido o anonimato sobre seus 

dados pessoais e a confidencialidade das informações que você falar. Além disso, 

você tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa agora ou em qualquer 

momento dela. Você poderá também, a qualquer momento, pedir maiores 

informações sobre a pesquisa por meio do telefone da pesquisadora do projeto e, se 

necessário, por meio do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP).  

A sua participação nesta pesquisa apresenta um risco mínimo de 

comprometimento e não lhe trará complicações legais, bem como nenhum benefício 

direto, como pagamento ou de outro tipo; você não terá despesas para participar desta 

pesquisa. Entretanto, espero que este estudo forneça informações importantes sobre 

os processos de cuidado do serviço pesquisado favorecendo os profissionais e 

usuários do sistema de saúde. Seus dados e informações prestadas serão protegidos 

por confidencialidade e sigilo, e não serão divulgados de nenhuma forma a permitir 

sua identificação ou de seus familiares. 
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Comprometo-me a lhe divulgar os resultados finais desta pesquisa. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem às diretrizes e normas 

éticas para realização de pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 

nº466/12– do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento de forma voluntária 

e esclarecida para participar desta pesquisa. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar.  

 A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNIFESP que funciona na Universidade 

Federal de São Paulo, localizada na Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

, 20 de Agosto de 2015. 

 

___________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora – fone: 14-99631.1866. 
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Anexo 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Serviço de 

Internação Domiciliar da Santa Casa de Misericórdia de “N”. 

 

Título da Pesquisa: “Cartografia do processo de cuidado no Serviço de Atenção 

Domiciliar em “N” - SP” 

Pesquisador Responsável: Sandra Maria Luciano Pozzoli. RG: 13.952.319-4. 

 Meu nome é Sandra Maria Luciano Pozzoli, sou enfermeira, faço 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Estou realizando a pesquisa intitulada “Cartografia 

do processo de cuidado no Serviço de Atenção Domiciliar em “N” - SP” sob a 

orientação do professor Dr. Geovani Gurgel Aciole da Silva desta universidade.  

 Venho por meio deste convidar você para participar desta pesquisa que 

tem como objetivo conhecer o processo de trabalho do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD), conhecido como “Programa Melhor em Casa”, no município de “N” - SP.  

 Para isso, estarei entrevistando você sobre as ações desenvolvidas nos 

atendimentos domiciliares prestados por seu serviço. 

Ao aceitar participar deste estudo você permitirá que eu, a pesquisadora, utilize 

gravação de áudio para registro das informações e utilize as informações colhidas 

para fins científicos tendo garantido o anonimato sobre seus dados pessoais e a 

confidencialidade das informações que você falar. Além disso, você tem a liberdade 

de se recusar a participar da pesquisa agora ou em qualquer momento dela. Você 

poderá também, a qualquer momento, pedir maiores informações sobre a pesquisa 

por meio do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário, por meio do telefone 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

A sua participação nesta pesquisa apresenta um risco mínimo de 

comprometimento e não lhe trará complicações legais, bem como nenhum benefício 

direto, como pagamento ou de outro tipo; você não terá despesas para participar desta 

pesquisa. Entretanto, espero que este estudo forneça informações importantes sobre 

os processos de trabalho do serviço pesquisado favorecendo os profissionais e 

usuários do sistema de saúde. Seus dados e informações prestadas serão protegidos 

por confidencialidade e sigilo, e não serão divulgados de nenhuma forma a permitir 

sua identificação ou de seus familiares. 

Comprometo-me a lhe divulgar os resultados finais desta pesquisa. 
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Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem às diretrizes e normas 

éticas para realização de pesquisa com seres humanos conforme a Resolução 

nº466/12– do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento de forma voluntária 

e esclarecida para participar desta pesquisa. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar.  

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UNIFESP que funciona na Universidade Federal 

de São Paulo, localizada na Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

, _______________________________ 

 

___________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa (Responsável) 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Em caso de dúvidas ou denúncias quanto a questões éticas você poderá entrar 

em contato com as seguintes pessoas ou instituições: 

 

• Doutoranda: Sandra Maria Luciano Pozzoli. Rua João Ramalho, 292, 

apto. 81. Perdizes. São Paulo – SP. Telefone Residencial: (011) 4328.9724. Celular: 

(014) 99631.1866. 

 

• Orientador Responsável: Prof. Dr. Geovanni Gurgel Aciole da Silva. 

Rodovia Washington Luís, Km 235 - SP 310 - Jardim Guanabara.  – SP. Celular: (016) 

98131-2125. 
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• Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). Professor Dr. José Osmar Medina Pestana. 

Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Cj 14. Vila Mariana. São Paulo 

– SP. Fone: (011) 5571-1062, FAX: (011) 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 

 

 

  

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Anexo 6 – Roteiro usado para guiar o grupo focal  

 

 

1 -  Atualmente como está se desenvolvendo o trabalho de vocês na atenção primária? 

2 – Na região de sua unidade tem pessoas acamadas? 

3 – Como é a assistência para essas pessoas? 

4 – Como vocês avaliam a necessidade de dar assistência a essas pessoas pela 

UBS/USF? 

5 – O que vocês sabem do SAD e a sua responsabilidade? 

6 – Que sugestão daria para melhorar a assistência às pessoas com doenças crônicas 

que não conseguem ir à unidade de saúde. 

7 – Como deve ser o atendimento aos pacientes crônicos acamados? 
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Anexo 7 – Roteiro para entrevista no serviço de internação domiciliar da 

Santa Casa de Misericórdia. 

 

1 – Porque surgiu e como é o serviço de internação domiciliar da Santa 

Casa? 

2 – Quais são os objetivos, critérios de inclusão e exclusão do serviço? 

3 – Que pacientes são encaminhados do hospital ao SAD? 

4 – Quantos pacientes já foram para a internação domiciliar? 

5 – Qual é a média de permanência dos pacientes neste serviço? 

6 – Qual a meta do serviço?  
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Anexo 8 – Roteiro de entrevista com as cuidadoras 

 

 

1 – Como conheceu o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)? 

2 –Em quanto tempo vieram para o primeiro atendimento? 

3 – Como é o acompanhamento da equipe? 

4 – Qual sua avaliação do serviço? 

5 – Você tem alguma sugestão para melhorar o serviço? 

6 – Você tem algum tempo livre ou algum lazer? 
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