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RESUMO 

A atenção domiciliar é atualmente pauta de destaque no contexto da saúde 

pública no Brasil, uma vez que incorpora uma abordagem integral do indivíduo e se 

caracteriza como um instrumento de intervenção importante no âmbito da atenção 

primária à saúde. Difundido pelo Governo Federal em 2011 através das Portarias 

MS/GM 2527/11 e redefinido atualmente pela 825/2016, o Programa Melhor em 

Casa é constituído pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar inseridas em 

área territorial adscrita, seu objetivo é melhorar e ampliar a assistência no SUS a 

pacientes com agravos de saúde, que possam receber atendimento humanizado, 

em casa, e perto da família. Para compreender o contexto atual das práticas 

executadas pelo SAD, tem-se como objetivo de estudo identificar os conhecimentos, 

atitudes e práticas das equipes que compõe o serviço de atenção domiciliar, em 

relação ao processo de atenção à saúde dos pacientes traqueostomizados, 

internados no domicílio, no município de Macapá, através do Programa Melhor em 

Casa. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado com 

17 profissionais que atuam no Serviço de Atenção Domiciliar desse município. Os 

dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com uso de um 

roteiro e analisados através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. 

Utilizou-se também a análise de documentos oficiais e observação sistemática que 

possibilitou descrever os aspectos relacionados à dinâmica do serviço e das 

equipes. O estudo revelou que a estrutura disponível para a realização da atenção 

domiciliar é um ponto crítico e desfavorável comparado ao arcabouço teórico que o 

programa preconiza. Foi possível considerar o Melhor em Casa como um programa 

tronco, conectado com os demais programas assistenciais existentes dentro da 

oferta de serviços da atenção primária de saúde. É possível concluir que o modelo 

de assistência que se propõe o Programa Melhor em Casa se coloca a favor de uma 

de assistência integral ao indivíduo, sendo de extrema importância a disponibilização 

de condições mínimas necessárias para a execução das práticas que ultrapassem o 

modelo tradicional de assistência à saúde. 

Palavras-chaves: assistência domiciliar; traqueostomia; processo de trabalho.  



 
 

ABSTRACT 

 

The Home Care is currently a prominent stave in the context of public health in 

Brazil, once it incorporates an integral individual approach and is characterized as an 

important intervention instrument in primary care. Diffused by the Federal 

Government in 2011 through Ordinance MS/GM 2527/11 and currently redefined by 

825/2016, the program Best in Home consists of teams of Home Care Services 

inserted into the enrolled land area, your goal is to improve and extend assistance in 

SUS patients with health diseases, to they can receive humanized attendance, at 

home, and close to family. In the search for understanding the current context of the 

practices performed by the Homecare Service, has as objective to study identify the 

knowledge, attitudes and practices of the teams that make up the home care service, 

in relation to the process of health care of tracheostomy patients, interned at 

domicile, in the county of Macapá, through the Program Best at Home. This is a 

descriptive study, with a qualitative approach, carried out in 17 professionals working 

in the Home Care Service in the county of Macapá. The data were collected through 

semi-structured interviews and analyzed through content analysis technique 

proposed by Bardin. We also used the analysis of official documents and systematic 

observation which enabled describe aspects related to the dynamics of the service 

and staff. The study revealed that the structure available for carrying out home care 

is a critical point and unfavorable compared to the theoretical framework that the 

program advocates. It was possible to consider the Best at Home as a trunk 

program, connected with the other existing assistance programs within the provision 

of primary health care services. It is possible to conclude that the care model that 

proposes the Program Best in House stands in favor of a complete assistance to 

individual, being extreme important the provision of minimum conditions necessary 

for the implementation of practices that exceed the traditional model of health care. 

KEY WORDS: Home care. Tracheostomy. Work process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atenção domiciliar é atualmente pauta de destaque no contexto da saúde 

pública, uma vez que incorpora a abordagem integral do indivíduo e se caracteriza 

como um instrumento de intervenção importante no âmbito da atenção primária à 

saúde. Sua análise relacionada ao paciente traqueostomizado, internado no 

domicílio, é o tema da presente pesquisa.  

O Programa de Internação Domiciliar teve início no Brasil, em abril de 2002, 

sancionado, pelo Ministério da Saúde, através da Lei nº 10.424 que estabeleceu, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o cuidado domiciliar como modalidade de 

assistência em saúde. A Lei incluiu, principalmente, “os procedimentos médicos, de 

enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, necessários ao 

cuidado integral dos usuários em seu domicílio”. (BRASIL, 2002, p. 1) 

Através do lançamento do Programa Melhor em Casa pelo Governo Federal 

em 2011, instituído pela Portaria 2.029, de 24 de agosto de 2011, foram garantidos 

aos municípios com menor porte populacional a implantação em seus territórios os 

serviços de atenção domiciliar com o apoio do Ministério da Saúde. (BRASIL, 2011). 

O programa tem como objetivo “cuidar dos pacientes no domicílio, ajudar a fazer a 

gestão do cuidado dos mesmos e realizar a articulação dos pontos de atenção de 

modo a ampliar a resolutividade do cuidado”. (Idem, 2011). Para suporte e 

complementação das ações de saúde a Portaria 825/2016 estabelece a criação das 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (EMAP), ambas vinculadas ao Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD). 

A atenção domiciliar encontra-se inserida na atenção primária à saúde 

através das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) adscritas ao território e pelas equipes do Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD). Mendes (2015) complementa que na APS existe uma expressiva 

demanda de cuidados domiciliares para as equipes de saúde, especialmente para 

os agentes comunitários de saúde. 
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A cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, não se diferencia da 

realidade das demais capitais do Brasil, também possui pacientes com doenças 

crônicas não transmissíveis, como os distúrbios do sistema respiratório, entre eles a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), alguns tipos de câncer (como por 

exemplo, garganta, esôfago, etc) e que utilizam suporte ventilatório associado ao 

uso de ventilação mecânica invasiva e posteriormente o dispositivo com cânula de 

traqueostomia. 

O Hospital de Emergência e o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima são 

considerados hospitais referências no estado e oferecem atendimento às vítimas 

com lesões graves, entre elas aqueles que precisam, por critérios médicos, fazerem 

uso dos dispositivos invasivos. 

Com o processo de implantação do SAD na região de Macapá a fim de 

reorganizar os serviços, realizar a desospitalização, reduzir os custos de internações 

hospitalares, é possível aos portadores de cânula de traqueostomia internados no 

domicílio, a prestação de cuidados por equipes multiprofissionais.  

Atualmente os avanços tecnológicos relacionados à assistência ao paciente, 

no que tange à melhoria da qualidade de vida, proporcionaram tanto para as equipes 

de saúde quanto para os indivíduos que necessitam desse suporte, novos papéis e 

responsabilidades que são compartilhadas entre si. 

Existem inúmeras vantagens relacionadas ao tratamento domiciliar, entre elas 

estão a redução de gastos com equipamentos, medicamentos e insumos 

hospitalares, o menor risco de adquirir infecções graves, além do maior conforto no 

lar para o paciente e a maior integração familiar. 

Conforme preconiza a legislação brasileira, os usuários devem e precisam ter 

a garantia do acesso e todos os serviços de saúde necessários para a melhoria de 

sua qualidade de vida, assim como ter garantido a resolutividade para os problemas 

ou agravos à saúde, quando houver intercorrências clínicas, possibilitando dessa 

forma a integralidade dos cuidados.  

O estudo trás como questões norteadoras as seguintes indagações: Como se 

organiza o processo de cuidados domiciliares à saúde do paciente traqueostomizado 

no município de Macapá? De que maneiras são aplicados os conhecimentos, 
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atitudes e práticas dos profissionais envolvidos no Serviço de Atenção Domiciliar e 

como estes se relacionam com os resultados no campo de trabalho? Como é 

realizado o itinerário terapêutico desses pacientes em situações clínicas de urgência 

e emergência? 

Por compreender o contexto atual da saúde ao objeto do estudo (processo de 

atenção domiciliar ao paciente traqueostomizado), preconizando a área de 

concentração Saúde da Família e a linha de pesquisa escolhida (Processo de 

Trabalho e Desenvolvimento Profissional em Saúde), a presente pesquisa teve 

como objetivo identificar os conhecimentos, atitudes e práticas das equipes que 

compõe o Serviço de Atenção Domiciliar, em relação ao processo de atenção à 

saúde dos pacientes traqueostomizados, internados no domicílio, no município de 

Macapá. 

Para melhor compreensão da temática procuramos organizar estruturalmente 

a dissertação através da revisão de literatura, em seis momentos: no primeiro 

discute-se a atenção domiciliar e sua expansão no Brasil; no segundo discute-se a 

Política Nacional de Atenção Básica e o Programa Melhor em Casa; o terceiro 

apresenta-se o conceito de traqueostomia e os aspectos gerais do procedimento; o 

quarto estabelece-se a importância da família e o papel do cuidador relacionado ao 

processo saúde-doença no domicílio; o quinto aborda o processo de trabalho das 

equipes de saúde e o sexto momento a caracterização da atenção primária e as 

redes de atenção à saúde. 

Em seguida, apresentamos os materiais e métodos utilizados para a pesquisa 

de campo. Posteriormente, apresentamos os resultados da pesquisa assim como a 

discussão em torno das categorias apresentadas. Finalmente, decorrente das 

análises, apresentamos as considerações finais com reflexões e recomendações 

sobre o processo de atenção domiciliar aos pacientes traqueostomizados no 

município de Macapá. 

 

2 JUSTIFICATIVA  
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O interesse nessa área de estudo foi despertado a partir da minha atuação 

enquanto Enfermeira e Docente nos serviços de atenção às urgências e 

emergências na área hospitalar, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192) e no campo de estágio em saúde coletiva, ao observar e realizar 

cuidados de enfermagem aos indivíduos portadores de cânula de traqueostomia. 

À isso associou-se a inquietação em investigar o acompanhamento destes 

pacientes na rede básica pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar no 

município de Macapá, uma vez que os atendimentos realizados por mim no âmbito 

pré-hospitalar, remonta a curiosidade de investigar o processo de trabalho do SAD e 

as interfaces que permeiam esses profissionais, identificar se há barreiras e 

dificuldades enfrentadas pelas equipes de saúde, tendo em vista que o município de 

Macapá possui barreiras geográficas singulares, pois tanto na região rural como 

urbana, o acesso aos domicílios ocorrem por via terrestre e fluvial, possuem áreas 

alagadas, pontes de madeira, áreas de piçarras, etc., identificar se existem carência 

de recursos tecnológicos, humanos e financeiros, como ocorre o deslocamento das 

equipes na busca de realizar as visitas domiciliares. Fatores como os mencionados 

pareciam-me importantes para o conhecimento dos problemas quanto a atenção à 

saúde dos pacientes traqueostomizados.  

No que tange a relevância acadêmica, esse trabalho se justifica pelo fato de 

no estado do Amapá existirem pouquíssimos estudos que discutem esse contexto, 

por ser um tema pouco explorado e por investigar um assunto recente de um 

Programa do Governo Federal (Melhor em Casa) lançado no ano de 2011, uma vez 

que os pacientes traqueostomizados podem ser encontrados em dois cenários 

distintos: no ambiente hospitalar ou internado no domicílio.  

Salienta-se a importância social da pesquisa, pois o indivíduo 

traqueostomizado no contexto domiciliar representa um indicador de morbidade e, a 

maioria desses usuários possui limitações quanto ao manejo do dispositivo, dúvidas 

dos familiares/cuidadores quanto aos cuidados básicos de higiene e como devem 

proceder em situações de emergência, se afastam do convívio da comunidade, do 

trabalho, provisoriamente ou definitivamente, dependendo do grau de cronicidade do 

agravo que o levou ao uso da traqueostomia. 
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À partir dessa compreensão e considerando oportuno avaliar o componente 

atenção domiciliar aos pacientes traqueostomizados, cuja modalidade destina-se 

àqueles que requerem maior frequência de cuidados, recursos de saúde e 

acompanhamentos contínuos das equipes e que à partir do Programa serão 

beneficiados pelo cuidado no conforto do lar, houve um maior interesse em estudar 

e aprofundar nessa nova modalidade de atenção. 

Este estudo poderá contribuir para novas pesquisas e para o apoio aos 

inúmeros profissionais que atuam não somente no Serviço de Atenção Domiciliar, 

mas na rede que integra o Sistema Único de Saúde. O estudo pode contribuir ainda 

na concepção das políticas públicas de saúde, uma vez que poderão ser detectadas 

potencialidades e fragilidades entre as equipes que compõe o SAD, cabendo assim 

reflexões críticas e construtivas ao Programa Melhor em Casa e recomendações 

para os gestores locais de saúde do município. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Identificar os conhecimentos, atitudes e práticas das equipes que compõe o 

Serviço de Atenção Domiciliar, em relação ao processo de atenção à saúde de 

pacientes traqueostomizados no município de Macapá, através do Programa Melhor 

em Casa.  

  

3.2 Objetivos específicos 

- Descrever o processo de atenção à saúde dessa população, realizado pelas 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e da Equipe Multiprofissional de 

Apoio, no município de Macapá. 

 - Identificar e analisar o fluxo de retaguarda de unidades assistenciais de 

referência e contrarreferência para o paciente traqueostomizado, quando houver 

intercorrências e ou agravos de saúde. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 
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4.1 A atenção domiciliar e sua expansão no Brasil 

 

A atenção domiciliar no Brasil não apresenta uma normalização sistêmica. Há 

confusão de termos, carência de conceitos, muitas dúvidas sobre financiamento e 

gestão (MACIEL, 2007). 

Savassi e Dias (2006) discutem a criação e a evolução do atendimento 

médico na atenção primária. Durante muito tempo no modelo do médico liberal, os 

profissionais legais de medicina atendiam seus abastados clientes em casa, 

proporcionando uma assistência humanizada e de qualidade. 

Reiteram que a partir da segunda década do século XX surgem as primeiras 

iniciativas precursoras da atenção primária nos recém criados postos de saúde, mas 

em meados do século XX, a atenção primária, com os centros de saúde e as visitas 

domiciliares, tem sua valorização diminuída e se investe no modelo hospitalocêntrico 

e nas campanhas verticais contra doenças transmissíveis. No campo da saúde 

pública, esse modelo seria reforçado no início do período ditatorial (década de 

1960), com o incentivo a medicina hospitalar e a compra de serviços privados pela 

saúde pública. 

Ressaltam que no início dos anos oitenta surge com força o movimento 

sanitarista, motivado pelas discussões da Conferência de Alma-Ata, que 

reconheciam a importância da atenção primária e a participação comunitária. Entre 

as principais ideias desse movimento estavam a ampliação da atenção primária e a 

universalização da saúde. Essas ideias iriam se transformar em bandeira de um 

grande grupo de sanitaristas brasileiros que propunham uma reforma sanitária que 

transformasse o sistema até então hospitalocêntrico e dividido entre a saúde pública 

e a saúde previdenciária. 

Nessa perspectiva, os autores destacam que em 1986 foi realizada a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, onde as propostas de mudança relacionadas à 

saúde alcançaram um grande consenso entre os sanitaristas e outras parcelas dos 

movimentos sociais. Tais ideias se transformaram em realidade a partir da Reforma 

Sanitária Brasileira. Surge então o sistema Único de Saúde (SUS), aprovado pela 

Constituição Federal de 1988. Pautado na nova constituição Federal, o SUS teve 
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como base doutrinária a universalidade, a integralidade e a equidade, transformando 

as visões de saúde de caráter curativo e hospitalocêntrico muito em voga no período 

anterior. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define assistência domiciliar como: 

[...] a provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais 
com o objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde 
das pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. 
Serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas categorias 
de preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo 
tempo e cuidados paliativos. 

Nesse contexto direcionado a ampliação das ações preventivas e ao aumento 

da cobertura dos serviços de saúde começam a se desenvolver noções de atenção 

domiciliar. 

Para Silva et al (2010, p. 167), "os serviços de atenção domiciliar têm se 

expandido no País com maior força a partir da década de 1990". A partir de então, 

houve a regulamentação através de políticas públicas de saúde para o 

funcionamento desses serviços associados às práticas institucionalizadas no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. 

O processo iniciou em 1991 com a criação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e em 1994 foi criado o Programa Saúde da Família 

(PSF), "inicialmente voltado à extensão de cobertura, com foco em áreas de maior 

risco social" (GIOVANELLA, et al. 2009, p.784).  

Lentamente estruturaram-se os sistemas municipais de saúde no restante do 

Brasil e em 2006 com a criação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi 

ampliado o propósito dessa atenção, reafirmando que a Estratégia Saúde da Família 

seria o modelo que daria forma e organizaria a atenção primária. 

Pereira e Barcelos (2006, p. 48) descrevem que a saúde da família é: 

 

Uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, baseada no 
trabalho de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde. 
Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de uma população 
adscrita, localizada em uma área delimitada, através de ações de promoção 
de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 
frequentes. 
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Com o modelo de gestão em saúde reorganizado, passou-se a investir nas 

ações de saúde coletiva, apostando na promoção desta, através do PSF. "Há, então, 

um retorno do médico de família, médico esse situado agora em outro contexto e 

com outras possibilidades de intervenção" (SAVASSI e DIAS, 2006, p. 1).  

Os profissionais utilizam a visita domiciliar como uma importante ferramenta 

de assistência à população e está presente até hoje nas práticas em serviços de 

saúde. 

 

4.2 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

 

A Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria Nº 2.488, de 21 

de outubro de 2011, reforça a descentralização dos serviços de saúde e coloca em 

prática os princípios da atenção primária à saúde, onde esta deve “[...] ser base, 

resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes” (BRASIL, 2011, p. 3,4) 

No documento oficial, a Atenção Básica é descrita da seguinte forma 

(BRASIL, 2011. p. 2): 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.  

 

O papel das equipes de Estratégia Saúde da Família é relevante para a 

sociedade, pode-se perceber a reorganização da atenção primária do SUS, onde é 

estabelecido as prioridades no processo de saúde-doença. Brasil (2011) afirma que 

o programa tem por “objetivo reorganizar a prática assistencial de saúde até então 

centrada na doença e com ênfase nas ações curativas individuais e de forma 

fragmentada, inclui as visitas domiciliares entre as atividades atribuídas à equipe”.  

Tão importante quanto a ESF é a introdução das Equipes Multiprofissionais 

de Atenção Domiciliar, onde as mesmas encontram-se também próximas das 

famílias e da comunidade. 
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Ante o exposto, existe um novo espaço de trabalho para os profissionais de 

saúde na atenção domiciliar. É um modelo que encontra-se em expansão no Brasil, 

no qual trataremos com mais ênfase à seguir. 

 

4.3 O Programa Melhor em Casa (PMC) 

 

Seguindo as diretrizes do SUS, o marco legal da atenção domiciliar através 

do Programa Melhor em Casa obteve destaque à partir das Portarias nº 2.527/2011 

e nº 963/2013 que redefinem os objetivos de coordenar a estruturação da atenção 

domiciliar no âmbito do SUS, em parceria com estados e municípios. 

Conforme as normativas vigentes (Brasil, 2011) “a relação do Programa 

Melhor em Casa com a rede hospitalar é estratégica e fundamental para viabilizar a 

desospitalização, permitindo que usuários internados continuem o tratamento em 

casa”. O objetivo da atenção domiciliar (BRASIL, 2013, p. 02, art. 3º) é:  

A reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado 
domiciliar na atenção básica, ambulatorial, nos serviços de urgência e 
emergência e hospitalar, com vistas à redução da demanda por 
atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de 
usuários internados, a humanização da atenção, a desinstitucionalização e 
a ampliação da autonomia dos usuários. 

 

O programa possui como público alvo, pacientes egressos dos serviços 

hospitalares, de urgência e emergência, oriundos da Atenção Básica e/ou demanda 

espontânea. 

A Portaria MS 963/13, considera a atenção domiciliar, como um novo modelo 

de atenção à saúde, onde é possível promover ações de saúde, prevenir, tratar 

doenças e reabilitar o indivíduo no domicílio, com garantia de continuidade dos 

cuidados e integração às redes de atenção à saúde. 

   A normativa brasileira descreve também que o SAD é responsável pelo 

processo de trabalho das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar (EMAD) e 

equipes multiprofissionais de apoio (EMAP), e devem atuar como um serviço 
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substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento 

ambulatorial.  

A Portaria considera ainda a presença e importância do cuidador inserido 

nesse contexto, com ou sem vínculo familiar com o usuário, que esteja apta para 

auxiliar nas necessidades e atividades rotineiras. 

As equipes que compõem os Serviços de Atenção Domiciliar têm como papel 

prestar cuidados aos pacientes internados no domicílio, ajudar a fazer a gestão do 

cuidado dos mesmos e realizar a articulação dos pontos de atenção de modo a 

ampliar a resolutividade e a integralidade do cuidado. (BRASIL, MS, 2013) 

Para que haja a organização da atenção domiciliar nos municípios, é 

necessário que seja implantado primeiramente o SAD, onde este deve ser pactuado 

na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que haja população igual ou superior a 

20.000 (vinte mil) habitantes, que o município seja coberto pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e que haja um hospital de referência para 

atendimento das intercorrências. (BRASIL, MS, 2013) 

O município de Macapá preenche os requisitos descritos na normativa e 

aderiu ao modelo de atenção domiciliar em 2012 com a criação do SAD e as 

equipes de EMAD/EMAP, como citado anteriormente.  

Nesse sentido, cabe descrever a organização da Atenção Domiciliar, de 

acordo com os documentos oficiais do Ministério da Saúde, onde as equipes de 

atenção domiciliar que compõem o serviço são: I – EMAD, que pode ser constituída 

por: médicos, enfermeiros, fisioterapeuta e/ou assistente social, auxiliares/técnicos 

de enfermagem; II – EMAP, constituída por no mínimo três profissionais de nível 

superior: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional.  

As Modalidades de Atenção Domiciliar, previstas na Portaria MS 963/13, 

deverão ser organizadas em três eixos:  

I - Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1) destinada aos usuários que necessitem de 

cuidados de menor complexidade, dentro da capacidade de atendimento das 

equipes de atenção básica (eSF) e devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à 



25 
 

Saúde da Família (NASF), ambulatórios de especialidades e reabilitação. A 

frequência das visitas é definida conforme o estado clínico de cada paciente;  

II – Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) destinada ao usuário que requer uma 

demanda de procedimentos mais complexos, que necessite de maior frequência de 

cuidados no domicílio, acompanhamento contínuo e utilização dos recursos de 

saúde, de competência das EMAD’s/EMAP’s. Preconiza-se aqui a garantia, quando 

necessária e se houver intercorrências, o transporte e a retaguarda para as 

unidades assistenciais de funcionamento vinte e quatro horas por dia.     

III - Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3) assimila-se à descrição supracitada, 

porém deve haver a existência de pelo menos um critério de inclusão para os 

cuidados na modalidade AD2 e ainda utilização de, no mínimo, um dos seguintes 

equipamentos/procedimentos: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) 

ou Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP), diálise peritoneal ou 

paracentese. 

Destaca-se aqui a importância da relação entre a atenção básica e o 

Programa Melhor em Casa, uma vez que a procedência dos usuários da atenção 

domiciliar é da rede básica, dos serviços de urgência e emergência, dos hospitais e 

de ambulatórios especializados, etc, e os cuidados a serem desenvolvidos pelas 

equipes situam-se aos usuários com necessidade de reabilitação, com doenças 

crônicas, porém sem agravamento. 

Portanto é imprescindível aos pacientes que utilizam os dispositivos invasivos 

como a cânula de traqueostomia também sejam inseridos nessa nova modalidade 

de atenção, corroborando com as assertivas de Brasil (2011) quanto aos critérios de 

admissibilidade no programa. Tais usuários enquadram-se neles e necessitam do 

atendimento para a contínua reabilitação no domicílio e com o apoio da família.    

 

4.4 Traqueostomia: aspectos gerais 

 

De acordo com Smeltzer & Bare (2005, p. 646) "uma traqueostomia é um 

procedimento cirúrgico em que é feita uma abertura para dentro da traquéia". É 
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inserido um tubo chamado cânula de traqueostomia, que serve como um atalho para 

levar o ar até os pulmões (ECHER et al, 2013, p. 6) 

Para um melhor entendimento dos conceitos sobre alguns procedimentos 

invasivos que são utilizados nos pacientes, Matheus et al (2004, p. 1) explicam que: 

Estoma, ostoma, estomia ou ostomia são palavras de origem grega que 
significam abertura ou boca, são designativos que indicam a exteriorização 
de uma víscera oca através do corpo. Sua denominação depende do local 
de onde provêm. 

 

A traqueostomia é uma pequena abertura da traqueia com a finalidade de 

ventilar o ar para dentro dos pulmões (figura 1).   

Figura 1. Traqueostomia 

 
                                             Fonte: Manual de orientações sobre Traqueostomia (ERCHER, 2013) 

 

Vianna, Palazzo e Aragon (2011) afirmam que: 

Atualmente, com o avanço de técnicas e de tratamentos de pacientes 
críticos, a perspectiva de suporte ventilatório prolongado aumentou. Sendo 
assim, a realização da traqueostomia pode trazer grandes benefícios, tais 
como menor taxa de autoextubação, possibilidade de fonação, possibilidade 
de ingestão oral, melhora da higiene oral e manuseio facilitado do paciente 
pela enfermagem. Dessa maneira, nos casos em que a extubação é 
improvável em 10-14 dias, a traqueostomia deve ser considerada. Além 
disso, a traqueostomia permite a transferência dos pacientes de UTI para 
unidades de menor complexidade, sendo possível até a alta hospitalar com 
suporte ventilatório domiciliar. 
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A traqueostomia é indicada para indivíduos com distúrbios respiratórios que 

necessitam de suporte ventilatório prolongado, pois respiram através de um tubo 

que é ligado a um aparelho mecânico. Além das complicações respiratórias, indica-

se o procedimento em pacientes que tiveram traumas, tumores na garganta, 

doenças neurológicas, malformações, etc. (ECHER et al, 2013). Ainda para os 

autores, a traqueostomia tem o objetivo de manter a via aérea aberta, garantindo a 

passagem do ar até os pulmões. Ela facilita a respiração, proporciona mais conforto 

e segurança e auxilia na recuperação. 

Para Vianna, Palazzo e Aragon (2011) a traqueostomia pode ser indicada em 

quatro situações:  

Prevenção de lesões laringotraqueais pela intubação translaríngea 
prolongada; desobstrução da via aérea superior, em casos de tumores, 
corpo estranho ou infecção; acesso à via aérea inferior para aspiração e 
remoção de secreções; e aquisição de via aérea estável em paciente que 
necessita de suporte ventilatório prolongado. 

 

No mercado, há disponível vários modelos e marcas de cânulas, entretanto, a 

decisão cabe ao cirurgião, conforme a situação clínica do paciente, critérios técnicos 

e científicos, complexidade do meio onde o paciente esteja inserido e dos cuidados 

que serão disponibilizados pela equipe. (ECHER et al, 2013) 

As cânulas de PVC (cloreto de polivinil) ou silicone são conhecidas como 

cânulas tipo ‘Portex®’. Para Ricz et al.(2011, p. 67): 

As cânulas podem ser metálicas ou de silicone (plástico). A preferência 
deve sempre ser dada às metálicas, por serem de mais fácil manuseio em 
ambiente domiciliar, pois facilitam a higienização e têm menor custo. As 
cânulas metálicas dividem-se em três partes: cânula externa, cânula interna 
e mandril. As cânulas de silicone se diferenciam por apresentar balonete ou 
cuff, que ao ser insuflado, vedam a luz traqueal. São indicadas quando o 
paciente mantém-se em ventilação mecânica e também quando existe o 
risco de aspirar secreções da orofaringe. 
 

A transição hospitalar de um paciente traqueostomizado para o domicílio é 

uma tarefa difícil, pela sua complexidade, tanto para os familiares como para as 

equipes multidisciplinares, pois esse processo engloba diversos obstáculos a 

ultrapassar (MARTINS, OLIVEIRA e SILVEIRA, 2011) 
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Enfatiza-se, neste ponto, que pacientes portadores de doenças crônico-

degenerativas possuem déficits funcionais, são dependentes de terceiros para a 

realização de atividades de vida diária e necessitam de cuidados no próprio 

domicílio, o que requer ainda a demanda por cuidados especializados prestados por 

equipes multiprofissionais de saúde (JORGE e JORGE, 2009) 

Os pacientes que possuem cânulas de traqueostomia devem ser 

rotineiramente orientados quanto ao cuidado no domicílio, para a promoção da 

cicatrização do estoma, evitar infecção, manter a via aérea permeável e para dispor 

de conforto. Cabe à equipe multiprofissional, orientar o paciente e o cuidador quanto 

aos cuidados com o dispositivo, bem como o acompanhamento semanal aos 

mesmos. 

 

4.5 A família e o papel do cuidador relacionado ao processo saúde-doença no 

domicílio 

 

A família é parte integrante do processo de cuidar no lar, pois o paciente que 

recebe alta hospitalar e encontra-se em internação domiciliar necessita de 

acompanhamento diário e de um planejamento que envolve participação estrutural 

da base familiar para a sua nova condição e realidade. (BRASIL, 2012) 

A atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central da visita domiciliar, 

sendo entendidas, famílias e comunidade, como entidades influenciadoras no 

processo de adoecer dos indivíduos os quais são regidos pelas relações com o meio 

e com as pessoas. (SAKATA et al, 2007) 

Segundo Brasil (2011), para que ocorra a atenção domiciliar é necessário que 

haja o consentimento da família com a existência do cuidador. É recomendado que 

os membros que compõem a família estejam cientes da sistematização do cuidado 

que será necessário à pessoa assistida, havendo o comprometimento junto com a 

equipe de multiprofissionais de saúde na execução das atividades a serem 

programadas. É de extrema importância que a família ou representante legal ou até 

mesmo o próprio usuário (quando consciente) formalize a assinatura desse termo. 
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Brasil (2013, p. 6) afirma que: 

A assistência no domicílio deve conceber a família em seu espaço social 
privado e doméstico, respeitando o movimento e a complexidade das 
relações familiares. Ao profissional de saúde que se insere na dinâmica da 
vida familiar cabe uma atitude de respeito e valorização das características 
peculiares daquele convívio humano. A abordagem integral faz parte da 
assistência domiciliar por envolver múltiplos fatores no processo saúde-
doença da família, influenciando as formas de cuidar.    

 

Para o autor, as equipes devem ainda atentar para que não somente o 

usuário seja atendido nas suas prioridades, mas também o cuidador e sua família 

devem ter o suporte necessário oferecido pelas equipes. É imprescindível que seja 

ouvido suas queixas, dificuldades, angústias e medos e ao perceber tais demandas, 

solicitar apoio psicológico e social na tentativa de solucionar tais problemas. 

Acreditamos que realizar os cuidados ao paciente portador de um estoma 

requer conhecimentos técnicos, científicos e legais para cada membro da equipe de 

saúde. Cada membro da equipe possui características específicas de atuação 

profissional, com saberes próprios mas com objetivos similares. Os atores 

envolvidos nesse processo precisam estar em permanente interação e utilizar 

instrumentos para que haja intervenções técnicas na relação demanda e oferta. 

Outra perspectiva é relacionada ao treinamento e capacitação dos 

cuidadores, realizado pela equipe multiprofissional, para o manejo dos pacientes, 

além do suporte psicológico e do serviço social, visando o preparo emocional e o 

apoio necessário aos familiares. 

Nesse contexto, os profissionais que integram as equipes multiprofissionais 

têm “como prioridade o oferecimento de um programa assistencial integral e 

qualificado capaz de abranger o paciente e seus cuidadores, no âmbito familiar e ou 

comunitário, em todas as suas necessidades de saúde” (JORGE e JORGE, p. 138, 

2009) 

É necessário que os profissionais de saúde possam comungar dos princípios 

da longitudinalidade, integralidade e interdisciplinaridade, alicerces básicos para o 

desenvolvimento de planejamento de ações estratégicas para promover a equidade 

social e em saúde. 
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4.6 O processo de trabalho das equipes de saúde  

 

Pode-se dizer que o trabalho é uma produção em que o homem transforma 

alguma coisa e gera algo novo, modificando a natureza pelo seu trabalho (MERHY e 

FRANCO, 2005). 

No campo da saúde, desde algumas décadas, vêm-se promovendo o trabalho 

em equipe, como uma forma de resolver alguns dos problemas que se apresentam 

na prestação dos serviços de saúde e o melhor desempenho do pessoal. Este 

esforço é orientado, em termos comparativos, para superar o que se consideram 

como deficiências do modelo anterior de gestão dos recursos humanos (MATOS; 

PIRES; CAMPOS, 2009). 

Isso significa, de acordo com Merhy (2002), que para que um grupo de 

trabalhadores na área de saúde se constitua uma equipe de trabalho, é necessário 

pelo menos duas condições: no nível objetivo, deve existir uma organização do 

trabalho que implique que este se realize conjunta e coordenadamente, ou seja, o 

trabalho em equipe é o resultado de um trabalho que se realiza de maneira conjunta, 

coordenada e voltado para o alcance dos objetivos – de produção ou serviço – que a 

instituição tem definido previamente. No nível subjetivo, o trabalho em equipe implica 

no sentimento de pertinência e de apropriação do trabalho. Os membros se sentem 

autores de sua produção e artífices das modificações ocorridas no processo de 

trabalho. 

Peduzzi (2001, p. 103) afirma que “a proposta do trabalho em equipe tem sido 

veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo de especialização na 

área da saúde.” Para a autora, existe atualmente uma nova força de trabalhado 

nessa área, o profissional com saberes tecnológicos qualificado e operante, com 

uma sólida formação, onde a divisão do trabalho está comprometida não somente 

com o individualismo mas também com o processo coletivo e construtivo da equipe. 

No âmbito da saúde, os profissionais da atenção básica, enfrentam as mais 

diversas situações, problematizações e histórias na vivência prática. (KOEPP, 

FISCHBORN e SARTORI, 2015). Como resultado da necessidade da gestão integral 

de processos produtivos baseado no trabalho em equipes, da crise financeira, da 
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reestruturação produtiva e da necessidade evidenciada pelos sistemas de saúde de 

desenvolver uma maior capacidade de gestão dos serviços de saúde que 

corresponda às exigências atuais de maior produtividade, qualidade e eficácia, 

especialistas na área de recursos humanos vêm promovendo a necessidade de 

impulsionar mudanças neste campo (MATOS; PIRES; CAMPOS, 2009).  

Corroborando com a afirmação acima Peduzzi (2001, p. 104) complementa 

que “como elemento do processo de trabalho, o agente é apreendido no interior das 

relações entre objeto de intervenção, instrumentos e atividades, bem como no 

interior do processo de divisão do trabalho”. Pode-se inferir, portanto, que a 

articulação das ações de saúde, é de responsabilidade de cada membro da equipe, 

pois existem características específicas de atuação profissional, com saberes próprio 

e objetivos similares. Os atores envolvidos nesse processo precisam estar em 

permanente interação e utilizar instrumentos para que haja intervenções técnicas na 

relação demanda e oferta. 

A divisão do trabalho é processual e complexa. No trabalho em saúde, 

observa-se a autonomia técnica versus o conhecimento científico. Hoje na relação 

entre os profissionais de saúde, existe a complementariedade associada a essa 

autonomia. Todos da equipe possuem múltiplos saberes e práticas, que precisam 

ser reconhecidas e valorizadas, entretanto, percebe-se que há dificuldades e um 

grande desafio no campo do diálogo interdisciplinar, para que as mudanças ocorram 

e que haja um redimensionamento de autonomia profissional diante das 

necessidades de recomposição dos trabalhos. 

 

4.7 A Atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

 
A discussão sobre a organização dos sistemas de saúde surge à partir das 

contribuições do Relatório de Bertrand Dawson (1920), onde surgiram propostas 

para um novo modelo de organização dos serviços de saúde pública na Europa 

(NOVAES, 1990).  

O documento baseou-se na regionalização dos serviços, onde cada território 

específico deveria possuir como base um centro de atenção primária de saúde, 

localizados em vilas, e que seria a porta de entrada aos serviços do sistema. O 
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centro por sua vez, seria interligado a centros de saúde secundários, nas cidades 

maiores, onde serviços especializados seriam disponibilizados, dependendo das 

circunstâncias e do nível de complexidade. Em casos não resolvidos nos níveis de 

atenção, seriam encaminhados a um hospital de referência, ao qual os centros se 

intercomunicariam (KUSCHNIR, CHORNY e LIRA, 2010). 

Novaes (1990, p. 22) explicita o conceito de regionalização dos serviços 

“como forma de coordenar os aspectos preventivos e terapêuticos numa zona 

específica”. 

Mata e Morosini (2005) destacam ainda que no Brasil, essa atenção emergiu 

dos princípios da Reforma Sanitária, onde o SUS adotou a designação Atenção 

Básica à Saúde (ABS) para salientar a reorientação do modelo assistencial. A 

Atenção Primária à Saúde (APS) é apresentada internacionalmente como “uma 

estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma 

regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde 

de uma população, integrando ações preventivas e curativas” (MATA e MOROSINI, 

2005). 

Nesse cenário, os debates no Brasil sobre as redes de atenção à saúde se 

intensificaram à partir da solidificação do SUS na Constituição Federal de 1988, 

conforme as contribuições de Silva (2008, p. 2755), que “além de estabelecer a 

universalização do acesso, promoveu a descentralização/regionalização e 

integração com formação de redes assistenciais como diretrizes fundamentais”. 

Em meados de 2004, houve a construção de uma proposta de rede baseada 

em experiências internacionais e adequadas à realidade do sistema brasileiro, onde 

foram considerados as diferenças regionais e a colaboração entre União, estados e 

municípios. Houve a aprovação da proposta pela Assembleia do Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS) e sua difusão foi concebida através de oficinas 

de RAS, organizadas pelo próprio CONASS nas Secretarias Estaduais de Saúde, e, 

posteriormente, na Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS) do Ministério da Saúde e 

em algumas de suas coordenações. (BRASIL, CONASS, 2015) 

Ainda de acordo com a literatura, partiu-se então para a busca da 

institucionalização da RAS, como forma de reorganizar os serviços de saúde no 

âmbito do sistema público universal, momento este que os dispositivos da Portaria 

GM MS n.º 4279 de 30 de dezembro de 2010 estabeleceram as diretrizes para 

organizar a RAS no SUS.  Vivenciamos então o quarto momento, onde o Ministério 
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da Saúde traça como estratégia a implantação de cinco Redes Temáticas prioritárias 

que foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT): Rede Cegonha, 

Rede de Urgência e Emergência (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências (Viver sem Limites) e Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Há, como nos demonstra a literatura, um movimento que acontece em todo o 

território brasileiro: o monitoramento do processo de construção da RAS em 

coerência com preceitos da Portaria GM MS n.º 4279 de 30/12/2010, que estabelece 

as diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde. O objetivo precípuo 

da RAS é “prestar atenção integral, de qualidade e resolutiva, que atenda às reais 

necessidades da população”. (CONASS, 2015, p. 9) 

É nessa perspectiva que os pacientes traqueostomizados, após a alta médica 

hospitalar, podem ser vinculados à rede de atenção primária e acompanhados pelas 

equipes do Serviço de Atenção Domiciliar, onde haverá o primeiro contato do 

usuário e o seu acolhimento na rede, efetivando os princípios da longitudinalidade e 

integralidade. 

O Caderno de Atenção Domiciliar, Volume I (MS, p. 2, 2012) afirma que:  

“A possibilidade dos serviços de atenção básica, hospitalares e de 
urgência/emergência indicarem a inserção de um paciente num Serviço de 
Atenção Domiciliar – SAD (EMAD/EMAP) está envolvida em um triplo 
desafio: primeiro, o próprio entendimento de que alguns pacientes podem 
ser cuidados com qualidade e resolutividade no domicílio; segundo, 
conhecer os critérios que devem ser observados para que a atenção 
domiciliar – AD seja indicada, isto é, identificar quais pacientes se 
beneficiariam de cuidados domiciliares em detrimento de outras 
modalidades de cuidado; e terceiro, a definição da modalidade de AD na 
qual o paciente se insere”. 

 

Ainda sobre as normativas do Ministério da Saúde, ressalta-se a Portaria MS 

nº 1.208 de 18 de junho de 2013, que dispõe sobre a integração do Programa 

Melhor em Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) com o Programa SOS 

Emergências, ambos inseridos na Rede de Atenção às Urgências. A figura 2 ilustra 

relação entre o SAD e a RUE. 
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Figura 2. Fluxo de indicação da atenção domiciliar à partir dos serviços de 

urgência e emergência 

 

Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/ad_rede_urgencia_emergencia.pdf 

A legislação brasileira (Brasil, 2011) afirma que muitos usuários são 

comumente internados em hospitais quando poderiam receber cuidado em saúde no 

conforto do seu próprio domicílio, com segurança e resolutividade, isto é, poderiam 

estar sendo cuidados em seu domicílio por uma equipe do Melhor em Casa, não 

necessitando, necessariamente, de um leito hospitalar. 

No Art. 4º dessa portaria, cabe a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 

as seguintes atribuições: 

I - trabalhar integrada com o território (Serviço de Atenção Domiciliar, 
integrado ou não ao Programa Melhor em Casa e Equipes de Atenção 
Básica), realizando a transição do cuidado para estas equipes; 

II - responsabilizar-se pelo cuidado dos usuários desospitalizados, quando 
forem classificados como modalidades [...] de atenção domiciliar e não 
existir EMAD no território [...] 

 

Portanto, essas normativas possuem um caráter relevante na organização, 

articulação e adoção de estratégias para que o cuidado domiciliar aos pacientes 

traqueostomizados sejam consolidados de uma forma equânime, com a contribuição 
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de todos os sujeitos envolvidos: equipe multiprofissional, gestores do SUS, usuários 

e a família. 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Desenho do estudo 

Para a realização dessa pesquisa optou-se pelo estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa, pois de acordo com Minayo & Gomes (2013, p. 21) esta 

“trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes”. A autora considera ainda que nesse âmbito, o 

nível de realidade não pode ser quantificado. A escolha pelo método qualitativo 

motivou-se à partir dessa compreensão. 

A pesquisa situou-se no âmbito da saúde coletiva porque a investigação se 

deu em torno das concepções dos profissionais que atuam no Serviço de Atenção 

Domiciliar (EMAD e EMAP) sobre o processo de atenção aos pacientes 

traqueostomizados, internados no domicílio, das áreas adscritas ao Programa 

Melhor em Casa, no município de Macapá. 

Tais concepções foram analisadas com base no conteúdo das entrevistas, 

onde utilizou-se a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). 

No trabalho de campo, foi utilizado como instrumento de pesquisa um roteiro 

de entrevista semi-estruturado, aplicado nas equipes do SAD, com a finalidade de 

investigar o processo de trabalho destes em relação ao paciente traqueostomizado.  

 

5.2 Caracterização do local do estudo 

 

O Município de Macapá, capital do Estado do Amapá, situado no extremo 

norte do Brasil, possui uma área de 6,5 mil Km2, que corresponde a 4,5% do total do 

Estado, o município em sua estrutura territorial e unidades de gestão, possui nove 

distritos administrativos: Macapá (sede), Fazendinha, Carapanatuba, Pedreira, 
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Bailique, Maruanum, São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí e Coração 

(MACAPÁ, 2014) 

A cidade de Macapá é considerada a 50ª cidade mais populosa do Brasil e a 

quinta cidade mais populosa do norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015). Sua população está estimada em 456.171 habitantes, 

possui um índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) de 0,7774 (Tabela  

3). 

Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil. 2014 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 2014 (ESTIMADA) IDH 2014 (ESTIMADO) 

São Paulo (SP) 11.895.893 0,8338 

Rio de Janeiro (RJ) 6.453.682 0,8322 

Salvador (BA) 2.902.927 0,8010 

Fortaleza (CE) 2.571.896 0,7948 

Manaus (AM) 2.020.301 0,7914 

Macapá (AP) 446.757 0,7774 

Fonte: adaptado de Bremaeker (2015) e IBGE (2015) 

 

Considerando as fronteiras intermunicipais (Figura 3), a cidade de Macapá é 

adjacente dos municípios de Santana, Porto Grande, Ferreira Gomes, Itaubal, Cutias 

e Amapá (Figura 3). Localiza-se na região Sudeste do Estado, estendendo-se, da 

margem esquerda do Rio Amazonas (entre os rios Pedreira, Matapi e litoral 

atlântico) até a nascente do Rio Maruanum. (IBGE, 2015)       

Figura 3. Mapa da cidade de Macapá e suas fronteiras intermunicipais 
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Fonte: http:// http://dc618.4shared.com/img/PDoS6Sns/s7/1421aa642c8/Figura_11__Mapa_da_cidade_de_M 

Figura 4. Vista aérea da cidade de Macapá/AP 

 

Fonte: http://www.encontramacapa.com.br 

No que se refere à rede estadual de assistência à saúde de média 

complexidade, a capital possui 05 (cinco) hospitais públicos: Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima (HCAL), Hospital de Emergência (HE), Hospital Maternidade Mãe Luzia 

(HMML), Hospital da Criança e Adolescente (HCA) e o Pronto Atendimento Infantil 

(PAI); no que concerne ao atendimento 01 (um) hospital filantrópico: Sociedade 

Beneficente São Camilo – Hospital São Camilo e São Luís; e 01 (um) hospital 

privado: UNIMED Macapá (IBGE, 2010).  
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Os serviços disponíveis na capital do estado são descritos a seguir: Centro de 

Referência em Tratamento Natural (CRTN), Centro de Referência em Doenças 

Tropicais (CRDT), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 

Laboratório Central (LACEN), Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá 

(HEMOAP), Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Coordenadoria de 

Vigilância Sanitária (CVS), Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), Centro de Apoio 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS - AD), Farmácia Popular, Tratamento Fora do 

Domicílio (TFD), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 – municipal 

e estadual). (SESA, 2015) 

Em relação à rede municipal de assistência à saúde da Atenção Básica, 

dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2015) referem 

que o município dispõe de 34 (trinta e quatro) estabelecimentos de saúde, com 20 

(vinte) Unidades Básicas de Saúde localizadas na zona urbana, 13 (treze) UBS´s na 

zona rural e 01 (uma) unidade no Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN).  

O município dispõe de 72 (setenta e duas) equipes de Estratégia Saúde da 

Família (com 59,78% de cobertura), e 05 (cinco) Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) (BRASIL/MS/DAB/ 2015). 

O Serviço de Atendimento Domiciliar foi implantado no HCAL no dia 11 de 

agosto de 2004, com o objetivo planejar o processo de desospitalização e a alta 

para o domicílio, proporcionando aos pacientes a articulação e a integração com a 

rede de saúde do território, obedecendo os critérios de elegibilidade do Programa 

Melhor em Casa. 

Com o processo de expansão do Programa Melhor em Casa, e 

particularmente no município de Macapá, espaço deste estudo, faz-se necessário 

mencionar que em 13 de abril de 2012, o governo do estado lançou a Resolução n.º 

015/12 – CIB/AP (anexo), na qual aprovou o projeto de implantação do Serviço de 

Atenção Domiciliar, compondo 03 (três) equipes multiprofissionais de atenção 

domiciliar e 02 (duas) equipes multiprofissionais de apoio, sob a gestão da secretaria 

municipal de saúde e 01 (uma) equipe multiprofissional de atenção domiciliar sob 

coordenação da gestão estadual. (AMAPÁ, 2012) 
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Dessa forma, pactuou-se entre a gestão estadual e municipal na Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) o termo de compromisso para a implantação do SAD, 

atendendo o que preconiza a Portaria 963/2013, uma vez que a capital dispõe de 

uma cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), do 

hospital de referência no município e por apresentar de uma população superior a 

20.000 (vinte mil) habitantes. 

Conforme a legislação brasileira (Brasil, MS, 2011), a organização do SAD 

“deve ser realizada a partir de uma base territorial com uma população adscrita de 

100.000 (cem mil) pessoas”.  

A divisão das equipes não foge do preconizado pela normativa do Ministério 

da Saúde, conforme a tabela 1. No entanto, a referência de usuários em 

atendimento é de no máximo 60 (sessenta) pacientes por equipe (tabela 2). 

(MACAPÁ, 2014) 

 

Tabela 2 - Território de atuação das EMAD/EMAP do município de Macapá 

Equipes UBS Lotação Região 
EMAD 001/EMAP 001 Dr. Marcelo Cândia Zona Norte 
EMAD 002 Congós Zona Sul 
EMAD 003/EMAP 002 Lélio Silva Zona Sul 
EMAD 004 Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima 
Zona Norte e Central 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2014 - 2017 (MACAPÁ, 2014) 

 

Tabela 3 - Percentual de cobertura do Programa Melhor em Casa em 2012 

Descrição 2012 
Nº de equipes habilitadas 04 EMAD/02 EMAP 
Pessoas atendidas 73 
Nº de atendimentos/procedimentos 2920 
População de Macapá 415.554 
% de cobertura populacional 100% 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2014 - 2017 (MACAPÁ, 2014) 

 

A pesquisa foi desenvolvida em 03 (três) Unidades Básicas de Saúde 

(UBS´s), com suas respectivas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar: Marcelo 
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Cândia, Congós e Conceição Rosa Moita. Ressalta-se que no projeto inicial 

apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, 

consta que a Unidade Básica de Saúde Lélio Silva e o Hospital de Clínicas Dr. 

Alberto Lima, seriam instituições para a realização do estudo. No entanto, por 

questões meramente administrativas regionais, que fogem à competência da 

pesquisadora, não foi possível em uma delas (HCAL) realizar as entrevistas. Já as 

equipes que desempenhavam suas atividades na UBS Lélio Silva, foram transferidas 

para a UBS Conceição Rosa Moita, sendo esta unidade contemplada com êxito. 

As áreas de cobertura do SAD compreendem as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que são referências para o atendimento do Programa Melhor em Casa, 

situadas no município de Macapá, compondo a seguinte divisão:  

EMAD/EMAP 001 – a unidade de referência é a UBS Marcelo Cândia (Figura 

5), com atuação na zona norte da capital, em 19 (dezenove) bairros: Jardim 

Felicidade I e II, Boné Azul, Brasil Novo, Novo Horizonte, Infraero I e II, Curiaú, Ipê, 

Jardim Caranã, Loteamento Liberdade, Loteamento São José, Loteamento Sol 

Nascente, Morada das Palmeiras, Parque dos Buritis, Amazonas, Palmares, Açaí, 

Ilha Mirim, Loteamento Alencar e Amazon Ville. 

 

Figura 5. Unidade Básica de Saúde Marcelo Cândia 

 

                 Fonte: http://www.macapa.ap.gov.br 

 

EMAD/EMAP 002 – a unidade de referência é a UBS Congós (Figura 6), 

atuando na zona sul, em 12 (doze) bairros: Marco Zero, Universidade, Zerão, Araxá, 
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Beirol, Pedrinhas, Distrito da Fazendinha, Conjunto Mônaco, Conjunto San Marino, 

Jardim Equatorial, Muca e Rodovia Juscelino Kubitcheck.  

Figura 6. Unidade Básica de Saúde Congós 

 

                                   Fonte: http://www.mpap.mp.br 

EMAD 003 – a unidade de referência é a UBS Conceição Rosa Moita (Figura 

7), de atuação na região centro-oeste, em 09 (nove) bairros: Buritizal, Nova 

Esperança, Santa Rita, Novo Buritizal, Cabralzinho, Alvorada, Novo Jardim 

Equatorial, Muca e Trem. 

 

Figura 7. Unidade Básica de Saúde Conceição Rosa Moita 

 

                                          Fonte: http://www.plus.google.com 
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Durante a realização das entrevistas, foi também possível descrever alguns 

aspectos relacionados à estrutura geral das Unidades Básicas de Saúde apontadas 

no estudo, utilizando-se o Apêndice B – Roteiro de Observação Sistemática. 

Em todas as unidades foram apresentados os instrumentos administrativos 

(fichas) que as equipes utilizam para os registros dos dados dos pacientes 

acompanhados mensalmente. Foi identificado durante as entrevistas os seguintes 

materiais: aparelho de PA, termômetro, adipômetro. As equipes do SAD não 

possuem estoques de medicamentos armazenados para realizar procedimentos 

quando houver necessidade. 

 

5.3 Sujeitos do estudo  

 

O estudo foi desenvolvido junto às equipes do Serviço de Atenção Domiciliar, 

(EMAD e EMAP), que atuam no município de Macapá. Os sujeitos contemplados no 

estudo foram as três equipes que integram o Programa Melhor em Casa, composta 

por 17 (dezessete) profissionais de saúde, sendo 01 (um) Médico, 03 (três) 

Enfermeiros, 05 (cinco) Técnicos de Enfermagem, 03 (três) Fisioterapeutas, 02 

(dois) Fonoaudiólogas, 01 (um) Nutricionista, 01 (um) Psicólogo e 01 (um) Assistente 

Social. 

Por se tratar de um estudo qualitativo, não houve a preocupação com 

amostragem numérica, mas sim com a compreensão do processo de trabalho e a 

atuação no serviço de atenção domiciliar, relacionadas às potencialidades e 

fragilidades das equipes.  

 

5.4 Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Para a participação da pesquisa, foi necessário que os profissionais do 

Serviço de Atenção Domiciliar pertencessem ao quadro de servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde de Macapá, independente do regime de contratação, de ambos 

os sexos, que atuassem no mínimo seis meses no programa (devido ao tempo de 

experiência no serviço) e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (ANEXO A). 
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Foram excluídos 04 profissionais que encontravam-se de férias e/ou de 

licença em modo geral. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Depois de concedida a liberação dos campos, foi agendada visita às 

Unidades de Saúde de referência para o Programa Melhor em Casa, com hora pré-

estabelecida pela gestão, para iniciar a identificação dos profissionais que aceitaram 

participar do estudo. Após essa fase, foi entregue o TCLE para assinatura e iniciado 

aplicação individual do roteiro de entrevista. 

Para a coleta de dados primários foi utilizado um roteiro de entrevistas 

semiestruturado (APÊNDICE A), aplicado individualmente aos profissionais 

envolvidos no estudo, contendo perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado 

discorreu sobre o tema proposto, sem respostas ou condições pré fixadas pelo 

pesquisador. 

Todos os participantes tiveram um tempo estimado de 1 hora para responder 

verbalmente ao roteiro, a fim de atender os objetivos da pesquisa. 

As entrevistas foram registradas através de equipamento de gravação (áudio), 

com prévia autorização dos participantes, esclarecendo o caráter confidencial e o 

anonimato de suas respostas.  

A segunda técnica de coleta de dados foi a observação sistemática 

(APÊNDICE B), que possibilitou descrever os aspectos relacionados à dinâmica do 

serviço e das equipes para que se possa alcançar os objetivos pretendidos (GIL, 

2008). Por essa razão elaborou-se previamente um roteiro de observação para 

descrever o funcionamento das unidades, o espaço físico, rotina diária e a dinâmica 

do serviço, através da tomada de notas por escrito.  

A terceira técnica de coleta foi a análise de documentos, que teve por objetivo 

identificar nos documentos primários, informações que serviram de subsídios para a 

pesquisa, além de confrontar os dados das entrevistas obtidas com a observação.   



44 
 

Nesse sentido, foi analisado apenas o Plano Municipal de Saúde do município 

(quadriênio 2014-2017), documento oficial oriundo da Secretaria Municipal de Saúde 

de Macapá. Em relação ao relatório anual de gestão do município, exercício 2012 a 

2014, por questões administrativas, não foi possível sua análise. 

 

5.6 Método de análise dos dados 

 

Para a interpretação dos dados nas entrevistas levantadas utilizou-se a 

análise de conteúdo, com o objetivo de "poder inferir algo, através de palavras, a 

propósito de uma realidade [...] representativa de uma população de indivíduos" 

(BARDIN, 2009, p. 90). 

Os dados foram analisados baseando-se nos objetivos do estudo como 

norteadores gerais. O procedimento utilizado para analisar as entrevistas foi o de 

análise categorial, que foram construídas a partir dos resultados do trabalho de 

campo, com a classificação de itens de sentido e dos elementos de significação 

constitutivos da mensagem.  

Foi realizado leitura exaustiva dos dados, elaboração de uma primeira 

classificação onde cada assunto, tópico ou tema, foi separado e guardado, 

posteriormente feito o enxugamento dos temas mais relevantes.  

Foram identificados os principais aspectos destacados pelos profissionais do 

SAD acerca da atenção domiciliar, dos quais emergiram cinco categorias temáticas: 

Concepções dos profissionais de saúde acerca do Programa Melhor em Casa, o 

processo de trabalho na atenção domiciliar (desdobrada em quatro subcategorias), 

as concepções das equipes do serviço de atenção domiciliar sobre a relação de 

trabalho com a estratégia saúde da família, os avanços, os limites e as perspectivas 

das equipes do serviço de atenção domiciliar em relação a atuação em campo e por 

fim referência e contrarreferência no Programa Melhor em Casa diante das 

demandas ou problemas de saúde dos pacientes traqueostomizados. 

Por fim foram analisados as observações sistemáticas e o documento oficial 

pertinente à gestão municipal. 
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5.7 Aspectos éticos e legais  

 

A legislação vigente no Brasil sobre as questões éticas que envolvem as 

pesquisas com seres humanos está contida na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, onde estabelece alguns critérios a seguir: respeito ao indivíduo 

pesquisado através do consentimento livre e esclarecido; realizar a pesquisa com o 

consentimento verbal do sujeito ou responsável; assegurar aos participantes 

aspectos como confidencialidade, a privacidade, o anonimato, a proteção de 

imagem durante todo o processo; deverá ser dada ao sujeito a liberdade para 

participar ou se afastar a qualquer momento da pesquisa, sem que isso se construa 

em prejuízo para a mesma; respeitar o sujeito e seus valores culturais, sociais, 

morais, éticos e religiosos. 

Esta Resolução incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades os 

quatros referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência 

e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 

comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. (BRASIL, 2012). 

O sigilo dos 17 (dezessete) participantes foi preservado, por meio da adoção 

de siglas para identificação das falas, a fim de manter a sua privacidade. As siglas 

que formam os códigos utilizados nesse estudo são: E para Enfermeiro, TE para 

Técnico de Enfermagem, M para Médico, FIS para Fisioterapeuta, P para Psicólogo, 

AS para Assistente Social, FON para Fonoaudiólogo e N para Nutricionista, 

seguidos de números, os quais auxiliarão na identificação das falas. Por exemplo, E-

1, E-2, TE-1, TE-2, TE-3 e, assim, sucessivamente.     

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação da Plataforma Brasil e 

obteve a aprovação através do Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, sob o CAAE n.º 49192515.0.0000.5284, 

número do Parecer: 1.389.189, no dia 15 de Janeiro de 2016 (ANEXO C) 

A pesquisa também obteve autorização da Secretaria Municipal de Saúde de 

Macapá conforme visualizado no Anexo D. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão abordados cinco categorias, que foram elaboradas a 

partir da análise e discussão dos dados. São elas: Concepções dos profissionais de 

saúde acerca do Programa Melhor em Casa; o processo de trabalho na atenção 

domiciliar; as concepções sobre o serviço e a relação de trabalho com a estratégia 

saúde da família; avanços, limites e as perspectivas das equipes do serviço de 

atenção domiciliar em relação a atuação em campo e por fim a referência e contra-

referência no Programa Melhor em Casa diante das demandas ou problemas de 

saúde dos pacientes traqueostomizados. 

  

6.1 Concepções dos profissionais de saúde acerca do Programa Melhor em Casa 

 

Com a criação do Programa Melhor em Casa pelo Governo Federal em 2011, 

a atenção domiciliar foi integrada à rede de atenção à saúde de forma sistematizada, 

tendo como alicerce a atenção básica como ordenadora e orientadora do cuidado e 

da ação territorial, articulando-se com outros pontos de atenção (BRASIL, MS, 

2014).  

Nesse sentido, buscou-se identificar os aspectos relacionados às concepções 

das equipes do Serviço de Atenção Domiciliar do município de Macapá sobre o 

Programa, no qual houve a necessidade de subcategorizar os profissionais de saúde 

em três grupos: a primeira subcategoria refere-se àqueles profissionais que têm 

algum conhecimento sobre o Programa (que perfizeram 64,7% dos entrevistados); a 

segunda compõe-se dos que não tinham informações sobre ele e passaram a 

conhecer seus fundamentos e ações quando nele ingressaram (totalizaram 29,4% 

dos entrevistados); e a terceira, formada pelos profissionais que, embora conheçam 

o Programa, não creem na factibilidade de suas ações (abrangência de 5,9% dos 

entrevistados). 

Com relação à primeira subcategoria apontada por este estudo, os 

depoimentos dos entrevistados evidenciam que os profissionais conhecem a 

fundamentação teórica do Programa Melhor em Casa, os critérios de admissibilidade 



47 
 

neste, a importância e o envolvimento do cuidador no domicílio, assim como o 

serviço de atenção domiciliar. 

 

”Bom, eu vejo que o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, ele é mais 

uma das estratégias de reorientação da atenção básica, porque dentre 

tantos outros programas, como estratégia Saúde da Família, como o NASF, 

como o PACS, que vem diferenciar e reorientar a atenção ao invés daquele 

modelo hegemônico, que era a UBS” (E-2). 

 

“Eu acho o Programa muito bom, ajuda a população e o paciente acamado, 

tira ele do hospital e leva pro seu domicílio, para ele ser melhor cuidado 

pela família e prá evitar também a contaminação hospitalar do paciente. E 

nós, como equipe, a gente valoriza muito a saúde do paciente dentro do 

domicílio” (E-3). 

 

“O Programa e o SAD, visam atender os pacientes de alta complexidade. 

[...] É um programa do Governo Federal [...] É um programa novo, aqui no 

Estado, e ele veio pra tirar essa demanda do NASF, que é o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família. Então, é assim: geralmente, os pacientes de alta 

complexidade, eles são encaminhados pro EMAP, pro SAD, a médica faz 

uma avaliação para verificar se esse paciente, ele pode ser admitido, se ele 

é do perfil da equipe, e aí a equipe multidisciplinar faz a avaliação pra 

verificar a necessidade do acompanhamento ou não” (FON-1). 

 

Tais afirmações vão ao encontro das concepções de Matta e Lima (2008) que  

opinam que, de modo geral, para se chegar a estabelecer estratégias para melhoria 

da saúde pública, é necessário, em primeiro lugar, que os profissionais de saúde 

envolvidos possuam um marco teórico, legal e político sobre os programas de saúde 

por eles desenvolvidos, que ajude a orientar e a definir as ações dirigidas ao 

trabalho específico de cada um. 

Assunção, Brito et al (2011) também observam que, além do conhecimento 

específico sobre os programas de saúde, os profissionais da área também precisam 

deter outros conhecimentos, voltados para a garantia da qualidade nos serviços de 

saúde individuais e coletivos, entre eles: sobre sistemas de avaliação e 

aperfeiçoamento de sua qualidade; sobre normas, sobre as características básicas 

que devem ter os sistemas de garantia e melhoramento da qualidade de saúde; 

sobre definição, explicação e garantia dos direitos dos usuários; avaliação de 
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tecnologias que colabore nos processos de adoção de decisões do sistema e 

contribua para melhorar sua qualidade; sobre utilização da metodologia científica 

para a avaliação de intervenções de diversos graus de complexidade e sobre 

incorporação de sistemas de avaliação de satisfação dos usuários e sua utilização 

para melhorar a qualidade dos serviços. 

Gusso, Lopes et al (2012) completam que, embora constitua uma utopia 

aspirar-se que os profissionais de saúde possam conhecer plenamente todos os 

programas de saúde e desenvolver seu trabalho com a efetividade suficiente para 

considerá-lo perfeito, é indubitável que tais profissionais podem e devem esforçar-se 

para aprofundar sua compreensão e manejo dos mecanismos que, seguramente, 

tornaram mais exitosa a ação de cada um deles. 

Um outro grupo de profissionais não tinham informações sobre o Programa e 

passaram a conhecer seus fundamentos e ações quando nele ingressaram: 

 

“[...] Eu entrei [no] finalzinho de abril [2015] e, assim, sendo bem sincera, eu 

nem sabia da existência do programa. Fui conhecer, realmente, quando fui 

pegar minha carta de apresentação e a coordenadora [...], que me explicou 

como que funcionava, qual que seria mais ou menos a minha atuação aqui, 

e aí, quando cheguei aqui eu fui realmente conhecer como é que 

funcionava, como é que era [...]” (E-1). 

 

“[...] não sei quando o programa foi criado, estou recente na equipe, há 

pouco tempo, até eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar do programa 

Melhor em Casa. Entrei em abril de 2015. Terminei o curso técnico [em 

enfermagem] em 2014 [...] Eu escutava muito falar no PSF, que já é mais 

antigo” (TE-1). 

“Se eu não me engano, o programa veio na gestão antiga do [prefeito] 

Roberto Góes, já existia, só que a gente não ouvia falar, ele [o Programa] 

ainda estava em fase de estruturação, até onde eu sei. Se existe outras 

informações eu não sei informar” (P-1). 

 

O fato de que tanto os profissionais que declararam ter pouco conhecimento 

sobre o Programa, como os que passaram a conhecer seus fundamentos e ações 

quando nele ingressaram, tornam patente a falta de planejamento para capacitação 

desses profissionais que chegam para atuar no serviço de atenção domiciliar.  
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Nesse sentido, preliminarmente é preciso compreender que a força de 

trabalho na área da saúde é um componente fundamental no processo de produção 

de serviços em qualquer sistema de saúde. Assim é que os trabalhadores do setor 

são percebidos por Sarreta (2009) como o conjunto de indivíduos que recebem 

algum tipo de treinamento para executar tarefas relacionadas com a produção de 

serviços de saúde pessoais e populacionais. 

Um profissional sem conhecimento sobre o Programa, ou com um 

conhecimento fragmentado sobre ele, representa uma força de trabalho inadequada 

para a execução dos objetivos do Melhor em Casa. Assim, como aponta Sarreta 

(2009), a falta de pessoal adequado para atender as exigências do serviço de 

saúde, decorrente da falta de treinamento e capacitação específica, implica na 

ausência de competências profissionais para enfrentar tais desafios. 

Assunção, Brito et al (2011) reforçam que, na maioria das vezes, no setor 

público, as poucas iniciativas de capacitação ofertadas são programas educativos 

fragmentados, estáticos e pouco pertinentes, que estão longe de produzir 

profissionais capazes de colaborar adequadamente com as equipes de trabalho 

multidisciplinar, basear suas práticas em evidência científica e incorporar a melhoria 

contínua da qualidade como parte inerente a sua prática profissional cotidiana. 

Corroborando, Sarreta (2009) aponta que os programas de capacitação e 

aperfeiçoamento e os serviços de saúde formulam políticas a partir de lógicas 

distintas, não existindo pontes que permitam uma coerência em matéria de formação 

de recursos humanos em saúde. Ao contrário, a interdependência dos setores de 

capacitação de pessoal e de serviços de saúde é de maior relevância para se 

alcançar a eficiência, a efetividade e a equidade em saúde. A ponte, então, pode ser 

este consenso, para se criar um modelo de atenção no qual se apoie, 

obrigatoriamente, para tomar decisões em matéria de capacitação de profissionais 

de saúde; tais ações de capacitações são elementos cruciais para a transformação 

dos serviços de saúde. 

Outra análise relevante a se fazer tem relação com o grupo de profissionais, 

indicados no estudo, que embora conheçam os fundamentos teóricos do Programa, 

não creem na factibilidade de suas ações. Destaca-se: 
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“Eu acho que ele tem uma teoria muito boa. Infelizmente, na prática não tem 

como se aplicar. Porque a intenção é tirar os pacientes graves dos hospitais 

pra ficar em casa, mas a gente precisa de estrutura, e a estrutura é o que 

nós não temos. Então, o pessoal [as equipes] tem muito boa vontade, acho 

que até que a teoria, como eu fale foi um mérito, a pessoa pensar nisso, 

mas falta suporte, falta mais equipamento, material, pra gente poder dar o 

melhor pro paciente, mesmo.” (M-1). 

 

“Se ele [o Programa] viesse a ser como é divulgado [...], seria muito bom, 

porque a finalidade nossa é levar saúde [para dentro] da tua casa, para 

essas pessoas que não podem se locomover para uma unidade de saúde 

ou pronto socorro alguma coisa assim.” (TE-3). 

 

Nestes depoimentos, é perceptível a preocupação dos informantes em 

relação à falta de estrutura para o adequado funcionamento do serviço, sendo 

evidenciado que os aspectos teóricos pertinentes ao programa contribuem para a 

sua solidificação, porém a prática torna-se distante da realidade vivenciada pelas 

equipes. 

Nessa perspectiva, Meirinhos e Rodrigues (2012) destacam que é importante 

diferenciar claramente as categorias de trabalhadores e estabelecer uma alternativa 

que considere dois grandes aspectos: o primeiro tem relação com a necessidade de 

oferecer condições de trabalho de acordo com a legislação trabalhista e com as 

normas do Ministério da Saúde; o segundo é que essas condições tenderão a 

ajustar-se à capacidade do serviço de saúde, à eficiência no uso de recursos e à 

satisfação das necessidades de saúde da população. 

A importância que representa o trabalhar em um lugar que reúna as 

condições necessárias e indispensáveis para o desempenho adequado de seus 

labores, tem sido demonstrado desde muito tempo atrás, como se observa na 

literatura (GIOVANELLA et al, 2012). Algumas dessas condições são: a falta de 

reconhecimento; o alto nível de exigência institucional; 

Mosser e Begun (2015) descrevem a dificuldade que é recortar um marco de 

referência teórica para este tema, quando afirma que as condições e ambiente de 

trabalho constituem um fenômeno complexo que, para ser analisado, exige 

articulação de várias disciplinas científicas convergentes sobre um mesmo objeto: o 
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homem em situação de trabalho. Esta multidisciplinaridade não deixa de lado os 

conhecimentos sanitários, mas os incluem e os integra em um conjunto ao lado da 

economia, da sociologia, da psicologia, da ergonomia, do direito, da antropologia 

etc. 

Cabe ressaltar a importância do conhecimento acerca das diretrizes e 

normativas do Programa Melhor em Casa, que os profissionais de saúde inseridos 

nele devem deter, uma vez que as práticas do cuidado ao indivíduo precisam ser 

ancoradas em saberes não fragmentados para que o planejamento das ações sejam 

executadas e livres de danos decorrentes de imperícia, imprudência e ou 

negligência. 

Entretanto observou-se através das falas que a estrutura disponível para a 

realização da atenção domiciliar é um ponto crítico e desfavorável comparado ao 

arcabouço teórico que o programa preconiza. Conforme estabelece Assunção e 

Brito (2011), as condições laborais dos profissionais de saúde são fundamentais 

para seu desempenho e parece ser essa a razão do desencanto dos profissionais 

dessa categoria indicada pelo estudo.  

 

6.2 O processo de trabalho na atenção domiciliar 

 

Nesta categoria, serão apresentadas cinco subcategorias, que enfatizam o 

processo de trabalho das EMAD’s/EMAP’s diante dos cuidados realizados ao 

paciente traqueostomizado, com ênfase nos instrumentos utilizados para a sua 

organização.  

A primeira subcategoria aborda o planejamento das atividades diárias dos 

profissionais e o objeto de trabalho; a segunda, os agentes envolvidos; a terceira, o 

relacionamento interpessoal; a quarta, engloba os tipos de tecnologias utilizadas 

pelas equipes do SAD; e a quinta subcategoria, discorre quanto ao entendimento 

sobre humanização na prática de trabalho ao paciente internado no domicílio.   

Numa perspectiva Marxista (1996) podemos dizer que o trabalho é um 

processo em que o indivíduo por sua própria deliberação, media, regula e controla 

suas reações com a natureza. Contudo, é considerado simples e abstrato. Todo 
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trabalho gera um produto, e este produto para ser gerado e consumido precisa de 

meios (instrumentos) e objetos (matéria-prima). No entanto, o indivíduo tem a 

perspicácia de imaginar o resultado que espera alcançar antes mesmo de finalizar o 

trabalho, o que torna o seu trabalho não semelhante ao trabalho dos outros animais 

e aponta para sua capacidade de ação no mundo com potencial transformador das 

práticas sociais. (SANTOS, 2010) 

Um trabalho nunca é igual ao outro, pois exigem técnicas distintas, matérias-

primas diferentes, modos específicos de organizar o trabalho e trabalhadores 

específicos para uma determinada produção, e o modo como realizamos 

denominamos como processo de trabalho (MERHY e FRANCO, 2005). 

Assim, o processo de trabalho pode ser entendido como um conjunto de 

saberes, instrumentos e meios, tendo, como sujeitos, profissionais que se organizam 

para produzirem serviços de modo a prestarem assistência individual e coletiva para 

obtenção de produtos e resultados decorrentes de sua prática (MENDES 

GONÇALVES, 1994). 

E como o trabalho em saúde é resultado de um processo coletivo, efetuado por 

um grupo de profissionais com múltiplos saberes específicos e diferenciados, faz-se 

necessário destacar o seu exercício em equipe no cuidado domiciliar (MERHY, 

2002). 

A relação de cuidado entre os indivíduos inclusos na atenção domiciliar é vista 

como um importante desafio para os profissionais, pois trata-se de um ambiente não 

convencional legitimado socialmente enquanto campo de atividades de saúde, 

quando comparado aos hospitais e demais instituições, onde a equipe se sente 

familiarizada e protegida pelas normas institucionais convencionais (BRASIL, 2012) 

Na atenção domiciliar, esse processo pode ser percebido ao vislumbrar o 

trabalho das equipes multiprofissionais diante do cuidado ao paciente 

traqueostomizado, onde cada profissional pode traçar estratégias com intervenções 

terapêuticas diferenciadas e de acordo com a necessidade de cada paciente na 

própria casa do indivíduo. 

Desse modo, iniciam-se as discussões sobre a organização do processo de 

trabalho das equipes do SAD no município de Macapá. 

   

6.2.1 Planejamento das atividades diárias dos profissionais e o objeto de trabalho 
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A participação, no planejamento, de todos os profissionais envolvidos no 

Programa é reconhecida como importante, visto que planejar significa identificar 

problemas (atuais e futuros), fixar prioridades de intervenção para implementar 

soluções, determinar se estas estão dentro da capacidade de ação da equipe que a 

planeja, identificar os fatores que determinam o estado de coisas consideradas 

insatisfatórias, estabelecer os cursos de ação possíveis, determinar 

responsabilidade da execução das soluções propostas e definir os procedimentos de 

avaliação (anteriores e posteriores). (MOSSER e BEGUN, 2015) 

Dos depoimentos dos entrevistados, obtêm-se:  

 “[...] a nossa prática, a nossa dinâmica, a gente trabalha sempre em 

equipe, e a equipe na essência da palavra. Todo mundo participa com 

ideias, com fóruns [...] então nós temos um paciente de atendimento de 

segunda a sexta e todos os profissionais têm atendimento pra eles, ou seja, 

a parte de curativo, com o técnico de enfermagem, o fonoaudiólogo precisa 

ir para outro paciente e precisa levar um técnico de enfermagem para ajudar 

na abordagem com o paciente e se esse paciente estiver em condições de 

fazer o procedimento ele faz, e se ela observar que a pressão arterial está 

alta, se o paciente não está muito agitado, e aí esse atendimento, ele fica 

suspenso, é feito as orientações, e aí ela pula pra outro atendimento, pra 

outro paciente”. (E-2) 

“O planejamento quem faz é o enfermeiro, mas aí quando dá fica um na 

sala e o outro vai para área dar auxílio ao enfermeiro, ao médico ao 

fonoaudiólogo, ao Fisioterapeuta; a gente verifica pressão arterial e realiza 

curativos.” (TE-4). 

“Olha, nós fazemos, de fato, essa agenda, esse cronograma semanal, aí a 

gente tenta enquadrar os pacientes, porque é uma equipe multidisciplinar 

bem grande, então a gente tem que encaixar os pacientes que os mesmos 

[profissionais da equipe] atendem. Então, no caso da fisioterapia, depois 

que a médica encaminha para a fisioterapia, aí eu vou lá, avalio o paciente, 

e vejo a necessidade se tem, duas vezes por semana, três vezes por 

semana, dependendo do estado que ta o paciente. Aí eu faço o cronograma 

de atendimento semana”. (FIS-3). 

 

Um traço característico bem marcante da atividade de planejamento diário 

dos profissionais é que todos participam dele, com ideias. Isso pode ser considerado 

muito relevante ao levar-se em consideração o que acham Moyses Filho et al (2010) 

do planejamento, um processo orientado à ação por meio do qual uma instituição se 

adapta às mudanças tanto em sua estrutura interna como no seu ambiente exterior. 
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Assim, o processo de planejamento requer um cálculo atualizado da realidade 

cambiante, pelo que seu caráter grupal é imprescindível. 

Entretanto, uma questão que deve ser destacada é que a sociedade, 

sobretudo os próprios clientes do Programa não participam desse processo de 

planejamento, o que pode ser interpretado por como algo negativo, pois como 

informa Moyses Filho et al (2010) a participação social no planejamento da gestão 

em saúde é uma ação dos atores sociais que permite se identificar, com mais 

clareza, problemas e necessidades, definir prioridades e formular e negociar suas 

propostas na perspectiva do desenvolvimento da saúde. Essa participação 

compreende as ações coletivas através das quais a população enfrenta os desafios 

da realidade, identifica e analisa seus problemas, formula e negocia propostas e 

satisfaz as necessidades em matéria de saúde, de uma maneira deliberada, 

democrática e consensual.  

Mosser e Begun (2015) também afirmam que, na elaboração de um plano de 

ações de saúde, os problemas identificados devem ser priorizados com a 

participação dos diferentes atores sociais, estabelecendo-se propósitos de mudança 

sobre os problemas prioritários, de forma que se produzam as motivações para o 

esboço de mudança. As atividades e tarefas se planejam de tal forma que 

contribuam à mudança com a participação ativa da população e de outros setores da 

comunidade. Tanto as atividades e tarefas como a própria mudança devem ser 

mensuráveis, sendo que devem propor-se indicadores que permitam avaliar o 

planejamento, no qual se deve estabelecer o cronograma com limites temporal. 

Ainda no que se refere ao planejamento das atividades, é possível identificar 

a valorização de cada membro da equipe no tocante a sua avaliação individual para 

com o paciente traqueostomizado, conforme os depoimentos a seguir: 

 

“No caso, é assim [...] a médica, faz a avaliação, a primeira avaliação do 

paciente, aí ela vai ver a necessidade da fisioterapia. Aí, ela prescreve lá, 

no prontuário do paciente, a avaliação da fisioterapia. Aí, eu vou, [como 

fisioterapeuta] faço a avaliação, e lá eu vou ver a necessidade dos dias 

[necessários para as sessões de tratamento].” (FIS-1) 

“Quem admite o paciente é a enfermeira, a assistente social e a médica. A 

médica precisa solicitar que o paciente necessita do meu atendimento; uma 

vez isso solicitado, eu faço a admissão, a anamnese com o paciente, faço 
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uma avaliação, verifico a necessidade, a orientação [...], anexo ao 

prontuário e entrego uma orientação, perante o acompanhante ou até 

mesmo ao paciente e fico acompanhando, até que a gente dê alta e tirando 

as dúvidas do paciente.” (N-1).. 

 

Um aspecto relevante na análise dessa questão é que o planejamento 

semanal é feito a partir e em concordância com a avaliação feita pelo médico da 

equipe. Essa característica observada no estudo está de acordo com Mosser e 

Begun (2015), que afirmam que a análise da situação de saúde do cliente é uma 

atividade necessária para as ações de cada membro da equipe multidisciplinar do 

Programa, a qual tem como propósito identificar as características de saúde, sócio-

psicológicas, econômicas, históricas, geográficas, culturais e ambientais que incidem 

na saúde da população, assim como problemas de saúde que apresentam os 

indivíduos que são ou que podem ser atendidos pelo Melhor em Casa, suas famílias, 

os grupos e as comunidades em seu conjunto, para desenvolver ações que 

contribuam para a sua solução. A elaboração da análise da situação de saúde do 

cliente constitui o elemento básico para o planejamento estratégico das ações e 

estabelece as prioridades, pois dispõe dos recursos locais em função delas. 

Mosser e Begun (2015) observam que entre os aspectos a se considerar 

sobre a análise da situação de saúde feita pelo profissional médico, é importante 

utilizar o enfoque familiar, de forma tal que se considere também a família como 

unidade de análise, e que permita o cálculo de indicadores familiares para identificar 

as famílias sadias, as com riscos específicos ou aquelas com doenças, seja por seu 

componente biológico, seja por conduta e estilos de vida. Este enfoque otimiza as 

ações realizadas no seio da família e, mais importante, educa, transmitindo hábitos e 

estilos de vida corretos aos indivíduos que, neste caso têm a mesma genética 

familiar. 

Foi possível identificar também no estudo, outros aspectos relacionados ao 

planejamento semanal das equipes e que parece sofre limitações por dois fatores: a 

insuficiência de transporte para o atendimento domiciliar por todos os membros 

multiprofissionais e a alta demanda de pacientes a serem atendidos, principalmente 

pelos fisioterapeutas, conforme as declarações a seguir:  
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“[...] Geralmente a gente divide, por conta do carro. Eu vou nos mesmos 

dias que a fisioterapeuta vai.” (E-1) 

“[...] é um carro só pra levar a equipe inteira. Esse carro é da própria 

secretaria de saúde do município, exclusivo e disponível pra nossa equipe, 

todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos um carro disponível para 

fazer esse trabalho. Só que o carro não é suficiente para levar todos de uma 

vez só [...]”. (E-2) 

“[...] geralmente o paciente vem pra gente, se organiza pelo menos pra 

atender o paciente duas vezes na semana. Então como a nossa demanda é 

grande, a gente ter que dar alta de um paciente pra entrar outro, e assim 

vai, a gente consegue atender em média quatro pacientes por dia, porque 

atende praticamente a equipe toda. [...] estou com uma paciente com 

traqueostomia, a gente atende ela duas vezes na semana, terça e quinta-

feira, no mínimo, é o que a gente pode fazer, explica pro paciente a 

situação, pra família [...] a gente deixa já agendado para o paciente 

aguardar prontinho, pra não atrasar.” (FIS- 2). 

“[...] primeiro a gente faz uma agenda e agenda o paciente, segundo a 

necessidade do paciente, a gente visita de duas a três vezes na semana, 

orientando sempre a família, porque a família é fundamental pra esse tipo 

de paciente, tanto como o cuidador que vai ficar responsável [...”] (E-3) 

 

Sobre a alta demanda, Damázio e Gonçalves (2012) afirmam que a falta de 

adequação entre o tamanho da oferta e o da demanda em saúde é causa de má 

qualidade na atenção domiciliar dos pacientes e incremento dos gastos, por forçar a 

oferta de serviços inadequados às necessidades das patologias que apresentam. 

Giovanella et al (2012) confirmam que a falta de ajuste entre oferta e 

demanda é um dos fatores que mais incidem no detrimento da qualidade de atenção 

dos serviços e especialidades que integram a equipe multidisciplinar do Programa 

Melhor em Casa. 

Segundo criticam Mosser e Begun (2015), as administrações do setor saúde 

têm demonstrado desconhecer ou não dar importância a essa deficiência no 

atendimento público de saúde já que, em vez de promover a eficácia da oferta 

através da adoção de melhores mecanismos de gestão, de instauração de 

mecanismos que incentivem a melhoria na qualidade, na análise das necessidades, 

no planejamento do desenvolvimento de novos recursos com bases em razões 

epidemiológicas e, em última instância, no aumento de capacidade de resposta do 
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sistema, sendo necessário o aumento da oferta, se limitam a manter o status quo, o 

que somente consegue piorar progressivamente a situação. 

Sabe-se que a fisioterapia integra os serviços oferecidos pelo Programa 

Melhor em Casa, portanto suas ações não podem ser limitadas, como ocorre no 

Programa, conforme a fala dos entrevistados. Segundo Malagutti et al (2012), as 

ações domiciliares da fisioterapia se destinam primordialmente no âmbito da atenção 

a pessoas com problemas respiratórios ou lesões neurovasculares. Neste sentido, 

Mosser e Begun (2015) afirmam que a incorporação dessa especialidade nos 

programas de atenção domiciliar leva a uma diminuição das hospitalizações e um 

menor tempo de permanência no hospital. Assim, o tipo de intervenção realizada 

parece justificar um maior desenvolvimento deste nível de saúde, favorecendo a 

interrelação entre os níveis de atenção. 

Gusso, Lopes et al (2012) acrescentam que a análise da situação de saúde 

deve ser uma prática habitual na atenção pública em saúde, que tem como propósito 

básico entender as causas e consequências dos diferentes problemas de saúde na 

comunidade, e se concebe como uma abordagem interdisciplinar e flexível em sua 

aplicação. 

Portanto, deve-se priorizar e incentivar a realização de práticas voltadas ao 

atendimento domiciliar, que favoreça ambos os lados: o essencial, que é a 

assistência integral ao indivíduo internado no domicilio, assim como as equipes 

multiprofissionais que precisam de suporte estratégico para o alcance e a execução 

de suas atividades em campo. 

Diante dessa magnitude, destaca-se a organização do processo de trabalho 

das equipes do Serviço de Atenção Domiciliar. Sanna (2007) utilizou em seus 

estudos os conceitos de Gomes et al (1997) ao caracterizar os componentes do 

processo de trabalho: objeto, agentes, instrumentos, finalidades, métodos e 

produtos. 

Em relação ao objeto, o autor discute sobre aquilo que se é trabalhado, e que 

será transformado mediante a ação do ser humano. Na prática, apontada no estudo, 

as equipes do SAD identificam como objeto de trabalho a realização de estudos de 

casos, conforme os depoimentos a seguir: 
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“Fazemos estudos de casos dos pacientes, todo mês, temos um espaço 

onde a coordenadora do programa consegue uma sala, para as nossas 

reuniões, com todos os EMAD’s, as três equipes. A gente consegue fazer 

essa aproximação.” (FIS- 2). 

 

“Mensalmente, a gente faz estudos de casos, há uma reunião com a 

coordenação [...], cada mês é uma equipe [...] e a gente apresenta três 

casos, são três pacientes que a equipe escolhe pra apresentar e comentar, 

trocando experiência [...”] (N-1). 

 

A realização periódica de sessões de estudo, sobretudo as de estudo de caso 

de pacientes, representam uma ação de suma importância para o aperfeiçoamento 

de toda a equipe do Programa, desde que seja um processo planejado e sistemático 

de ensino e aprendizagem, voltado a propiciar a aquisição, escolha e manutenção 

de práticas saudáveis e evitar as práticas de risco. O objetivo principal de tais 

sessões de estudo é a busca de conhecimentos, atitudes e comportamentos dos 

indivíduos integrantes da equipe, no sentido de uma saúde positiva (McEWEN; 

WILLS, 2009). 

Segundo Mosser e Begun (2015), uma sessão para estudo de caso, também 

chamada de sessão clínica, é uma conferência conjunta entre membros de uma 

equipe multidisciplinar, destinada a analisar episódios de cuidados, em um 

determinado contexto clínico, com finalidade analítica, avaliativa e reflexiva. 

Dito de outro modo, para Giovanella et al (2012) é uma reunião entre 

profissionais de saúde, em que se debate e analisa um caso clínico concreto, que 

tem sucedido no ambiente de atendimento. 

Abordando a finalidade da sessão clínica de cuidados, Malagutti et al (2012) 

inserem que os objetivos que tais sessões é buscar: adequação metodológica (a 

sessão trata de promover uma melhor utilização do processo de cuidado com o 

paciente), análise de uma intervenção (analisando-se se a intervenção selecionada 

é efetiva e eficiente, do ponto de vista científico), desenvolvimento do pensamento 

crítico mediante a análise de prática reflexiva (se trata de analisar um caso 

interessante porque ele pode abordar algo do ponto de vista teórico-prático). 
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Corroborando, Sarreta (2009) defende que as sessões clínicas de cuidados 

são um recurso efetivo para atualizar conhecimentos, troca experiências, 

estabelecer acordos e protocolos, facilitar a aprendizagem de metodologia científica, 

promover a detecção e facilitar a eliminação de áreas de incertezas na prática.  

Entretanto, para Giovanella et al (2012), os objetivos básicos que os 

programas de atenção domiciliar, devem buscar, é ir além do mero fato de reduzir as 

hospitalizações, incidindo na qualidade de vida, facilitando o cumprimento 

terapêutico e promover uma atitude positiva e independente. Acreditamos que isso 

deve se referir também ao Programa Melhor em Casa. 

Assunção, Brito et al (2011) enfatizam que, no planejamento semanal das 

atividades do Programa deve-se levar em consideração alguns objetivos específicos 

de um bom serviço de atendimento domiciliar, entre outros: prover de cuidados de 

saúde integral os pacientes que, por diversos fatores, não podem frequentar as 

consultas ambulatoriais, assim como a seu cuidador e família, oferecendo os 

critérios de inclusão da possibilidade de contar com a assistência multidisciplinar em 

domicílio; avaliar as relações inter-familiares em seu cenário natural, ajudando as 

pessoas enfermas e seus familiares a enfrentar melhor a enfermidade e a 

incapacidade, cuidando, informando e utilizando de forma eficiente e eficaz os 

recursos sanitários e sociais do meio;  

Os autores destacam ainda que as equipes devem conhecer os recursos 

familiares para potencializar os existentes e suprir as carências; estabelecer uma 

melhor comunicação com a família; obter informação adicional no cenário domiciliar, 

para uma melhor diagnóstico e tratamento do paciente; envolver o paciente a sua 

família na tomada de decisões de diagnóstico e tratamento, primando sempre a 

autonomia do paciente neste processo; controlar o cumprimento do tratamento 

indicado e a consecução de objetivos de saúde; descobrir possíveis fatores que 

dificultem o acompanhamento do plano de cuidados estabelecido; determinar a 

capacidade do paciente para seguir um tratamento adequado; identificar o cuidador 

primário, ou seja, quem facilita ou proporciona os cuidados ao paciente. 

Portanto, ao lidar com os pacientes traqueostomizados no domicílio, é de 

extrema relevância a consolidação de um planejamento onde toda a equipe tenha 

participação, com ideias, sugestões, intervenções e avaliações, através do diálogo 
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mútuo, em espaços para troca de experiências e realização de estudos de casos, 

inserindo a opinião do paciente ou familiares no planejamento da assistência à 

saúde. 

Ressalta-se também a importância da sobrecarga de atividades para os 

membros da equipe, como um fator limitador, podendo haver uma interferência nos 

cuidados prestados ao indivíduo, comprometendo a sua qualidade de vida. Pondera-

se ainda as questões administrativas relacionadas ao transporte e deslocamento das 

EMAD’s/EMAP’s, a qual pode ser sanada em consonância com a gestão local.  

 

6.2.2 Agentes envolvidos 

 

Os agentes são os indivíduos que realizam o trabalho, e que irão transformar 

a realidade do objeto de trabalho, através de intervenções, produzindo assim um 

bem ou serviço para outrem. (SANNA, 2007). Tais profissionais são responsáveis 

pelas ações de intervenções do Programa e devem possuir um determinado perfil, 

um conjunto de características que devem ser reunidas. Mosser e Begun (2015), 

consideram alguns aspectos importantes em relação ao perfil: que o agente tenha 

ampla capacidade de interlocução para negociar com diferentes setores da 

comunidade, além de habilidades e manejo de comunicação. 

Julga-se relevante comentar que no contexto da atenção domiciliar, inserem-

se distintos profissionais com saberes e habilidades técnicas, especificidades 

clínicas, pautadas nas legislações emanadas de seus respectivos Conselhos de 

Classe e ministeriais.  

De acordo com as normativas do Programa Melhor em Casa (BRASIL, MS, 

2013), as equipes de EMAD e EMAP, deverão ter uma composição mínima das 

seguintes ocupações: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, 

auxiliares/técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional. 

Ao médico cabe a responsabilidade, de acordo com a PNAB (2011): realizar 

atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade, realizar consultas 

clínicas, atividades no domicílio, realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda, encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
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respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 

plano terapêutico do usuário, indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

 Ao enfermeiro da atenção domiciliar compete realizar atenção a saúde aos 

indivíduos e famílias cadastradas nas equipes, em todas as fases do 

desenvolvimento humano; realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 

atividades em grupo, observadas as disposições legais da profissão, realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda; planejar, gerenciar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem em conjunto com os outros 

membros da equipe. (PNAB, 2011)  

Assis et al (2010) resumem em três os elementos chaves as atribuições do 

fisioterapeuta nas equipes de atendimento domiciliar: a massagem, o exercício e o 

uso de agentes eletrofísicos. A massagem fundamenta-se no toque terapêutico, cuja 

ação incentiva e facilita o movimento funcional; já o exercício é usado para minimizar 

a diferença entre a capacidade atual do movimento do paciente com a capacidade 

desejável; finalmente, os agentes eletrofísicos são adotados como complementares 

para a realização dos movimentos terapêuticos visando a redução da dor e do 

edema. 

Segundo Mosser e Begun (2015), são atribuições do assistente social nas 

equipes de atendimento domiciliar: definir objetivos de sua intervenção; avaliar, 

diagnosticar, intervir e fazer as recomendações pertinentes sobre a condição social 

do usuário, de seu cuidador e do seu ambiente familiar; avaliar a capacidade familiar 

de oferecer suporte ao paciente em situações de crise; planejar e executar seu plano 

de educação para a saúde. 

No que tange ao Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem cabe: participar das 

atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de 

sua profissão, no domicílio, realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda, realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 

planejamento da equipe. (PNAB, 2011). 

O fonoaudiólogo, de acordo com Mosser e Begun (2015) tem como principal 

atribuição a resolução dos problemas e peculiaridades dos pacientes com patologia 

auditiva, e também exerce uma influência direta na prevenção, diagnóstico e 

recuperação das diversas patologias de sua competência, ou seja, sua atuação se 
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foca a reabilitar transtornos da comunicação produzidos por alterações da voz, da 

fala, da linguagem e da audição. 

Giovanella et al (2012) acrescentam que o profissional fonoaudiólogo, realiza 

a avaliação, o diagnóstico fonoaudiológico e a terapia das alterações da linguagem, 

da fala, da voz e da audição, manejando os procedimentos de exploração dos 

distúrbios da fonação e da audição, bem como na aplicação das técnicas para a sua 

correção. 

O nutricionista, por sua vez, atua nas equipes dos programas, intervém nas 

diferentes modalidades de suporte nutricional, tanto do paciente quanto de sua 

família, elaborando cardápios e receitas personalizado; realiza a avaliação do estado 

nutricional do paciente; vela pelas boas práticas de higiene no preparo da 

alimentação; orienta  o paciente, seu cuidador e sua família sobre a qualidade 

nutricional da oferta alimentar, participa na elaboração de um plano de intervenção 

individual, segundo sua patologia. (MOSSER; BEGUN, 2015). 

Ao odontólogo é de responsabilidade: realizar diagnóstico com a finalidade de 

obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal, 

realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 

relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. 

(PNAB, 2011). 

Sobre as atribuições do psicólogo, Alves et al (2011) citam: obtenção de 

informação sobre as necessidades do paciente, utilizando métodos apropriados; 

esclarecimento e análise das necessidades do paciente a fim de que se possa 

determinar as ações significativas a realizar; propor e negociar os objetivos com o 

paciente, estabelecendo objetivos aceitáveis e realizáveis; realização da avaliação 

do paciente por meio de entrevistas, testes e observação; desenvolvimento de um 

plano de intervenção adequado para alcançar os objetivos;  

Em relação ao farmacêutico, de acordo com o Decreto No 85.878, de 07 de 

abril de 1981, compete: a direção, o assessoramento, a responsabilidade técnica e o 

desempenho de funções especializadas exercidas em órgãos ou laboratórios de 

análises clínicas ou de saúde pública ou seus departamentos especializados; a 

assistência domiciliar em equipes multidisciplinares. 

 Para o terapeuta ocupacional, Mosser e Begun (2015) citam algumas 

atribuições para o seu labor domiciliar: adaptação e readaptação, ou seja, 



63 
 

intervenções voltadas para ajudar o paciente a superar, ajustar-se ou compensar um 

problema de saúde, uma incapacidade física ou uma limitação funcional; avaliação, 

tratamento, consultoria e serviços educativos. 

Giovanella et al (2012) acrescentam que, quanto aos conhecimentos, os 

agentes precisam identificar os problemas de saúde da comunidade; identificar e 

referir às pessoas da comunidade que requerem atenção no estabelecimento de 

saúde; conhecer e difundir mensagens importantes para a prevenção das doenças; 

conhecer e difundir mensagens básicas de alimentação e nutrição; ter 

conhecimentos claros e práticos de comunicação educativa interpessoal e grupal; ter 

ideias claras sobre as mensagens que irão transmitir; conhecer e difundir os dados 

básicos em saúde, conhecer e difundir as medidas diante de emergências e 

conhecer o planejamento de sua equipe de trabalho. 

Portanto, cada profissional incluso no serviço de atenção domiciliar precisa 

estar apto, com saberes científicos e legais de suas profissões, como elencados em 

suas competências. Um dos fatores primordiais e diferenciais dessas equipes com 

relação às demais equipes de saúde da rede de atenção “é o fato de que constroem 

sua relação com o sujeito que necessita de cuidados no domicílio, e não em um 

estabelecimento de saúde” (MS, 2012, p. 13). 

Ao avaliar o documento oficial (MACAPÁ, 2014) nota-se a preocupação da 

gestão municipal com relação à força de trabalho das equipes de saúde, em 

especial as que integram o SAD, uma vez que 100% dos entrevistados possui como 

vínculo funcional o contrato administrativo.  

Ainda de acordo com o documento, são 2.609 trabalhadores distribuídos nas 

diversas categorias que ocupam o quadro funcional no âmbito da saúde, entre esse 

total, alguns servidores das esferas estadual e federal, estão à disposição do 

município, e colaboram junto às equipes dos Programas de Saúde como PSF, 

NASF, EMAD/EMAP, PACS e Agente de Endemias.  

Embora conste no plano municipal de saúde (quadriênio 2014-2017), no item 

Eixos Prioritários de Atenção à Saúde, a meta para implementar o Programa de 

Atenção Domiciliar EMAD/EMAP, redefinir o processo de trabalho na atenção básica 

e a implementar os protocolos de cuidados na atenção básica, é necessário que 

ocorra o previsto no planejamento, a realização do concurso público em saúde, 

considerando a demanda exigida nos serviços de saúde, associada à população 
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crescente, esse quantitativo de força de trabalho torna-se insuficiente para atender 

com qualidade os usuários do SUS. 

 

6.2.3 Relacionamento interpessoal 

 

A equipe interdisciplinar se constitui de saberes científicos agregados à 

subjetividade de pessoas na realização de um trabalho coletivo. É a partir desse 

relacionamento que nos deparamos com as diferenças, simpatias, conflitos e 

dificuldades de comunicação no ambiente de trabalho. (CARDOSO, 2004). 

Lidar com vários integrantes de uma equipe requer harmonia e equilíbrio 

emocional para o bom andamento do serviço. Quando os integrantes da equipe 

foram questionados sobre o relacionamento interpessoal, obteve-se: 

 

“[...] são pessoas diferentes, [com] opiniões diferentes, cabeças diferentes, 

mas de vez em quando, acontecem aqueles embates, mas a gente sempre 

tenta  resolver o mais rápido [...”] (E-1). 

 

 “Quando temos algum tipo de problema, a gente reúne e conversa” (TE -3). 

“Os problemas a gente tenta resolver entre nós. Aí, quando não dá pra resolver entre nós, 

tem que passar pra adiante [para a coordenação da equipe]. Mas até que não tem 

[desentendimentos] porque a gente é só mulher aqui, só os estresses normais.” (FIS-1). 

 

“A nossa equipe, a gente tem uma relação muito boa, de todos os 

profissionais, ninguém aqui chega a ter atritos de ideias ou de outra coisa, 

porque a gente chega e conversa, por exemplo com o médico, ele diz 

assim: “olha fisio esse paciente aqui eu preciso que você avalie,conforme a 

sua avaliação se você perceber se tem a necessidade ou não de atender”. 

Assim como com a Fono, com o Enfermeiro... então todo mundo aqui entra 

em um consenso, a questão é de harmonia.” (FIS-2). 

 

“Olha, como é só mulher [na equipe], tu já imagina: período de TPM, fase 

hormonal, enfim, não vou dizer que é perfeito, não existe relacionamento 

perfeito. A gente tem, sim, desentendimentos, a gente tem sim dia de cara 

feia, umas para as outras, mas a gente prioriza sempre o atendimento, o 

paciente, procurar fazer a nossa parte.” (P-1). 
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 As falas dos informantes demonstram que os relacionamentos interpessoais 

entre todos os membros das equipes são bem equilibrados, o que é um dado muito 

positivo, porque demonstra a confiança que todos têm com relação aos colegas de 

trabalho. 

Nesse particular, Mosser e Begun (2015) afirmam que, de fato, a confiança é 

uma condição para o desenvolvimento de qualquer relação sólida. Se, em geral, isso 

é assim, mais ainda quando se trata de relações no interior de uma equipe de 

trabalho, e que o trabalho em equipe é uma forma de organização do processo de 

trabalho que favorece o estreitamento de relações de confiança entre os membros 

do grupo. No trabalho em equipe, os membros discutem de forma aberta e coletiva 

os processos, funções e responsabilidades de cada membro da equipe; refletem 

sobre as maneiras de enfrentar de forma exitosa as tarefas programadas e 

demonstram iniciativas diversas de ajuda mútua para assumir a tarefa. Estes 

elementos vão contribuindo para criar importantes canais de comunicação e 

confiança entre os membros da equipe. 

A confiança, a critério de Damázio e Gonçalves (2012), se alimenta e se 

fortalece de muitas maneiras. Alguns indicadores que denotam a presença desta 

condição são: a expectativa de que a outra pessoa atuará de um certo modo; a 

certeza de que a outra pessoa ajudará a resolver um problema difícil; a disposição a 

assumir um certo risco sobre a base de que a outra pessoa atuará do modo 

esperado; a presença de uma comunicação sincera e a disposição de cooperar com 

o outro. 

Segundo Carrió (2012), a base da construção de uma relação de confiança em 

uma equipe tem como condição a existência de uma boa comunicação entre os 

membros do grupo, o que é presente entre as equipes do Programa, de acordo com 

as falas dos entrevistados. Por isso, junto com a confiança, é indispensável o 

desenvolvimento de canais adequados de comunicação entre os membros da 

equipe. A comunicação é, de certo modo, a “moeda” através da qual se expressa a 

confiança. 

 Com frequência, problemas de comunicação prejudicam o trabalho de um 

grupo ou a relação entre duas pessoas. Isto, porque comunicar é muito mais que 

transmitir informação, se trata também de transmissão de atitudes, sentimentos, 
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avaliações sobre o outro, que inevitavelmente afetam as relações de um grupo. O 

trabalho em equipe é também um elemento que contribui para melhorar a 

comunicação entre seus integrantes, ajudando a tratar as diferenças de uma 

maneira que fortalece o grupo, propicia tem uma maior aproximação entre os 

diferentes membros da equipe e favorece o trabalho coletivo (MEIRINHOS e 

RODRIGUES, 2012). 

Entretanto, foram relatadas algumas dificuldades de relacionamento entre os 

informantes. Embora seja impossível eliminar todo esse tipo de comportamento, é 

possível adotar algumas medidas para reduzir suas consequências negativas e, 

mais ainda, convertê-los em uma fonte para a informação que colaborem na atenção 

de alguns problemas não explícitos, entre e com o pessoal. Moyses Filho et al 

(2010) relatam quatro medidas: anunciar um tempo programado para tomar 

decisões importantes; explicar decisões e condutas que possam parecer 

inconsistentes; dar ênfase nos riscos, tanto positivos como negativos das decisões 

atuais e dos planos futuros; discutir abertamente as possibilidades mais negativas, o 

que quase nunca gera tanta ansiedade como as fantasias que não são expressas. 

Os informantes também citaram diversidades de opiniões sobre questões 

próprias do trabalho. É conhecido que existem múltiplas interpretações sobre os 

fatores que incidem no desenvolvimento das sociedades humanas, no 

comportamento dos diferentes grupos humanos, na organização de um serviço 

público ou em um problema econômico e social específico, por mencionar somente 

alguns. Na opinião de Mosser e Begun (2015), isso deve ser visto como algo positivo 

e que tem contribuído, de maneira significativa, no desenvolvimento das sociedades, 

nas diferentes épocas da história. Ainda mais, pode-se se dizer que é exatamente 

pela existência dessas diferentes perspectivas sobre os fatos sociais que, de certa 

forma, o desenvolvimento social é possível. 

Segundo entendem Mosser e Begun (2015), a dificuldade surge quando essa 

sociedade, grupo humano ou instituição, não conta ou não recorre a mecanismos 

(ferramentas) que lhes permitam processar e canalizar essas diferentes perspectivas 

para, a partir delas, desenvolver processos de construção de consensos ou acordos, 

que favoreçam a convivência social e o alcance de melhores condições de vida para 

os diferentes grupos humanos. Esta dificuldade se apresenta com bastante 
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frequência nos serviços de saúde, tanto pela quantidade de pessoal que pode estar 

envolvido, como pela complexidade própria que reveste estes tipos de processos. 

Este aspecto pode afetar a qualidade dos serviços, assim como a disposição (grau 

de compromisso e satisfação) do pessoal com ele.  

Daí, a importância, para um melhor desempenho tanto do pessoal a cargo dos 

serviços de saúde, quanto da melhoria da qualidade deles, o desenvolvimento de 

mecanismos que colaborem nesse sentido. 

Assim, de acordo com McEwen e Wills (2009), trata-se, em última instância, 

que as diferenças que possam existir quanto à execução dos serviços e do pessoal 

das equipes podem ser tratadas em um ambiente em que se privilegie uma atitude 

construtiva e de consenso para o cumprimento da missão institucional, a fim de que 

o grupo aprenda a fazer propostas e apresentá-las a chefia, e esta, por sua vez, 

aprenda a fazer o mesmo com a equipe, em um marco de respeito e gestão coletiva 

da saúde. 

Quando ocorrem diferenças de opiniões entre os membros da equipe sobre o 

trabalho domiciliar, a melhor solução é buscar uma negociação, a qual é entendida 

por Damázio e Gonçalves (2012), como um processo através do qual duas ou mais 

partes - que têm interesses tanto comuns como opostos – troquem informações ao 

longo de um determinado período de tempo, com vistas a conseguir um acordo para 

suas relações futuras. 

Além disso, deve-se entender que a superação das diferenças no grupo não 

depende unicamente da vontade pessoal que cada um tenha, mas que também 

depende das formas distintas que existem de entender e resolver o problema, sem 

prejuízo dos interesses institucionais ou pessoais (MOSSER; BEGUN, 2015). 

No caso das EMAD/EMAP´s pôde-se observar que as dificuldades e os 

problemas são resolvidos entre os agentes, através de reuniões e os diálogos. 

Quando não é possível encontrar uma solução, o problema é repassado adiante, 

para a coordenação da equipe para as tomadas de decisões. 

 

6.2.4 Tecnologias utilizadas pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar 
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Segundo o Scottini (2009, p. 320) a tecnologia “é a ciência que estuda as 

técnicas de trabalho; uso de conhecimentos científicos”. 

Ao falarmos de tecnologia, à priori, pensamos nas vertentes trabalho-

intervenção-produção-máquina, o que nos remete a pensar em um aparato de 

maquinário dissociado da relação entre o cuidado e trabalho. O termo nos faz 

lembrar ainda de setores complexos, como a unidade de terapia intensiva, onde o 

indivíduo é controlado por uma série de aparelhos modernos, que realizam o 

monitoramento dos sinais vitais assim como os padrões de ventilação mecânica e de 

hemodinâmica (KOERICH et al, 2006). 

A atenção domiciliar quando voltada à atenção básica, deve fazer parte do 

processo de trabalho das equipes e deve primar pela interdisciplinaridade. Cada 

paciente deve ter um plano de cuidados discutido entre a equipe, levando em 

consideração a técnicas, serviços ou equipamentos a serem utilizados, além das 

questões socioculturais, abrangendo assim o individuo, a família e a comunidade 

(BRASIL, MS, 2012). 

Nesse sentido, como instrumento de trabalho no âmbito da saúde, as 

tecnologias podem ser classificadas em leve, leve-dura e dura. As tecnologias leves 

são aquelas utilizadas para agregar a relação entre o profissional de saúde e o 

usuário, na construção de vínculos através da confiança, do interesse e no ato de 

ouvir, no intuito de prestar o cuidado ao indivíduo. As leve-duras, retratam os 

saberes profissionais estruturados nas áreas especializadas, tais como a clínica 

médica, a psicanalítica, etc. Já as tecnologias duras, reportam a utilização de 

equipamentos, máquinas, normas e estruturas organizacionais (MERHY e 

FEUERWERKER, 2013; MARQUES e LIMA, 2004). 

Um bom exemplo de tecnologia leve, voltada à atenção domiciliar, é a relação 

desenvolvida no domicílio, onde o vínculo, a autonomia e o acolhimento podem ser 

construídos através da relação entre o profissional e o usuário (MERHY, 2002). 

Entretanto, ficou evidente durante a realização das entrevistas que as equipes 

de EMAD/EMAP preocupam-se muito com a utilização de tecnologias duras, 
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enfatizando os materiais, equipamentos e insumos necessários para a realização do 

trabalho, deixando de considerar as demais tecnologias conforme é destacado: 

  
“Parte desse material nós temos, tipo assim, material de insumo, os 

equipamentos básicos nós temos. Existem materiais que é de dispensação, 

por exemplo, os de alta complexidade [...] cateter de oxigênio, [...] sonda 

nasogástrica, sonda vesical de demora, oxigênio, bala de oxigênio [...] Aí já 

se torna mais difícil, mas nós solicitamos à coordenadora.” (E-2). 

 

“A gente tem [equipamentos]. E quando falta, a gente se vira, vai a uma 

outra unidade [UBS], pede daqui, pede dali, dá um jeito, sempre dá um jeito. 

Aspirador portátil, para aspirar um paciente, já foi feito o pedido, mas não foi 

ainda... [atendido]. No caso só tem esse paciente aí [traqueostomizado], ela 

[cuidadora] mesma faz [aspiração], [...] A gente até já solicitou à 

coordenadora [o equipamento], pra gente ter pra emergência, mas ainda 

não foi [disponibilizado]” (TE-1) 

 

“No caso, eu sou fisioterapeuta da equipe, então eu não tenho 

[equipamentos]... a única arma que eu tenho [...] fisioterapia é só a mão...” 

(FIS-1). 

 

 “[...] geralmente a família do paciente providencia, a gente mesmo não tem 

equipamentos, quando a família pode, ela vai e compra o aparelho, como o 

aspirador, a maioria dos nossos pacientes tem o aerossol em casa, a 

própria família consegue providenciar. Temos uma paciente que está saindo 

do suporte de oxigênio, de vez em quando com dispneia, cansando, aí a 

família vai e coloca o oxigênio nela, ela já está quase saindo.”(FIS-2) 

 

Primeiramente é importante reconhecer que a falta de equipamentos básicos 

para o atendimento dos pacientes parece ser a característica mais marcante, 

apresentada pelo estudo. E esse é um dado negativo, pois muitos procedimentos 

em saúde prescindem de determinados insumos, equipamentos e tecnologias. 

Isso remete ao que afirmam Mosser e Begun (2015), que, devido ao acúmulo 

do conhecimento e dos avanços tecnológicos ocorridos no setor da saúde, a 

assistência médica tem mudado profundamente nos últimos anos. Isso se deve, 

principalmente, ao impressionante desenvolvimento da tecnologia médica. O 

surgimento de algumas, impossíveis de se imaginar há algumas décadas, têm 

produzido mudanças muito significativas na configuração dos serviços de saúde. 
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Malagutti et al (2012) reforçam que novas tecnologias médicas de 

inquestionável eficácia diagnóstica ou terapêutica se incorporam progressivamente 

aos serviços assistenciais. Entretanto, conforme é possível perceber nas falas dos 

entrevistados, os profissionais possuem fragilidades em relação à utilização dessas 

tecnologias, visto que nenhum deles abordou a utilização da tecnologia leve ou leve-

dura. 

Hayashi et al (2011) apontam, ainda, que o uso inapropriado da tecnologia 

pode levar a crer que somente com ela é suficiente para se causar satisfação 

duradoura na pessoa a quem se atende. Os avanços na tecnologia têm diminuído a 

necessidade de interrogatórios clínicos detalhados ou de exames clínicos 

exaustivos, o que tem implicado na perda de importância que se dá ao contato do 

profissional da saúde com o paciente, tornando-o desumanizado e mecanizando a 

relação. A tecnologia deve servir para melhorar a comunicação, para informar, para 

investigar, para divulgar, para capacitar, para conseguir melhores diagnósticos e 

tratamentos, sem, no entanto abandonar a relação profissional-paciente, como uma 

relação pessoa a pessoa. 

Dessa forma, o aspecto relacionado ao estabelecimento do vínculo, que vai 

muito além do uso de máquinas, instrumentais e insumos, estabelecido através da 

escuta e a comunicação, pode ser um fator a ser repensado e organizado pelas 

equipes que atuam no SAD municipal, para que o processo do cuidado seja de fato 

bem sucedido.  

Além disso, ao analisar o Plano Municipal de Saúde (quadriênio 2014-2017), 

percebe-se que existe a preocupação da gestão em garantir a melhoria da 

infraestrutura do setor saúde, com investimentos em equipamentos e materiais 

permanentes para as unidades básicas. No entanto, nos depoimentos apresentados 

essa ainda não é uma realidade alcançada.      

 

6.2.5 O entendimento sobre a humanização na prática de trabalho ao paciente 

internado no domicílio 

 

O acolhimento do paciente na equipe de atenção domiciliar é um fator 

essencial para a inclusão deste no programa Melhor em Casa. 
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Segundo Scottini (2009, p. 31) acolher é “hospedar, proteger, abrigar, atender”. 

No campo da saúde, o acolhimento expressa a recepção do usuário na equipe, 

sendo um tipo de tecnologia leve, que estabelece o vínculo entre as partes. 

Possibilita ainda a inversão da lógica tradicional de organização e funcionamento 

dos serviços de saúde, pois ao acolher o indivíduo em sua residência é garantido o 

acesso universal ao sistema, a realização do processo de trabalho se dá através de 

uma equipe multiprofissional e cria-se uma aproximação, o vínculo trabalhador e 

usuário (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).   

Ainda para os autores, entender a dimensão do acolhimento pode ser um 

facilitador para o recebimento das demandas provenientes dos cuidados 

domiciliares, uma vez que, através da escuta qualificada, as equipes poderão intervir 

oferecendo suporte para cada caso apresentado, estendendo o acesso à rede de 

atenção à saúde. 

Segundo Giovanella et al (2012), o respeito à vida, à dignidade dos seres 

humanos e a seus direitos, sem distinção de idade, credo, sexo, raça, nacionalidade, 

língua, cultura, condição sócio-econômica e ideologia política, são princípios e 

valores fundamentais que orientam o serviço que podem ser aplicados ao exercício 

de todos os profissionais da saúde, para que este seja humano. Dá-se a partir da 

comunicação e da relação interpessoal humanizado entre o profissional da saúde e 

o ser humano, sujeito do cuidado, a família ou grupo social, nas diversas etapas da 

vida, situação de saúde e do ambiente. 

Humanizar significa “tornar humano, dar condição humana, digno de homem”, 

ou seja, respeitar e valorizar a pessoa humana, sem qualquer tipo de discriminação. 

O ato de humanizar vem sendo uns dos principais enfoques quando se fala em 

assistência hospitalar, no qual este tem como foco as necessidades dos cidadãos, a 

produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os 

trabalhadores e as relações sociais no trabalho (WALDOW e BORGES, 2011; 

ANDRADE, ARTMANN e TRINDADE, 2011). 

Para o Ministério da Saúde (2013, p. 2), a humanização é uma diretriz da 

política transversal entendida como “um conjunto de princípios e diretrizes que se 

traduzem em ações nas diversas práticas de saúde e esferas do sistema 

caracterizando uma construção coletiva”. 

Nos depoimentos dos participantes do estudo, foi possível perceber altas 

cargas de empatia e afeto para com os pacientes, conforme a seguir: 
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“A maioria [dos pacientes traqueostomizados] tem cuidador [...], se eu 

chegar, eu vejo a necessidade, que ele [paciente] precisa de uma 

ambulância, ele precisa ser remanejado, ele precisa de uma internação, que 

ele precisa ser retirado da casa dele, ele precisa de uma intervenção 

juntamente com um especialista, e se eles [familiares] estão tendo essa 

dificuldade, eu faço toda essa intervenção, juntamente com a família, 

juntamente com um cuidador. E a questão também financeira, a questão de 

fralda, a gente tenta amenizar entrando no Programa comprando no valor 

de menor [custo], nas farmácias. A gente faz uma interferência bacana, 

tentando ajudar, dentro do que a gente pode. Mas a gente sabe que as 

dificuldades são grandes.” (AS-1). 

 

“Nós conseguimos, sim, realizar [esse atendimento humanizado], dentro de 

cada realidade. Sabemos que, também, o requisito pra ser admitido esse 

paciente, ele precisa não ter condições [financeiras], não é um paciente de 

plano de saúde, não tem condições de fazer um atendimento particular. 

Então, assim, a gente se adequa à realidade do paciente e tenta dar o 

melhor suporte. Sabe-se que nem sempre a gente consegue [suprir as 

demandas dos pacientes], pela realidade [precária] do município, a gente 

não consegue esse auxílio. Então, geralmente, a gente entra num acordo, 

vê quem pode tá ajudando, às vezes a gente vê com outra equipe também, 

cada um suporte, uma ajuda, e a gente consegue, na maioria das vezes, 

auxiliar.” (FON-1). 

 

“A gente fica sensibilizado com o paciente, porque não é fácil você ver o 

paciente dentro de uma cama 24 horas [por dia], sem poder se mexer... eu 

sinto, e sei que a minha equipe também [sente]. Aí, a gente tenta uma 

maneira de levar um pouco de alegria, seja um abraço, uma palavra de 

amigo, de amizade, sabe? Nós temos uma assistente social na nossa 

equipe, aí ela faz a parte social. A gente vai, comunica [...], ela vem e ela 

tenta ajudar o paciente [com] uma fralda, uma cesta básica, uma cadeira de 

rodas, essas coisas. É a assistente social que faz esse trabalho junto com a 

equipe.” (E-3). 

 

“A gente faz coisas que não seriam nem da nossa competência. A gente vê 

um paciente que está muito carente, a gente por mais que a coordenação 

diga assim: olha, o carro não é pra fazer transporte de paciente. Mas às 

vezes é necessário levar o paciente pra fazer um exame fora, coletar 

material de um exame. [...] A equipe é bem humanizada, até o paciente fica 

super, hiper e mega agradecido com o que a gente faz, embora a gente 

saiba que não é competência nossa, mas pelas questões a gente vê que 

necessita mesmo.” (FIS-2). 

 

As falas dos informantes dão conta da preocupação das equipes do Programa 

em oferecer um atendimento humanizado. Este é um ponto importante e positivo, 
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pois segundo Giovanella et al (2012), humanizar é um assunto ético, que tem a ver 

com os valores que conduzem a conduta dos profissionais na área de saúde. 

Quando tais valores levam esses profissionais a criar políticas, programas, realizar 

cuidados e cuidar das relações associadas com a dignidade de todo ser humano, 

está se falando de humanização.  

Por isso, é de grande importância levar-se em conta a preparação dos 

profissionais de saúde para a conscientização e sensibilização com relação à 

atenção dos usuários, que deve realizar-se no contexto da ética e dos valores, deste 

modo se pretende atender o paciente e suprir suas necessidades a nível físico, 

emocional, intelectual e social. 

Para Alves et al (2011) os conceitos de empatia-afeto, são provavelmente os 

dois aspectos emocionais mais discutíveis dentro de uma atenção humanizada, já 

que uma forte implicação do pessoal, pode quebrar sua energia emocional e impedir 

cumprir com as exigências de sua prática; ao mesmo tempo, a implicação afetiva 

pode dificultar as decisões objetivas no acompanhamento das medidas terapêuticas. 

Portanto, é preciso buscar um equilíbrio que permita um compromisso emocional 

genuíno com os usuários, porém, ao mesmo tempo, com certas restrições. 

De acordo com Mosser e Begun (2015), em geral, o eixo e enfoque da 

humanização dos serviços de saúde, além de ser uma política para o planejamento 

da atenção, deve contemplar as estratégias para desenvolver, o apoio a partir do 

direcionamento estratégico e da gerência, da existência de instâncias de apoio como 

os comitês de ética, da gerência do talento humano e da atenção ao usuário, entre 

outros. 

Nesse sentido, McEwen e Wills (2009) chama a atenção para a necessidade 

de se promover a cultura da humanização dos serviços de saúde, o processo de 

preparação do pessoal, linhas de intervenção com usuários e clientes, a prática de 

valores e princípios humanísticos. 

De acordo com Moyses Filho et al (2010) é fundamental que a humanização 

dos serviços de saúde se converta em uma política institucional que transcenda o 

meramente filosófico e se concretize em um plano institucional ao qual sejam 

atribuídos os recursos e o tempo necessários; e que tal plano não possa ser 
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passageiro, porque somente as ações que se mantêm no tempo conseguem gerar 

uma mudança cultural que é, na essência, o que se pretende com um plano de 

humanização dos serviços de saúde; o enfoque deve ser integral com um alcance 

que consiga permear todos os processos organizacionais. É transcendental que a 

humanização faça parte do modelo de atenção para que todos os que nele se 

envolvem o tenham como o referente nos momentos de realidade. 

Quanto aos processos de humanização, estes devem partir dos trabalhadores 

da área da saúde: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, 

fonoaudiólogos, etc. A eles é importante recordar que são chamados para colocar 

todo o seu conhecimento ao serviço dos demais, sem diferença do nível em que se 

encontrem, pondo em primeiro lugar a sensibilidade e a ética no ato do cuidado, 

ressaltando a dignidade humana e oferecendo uma atenção excelente, comunicação 

e informação aos usuários, os pacientes, suas famílias e outros profissionais 

envolvidos no sistema de saúde (MALAGUTTI et al, 2012). 

Portanto, é necessário que haja um direcionamento pautado na atenção com o 

indivíduo, no compromisso ético e social, aliado aos saberes científicos de cada 

profissional, tendo em vista que o acolhimento só terá sentido se houver a 

construção e a efetivação desses aspectos.  

 

6.3 As concepções sobre o serviço e a relação de trabalho com a Estratégia Saúde 

da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família possui como diretriz a reorganização do 

modelo assistencial de saúde, com ênfase nas ações de promoção e prevenção à 

saúde, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, 

desenvolvidas por uma equipe multiprofissional em uma unidade básica de saúde 

(PEREIRA e BARCELOS, 2006). 

A atenção básica se constituiu como o primeiro contato dos indivíduos com o 

sistema de saúde, tendo como alicerces os princípios da universalidade, 

acessibilidade (ao sistema), continuidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, vínculo, equidade e participação social (BRASIL, MS, 2012).  
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Associado ao Programa Estratégia Saúde da Família, o Melhor em Casa, 

também utiliza-se dos princípios da territorialização, onde a atenção domiciliar faz 

parte do processo de trabalho das equipes, no qual é necessário a identificação dos 

usuários que serão contemplados dessa modalidade de atenção, para que na 

organização dos serviços sejam agregadas às tecnologias essenciais para a 

realização dos cuidados no âmbito domiciliar (BRASIL, MS, 2012). 

Os entrevistados no estudo ao serem interrogados sobre suas concepções 

acerca da relação de trabalho com a ESF revelam: 

 

   
“Antes [nosso contato], era muito no boca a boca, realmente. Agora, de uns 

tempos prá cá, ta começando a se colocar em prática a questão das fichas. 

Então, se eles um paciente, que eles acham que é pra gente, eles 

preenchem a ficha. Alguns enfermeiros do PSF, a gente já entrou em 

contato, já explicou isso pra eles, que caso eles tenham algum paciente, 

eles preencham a ficha, tudinho, e entreguem aqui, pra gente. Aí, a gente 

pega essa ficha, marca uma avaliação com o paciente, pra saber se 

realmente é pra gente ou não. Se for prá gente, a gente admite [o paciente], 

se não, aí pega a ficha e devolve prá eles.” (E-1). 

 

“Eles [profissionais do PSF] vêm passar o caso aqui pra gente, tem o dia do 

[...] agente comunitário de saúde vir aqui [na UBS], e a gente ir na casa do 

paciente, a ACS foi levar a gente no endereço [do paciente]. A gente tem, 

sim, essa abertura.” (M-1). 

 

“O contato mais direto é com a Enfermeira, de todos da equipe, os 

enfermeiros, normalmente, ou o fisioterapeuta do ESF ou do NASF ligam 

pra ela. [...] Mas, pelo que a gente percebe, é um bom relacionamento sim, 

tem uma boa relação.”  (FIS-3). 

 

“Como eu te disse antes, era no boca a boca, e a gente ficava perdido, 

porque vinha os profissionais de lá [ESF], diziam as coisas pra gente e não 

tinha nada documentado. E aí, a partir do momento que foi sentado com a 

[coordenação do programa] e foi solicitado pela equipe que houvesse essa 

parte documental, o que aconteceu: a gente recebe, sim [o paciente que 

vem encaminhado do PSF], desde que eles façam toda a triagem, preencha 

a documentação e nos entregue. E se o paciente não for nosso, a gente 

reencaminha pro PSF. O que é que acontece: infelizmente, a gente sabe 

“ah, precisa... é cadeirante, ah, é do EMAD”; “ah, é amputado, é do EMAD”. 

E, às vezes, a pessoa é cadeirante, mas ela tem autonomia, ela levanta da 

cadeira, ela faz tudo sozinho... Não é EMAD.” (P-1). 
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Percebeu-se, a partir das falas dos informantes, que as tímidas medidas de 

integração do SAD e a Estratégia Saúde da Família foram de iniciativa dos membros 

das equipes domiciliares, em razão das dificuldades para a oferta de um serviço 

mais ágil ao paciente, e não por iniciativa das coordenações dos programas. 

Assis et al (2010) julgam ser importante a integração dos serviços entre 

programas, tanto para os prestadores da atenção da saúde como para os pacientes. 

As políticas para a integração dos serviços deveriam incluir aspectos da integração 

clínica (relacionados com os benefícios para os pacientes) e aspectos organizativos 

(relacionados com a melhoria das condições de trabalho para os profissionais da 

atenção da saúde). 

Apesar de que o conceito de integração faz parte de programas de políticas 

voltadas para assegurar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, a 

exemplo do SAD e da ESF, o que se percebe é que, na prática, os sistemas de 

saúde não têm a capacidade para elaborar processos e estratégias de integração, 

com todos os aportes requeridos para tal e proporcionar o apoio aos dirigentes 

locais desses programas, especialmente nas regiões de escassos recursos e no 

contexto de sistemas de saúde descentralizados (GIOVANELLA, 2012). 

Segundo Matos, Pires e Campo (2009), entre os desafios recorrentes 

relacionados com o controle e a avaliação dos serviços integrados na atenção 

primária, destaca-se: a capacidade gerencial no nível de atenção primária é ilimitada 

para coordenar os aportes de maneira eficiente em busca de uma atenção integrada 

e efetiva. Além disso, neste nível não existe a capacidade para realizar análises 

efetivas e utilizar sistemas de controle e avaliação eficiente como parte do programa 

de saúde para fins de tomada de decisões.  

Os autores complementam ainda que em geral, existem lacunas no 

planejamento para as necessidades de recursos humanos, o desenvolvimento do 

pessoal é descuidado e as políticas para a implementação de retenção do pessoal 

frequentemente são inadequadas. Como consequência, aos profissionais faltam 

motivação, habilidades e atitudes para realizar serviços integrados, e os complexos 

processos de controle necessitam manter serviços integrados. 
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Acreditamos que possa haver uma relação com a integração do SAD e a 

Estratégia Saúde da Família, no que tange aos desafios e superações apontados no 

estudo, uma vez que é perceptível a articulação ainda incipiente entre as equipes da 

atenção primária, principalmente quando se trata da admissibilidade dos pacientes 

no Programa Melhor em Casa e o papel das ESF´s nesse contexto. 

Malagutti et al (2012) ressaltam a importância de se promoverem avaliações 

da eficácia da integração entre a Estratégia Saúde da Família e os demais 

programas. Sempre que for possível, tais avaliações devem ser planejadas para 

medir quatro dimensões principais: efetividade (benefícios medidos pelas melhorias 

na saúde), eficiência (relacionada com o custo da intervenção e de seus benefícios), 

humanização (aceitação social, psicológica e ética dos serviços, tendo em conta a 

satisfação dos usuários com a prestação do serviço) e equidade (igualdade na 

distribuição dos benefícios dos serviços de saúde entre indivíduos ou grupos). 

De acordo com Matos, Pires e Campo (2009), para uma integração mais 

eficiente é recomendado a criação de um grupo de trabalho e que de acordo com a 

experiência no processo formativo, alguns aspectos devem ser levados em conta ao 

se constituir este grupo: o grupo de trabalho deve ser operativo, pois é importante 

levar em consideração aspectos práticos, como o número de pessoas que o irão 

constituir, a disponibilidade de tempo dessas pessoas e as facilidades logísticas 

para poder realizar reunião os de discussão entre seus integrantes.  

Ainda para os autores, em relação à seleção dos integrantes do grupo de 

trabalho, a experiência durante o processo formativo sugere que é recomendável 

que façam parte dele: profissionais com experiência nos programas a analisar os 

profissionais com capacidade de controle sobre tais programas. É recomendável, 

assim mesmo, incluir um facilitador no grupo ou estabelecer turnos de liderança 

entre os membros do grupo de trabalho. 

A informação, por parte dos entrevistados, de que há boa comunicação entre 

as equipes do SAD e a Estratégia Saúde da Família é uma característica 

fundamental para a efetividade das ações pois, segundo Malagutti et al (2012), 

fortalecer a comunicação entre os membros das equipes de saúde asseguram os 

seus empreendimentos e cumprimentos para a execução de práticas adequadas no 

tratamento domiciliar do paciente. 
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Portanto, é de vital importância que a relação de trabalho entre as equipes de 

ESF e do SAD, também sejam de cunho intersetorial, pois os cuidados aos 

pacientes traqueostomizados são complexos. Nota-se que já existem algumas 

iniciativas, em prol da melhoria da relação entre os programas, entretanto, as 

questões administrativas ligadas a admissibilidade do paciente no programa, 

parecem ser incipientes no que tange à responsabilidade de assumir ou não o 

usuário. 

 

6.4 Avanços, limites e as perspectivas das equipes do Serviço de Atenção Domiciliar 

em relação a atuação em campo  

 

O modelo de atenção domiciliar à saúde, amplamente difundido no mundo, tem 

como alicerce o cliente, sua família, a composição domiciliar que engloba a equipe 

multiprofissional e o cuidador. No entanto, esse modelo ainda encontra-se em 

ascensão nas práticas de saúde, assim como no processo de formação e/ou 

capacitação dos profissionais de saúde (LACERDA et al, 2006). 

Savassi e Dias (2006) afirmam que existe uma complexidade no contexto 

domiciliar relacionado ao processo de assistência, em virtude de alguns pontos: a 

conexão entre os cuidados assistenciais e sociais; a necessidade, em alguns casos, 

de utilizar serviços e recursos da atenção secundária e terciária com os da atenção 

primária à saúde para a formação da linha de cuidado ao usuário. 

Nessa categoria, os assuntos relacionados às potencialidades e fragilidades 

do serviço, são pontos vivenciados no cotidiano da equipe, conforme exemplos nos 

depoimentos. 

 

“Eu vejo que o SAD é o serviço de extrema importância, a gente vê a 

resolutividade do programa, as condições que ele pode dar. É um programa 

excelente, quiçá pudesse ser um programa onde pudesse ser investido com 

mais intensificação na resolutividade desses problemas, que acabam 

travando o nosso serviço, mas é um serviço de excelência, e eu acredito 

muito. A estratégia saúde da família tem as suas limitações, o PACS tem as 

limitações também, e as equipes vão complementando entre si essas 

limitações e vão se adequando com essas falhas. O SAD, nós percebemos 

uma resolutividade um pouquinho mais acima.” (E-2). 
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“O ponto positivo  é da gente chegar na casa com uma equipe completa e 

ter a possibilidade de ajudar aquele paciente que, muitas vezes ele [a sua 

situação de saúde] vai ser dali pra pior. Então, a gente chega na casa do 

paciente, a gente vê a felicidade dele em receber a equipe. Então esse, eu 

acho, é o maior lado positivo, realmente: é o paciente ter uma equipe 

completa em casa. Imagina só quantas famílias têm esse benefício: 

pouquíssimas, que possa ter uma equipe de qualidade dentro de casa, e até 

desafogando o hospital. A gente atende e acaba atendendo também os 

parentes [do paciente].” (FIS-3) 

 

“O ponto positivo que tem, assim, eu fico assim feliz ... com o cuidado que a 

gente tem com os pacientes né? A gente cuida com amor, a gente cuida 

com carinho e vai, faz nosso serviço, e isso é gratificante, tenho certeza que 

não só pra mim, mas para a equipe toda. A gente ta ali, com o paciente, 

acompanhando ele no dia-a-dia e vê e a evolução do paciente e a gente fica 

contente com isso.” (TE-2) 

 

 

De modo geral, os entrevistados percebem o Programa de forma bastante 

positiva, considerando-o muito bom e de extrema importância para a saúde da 

população. De acordo com McEwn e Wills (2009) são muitas as vantagens e pontos 

positivos do Melhor em Casa, pois para os pacientes-usuários, lhes facilita se 

manter tão funcionais e independentes quanto possível, proporcionando uma melhor 

sensação de segurança e dignidade. 

Concordando, Mosser e Begun (2015) afirmam que para as pessoas 

portadoras de doenças crônicas ou de incapacidade, ser tratado em casa, e não em 

um hospital, é, em geral, a melhor opção para o seu bem-estar físico e mental. É 

difícil quantificar as vantagens da companhia para alguém que necessita de 

cuidados em casa, porém sabe-se que o isolamento social pode causar sérios danos 

à saúde do indivíduo. 

Giovanella et al (2012) também defendem as vantagens de um programa de 

atenção domiciliar. Para os autores, essa modalidade de atendimento de saúde 

altera em um grau mínimo o modo de vida do paciente. Como ele permanece em 

sua residência, não perde o controle do lar e não precisa separar-se de seus entes 

queridos, estando livre das normas e restrições hospitalares. Também se altera em 

grau mínimo a vida diária dos seus familiares. Isso é particularmente importante nos 
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pacientes com enfermidades em estágios terminais e doenças crônicas não 

transmissíveis, que habitualmente requerem internações hospitalares por longos 

períodos de tempo.  

Corroborando, Trad et al (2010) acrescentam que em casa, o paciente recebe 

uma atenção mais individual, convertendo-se no centro da atenção, para a equipe 

de saúde, a família e a comunidade, já que ele não é mais um dos muitos pacientes 

de um hospital. O paciente e seus familiares não apenas percebem que recebem 

mais atenção, mas que esta é mais personalizada, por que se reforça a relação 

médico-paciente-família. 

Nos programas domiciliares, segundo McEwen e Wills (2009), se logra uma 

atenção mais integral do paciente: ao não separá-lo de seu ambiente familiar e 

comunitário é mais fácil vê-lo como uma entidade biopsicossocial. Muitas vezes, os 

profissionais de saúde vêem limitadas as suas possibilidades diagnósticas, 

terapêuticas e de reabilitação porque não conhecem cabalmente o modo e o estilo 

de vida do paciente. 

Além disso, conforme Alves et al (2011), a ansiedade do paciente se atenua: 

ao não misturar-se a outros pacientes, em muitas situações mais enfermos e 

desvalidos do que ele, e o fato de estar no seio de sua família, rodeado de pessoas 

conhecidas, tem um efeito alentador e benéfico. 

As percepções dos informantes também dão conta do alto nível de 

resolutividade do Programa Melhor em Casa, quando comparada à de outros 

programas assistenciais de saúde. De fato, quando relacionado à atenção 

tradicional, o Programa tem se posicionado como uma atenção que oferece serviços 

de saúde humanizados e oportunos à população, representando uma melhoria 

importante na qualidade de vida dos usuários e com um menor custo relativo. Além 

disso, no modelo de atenção domiciliar do Programa, cabem as atividades de todo o 

espectro dos serviços de saúde, desde o fomento e proteção da saúde, da atenção 

primária, da prevenção clínica, com o uso domiciliar de equipes tradicionalmente 

hospitalares. 

A alta capacitação dos profissionais foi uma potencialidade do programa 

apontada na investigação. Essa característica é muito importante, pois de acordo 
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com Giovanella et al (2012), os profissionais de saúde qualificados, treinados e com 

os recursos necessários para a análise das necessidades de saúde podem garantir 

uma boa prestação de serviços. 

As limitações das ações do Programa também são reconhecidas pelos 

informantes do estudo. Essas limitações têm relação, na sua essência, com a falta 

de estrutura das equipes, principalmente no que se referem a materiais e insumos, 

conforme já citado e discutido anteriormente. Na opinião de alguns profissionais, 

temos como fragilidades o seguinte: 

 

“Como fragilidade, é mais a questão de material de suporte, no caso 

específico, material fisioterapêutico, por exemplo, bastão, terabante, faixa 

elástica, até mesmo os pesos, aparelho de aspiração, são equipamentos 

bem específicos, isso a gente não tem, mas eu sempre oriento o paciente, a 

gente monta, pega o cabo de vassoura, a gente adapta, sempre damos um 

jeitinho.” (FIS-2). 

 

“O SAD já existe há quatro anos, esfacelado durante todo esse tempo. 

Existe uma rotatividade muito grande de profissionais, mas eu vejo e 

acompanho a equipe e percebo assim que não há uma continuidade dos 

profissionais que já estão daqueles profissionais que iniciaram, onde houve 

todo um treinamento, pois a equipe do Ministério da Saúde veio para a 

implantação do serviço de atenção domiciliar no município de Macapá e fez 

a capacitação de todos os profissionais que iniciaram.” (E-2) 

 

“Eu, sinceramente, acho que isso [o programa] funcionaria muito mais se o 

governo investisse em melhorias nos postos.[...] Então aqui teria aspirador, 

teria equipamento de fisioterapia [...] Eu acho que você ir pra casa dos 

pacientes, você só ta dando, sinceramente, um alívio emocional, você não 

dá o alívio certo [...]. O nosso Programa é utopia, teoricamente é 

maravilhoso, mas não ajuda efetivamente as pessoas. Algumas a gente 

ajuda, por exemplo curativo; quem precisa de curativo, maravilha, fica em 

casa [...]’ (M-1). 

 

Em seu coletivo, os profissionais integrantes das equipes do Programa 

relataram um grande número de dificuldades enfrentadas. A principal delas se 

relaciona com a falta de material e equipamentos básicos, o que é uma deficiência 

muito grave, pois, segundo Mosser e Begun (2015), a dotação de falta de material e 

equipamentos básicos deverá ser adequada às funções que cada membro da 



82 
 

equipe disciplinar realiza em seu labor domiciliar ao cliente, devendo compreender 

equipamentos e materiais de saúde adequados. 

A esse respeito, é importante assinalar que a Política Nacional de Atenção 

Básica (BRASIL, 2011) chama a atenção para a necessidade de se manter, de 

forma regular, um estoque de insumos necessários para o funcionamento das 

equipes de atendimento domiciliar. 

Para Giovanella et al (2012), a falta de material e equipamentos para uma 

adequada intervenção domiciliar ocasiona atendimentos de qualidade inferior e 

pequena resolubilidade, o que acaba por implicar na produção de consultas de 

urgência dos pacientes mal atendidos, nas unidades de saúde. 

Além disso, esse é um cenário amplamente desfavorável à assistência dos 

usuários do Programa e fere a Portaria 963/2013 (BRASIL, MS, 2013, p. 3), a qual 

determina: 

Art. 29. As modalidades AD2 e AD3 contarão, no estabelecimento de saúde 

ao qual estão vinculados, com infraestrutura especificamente destinada 

para o seu funcionamento que contemple: 

I - equipamentos; 

II - material permanente e de consumo; 

III - aparelho telefônico; e 

IV - veículo(s) para garantia da locomoção das equipes. 

 

Percebe-se, através da fala dos informantes, que a dificuldade para se 

operacionalizar as ações do Programa, muitas vezes, é superada pela criatividade 

dos profissionais, que pode ser interpretado como um ponto positivo. 

A criatividade pode ser entendida como o processo pelo qual um indivíduo ou 

um grupo, situado em uma determinada situação, elabora um produto novo ou 

original, adaptado às finalidades da situação (ALVES et al, 2011). 

Esta capacidade pode ser desenvolvida por todas as pessoas e, em 

determinadas condições, os grupos podem favorecê-la. A esse respeito, Alves et al 

(2011) indicam que as pessoas integrantes em grupos são capazes de assumir 
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riscos, tomar decisões e propor ideias novas, que dificilmente fariam de maneira 

individual. 

A esse mesmo respeito, Mosser e Begun (2015) assinalam que na tarefa de 

superar obstáculos ao longo de seu desempenho, os integrantes das equipes 

adquirem confiança e segurança na capacidade nos demais, reforçam as intenções 

de cada um para alcançar o objetivo da equipe. 

O exposto no estudo permite ver que o trabalho em equipe constitui um 

ambiente propício para o desenvolvimento da criatividade. A existência do grupo 

propicia a exposição das ideias de cada um de seus membros. Nesse sentido, o 

grupo pode ser um espaço criativo, no qual todos estão dispostos a assumir 

coletivamente riscos e tomar decisões. 

Conforme analisa Oliveira (2014), a ação ou atitude de um líder pode servir de 

incentivo para que a criatividade de um grupo aflore ou se iniba. Dar atenção às 

ideias e sugestões que procedem do pessoal, analisá-las com a equipe, melhorá-las 

e pô-las em prática contribui definitivamente para o desenvolvimento dos recursos 

humanos e para o melhoramento dos serviços de saúde. 

A alta rotatividade do pessoal também é apontada pelos informantes como 

um problema recorrente, pois um profissional recém-chegado ao Programa carece, 

além de tomar conhecimento das políticas, ações e processos relativos a ele, se 

integrar ao grupo, a fim de dar sequência às atividades em andamento, o que, 

certamente, demanda tempo e esforço redobrado por parte de toda a equipe. 

Entre as tantas percepções que podem ser colhidas das falas dos 

informantes, sem dúvida, uma das mais marcantes é o espírito de grupo e a 

dedicação de todos os membros das equipes. Saber trabalhar em equipe é, segundo 

Damázio e Gonçalves (2012), uma das condições, de trabalho de tipo psicológico, 

que mais influi nos trabalhadores de forma positiva, porque permite que haja 

companheirismo. Geralmente produz bons resultados, já que, normalmente, gera 

entusiasmo e produz satisfação nas tarefas programadas, que fomentam entre os 

trabalhadores um ambiente de harmonia em que se obtêm resultados benéficos. O 

companheirismo se alcança quando existe trabalho e a amizade. 
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Giovanella et al (2012) acrescentam que a força que integra a equipe e sua 

coesão se expressa na solidariedade e no sentido de pertinência à equipe, que seus 

componentes manifestam. Quanto mais coesão existe, mais provável é que a equipe 

compartilhe valores, atitudes e as normas de conduta comuns. 

Mosser e Begun (2015) reforçam que o trabalho em equipe se torna 

proveitoso não somente para uma pessoa, mas para toda a equipe envolvida; para o 

grupo trará mais satisfação e tornará seus membros mais sociáveis; também 

ensinará o respeito às ideias dos demais e a necessidade de apoiar os colegas e 

que necessitam de ajuda. 

Para Alves et al (2011), uma equipe eficiente é formada por pessoas 

diferentes em ideias e tem interesses pessoais, porém, ao mesmo tempo, 

conscientes de que, ao pôr em comum seus conhecimentos e seus esforços, podem 

construir ideias novas e projetos novos que integram as ideias e os projetos 

individuais. Na medida em que essas ideias e esses projetos são transferidos à 

organização, o trabalho em equipe e favorece a mudança organizacional. 

Outra fragilidade do Programa, percebido na fala de um dos informantes, tem 

relação com o seu caráter utópico, que não ajuda a população como deveria.  

Apesar das conquistas e avanços do SUS, relacionados aos serviços e ações 

de saúde, e da ampliação da atenção básica por meio de programas como o ESF [e 

recentemente como o Programa Melhor em Casa], é perceptível que o modelo de 

atenção ainda é centrado na figura do hospital e no saber médico, com suas 

fragmentações, biologicismo e mecanicismo (BRASIL, MS, 2012). 

É importante também avançar no que tange às novas formas de atuação e na 

modificação do cuidado fragmentado visto rotineiramente, em decorrência das 

desarmonias e das lacunas assistenciais existentes nos serviços, entre a oferta de 

serviços e as necessidades de saúde da população (SILVA, 2008; MENDES, 2011). 

Espera-se enquanto atribuições da equipe, a realização de cuidados no 

domicílio, de uma maneira integral e resolutiva, firmados na factibilidade de ações 

voltadas não somente para a recuperação dos pacientes, mas principalmente no que 

diz respeito ao envolvimento com a comunidade. 
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Diante de tudo o que foi exposto, considera-se que o objetivo geral da 

pesquisa foi atingido, ao identificar os conhecimentos, atitudes e práticas das 

equipes que compõe o Serviço de Atenção Domiciliar, em relação ao processo de 

atenção à saúde de pacientes traqueostomizados no município de Macapá, através 

do Programa Melhor em Casa. 

  

6.5 Referência e contrarreferência no Programa Melhor em Casa diante das 

demandas ou problemas de saúde dos pacientes traqueostomizados 

 

Conceitua-se Sistema de Referência e Contrarreferência (RCR) como uma 

rede hierarquizada e integrada de cuidados e serviços que inicia na atenção primária 

e estende-se até aos serviços de alta complexidade e que proporciona o fluxo 

orientado dos pacientes nos dois sentidos (AGUIAR, 2001 citado por DIAS, 2010). 

O SUS hierarquiza o sistema de saúde em três níveis de atenção: primário, 

secundário e terciário. Para que o acesso seja garantido nestes níveis de atenção é 

fundamental estabelecer um sistema de referência e contrarreferência, baseado na 

acessibilidade e continuidade da assistência. 

 

Aguiar, 2001 citado por Dias (2010, p. 36) afirma que: 

 

[...] um bom funcionamento desse sistema poderá contribuir para uma maior 

resolubilidade, uma vez que a grande maioria dos casos deverá ser 

atendida e resolvida à entrada do sistema, rompendo as grandes filas e 

aliviando as pressões sobre as estruturas de referência da retaguarda. Além 

disso, os casos só seriam referenciados após um adequado estudo prévio 

realizado à entrada do sistema, o que facilitaria a intervenção e reduziria o 

tempo de permanência na estrutura de referência. 

 

O papel complementar dos diferentes níveis de atenção à saúde remete ao 

conceito da integralidade, entendida como a garantia do direito de acesso dos 

usuários às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade, com fluxos ou 

percursos definidos e organizados espacialmente de forma a assegurar a 
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continuidade dos cuidados em unidades localizadas espacialmente o mais próximo 

possível dos cidadãos (SERRA e RODRIGUES, 2010). 

 A integralidade pode ser vista em diversos ângulos entrelaçados. Para 

Starfield (2002), a princípio a integralidade é conceituada como atendimento integral 

voltado às ações de promoção e prevenção à saúde, considerada um dos atributos 

próprios da atenção primária, tomada como articulação própria da prevenção, 

promoção e recuperação da saúde por ações que se estruturam em um mesmo 

espaço, articulada através de saberes e práticas em um determinado serviço ou 

ação, e por fim considerada como a rede de serviços em distintos níveis de 

complexidade e de competências, em que a integração entre as ações nos diversos 

níveis se realiza e satisfaz o conjunto de cuidados demandados por um indivíduo. 

Neste aspecto, a atenção domiciliar participa desta rede de atenção no âmbito 

da referência e contrarreferência, na interface entre o hospital e o domicílio, 

desenvolvendo diversas atividades inerentes à cada profissão. 

Em se tratando de pacientes traqueostomizados e analisando os aspectos 

teóricos anteriormente citados, o estudo revelou a organização da referência e 

contrarreferência na interface com o SAD na rede de APS. 

No que concerne à admissão no Programa Melhor em Casa, do paciente 

traqueostomizado, tem-se os seguintes depoimentos:  

 

“Na admissão do paciente no SAD, o encaminhamento é feito através de uma 

ficha. O paciente sai de lá [do hospital] com uma guia de alta, nessa guia [...] 

o paciente sai com todos os diagnósticos, tempo de internação, o que foi que 

ele fez, quais os prognósticos, o que se deve fazer, quais as orientações que 

são dadas para o paciente pós-hospitalar. E aí em posse em posse dessa 

ficha, o EMAD já tem um parecer total [do paciente]. Faz-se o prontuário 

desse paciente e aí então nós vamos fazer a primeira visita dele. Se ele 

estiver realmente em condições de continuidade, aí a equipe absorve ele e 

faz a continuidade do tratamento até que ele esteja em condições de alta.” (E-

1) 

 

“[...] a maioria tem meu celular [risos], aí quando não vem referenciado pelo 

hospital nem pela unidade, pela Estratégia da Família, a família vem até nós, 

nessa sala, aí ela já vem com o endereço, nome do paciente e tudo pra gente 

fazer visita, a gente vai. Mas, muitas das vezes, é o diretor de posto que me 

liga, é algum enfermeiro das equipes de atenção da família, é psicólogo, é 

assistente social, aí a gente vai, faz a visita; dependendo do estado do 



87 
 

paciente, a gente faz a admissão, porque a equipe atende pacientes 

acamados, só acamados, já a estratégia saúde da família atende a família 

toda” (E-3). 

 

“[...] normalmente, o hospital nem manda pro EMAD direto; ele manda de 

volta pra casa, pra marcar consulta no posto ou pra passar com o médico da 

família. É o PSF e o posto que encaminha pra gente. Mas eu acredito que o 

médico do próprio Pronto Socorro poderia encaminhar direto, é que falta 

comunicação, informação. Então vem, a família procura o posto mais próximo 

de casa e o posto ou PSF encaminha prá gente.” (M-1) 

 

À partir das falas dos entrevistados é possível perceber que existe uma 

desorganização dos fluxos de encaminhamentos dos pacientes traqueostomizados 

para as EMAD´s, observa-se que o processo inicia na rede hospitalar, estende-se 

nas unidades básicas de saúde através das equipes de estratégia saúde da família, 

com interferência ainda das famílias dos pacientes para a condução dos trâmites de 

admissão no Programa Melhor em Casa. É destacada também pelos participantes 

do estudo, a existência de uma tramitação formal, na qual as fichas são 

adequadamente preenchidas conforme critérios estabelecidos nas diretrizes do 

Ministério da Saúde, entretanto, um ponto desfavorável é a tramitação informal que 

pode ser observada através das ligações para o celular de um dos profissionais, 

para tratar também de assuntos pertinentes à continuação do tratamento no 

domicílio, o que supostamente indica que as vias formais de acesso não funcionam 

adequadamente.  

O SUS estabelece que as ações e serviços de saúde devem ser 

descentralizadas, hierarquizadas e regionalizadas, e que a rede de atenção deve ser 

organizada agregando serviços de complexidade crescente. 

Nesta concepção, Dias (2010) corrobora: 

 

As unidades de atenção primária, que são ambulatoriais e devem ser 
providas com profissionais com formação geral e capacidade cognitiva para 
oferecer os cuidados básicos de promoção, manutenção e recuperação da 
saúde; as unidades de atenção secundária, que podem ser cuidados nas 
várias especialidades para as afecções de maior prevalência; e as unidades 
de atenção terciária, geralmente, constituídas pelos centros hospitalares, 
com suas unidades ambulatoriais, unidades de emergência e unidades de 
internação, sendo, nelas, aferidos cuidados de maior complexidade, muitas 
vezes sob o regime de internação hospitalar. Agregados a essa rede, existe 
o Serviço de Atenção Domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência com a regulação médica. 
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Após o atendimento especializado, o indivíduo deverá ser contrarreferenciado 

à estrutura de entrada que o encaminhou portando um relatório que descreve a sua 

condição clínica com recomendações para o seguimento ulterior (AGUIAR, 2001 

citado por DIAS, 2010). 

Quando este fluxo é realizado em sua mais alta eficiência atingimos o 

princípio da integralidade na sua plenitude. Porém, quando discursamos sobre 

hierarquia esses níveis de atenção tornam-se fragmentados, isolados e 

incomunicáveis, incapazes de prestar atenção contínua à população, em que a 

atenção primária não se comunica com a atenção secundária, consequentemente 

com a terciária. Quando de maneira oposta, os níveis de atenção à saúde integrados 

através de uma rede poliárquica, com pontos de atenção à saúde que presta uma 

assistência contínua e integral a uma população definida, com comunicação fluida 

entre os diferentes níveis de atenção à saúde, organiza estes serviços os tornando 

mais resolutivos (CONASS, 2008). 

Costa (2004) conjectura que a integralidade organiza o processo de trabalho 

e se caracteriza por uma busca contínua de ampliação do horizonte da percepção 

das necessidades de saúde de uma população para além do que expresso nas 

demandas aos serviços de saúde. 

Portanto para que a integralidade e a acessibilidade dos usuários inseridos no 

SUS seja alcançada, é imprescindível que haja a garantia de continuidade de 

cuidados e que estes sejam integrados aos níveis de atenção à saúde no município 

de Macapá, com a comunicação de fato efetivada. Além disso, os profissionais não 

devem se limitar na sua atuação meramente instrumental, gerenciando ações 

através de um telefone celular, mas reconhecer o indivíduo como ser único e com 

necessidades que vão além do conhecimento técnico e profissional. 

Outro ponto a ser destacado é em relação à organização para a realização 

dos exames complementares que são solicitados aos pacientes, marcação de 

consultas e procedimentos invasivos (troca de cânula de traqueostomia). Obtiveram-

se os depoimentos: 

 

“[...] aqui no posto a gente tem um laboratório, que está funcionando, a 

equipe vai e faz a coleta na casa do paciente, urina, fezes e sangue, pega 

toda amostra do paciente e trás aqui para o posto. Agora com relação a USG, 
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mamografia, raio X, exames mais complexos, a gente solicita a assistente 

social, pois ela tem um contato lá com o pessoal de HE, [...] o que ela 

consegue marcar, ela trás pra gente com as datas marcadas e entregamos 

ao paciente. Existe essa parceria. Isso foi evoluindo, não tinha essa ponte 

direta pra marcar os exames e as consultas, eles tentam melhorar cada vez 

mais, a gente teve uma evolução.” (FIS-2). 

 

“[...] a assistente social marca [o exame], se desloca até o hospital ou local 

que realizar o exame, faz a marcação da consulta e o paciente... [realiza o 

procedimento]” (FON-1) 

 

“Quando há necessidade de trocar a cânula de traqueostomia [...] é difícil. A 

gente tem que pedir pra passar com o cirurgião geral. Eu faço a solicitação 

e assistente social marca [para] o cirurgião, o paciente vai passar em 

consulta e aí depois é marcado o procedimento, no centro cirúrgico. O 

transporte [do paciente é feito na] ambulância [...]. Avisando com 

antecedência, a gente consegue a ambulância, da prefeitura [...]” (M-1) 

 

Constatou-se que algumas ações, como exames e marcação de consultas 

com o médico para a substituição de cânula de traqueostomia, por exemplo, são 

providenciadas previamente pela assistente social da equipe. Embora o baixo nível 

de regulação da rede resulte em dificuldades para o encaminhamento e 

agendamento de consultas e exames especializados dos pacientes inseridos no 

Programa Melhor em Casa, essa é uma constatação positiva, pois segundo Fonseca 

et al (2011), as doenças crônicas e incapacitantes das quais, acredita-se que em 

geral, são acometidos os usuários do Programa, geram tanto no paciente como em 

seu cuidador e em toda sua família, alterações em seu estilo de vida, desgaste 

físico, dependência e repercussões sobre a área pessoal e social, o que torna mais 

difícil disponibilidade de tempo e meios  necessários para, por exemplo, a busca de 

agendamento de consultas médicas e de outros procedimentos de saúde. 

De acordo com os dados oficiais do Plano Municipal de Saúde (quadriênio 

2014-2017), existe em Macapá o Apoio Diagnóstico – Terapêutico, com atendimento 

laboratorial. Apenas seis unidades básicas possuíam laboratório de análises clínicas 

e ofertavam a coleta e análise de exames de laboratoriais. No entanto, os 
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laboratórios eram terceirizados e mantiveram-se funcionando entre os anos de 2009 

até o segundo trimestre de 2012. 

Embora conste no documento oficial como meta a implantação do serviço de 

atendimento laboratorial durante 24h em unidades de saúde do Município, a 

implantação de postos de coleta de exames laboratoriais para recolhimento de 

amostras das UBS e o desenvolvimento da rede de distribuição de sistema para 

interligar os laboratórios da rede municipal, os depoimentos apontam uma fragilidade 

no sistema e uma tentativa incipiente de resolução para os pacientes. É imperativo 

que de fato ocorram esses avanços, para que os usuários do SUS possam ter 

garantido o acesso aos serviços laboratoriais. 

 Já em relação ao serviço de ultrassonografia, o documento afirma que 

encontra-se disponível nas unidades básicas de saúde, contudo, tal situação é 

evidenciada como contraditória, pelos entrevistados M-1 e FIS-2, onde apontam 

para a divergência nas informações prestadas. 

Mediante o exposto, parece que têm-se uma justificativa para a realização de 

exames no âmbito da atenção terciária, pois as solicitações, abordadas nos 

depoimentos, são providenciadas pela Assistente Social e os pacientes 

encaminhados ao Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima ou para o Hospital de 

Emergência.   

Brasil (2013) aponta que existe uma dificuldade na realização de exames 

complementares, principalmente os radiológicos, para os pacientes assistidos no 

domicílio. Enfatiza ainda sobre as barreiras existentes na realização de coletas para 

cultura e exames laboratoriais, em tempo hábil, tanto aqui no Brasil como em outros 

países. Entretanto, esses obstáculos podem tanto mascarar uma infecção quanto 

comprometer a saúde do paciente e acarretar alta morbidade e mortalidade. 

Embora os esforços coletivos de profissionais que atuam no SAD para os 

devidos ajustes com a atenção terciária, para conduzir a realização de consultas 

especializadas, exames (principalmente os de imagem) e procedimento invasivos, a 

situação mostra uma realidade distante do que é preconizado pelas normativas, o 

que torna um desafio para os gestores de saúde municipais no que tange ao 

aprimoramento e incorporação de recursos para a implantação de serviços 

laboratoriais e de apoio diagnóstico. 
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Nesse cenário também foi observado a organização e o desempenho das 

equipes no manejo das situações de urgência e emergência do paciente 

traqueostomizado. Os depoimentos revelam: 

 

“As orientações que são repassadas a esse tipo de paciente quando 

apresenta déficit de oxigenação é para que a família acione o SAMU, pois 

esse paciente deverá ser encaminhado ao hospital de emergência e não para 

o hospital onde ele esteve internado anteriormente. A porta de entrada do 

serviço de atenção domiciliar é o hospital de emergência de Macapá, a 

logística é inicialmente emergencial, porém já tivemos pacientes oncológicos 

que entrou em necessidade de ser avaliado urgente e encaminhado, então 

entramos em contato com o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, pois existe 

um setor chamado clínica oncológica específico para atender este tipo de 

demanda.” (E-2). 

 

“A gente orienta a família que eles acionem a ambulância, porque o SAD, ele 

não trabalha aos finais de semana, e a gente não trabalha em regime de 

plantão também, a gente trabalha de segunda a sexta [feira] das 7h às 12h. 

Então, qualquer alteração, qualquer emergência, a porta de entrada é o 

hospital de emergência.” (AS-1). 

 

“Antigamente nós, por nossa conta, a gente fazia o atendimento no sábado e 

no domingo, por nossa conta. É regido pelo Programa, pelo Ministério [da 

Saúde], que haja o atendimento por escala [também no] sábado e domingo. 

Só que, no Amapá, nós não funcionamos assim, até por conta de 

estruturação, não funciona. Agora [na atualidade], a gente não pode mais 

fazer porque a nossa coordenação pediu que a gente parasse, por vários 

motivos, uma vez que a gente está indo no nosso carro, que o município [de 

Macapá] não tem a estruturação. Então, se houvesse algum problema 

[durante o atendimento domiciliar do cliente], nem se respaldar a gente podia. 

[...] Então, o que a gente orienta o paciente, desde o dia da admissão: Deu 

problema, ligue pro SAMU ou pros bombeiros, informe que é paciente 

assistido pelo SAD. Porque não que [o socorro] vai ter uma prioridade, mas 

vai haver uma preocupação dos profissionais de fora [da equipe], pra 

entender que ele [paciente] precisa de um atendimento mais urgente.” (P-1). 

 

Destaca-se, da fala dos informantes que o Programa Melhor em Casa não 

possui suporte (ambulância, atendimento em tempo integral, inclusive aos finais de 

semana e feriados, etc.) para o atendimento de situações de urgência e emergência 

dos seus usuários, tendo que lançar mão da estrutura do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) nesses casos. 
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Tal constatação constitui um aspecto negativo do Programa, pois, segundo 

Assis et al (2010), a proteção da saúde é de interesse público; portanto, é 

responsabilidade do Estado regulá-la e que o aperfeiçoamento da atenção que se 

proporciona durante o processo de transporte assistido do paciente em situações de 

urgência e emergência redunda, de maneira direta, na qualidade de vida de tais 

pacientes, ou quer torna de suma importância dotar todas as modalidades de 

atendimento de transporte adequado (ambulâncias), bem como de pessoal 

especializado. 

Nas situações de urgência e emergência em que não há a necessidade de 

trasladar o paciente para unidades de atendimento, o estudo indica que tal 

atendimento é feito sempre em equipe, sobretudo se o paciente é traqueostomizado. 

Sobre essa questão, Fonseca et al (2011) inserem que um fator de extraordinária 

importância na atenção à urgência e emergência é a disponibilidade de pessoal 

treinado e capacitado, o que garante uma atuação imediata de uma equipe 

multidisciplinar. 

Assis et al (2010) reforçam que as ações desta equipe multidisciplinar no 

enfrentamento das situações de emergências devem ocorrer de maneira unificada e 

enfocada na solução dos problemas, com uma classificação ou triagem precoce, 

rápida, completa, precisa e segura, que leve à tomada de condutas e decisões, 

cumprindo os protocolos de atuação vigentes. 

De acordo com os dados oficiais do Plano Municipal de Saúde (quadriênio 

2014-2017), o enfoque principal do serviço de atenção domiciliar é a atenção dentro 

da Rede de Urgência e Emergência, aos pacientes em processo ou já 

desospitalizados que necessitem de internação domiciliar, os acamados portadores 

de doenças crônicas e os idosos que não podem se locomover até uma unidade de 

saúde.  

Contudo, foi possível identificar, através dos depoimentos, contradições entre 

as ações planejadas pelo documento e o que é executado na prática, principalmente 

limitações quanto ao canal de comunicação que deveria ser, de acordo com Brasil 

(2013), ágil e realizado com a EMAD ou com a equipe de atenção básica, antes de 

ser levado pelo SAMU para uma UPA ou outros serviços de retaguarda, no caso, o 

único hospital de emergência do município. 
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O documento oficial revela ainda que existe na cidade de Macapá, uma 

clínica de especialidades (São Pedro) e algumas Unidades de Saúde com ações 

mistas (atenção básica e média complexidade) que poderiam oferecer suporte nas 

situações de urgência e emergência aos pacientes traqueostomizados, conforme a 

tabela a seguir. 

Tabela 4 - Relação de Períodos de atendimento  

Período de atendimento das Unidades de Saúde  Nº de Unidades  

Atendimento 12 horas/dia (segunda a sexta feira)  12  

Atendimento 18 horas/dia (todos os dias até as 01h)  03  

Atendimento 24 horas/dia (todos os dias)  04  

Fonte: Departamento de Média Complexidade/Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (2014). 

No entanto, é possível perceber que as orientações que são repassadas 

pelas equipes multiprofissionais às famílias dos pacientes, desde a admissão no 

Programa Melhor em casa, é a de sempre acionar em situações de emergências o 

SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiro Militar (193), quando a emergência ocorrer 

principalmente aos sábados, domingos ou feriados, uma vez que, conforme os 

relatos, os profissionais, apesar de conhecerem suas horas de trabalho, preconizada 

na legislação ministerial, informam que não realizam regime de escala de plantão, 

sendo sua jornada de trabalho reduzida apenas em dia úteis. 

Tal argumento vai de encontro com a Portaria Nº 825, de 25 de abril de 2016, 

na qual redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e atualiza as equipes habilitadas. Tal dispositivo alega que o trabalho desenvolvido 

pela EMAD “seja no formato de cuidado horizontal (diarista) em dias úteis e nos 

finais de semana e feriados, de forma a assegurar a continuidade da atenção em 

saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o regime de plantão”. (BRASIL, 2016, p. 6) 

Atualmente o horário de funcionamento das unidades (para o programa 

Melhor em Casa) é de segunda a sexta, de 07:00 às 12h. Existe um confronto 

administrativo quanto ao cumprimento da carga horária vigente que o programa 

estabelece nas diretrizes. Observou-se que os profissionais trabalham meio período. 

Em virtude do governo estadual ter uma política de trabalho para os profissionais da 
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saúde de 30h/semanais, houve um acordo com a gestão municipal e desde então 

existe essa possibilidade na prática. 

Apesar das inúmeras dificuldades, em especial a inexistência de uma rede 

poliárquica, pouco acesso garantido aos usuários, estrutura inadequada das UBS´s, 

as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar conseguem executar suas 

atividades com muita criatividade e comprometimento. Essa criatividade pode ser 

percebida através dos arranjos e improvisos que são realizados pelas equipes 

conforme as falas apresentadas no decorrer da dissertação.  

Vislumbra-se, portanto que a gestão de saúde municipal reveja e reconsidere 

os normativos instituídos para que os usuários dos serviços de atenção domiciliar 

não sejam prejudicados quanto à assistência integral à saúde, limitada atualmente 

por questões meramente administrativas, buscando dessa forma evitar a demanda 

direta dos usuários ou familiares pelos serviços, que, por natureza, é de 

responsabilidade do órgão gestor, estruturar e manter esses serviços.  

Por fim, no que versa a respeito da alta do paciente no programa, destaca-se 

o depoimento de um participante, que relatou estratégias finais durante o processo 

da alta, conforme evidenciado no depoimento a seguir:  

“no caso, quando tem muito paciente prá nós [...] quando o paciente está 

estável, a gente dá alta e encaminha pro PSF; a gente tira daquela situação e 

encaminha pro PSF, com [...] tudo na fichinha. Aí o que é que a gente faz? A 

gente aciona a família [...] pra acionar o PSF, ou se não, eu vou lá com a 

coordenadora do SAD, aviso-a pra procurar a coordenadora do PSF pra ela 

entrar em contato [com as equipes]” (FIS-1). 

 

O depoimento evidencia a situação encontrada pelo profissional, com alto 

fluxo de pacientes internados no domicílio, na qual pode ser considerada prejudicial 

para os pacientes, além de ser, constrangedor para a equipe, em virtude das 

demandas e desafios a serem enfrentados ao repassar o caso para as equipes de 

ESF ou para a coordenação do Programa.  

Embora para a alta domiciliar, seja necessário considerar a avaliação clínica e 

discutir o caso entre a equipe, é válido ressaltar que esta é realizada quando existe 

a melhora das condições clínicas e/ou estabilidade clínica, o quadro seja agravado e 

justifique a possibilidade de internação domiciliar, ocorra óbito do paciente ou que 
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haja a inexistência de um cuidador para a autonomia no processo de cuidar. 

(BRASIL, 2012) 

A respeito desses critérios, Mendes (2015) corrobora que as 

responsabilidades são imputadas aos diversos membros da equipe de saúde na 

coordenação do cuidado ao indivíduo. Isso implica na determinação a quem e aonde 

referir os usuários, quais informações serão necessárias transferir na referência e 

contrarreferência durante a transição da alta.     

Com base nas premissas apresentadas, a equipe de atenção domiciliar se 

depara com um sistema de referência e contrarreferência desorganizado, com 

fragilidades na comunicação entre o SAD e as equipes de ESF. Para que as 

mudanças possam surgir é necessário o envolvimento de vários processos 

organizacionais, que inclui a estrutura operacional entre os níveis de atenção, a 

redefinição de papéis entre coordenadores e profissionais que atuam no domicílio.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As concepções dos profissionais de saúde participantes do estudo, com 

relação ao Programa Melhor em Casa, demonstraram fragilidades quanto à diversos 

aspectos em relação ao conhecimento do modo de ver as ações que são levadas às 

casas dos usuários do Programa.  

O conhecimento fragmentado de alguns agentes talvez decorra de dois fatores 

principais: o pouco tempo em que tais profissionais foram integrados às equipes do 

Programa e o nível de experiências em atendimentos domiciliares. Porque estando 

há pouco tempo atuando no Programa pode ser um elemento limitante do 

conhecimento teórico acerca dos objetivos, métodos e práticas inerentes a ele, do 

mesmo modo que, quanto mais presentes forem as experiências vividas no âmbito 

dele, quantitativamente e qualitativamente, mais amplos serão os conhecimentos 

práticos dos profissionais envolvidos. É possível, também, que essa falta de 

experiência prática no Programa justifique a crença relacionada com a inviabilidade 

das ações dele. 

Observou-se ainda que a estrutura disponível para a realização da atenção 

domiciliar é um ponto crítico e desfavorável comparado ao arcabouço teórico que o 

programa preconiza. 

 O estudo demonstrou, também, que as equipes multidisciplinares do Programa 

têm o cuidado de planejar suas atividades, o que é o almejado para qualquer ação 

em saúde. No entanto, nessas ações de planejamento, não se percebeu a 

participação social, embora no Brasil, a sociedade esteja organizada de maneira tal 

que torne factível sua participação nos diferentes setores e grupos de população, na 

proposição de soluções dos problemas particulares, incluindo os da saúde. É 

possível que existam fatores que obstaculizem a participação social, nesse caso 

particular, e eles devem ser investigados e avaliados, a fim de serem neutralizados 

como fontes de oponentes do processo. 

Nesse contexto, deve-se priorizar e incentivar a realização de práticas voltadas 

ao atendimento domiciliar, que favoreça ambos os lados: o essencial, que é a 

assistência integral ao indivíduo internado no domicilio, assim como as equipes 
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multiprofissionais que precisam de suporte estratégico para o alcance e a execução 

de suas atividades em campo. 

Outra preocupação dos profissionais percebida nesta investigação foi a 

realização periódica de estudos de casos clínicos. Sem dúvida isso denota o zelo 

pela implementação de ações voltadas para a formação contínua do profissional de 

saúde, considerando-se os avanços e aperfeiçoamentos que ocorrem, 

constantemente, nas técnicas e procedimentos técnicos nas várias áreas que 

compõem o Programa. 

Por outro lado, ficou evidente a ausência de conhecimento sobre a 

classificação quanto aos tipos de tecnologias para o uso das equipes. Os 

profissionais consideram apenas a utilização de tecnologias duras, tais como, 

materiais, equipamentos e insumos necessários para os procedimentos técnicos e 

operacionais, evidenciando o desconhecimento das demais tecnologias, entre elas, 

a comunicação verbal com os pacientes como um meio de tecnologia. Dessa forma, 

o aspecto relacionado ao estabelecimento do vínculo, que vai muito além do uso de 

aparatos tecnológicos, estabelecido através da escuta e a comunicação, pode ser 

um fator a ser repensado e organizado pelas equipes que atuam no SAD municipal, 

para que o processo do cuidado seja de fato bem sucedido.  

Nessa conjuntura, outro ponto destacado diz respeito a única ambulância que o 

Programa possui, para o transporte de pacientes de casa para atendimentos fora de 

seu domicílio, por exemplo, além de ser insuficiente para cobrir toda a demanda, 

constantemente é levada à manutenção, deixando este serviço descoberto e, 

consequentemente, prejudicando a qualidade do atendimento prestado à população. 

Essa é apenas uma das diversas dificuldades enfrentadas pelas equipes. Falta de 

aparelho para a aspiração de pacientes traqueostomizados até insumos básicos 

para a realização de curativos. Algumas dessas dificuldades são superadas, ou ao 

menos amenizadas com dedicação e criatividade por parte dos profissionais. 

Quanto ao relacionamento interpessoal entre os membros das equipes, este se 

dá de maneira equilibrada e harmoniosa, sendo um fator positivo, sobretudo quando 

a equipe precisa ser coesa para superar os problemas de operacionalização das 

ações do programa. 
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Verificou-se que o atendimento prestado por todos os profissionais das equipes 

do Programa é humanizado. Sem dúvida, conclui-se que a humanização na saúde 

deve começar por humanizar a equipe de saúde, o que permitirá uma motivação 

para trabalhar com maior eficiência, maximizando seu nível de competência, com um 

objetivo intermediário de cuidar do usuário, e tendo como objetivo final melhorar a 

atenção que o usuário tem no seu domicílio.  

Também foi possível considerar o Melhor em Casa como um programa tronco, 

conectado com os demais programas assistenciais existentes dentro da oferta de 

serviços da atenção primária de saúde. É de vital importância que a relação de 

trabalho entre as equipes de ESF e do SAD, também sejam de cunho intersetorial, 

pois os cuidados aos pacientes traqueostomizados são complexos. Nota-se que já 

existem algumas iniciativas, em prol da melhoria da relação entre os programas, 

entretanto, as questões administrativas ligadas a admissibilidade do paciente no 

programa, parecem ser incipientes no que tange à responsabilidade de assumir ou 

não o usuário.  

Nesse sentido, o trabalho em equipes multidisciplinares de saúde deve ser 

considerado como uma modalidade dentro de uma gama de práticas colaborativas. 

Importa reconhecer os benefícios que essa modalidade proporciona, não somente 

aos pacientes, mas também aos membros da equipe. Convém que, periodicamente, 

a equipe se concentre não apenas nas tarefas específicas, mas que também 

dedique tempo para questionar-se “como estamos trabalhando juntos?” e “em que 

áreas necessitamos de treinamento para melhorar nossa efetividade?”. 

Percebeu-se a essência do conceito de equipe de saúde, em que todos os 

membros que a integram trabalham em colaboração com o usuário, com sua família 

e com sua comunidade, que consigam um esforço harmônico que contribua para o 

objetivo de melhorar as condições de saúde das pessoas. 

Embora fora possível perceber que existe uma desorganização dos fluxos de 

encaminhamentos dos pacientes traqueostomizados para as EMAD´s, observa-se 

que o processo inicia na rede hospitalar, estende-se nas unidades básicas de saúde 

através das equipes de estratégia saúde da família, com interferência ainda das 

famílias dos pacientes para a condução dos trâmites de admissão no Programa 

Melhor em Casa. Foi destacada no estudo, a existência de uma tramitação formal e 
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informal, o que supostamente indica que as vias formais de acesso não funcionam 

adequadamente. 

É possível concluir que o modelo de assistência que se propõe o Programa 

Melhor em Casa se coloca a favor de uma de assistência integral ao indivíduo, 

sendo de extrema importância a disponibilização de condições mínimas necessárias 

para a execução das práticas que ultrapassem o modelo tradicional de assistência à 

saúde. 

No entanto, a escassez de profissionais, aliada à falta de equipamentos, 

transportes, materiais e insumos, acaba inviabilizando, em parte, as práticas de 

trabalho, tornando o sistema de saúde defasado, sobrecarregando os macro-

componentes dos níveis de média e alta complexidade em saúde. 

Apesar das inúmeras dificuldades, em especial a inexistência de uma rede 

poliárquica, pouco acesso garantido aos usuários, estrutura inadequada das UBS´s, 

as equipes multiprofissionais de atenção domiciliar conseguem executar suas 

atividades com muita criatividade e comprometimento. 

Após apresentarmos reflexões e contribuições para a possível implementação 

de melhorias para o serviço de atenção domiciliar no município de Macapá, - 

especialmente aos pacientes traqueostomizados - sugerimos algumas medidas que 

poderão ser de grande valia nesse processo. 

 Reforço da qualificação dos profissionais das EMAD/EMAP’s acerca das 

diretrizes e normativas do Programa Melhor em Casa, pois estas precisam ser 

ancoradas em saberes técnicos, científicos e legais.  

 Estruturação da RAS e oferecer suporte estratégico entre os níveis de atenção, 

para a realização da atenção domiciliar, para o alcance e a execução de 

atividades em campo. 

 Proporcionar espaço para a elaboração de um planejamento participativo para 

a realização de troca de experiências e estudos de casos, inserindo a opinião 

do paciente ou familiar no planejamento da assistência à saúde. 

 Avaliação do dimensionamento das equipes do SAD, a fim de diminuir a 

sobrecarga de atividades para os membros da equipe, considerado pelos 
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entrevistados como um fator limitador, podendo haver interferência nos 

cuidados prestados ao indivíduo, comprometendo a sua qualidade de vida. 

 Promoção de maior diálogo entre as equipes de ESF e SAD, pois os cuidados 

aos pacientes traqueostomizados são complexos e necessitam de um 

acompanhamento com maior frequência semanal. 

 Organização do sistema de Referência e contrarreferência para atendimento 

aos pacientes traqueostomizados. 

 

Pelo que foi apresentado, acreditamos que, este estudo contribuiu no sentido 

de apontar as condições de trabalho e os principais problemas e desafios existentes 

no Programa Melhor em Casa no município de Macapá, com relação ao atendimento 

do paciente traqueostomizado, na tentativa de estimular a elaboração de novas 

investigações que visem o aperfeiçoamento do atendimento domiciliar de saúde. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – 

PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde da Família 

Linha de pesquisa: Processo de Trabalho e Desenvolvimento 

Profissional em Saúde 

Nome da pesquisa: Pacientes traqueostomizados: Conhecimentos, Atitudes 

e Práticas das Equipes do Serviço de Atenção Domiciliar no município de Macapá 

Mestranda: Mônica Cristina da Silva Castro 

1. Caracterização do(a) Entrevistado(a):  

Entrevista nº: ________ Início: ________ Término: ________ 

1.1 Dados sócio-demográficos: 

 Idade: _____ Sexo: _____ Profissão/ocupação: _____ 

 Tempo de atuação profissional: ________ 

 Tempo de trabalho no SAD (ano/mês): _____ 

 Regime de trabalho: ____ Outro(s) vínculo(s) empregatício(s): ______ 

1.2 Dados educacionais 

 Participou de algum treinamento introdutório (SAD/EMAD/EMAP)? 

Não (     )  Sim (     ) 

Qual (is)? ___________________________________________________ 

 Participou de algum curso de atualização?  

Não (     )  Sim (     ) 

Qual (is)? ___________________________________________________ 

Formação: (   ) Nível médio (  ) Graduação (  ) Especialização (     ) Mestrado 

Qual (is): __________________________________________________ 
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2 Questões disparadoras: 

2.1. Concepções dos profissionais de saúde acerca do Programa Melhor em 

Casa implantado nas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (concepção do 

processo saúde-doença, política de formação/capacitação dos profissionais de 

saúde). 

2.2. Processo de trabalho dos profissionais de saúde das equipes do Serviço 

de Atenção Domiciliar no Programa Melhor em Casa (atividades desenvolvidas e o 

objeto de trabalho, acolhimento do usuário no SAD, agentes envolvidos e 

relacionamento interpessoal, tecnologias utilizadas). 

2.3. Concepção dos profissionais de saúde do SAD sobre a relação de 

trabalho com a Estratégia Saúde da Família. 

2.4. Avanços, limites e perspectivas dos profissionais de saúde das equipes 

do Serviço de Atenção Domiciliar no Programa Melhor em Casa. 

2.5. Itinerário terapêutico diante das demandas ou problemas de saúde (como 

e em que momento os pacientes são orientados pela equipe a buscar a atenção à 

saúde). 

Fonte: adaptado de Santos (p. 164, 2010) 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde da Família 

Linha de pesquisa: Processo de Trabalho e Desenvolvimento 

Profissional em Saúde 

Nome da pesquisa: Pacientes traqueostomizados: Conhecimentos, Atitudes 

e Práticas das Equipes do Serviço de Atenção Domiciliar no município de Macapá 

Mestranda: Mônica Cristina da Silva Castro 

 

Aspectos a serem identificados na observação: 

 Estrutura física das três UBS´s (Marcelo Cândia, Lélio Silva e Congós); 

 Equipamentos e medicamentos disponíveis para o atendimento aos 

pacientes traqueostomizados do Programa Melhor em Casa; 

 Organização do SAD: horário de funcionamento, caracterização da 

demanda, sistema de referência e contra-referência, articulação intersetorial e 

educação à saúde; 

 A recepção dos pacientes traqueostomizados no Serviço de Atenção 

Domiciliar (porta de entrada no sistema de saúde); 

 Acessibilidade dos pacientes traqueostomizados à rede de atenção à 

saúde; 

 Resolubilidade às necessidades de saúde dos pacientes 

traqueostomizados inseridos no Programa Melhor em Casa;  

 Humanização no atendimento aos pacientes traqueostomizados 

inseridos no Programa Melhor em Casa; 

 Interrelação entre os pacientes traqueostomizados e profissionais de 

saúde; 

 Espaço de intervenção: conhecimentos, atitudes e práticas; 

 Objeto do trabalho; 
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 Instrumento do trabalho; 

 Agentes. 

 Itinerário terapêutico (estratégias utilizadas pelas equipes com relação 

à orientação sobre as demandas ou problemas de saúde dos pacientes 

traqueostomizados ao acesso aos serviços de saúde). 

Fonte: adaptado de Santos (p. 166, 2010) 
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ANEXOS 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Nome: ............................................................................................................................................. 

Sexo:  Masculino (   )  Feminino (   )   Data Nascimento: ........./........./......... 

Endereço: ....................................................................................................................................... 

Bairro: ....................................................   Cidade: ....................................... 

Telefone: (     ) ..........................................   Email: ................................................. 

Título do Protocolo de Pesquisa: Pacientes Traqueostomizados: 

Conhecimentos, Atitudes e Práticas das Equipes do Serviço de Atenção Domiciliar 

no município de Macapá 

Subárea de Investigação:  

Pesquisador responsável:  

Nome: Mônica Cristina da Silva Castro 

Orientador: Luiz Antonio Teixeira - Professor (Doutor)  

Instituição: Programa de Pós-graduação em Saúde da Família da Universidade 

Estácio de Sá 

Endereço: Rua do Riachuelo, nº 27 – 3º andar – Bairro: Lapa, CEP: 20.230-

010, Rio de Janeiro – RJ  

Telefone: (96) 98113-8256  Email: monica.cristinacastro@hotmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(X) Risco Mínimo  (     ) Risco Médio   (     ) Risco Baixo   

(     ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: 
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O interesse nessa área de estudo foi despertado a partir das contribuições 

enquanto Enfermeira e Docente atuante nos serviços de atenção às urgências e 

emergências na área hospitalar, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e no campo de estágio em saúde coletiva, ao observar e realizar cuidados 

de enfermagem aos indivíduos portadores de cânula de traqueostomia. 

Associado ainda à inquietação em investigar o acompanhamento destes na 

rede básica pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar no município de 

Macapá. 

Este trabalho possui relevância acadêmica, pois no estado do Amapá há 

carência de estudos que discutam esse contexto, pois os pacientes em tela podem 

ser encontrados em dois cenários: no ambiente hospitalar ou no domicílio (objeto de 

estudo).  

Salienta-se a importância social da pesquisa, pois a traqueostomia no contexto 

domiciliar representa um indicador de morbidade e, a maioria desses usuários 

possui limitações quanto ao manejo do dispositivo, dúvidas dos 

familiares/cuidadores quanto aos cuidados básicos de higiene e em situações de 

emergência. 

Além disso, o estudo pode contribuir na relevância das políticas públicas de 

saúde, uma vez que poderão ser detectadas dificuldades entre as equipes que 

compõe o SAD, pois servirão de subsídios para reflexões críticas e construtivas ao 

Programa Melhor em Casa e recomendações para os gestores locais de saúde do 

município. 

A pesquisa possui como objetivo avaliar o processo de atenção das equipes 

que compõe o Serviço de Atenção Domiciliar, relacionado ao paciente 

traqueostomizado, internado no domicílio, através do Programa Melhor em Casa, no 

município de Macapá. 

Procedimentos: 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa que utilizará a 

análise de conteúdo. 
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A pesquisa será desenvolvida junto às Equipes Multiprofissionais de Atenção 

Domiciliar (EMAD) e às Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), que são 

vinculadas administrativamente ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), nas esferas 

municipal e estadual. Tais equipes situam-se na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Marcelo Cândia, UBS Congós, UBS Lélio Silva e no Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima (HCAL).   

Será agendada visita às Unidades de Saúde, com hora pré-estabelecida pela 

gestão, para iniciar a identificação dos profissionais que aceitarão participar do 

estudo. Após essa fase, será ofertada caneta esferográfica, uma pasta contendo o 

TCLE para assinatura e o agendamento do local e hora (de preferência no próprio 

setor de trabalho) para aplicação individual do roteiro de entrevista semi-estruturado. 

As entrevistas serão registradas através de equipamento de gravação (áudio), 

com prévia autorização dos participantes, esclarecendo o caráter confidencial e o 

anonimato de suas respostas. Após sua transcrição, esta será devolvida aos 

participantes do estudo para validação dos registros. 

Todos os participantes terão um tempo estimado de 2 horas para responder 

verbalmente ao roteiro, a fim de atender os objetivos da pesquisa. 

A pesquisadora reunirá todos os roteiros para compilação dos dados, 

organização e interpretação para procedimento de análise qualitativa. 

Riscos e Inconveniências: 

A pesquisa não oferecerá riscos aos participantes, entretanto poderá haver 

apenas constrangimentos em responder as perguntas propostas, uma vez que tais 

poderão suscitar sentimentos particulares e de recusa.   

Potenciais Benefícios: 

Quanto aos benefícios desse estudo, espera-se compreender através dos 

dados coletados, as potencialidades e fragilidades das equipes quanto ao processo 

de atenção domiciliar ao paciente traqueostomizado, internado no domicílio, e à 

partir do resultado, construir intervenções que possibilitem avanços no desempenho 

desse processo. 
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Informações Adicionais: 

Todas as informações fornecidas serão mantidas em sigilo e em nenhum 

momento será revelado ou utilizado o nome dos sujeitos da pesquisa. 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade 

Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 

participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena 

liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Pacientes Traqueostomizados: 

Conhecimentos, Atitudes e Práticas das Equipes do Serviço de Atenção Domiciliar”. 

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

Rio de Janeiro, ___________ / _____________ / 2015 

___________________________  _______________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  Assinatura do Responsável da 

Pesquisa 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO N.º 015/12 – CIB/AP 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A 

PESQUISA DE CAMPO 

 


