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RESUMO 

Envelhecer é um processo biológico, vital, dinâmico e progressivo, ocorrido através de 
mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas, que interferem na capacidade do indivíduo 
em adaptar-se ao meio, dispondo-o à vulnerabilidade aos agravos e doenças, acarretando no 
comprometimento de sua qualidade de vida e saúde. O estudo objetiva abordar o papel da 
equipe de saúde na Atenção Básica ao produzir cuidado aoidoso acamado. Considerando a 
importância da Estratégia de Saúde da Família (ESF) que atua na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças, minimizando os agravos instalados no processo saúde doença, 
tomamos este cenário com o intuito de analisar a situação dos idosos acamados em uma 
Clínica da Família em -Santa Cruz – RJ. Para a coleta de dados foram elaborados questionário 
com perguntas abertas, observação participante e o registro em diário de campo. Os achados 
indicaram que o atendimento domiciliar é um importante diferencial nas modalidades 
assistenciais em saúde no contexto da ESF e tem se tornado um importante instrumento para a 
operacionalização do processo de cuidar do idoso acamado em diferentes contextos, pois 
possibilita que esse idosos sejam assistidos integralmente em as suas necessidades. Conclui-
seque um serviço multiprofissional voltado para a o cuidado ao idoso acamado deve ser 
fortalecido de modo a consolidar uma proposta de trabalho integrado e o compartilhamento do 
cuidado com a rede de saúde com o intuito de garantir a concretização e a eficácia da 
assistência.  
 

Palavras-Chave: Saúde do idoso, Idoso, Assistência domiciliar, Estratégia Saúde da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Aging is a biological, vital, dynamic and progressive process, occurring through 
morphological, functional and biochemical changes, which interferes with the individual's 
ability to adapt to the environment, making him vulnerable to illnesses and diseases, leading 
to the impairment of his quality of life and health. The study aims to address the role of the 
health team in Primary Care by producing care for the bedridden elderly. Considering the 
importance of the Family Health Strategy (FHS) that works in the promotion of health and in 
the prevention of diseases, minimizing the diseases installed in the health disease process, we 
took this scenario with the purpose of analyzing the situation of the elderly in bed in a Clinic 
of the Family in - Santa Cruz - RJ. For the data collection, a questionnaire was developed 
with open questions, participant observation and field journaling. The findings indicated that 
home care is an important differential in health care modalities in the context of the FHT and 
has become an important instrument for the operationalization of the process of caring for the 
elderly in different contexts, since it allows the elderly to be fully assisted in his needs. It is 
concluded that a multiprofessional service focused on care for the bedridden elderly should be 
strengthened in order to consolidate an integrated work proposal and the sharing of care with 
the health network in order to guarantee the implementation and effectiveness of care. 

 

Keyword: Elderly’s health, Elderly, Home Assistance, Family Health Strategy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos em 

2030 e, em 2055, a participação de idosos na população total será maior que a de crianças e 

jovens com até 29 anos. Isso significa que nos próximos 20 anos a parcela da população com 

mais de 60 anos chegará a aproximadamente 30% do total populacional, com uma expectativa 

de vida de 81 anos, superior à dos dias de hoje, que é de 75 anos (IBGE, 2013). 

Este intenso processo de envelhecimento cresce em paralelo ao aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis/degenerativas, que acaba por afetar a qualidade de vida dessa 

parcela da população, já que, a evolução dessas doenças acaba por leva o idoso a condição de 

acamados, ou seja, restritos ao leito, fazendo com que tenham que enfrentar muitas vezes, 

uma série de obstáculos físicos e interpessoais em seu dia a dia. 

Diante desse quadro é importante entender como o Sistema Único de Saúde (SUS) se 

prepara a partir das suas equipes de saúde que compõem a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), para atender essa clientela que tem sua especificidade centralizada na fragilidade e 

vulnerabilidade, principalmente nacondição de acamado, o que exige algumas mudanças nos 

paradigmas de atendimento em saúde destinado a esses idosos. 

Em busca de entender como se dá em ato a produção do cuidado a esses idosos 

acamados assistidos pela ESF, foi explorada a oportunidade ofertada pela pesquisaRede de 

Avaliação Compartilhada (RAC) que teve por finalidade o aprofundamento do olhar, sob a 

ótica de quem pede quem faz e quem usa, sobre a produção do cuidado nas redes de atenção à 

saúde, no SUS, no intuito de produzir o que chamamos de uma avaliação compartilhada, 

através dos olhares desses diversos atores envolvidos. Permitindo a experiência de perceber 

como as equipes de saúde lida com o cuidado ao idoso acamado. 

A aproximação com as equipes e sua produção de cuidado ao idoso acamado, utilizou-

seda potência do encontro. Visto que, o encontro é um acontecimento produtor de novos 

pensamentos sobre outro e nós mesmos e sobre novas formas de estar e nos ver no mundo. 

Gomes (2014) diz que tomar o exercício do encontro como ferramenta metodológica é algo 

que faz os corpos colidirem mesmo sem contato visceral, direto, físico, mas que altera os 

corpos, afetando-os, efetuando não só a mistura dos mesmos, mas modificando-os, 

aumentando ou diminuindo a sua potência de ação no mundo, forjada em ato. 
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Utilizando tal arranjo metodológico e sendo afetado por tudo que ela produz, fica 

evidenciado que não há como permanecer neutro nessa construção do cuidar ao idoso 

acamado. Pois, só assim é possível aproximar-seda dinâmica de vida dos mesmos e dos seus 

problemas de saúde,estabelecendo,portanto, contato direto com o trabalho vivo, com os vários 

conhecimentos e saberes que se instituem em prol de construir um cuidado integral e eficaz. 

Com isso, a experiência veio como oportunidade em entender a relevância das redes 

de saúde, a dimensão de uma equipe de saúde multi/interprofissionala participação ativa do 

próprio usuário e suas famílias na construção desse cuidarintegral, onde cada um vem como 

colaborador através do seu saber empírico ou cientifico. Pois,segundo Merhy (2013) não 

apenas o profissional, mas o usuário também é produtor de saberes, contudo, um saber não 

dominado, não hierarquizado, mas transversalizado, indutor da desacomodação e distribuição 

das relações de saber-poder, criando redes de sustentabilidade e produção de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 INICIANDO O CAMINHAR 
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A integralidade é definida como um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

considera as dimensões biológica, cultural e social do usuário, orienta políticas e ações de 

saúde capazes de atender as demandas e necessidades no acesso à rede de serviços. (SILVA, 

SENA, 2008). 

Na Atenção Básica a integralidadeconstrói-se na práxis das equipes de saúde com e 

nos serviços de saúde. Constituindo-seassim, no cotidiano do trabalho por meio das interações 

que acontecem entre o usuário e os profissionais das equipes de saúde, fundamentadas na 

garantia de assistência em todos os níveis de atenção articulando-se entre promoção, proteção 

e recuperação da saúde do indivíduo e sua família(FARIA, H.P. et all,2008). 

Pode-seafirmar que a integralidade é uma ferramenta que nos permite entender a 

magnitude do processo saúde-doença. Além de garantir um atendimento integral que 

ultrapassa uma assistência à saúde hierarquizada e regionalizada, onde se abrange o individual 

e o coletivo (BRASIL, 2006, p. 71).Isso significa considerar a integralidade do sujeito, dos 

serviços e dos cuidados – que deve incluir também o cuidadode forma amplaa essa clientela 

nos serviços de saúde. 

Sendo esse sujeito, participante da crescente parcela da população mundialque se 

encontra no processo de envelhecimento progressivo, no qual o corpo é submetido a diversas 

modificações fisiológicas, que influenciam na adaptação do indivíduo ao seu meio, tornandoo 

susceptível às doenças e suas complicações e comprometendo sua qualidade de vida e saúde 

(SOUZA; SKUBS; BRÊTAS, 2007). 

Segundo estimativas e amparadas pela maior expectativa de vida, o número de 

brasileiros acima de 60 anos deve praticamente quadruplicar até 2050, confirmando a 

tendência de envelhecimento acelerado da população. Tal cenário provocará, na sociedade e 

na família, mudanças para atender a esta população (IBGE, 2013). 

De acordo com Achutti & Azambuja (2004) a taxa de crescimento da longevidade já 

chama uma atenção particular devido ao seu rápido aumento que, consequentemente, aumenta 

a probabilidade de enfermidades crônicas que se manifestam, geralmente, com o avançar da 

idade. Desde 2002, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) já eram responsáveis 

por quase 60% de todas as mortes e aproximadamente 50% do total de doenças no mundo 

(BRASIL, 2011). 

O adoecimento por qualquer que seja a DCNT, que produza no idoso a 

impossibilidade de autocuidado e locomoção tornando-o um acamado temporário ou 
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definitivo, interrompe o projeto de vida do mesmo e da sua família, gerando assim a 

necessidade de uma provisão de cuidados no sentido de recuperar sua capacidade para viver o 

mais próximo possível do “normal” ao longo da experiência da doença. Para atender a essa 

necessidade, é preciso uma combinação de intervenções terapêuticas apropriadas, que têm por 

objetivo o controle de sintomas, com práticas de alívio do sofrimento e de melhora da 

qualidade de vida (DUNCAN et all, 2011). 

Olhando por essa ótica o Cuidado Paliativo (CP) definido pela Organização Mundial 

de Saúde – OMS, revista em 2002 diz ser: 
 “Uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus 

familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da 
prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 
tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual” 
(OMS, 2011). 

 
Por esse cuidado não se basear em protocolos, mas sim em princípios é um cuidado 

onde o foco não é mais a terminalidade, nem a impossibilidade de cura devido a doença não 

oferecer um bom prognostico, mas sim um cuidado onde apesar de existir uma doença 

ameaçadora a vida e sem possibilidade terapêuticaou não de tratamento modificador da 

doença, desta forma afastando a ideia de “não ter mais nada a fazer” (ANCP, 2012). No 

Brasil, ainda são poucos os serviços de cuidados paliativos, apesar de já estar promulgada 

legislação específica estabelecendo no âmbito do SUS o cuidado paliativo e o 

atendimento/internação domiciliar. 

No Brasil, a estruturação e os programas de saúde ofertados pelo SUS, são destinados 

principalmente ao público materno-infantil, apresentando características distintas das 

observadas nos idosos onde, as doenças decorrentes do processo de envelhecimento 

geralmente cursam de forma crônica e com crescente e/ou total dependência de cuidados 

(QUEIROZ; LEMOS; RAMOS, 2010). 

Uma das propostas implementadas nos últimos anos, como política pública no campo 

da saúde que representa a preocupação com os elevados índices de DCNT, e a reversão do 

perfil demográfico da nossa população, é a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Uma aposta 

na integralidade das ações e cuidados em saúde, com olhar para o território em que o usuário 

está inserido e vive. Neste sentido o domicilio é um espaço de transito destas equipes que 

encontram alguns limites quando a proposta é o cuidado à usuários acamados. 

Para ultrapassar essa limitação, apresenta-se a proposta da atenção domiciliar (AD), 

com o objetivo de revalorizar o lar como espaço para produzir cuidado, evitar hospitalizações 

desnecessárias e apoiar equipes de saúde da atenção básica em favor do aumento da eficiência 
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da assistência. Também possibilita a revalorização da família no cuidado de seus entes, 

tornando-a ativa no processo de adoecimento que a envolve (CALDAS, 2006, p.1629-38). Por 

isso, é importante entender o papel da equipe de saúde que e quais são as ações realizadas 

para a produção de um cuidado mais efetivo e integral ao idoso acamadoe sua família. 

Com isso, este estudo pretende contribuir com a literatura acadêmica no sentido de 

trazer experiências para qualificar a produção desse cuidado ao idoso, e reafirmar o papel do 

enfermeiro e dos outrosatores da equipe de saúde na atenção domiciliar, enquanto agentes de 

promoção ao cuidado ao idosoacamado exercendo uma assistência humanizada e com 

qualidade. 

 

1.3 Motivação do estudo 

 

O interesse em estudar o cuidado ao idoso acamado na atenção domiciliar no 

município do Rio de janeiro e as ações da equipe de saúde na Estratégia da Saúde da família a 

esses idosos e suas famílias, teve início a partir de uma inquietação pessoal durante a 

trajetória acadêmica, na prática assistencial na beira do leito, ofertada pelas disciplinas de 

Ensino Teórico Prático (ETP), onde tive a oportunidade de observar vários pacientes idosos 

com doenças crônicas que necessitavam de um cuidado contínuo, integral durante o tempo de 

hospitalização e a pós sua alta. Isso me levou a questionar como seria esse processo de cuidar 

quando esse idoso, por ser portador de alguma doença crônica que o debilita enormemente, 

retornar para seu seio familiar. Como as equipes de saúdepartir dessa alta tem a capacidade e 

a responsabilidade em ofertar através do atendimento domiciliar um cuidado onde esse idoso 

mesmo acamado poderá ser assistido integralmente, ter uma equipe de saúde preocupada com 

esse cuidar e com a melhora na sua qualidade de vida, e como essa equipe de saúde produz 

esse cuidar holístico a ele e sua família. 

 

1.4 Questão Norteadora 

 

Como as equipes da Estratégia de Saúde da Família enfrentam o desafio do cuidado no 

domicilio ao idoso acamado? 

 

1.5 Objetivo Geral 
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Identificar as ações em saúde realizada pela equipe de Saúde da Família na atenção 

domiciliar voltada a idosos acamados. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

• Conhecer o perfil do usuário acamado em relação aos aspectos sócio-

demográficos, morbidade e familiares; 

• Descrever a assistência domiciliar ao idoso acamado, relacionando com cuidado 

paliativo;  

• Identificar aspectos relevantes, relatados pela equipe de saúde, nas ações de 

promoção de cuidado na atenção domiciliar. 

 

1.7 Justificativa 

 

Ao entendermos que a ESF atua na promoção da saúde e na prevenção de doenças, 

minimizando os agravos instalados no processo saúde doença, acreditamos que o cuidado ao 

idoso acamado produzido pelas equipes de saúde é uma atividade que propicia estarmos junto 

ao usuário e à sua família inseridos no território através dos princípios de vinculo, 

acolhimento e humanização.  

O estudo justifica-se por buscar contribuir na identificação e problematizaçãodas 

dificuldades encontradas pelas equipes de saúde em produzir cuidado ao idoso acamado no 

município do Rio de Janeiro. Além de repensar a assistência oferecida por essas equipes, 

entendendo como é feita a organização do cuidado produzido com a intenção de alcançar a 

melhora qualidade de vida desses idosos. 

O estudo se fez relevante, por ter a intenção de contribuir com a literatura acadêmica 

no sentido de trazer experiências para qualificar os serviços de atenção ao idoso e reafirmar o 

importante papel de cada um dos atores que compõe as equipes de saúde na ESF. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Integralidade na assistência 

 

Integralidadetem sido utilizada para denominar um dos princípios do SUS. Significa a 

assistência ao usuário, em tudo o que representa sua necessidade. Indo desde a garantia de 

boas condições de vida, ser acolhido nas Unidades de Saúde, ter suas demandas atendidas, e 

até, sobretudo, ter acesso a todas as tecnologias de cuidado ofertadas pelo SUS. Portanto, a 

integralidade está ligada à ideia de uma alta eficácia nos serviços de saúde e um processo de 

trabalho voltado e centrado no usuário.  

Esse princípio remete a uma ideia de possibilitar ao indivíduo uma assistência por 

completo, que atenda todas as suas necessidades relacionadas à saúde. Como reforça Fracolli 

e outros (2010, p.1137):  
A integralidade emerge como um princípio de organização contínua do 

processo de trabalho nos serviços de saúde, que se caracterizaria pela busca também 
contínua de ampliar as possibilidades de apreensão das necessidades de saúde de um 
grupo populacional em sua totalidade. 

 

Neste sentindo o Estado tem o dever de proporcionar ao indivíduo os mais variados 

procedimentos para que o problema deste tenha uma resposta resolutiva, Teixeira (2011, p. 

06) reforça essa afirmação quando afirma:  

 
A noção de integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis para a 

promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, 
implicando a sistematização do conjunto de práticas que vem sendo desenvolvidas 
para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde. 

 

Os principais desafios para a integralidade, como princípio e diretriz do SUS, estão na 

sua inserção como rotina nas práticas de cuidado. Ou seja, é necessário dar à integralidade um 

conteúdo operacional, prático e fazer com que seja absorvida pelo conjunto dos gestores, 

trabalhadores e usuários, tornando-a presente na vida cotidiana dos serviços de saúde, seja no 

hospital, seja em unidades básicas, territórios e domicílios do Programa Saúde da Família, 

Portanto, um modelo de saúde integral é aquele que é organizado de forma que 

disponha de estabelecimentos para atendimento à sociedade, recursos humanos e materiais 

que atendam às necessidades da população, a produção de ações de saúde voltadas para a 

promoção à saúde, e prevenção de doenças, ações específicas de vigilância sanitária, 
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epidemiológica e ambiental visando o controle de riscos e danos, bem como ações de 

diagnóstico, recuperação da saúde, tratamento e reabilitação do indivíduo (TEIXEIRA, 2011). 

 

2.2 Envelhecimento 

 

O processo de envelhecimento é demarcado por várias etapas que se concretizam no 

decorrer da vida. Desde sua concepção, o organismo humano passa por diferentes fases em 

sua evolução. Após o nascimento, a criança se desenvolve, atinge a puberdade, 

posteriormente a maturidade, chegando ao envelhecimento. Parece uma divisão simples, mas 

cada uma dessas fases acarreta diferenças significativas (NERI, 2007).  

 

As pessoas não envelhecem todas da mesma maneira, nem sequer possuirão todas as 

mesmas experiências. Vários são os fatores que influenciam o processo de envelhecimento e o 

modo como este é percebido, tendo a cultura, papel de destaque no que diz respeito à 

significação do processo de envelhecer humano (MERCADANTE, 2005, p.23-34). 

Para Brêtas (2010, p. 298):  
O envelhecimento é um processo complexo, pluridimensional, revestido 

por aquisições individuais e coletivas, fenômenos inseparáveis e simultâneos. Por 
mais que o ato de envelhecer seja individual, o ser humano vive na esfera coletiva e 
como tal, sofre as influências da sociedade. A vida não é só biológica, ela é social e 
culturalmente construída, portanto pode-se dizer que os estágios da vida apresentam 
diferentes significados e duração. 

 

Dessa forma, refletir acerca do significadodo envelhecimento provavelmente, seja 

um caminho para entender o significado real da velhice, permitindo aos profissionais de 

saúde, planejar estratégias fundamentadas na realidade, que permitam proporcionar a 

manutenção da autonomia e independência do idoso, tendo como parâmetro a compreensão 

das alterações decorrentes do envelhecimento, refletidas na velhice, possibilitando a melhoria 

da qualidade de vida, consoante às condições de saúde em que o idoso se encontra 

(BEAUVOIR, 1999). 

A transformação mundial no perfil de faixas etárias da população demonstra que 

alguns países que antigamente apresentavam um número elevado de jovens, hoje, 

notoriamente passam por um crescente e interrupto processo de envelhecimento da sua 

população (REIS; CEOLIMet al., 2009).  

Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2011), a população de pessoas idosas 

com 60 anos ou mais era de 14,6 milhões, correspondia a 8.5% da população total do Brasil; 
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consequentemente, projeções demográficas indicam para 2025 um total de 32 milhões de 

idosos, atingindo um percentual de 15% da população brasileira. 

 A Figura 1 apresenta a Evolução da Proporção de Idosos no Brasil dos anos de 1920 

a 2020. O aumento dessa parcelapopulacional conduz para a maior incidência de doenças 

crônico-degenerativas, com suas co-morbidades comuns na velhice aumentando também o 

número de idosos acamados (CAMARANO, 2002). 

 
FIGURA 1 - Evolução da Proporção de Idosos e mais Idosos na População Brasileira por Sexo                                                                                        

— 1920-2020. Fonte: IBGE, vários censos demográficos. 

Portanto,na medida na qual se envelhece aumenta a vulnerabilidade, os riscos de 

agravos e a prevalência de doenças crônicas, que levam à maior parte da ocorrência de 

incapacidade nos idosos e o aumento considerável aumento do número de idosos acamados 

(DIOGO, PASCHOAL, 2010, p.145-71). 

As doenças crônicas são caracterizadas por um longo período de latência, curso 

prolongado, provocando incapacitação e com alguns fatores de risco bem conhecidos. E a 

maioria está associada ou causada por uma combinação de fatores sociais, culturais, 

ambientais e comportamentais (RUDNICKI, 2007). Apesar de não terem risco de vida 

imediato, causam sobrecarga substancial para a saúde, provocam impacto econômico e 

deterioram a qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades (CHODOSH, 2008, p. 

427-38). 

 

2.3 Idoso acamado 

 

A condição de idoso acamado deve-se à redução da capacidade funcional e do grau de 

fragilidade, decorrentes da idade avançada associada às patologias crônicas. O cuidado 



23 
 

domiciliário ao idoso acamado é um segmento da área de saúde cuja tendência é se expandir 

rapidamente. 

A residência do paciente é um campo novo de trabalho para diversos profissionais. 

Vários estudos vêm apontando para o retorno dos cuidados à esfera doméstica em virtude da 

tendência à desospitalização do idoso doente e na tentativa de diminuir ao máximo o tempo de 

internação. Além disso, a casa é um ambiente que favorece os aspectos emocionais do idoso, 

já que é um lugar onde existe a manutenção da identidade pessoal (SANTOS 2003). 

O idoso acamado necessita de uma série de cuidados especiais que devem ser 

pensados a partir do olhar subjetivo sobre o mesmo, pois cada indivíduo requer e responder a 

demanda e estímulos diferentes. Sabemos que as ações para produzir o cuidado devem sempre 

respeitar a sua individualidade e vulnerabilidade no momento. 

 Por isso ao pensarmos em produzir um cuidar a esse acamado temos que pensar desde 

proteção de sua pele, pois, normalmente encontra-se fragilizada, passando pelos cuidados com 

a sua alimentação e higiene, pois isso tudo ira lhe transmitir a sensação de conforto. E 

também pensarmos nos cuidados que vão além do biológico, pois esse idoso acamado é uma 

pessoa que está viva, que merece ser ouvida em suas afirmações e que tem todo o direito de 

participar como ator principal da produção do seu cuidado (MARTINS et all, 2008). 

Lembrando também que esse cuidar não só fica restrito ao idoso e precisa ser 

estendido ao seu cuidador que também deve ser visto com um olhar especial, pois ele sofre 

um desgaste psicológico pela responsabilidade de cuidar e, além disto, têm-se o cansaço físico 

e emocional pelas exigências que o cuidado impõe (AYRES, 2004, p.73-79).  

Sabemos também, o quanto e comum o familiar-cuidador deixar de cuidar da própria 

vida para se dedicar ao parente idoso acamado. Por isso à questão da melhora de qualidade de 

vida do idoso acamado através do cuidado deve atravessar também a da família que fica como 

cuidadora principal. 

Portanto, o cuidado em família tem sido um dos enfoques importantes da Saúde 

Coletiva na atualidade. O sistema familiar de saúde está inserido num contexto sociocultural 

permeado pelos sistemas popular e profissional de cuidados, onde ocorrem trocas, 

influenciando-os e sendo influenciado por eles. 
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2.4 Estratégia de Saúde da Família 

 

A ESFé uma proposta que reafirma os princípios de universalização, descentralização, 

integralidade e participação da comunidade e tem como principal objetivo criar condições 

favoráveis para mudança do modelo tradicional da prática assistencial centrada na doença e na 

hospitalização, desde a atenção básica em saúde. É uma estratégia assistencial e de 

organização de serviços nesse nível de atenção com foco no cuidado à família e na ação sobre 

os determinantes de saúde de uma dada população (AMENDOLA, 2008). 

A mesma tem em sua composição equipes responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes 

atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade 

pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de 

ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente 

no contexto do SUS (ALMEIDA, p. 266-272, 2008). 

Costa e Carbone (2009) afirma que atuação dessas equipes ocorre principalmente nas 

unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-

se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter 

território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir 

sobre os fatores de risco ao qual a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, 

permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde. E, 

ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; 

por estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações e 

serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de 

decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes 

segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a 

especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e 

saúde dos indivíduos-famílias-comunidade . 

No Brasil, a ESF foi planejada para reorientar a atenção à saúde da população, 

fomentando a qualidade de vida, por exemplo, mediante a promoção do envelhecimento 

saudável. Como o envelhecimento não é um processo homogêneo, necessidades e demandas 

dos idosos variam, sendo preciso fortalecer o trabalho em rede para contemplar a atenção aos 

idosos saudáveis e atender àqueles com diferentes graus de incapacidade ou enfermidade, 
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inclusive nos domicílios. Assim, o adequado cuidado ao idoso demanda um sistema de saúde 

coordenado, com cada instância contribuindo para as ações das demais (MENDONÇA, 2009, 

p.1493-97). 

A ESF é comprometida com a ADquedeverá ser planejada no sentido de conscientizar, 

desde a primeira visita, os familiares sobre o possível papel de cuidar e prover a pessoa idosa 

acamada. Nesta perspectiva o atendimento domiciliar é uma das estratégias realizada pelas 

equipes de saúde da ESF com o intuito de captar e manter um elo com a família da pessoa 

idosa acamada.  

O papel da equipe frente ao idoso acamado é, inicialmente, obter a confiança e o 

respeito não só do idoso, mas, também, do cuidador que na sua grande maioria é o familiar. A 

equipe deve se fazer permanentemente presente para esse idoso e sua família, através de ações 

e orientações de cuidado, além de realizar avaliações em que serão determinadas as 

necessidades do idoso acamado e de seu familiar. 

A equipe de ESF deve ter sempre em mente que no ambiente familiar, ela estará de 

frente a todos os problemas que o idoso acamado enfrenta ou enfrentará diante das 

dificuldades impostas pelas suas dependênciasfísico biológico e/ou também psicossocial. 

Ainda um dos fatores que jamais pode ser esquecido é a colocação da limitação do serviço, 

tudo o que poderá organizar e o que não poderá, evitando a criação e falsas expectativas por 

parte do idoso e cuidador, levando a descrédito total em relação à equipe (THUMÉ et al., 

2010). 

Esta modalidade de atenção tem o domicilio como espaço para a pesquisa e o 

planejamento das melhores intervenções, através das visitas dos profissionais da equipe. A 

educação em saúde junto aos cuidadores pressupõe o enfrentamento de seus medos e dúvidas, 

com vistas ao cuidado humanizado.Desta forma, o cuidado será prestado com qualidade, 

principalmente com o objetivo de prevenir futuras complicações para a saúde do idoso. 

 

 

 

2.5 Programa de Atenção Domiciliar (PAD) 

 

O cuidado domiciliar à saúde é uma prática que remonta a própria existência das 

famílias como unidade de organização social. Inúmeras situações de dependência 

cronicamente assumidas pelas famílias sequer foram, ainda, incluídas nas iniciativas de 
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atenção domiciliar organizadas pelo sistema de saúde. O objeto “atenção domiciliar”, 

portanto, diz respeito apenas a uma parte das práticas de cuidado domiciliar, particularmente 

as que implicam uma convivência entre profissionais de saúde e cuidadores familiares 

(MEHRY; FEUERWERKER, 2008). 

O processo do cuidar em AD está interligado diretamente aos aspectos referentes à 

estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para essa 

assistência. A AD não é só uma continuidade do procedimento da atenção hospitalar no amplo 

aspecto da abrangência da saúde humana (referencia) 

A partir da década de 60 a atenção domiciliar começou a ser introduzida no Brasil, 

tendo destaque as iniciativas nas esferas municipais nos anos de 1990 e 2000, onde essa 

atenção começou a ser vista como uma nova modalidade da atenção à saúde disponibilizada 

em domicílio e marcada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças, com enfoque desse atendimento disponibilizado a partir da assistência 

na atenção básica (BRASIL, 2014). Assim, a atenção domiciliar pode ser realizados por 

órgãos públicos e privados, e no setor público, essas ações são desenvolvidas através da ESF, 

onde, ao identificar a necessidade dos usuários do SUS em receberem assistência em 

domicilio, a equipe de saúde realiza visitas para desenvolver ações que almejam a prevenção e 

a promoção em saúde domiciliar, levando a saúde para mais perto das famílias (BRASIL, 

2003).  

As visitas domiciliares, realizadas pela equipe de saúde, buscam prestar uma 

assistência continua com base no contexto sociocultural no qual o paciente está inserido, 

observando suas relações na comunidade e em família, ao vivenciar a crise provocada pela 

doença e hospitalização, sente-se vulnerável porque lhe são retirados o poder e as 

possibilidades de escolha, tendo de se submeter à situação. Não ocorre um relacionamento 

autêntico, e a desigualdade e o distanciamento é mantido (PETTENGILL; ANGELO, 2005). 

O cuidado em domicílio é o meio de vivência, interações, histórias e contextos, 

transparece uma conotação de “não doença”, principalmente porque vivenciamos há longos 

anos um modelo hospitalocêntrico, no qual os pacientes permaneciam nos hospitais até a 

estabilização de seu quadro, recebendo visitas pontuais de familiares e amigos (LACERDA, 

2006). 

 E com o envelhecimento da população, o perfil de morbidade mudou assim como os 

cuidados de saúde às suas necessidades. O aumento da demanda nos hospitais e a necessidade 

de implantar uma forma de atendimento a pacientes crônicos que fornecesse cuidados 
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complexos aliados à melhor qualidade de vida impulsionaram o surgimento da atenção 

domiciliar. Esse novo modelo assistencial visa à diminuição do tempo de internação 

hospitalar e oferece novos espaços e novas formas de organização das tecnologias.  

A permanência no domicílio permite ao paciente com alguma DCNT possa manter 

por mais tempo sua funcionalidade e o controle sobre si mesmo além de proporcionar a 

continuidade de suas relações familiares e sociais (CEPERO,PÉREZ; DELGADO 

2009).Dessa forma, a equipe de saúde pode perceber a real problemática vivenciada pelos 

indivíduos e não apenas aquelas expostas pelo paciente, mas considerando também fatores 

econômicos, condições de higiene, segurança, conhecimento acerca da saúde e modo de 

enfrentamento da doença no seio familiar, fatores esses, extremamente importantes para se 

direcionar um atendimento qualificado, humanizado e adequado as condições particulares 

vivenciadas por cada indivíduo (LACERDA,2010).  

Sendo assim, o domicílio é um lugar singular, onde é possível ser usado para 

fundamentar metas e traçar estratégias frente à assistência domiciliar, para indivíduos que 

necessitam de cuidados contínuos havendo a manutenção da vida, que deve ser oferecida 

priorizando uma melhora na qualidade da mesma. Cabendo também ressaltar que, o SUS 

atende mais de setenta por cento da população brasileira, então se vê a necessidade de formar 

profissionais de saúde que possam atuar em equipe e que tenham essa visão da importância da 

assistência no atendimento domiciliar (TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001). 

Desse modo, a assistência domiciliária realizada pelas equipes da Estratégia Saúde 

da Família surge como uma das estratégias de atenção à saúde já consolidada em alguns 

países desenvolvidos e com rápido crescimento no Brasil. Verifica-se que o 

comprometimento da independência do idoso pode resultar em maior necessidade de 

cuidados. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Abordagem Metodológica 

 

Foi feita a opçãode um processo capaz de contrair toda potência criativa presente na 

assistência ofertada pelo SUS ao idoso acamado que recebe atendimento domiciliar. Com 

sensibilidade suficiente para captar o movimento dinâmico de produção do cuidar em saúde 

com suas características e peculiaridades ao assistir integralmente esse idoso e 

respectivamente sua família.  

Sendo assim, não se propõe a capturar um momento, mas um movimento da equipe 

de saúde. Isto supõe que seja capaz de revelar como produzem uma assistência resolutiva a 

esses idosos com diagnóstico de alguma doença crônica que o restrinja ao leito e que tenha 

um prognóstico não muito favorável.  

Este estudo integra a pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde (MS): Observatório 

Nacional da Produção de Cuidado em diferentes modalidades à luz do processo de 

implantação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde: Avalia 

quem pede, quem faz e quem usa (RAC), coordenada regionalmente pela Profª Ana Abrahão.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do município do Rio de 

Janeiro e aceito com nº de parecer 983.324, no intuito de atender às exigências do Conselho 

Nacional de Saúde. As oficinas e as entrevistas foram registradas no diário de campo. A 

identidade dos entrevistados foi de total sigilo durante a análise e discussão dos dados 

obtidos, conforme preconiza a resolução 466/2012.  

 

3.2 Ferramentas Metodológicas 

 

As ferramentas empregadas, nesta abordagem qualitativa exploratória descritiva 

observacional, seguiram a construção da investigação abaixo descritaem duas etapas:  

Na primeira etapa foi empregada observação associado ao diário de campo, que se 

consistiu em anotações e observações realizadas durante as visitas aos usuários. 

Na segunda etapaempregamos a entrevistas junto as equipes de saúde sobre a 

assistência aos idosos acamados. O roteiro foi elaborado a partir do diário em entrevistas 

semiestruturadas que proporcionou a análise a partir da composição das equipes, seus 

arranjos. 
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3.3 Cenário e Sujeitos daPesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Clínica da Família (CF) Deolindo Couto, que se 

localiza na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Santa Cruz. Bairro 

que possui uma alta taxa de densidade populacional situada o mais distante da região central 

da cidade. Possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,742, ficando em 119º 

lugar entre os bairros do município do Rio de Janeiro retratados pela população que é centrada 

principalmente na classe média e médio-baixa. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Santa Cruz faz parte da Área Programática 

5.3 (AP 5.3), juntamente com os bairros de Paciência e Sepetiba. A Unidade da CF Deolindo 

Couto é composta por cinco equipes de saúde sendo elas: Bons amigos, Dr.Continentino, 

Jaqueira, Marquês de Herval e a das Pedrinhas. Todas as equipes possuem 12 ACs, uma 

enfermeira. A Unidade conta ainda com médico generalista, uma psicóloga, uma psiquiatra e 

um educador físico, esses três últimos fazem parte do Núcleo de Assistência à Saúde da 

Família (NASF). 

Como participantesda pesquisa os Acs das equipes de saúde, as enfermeiras e os 

profissionais envolvidos na assistência dos idosos acamados. 

 

3.4 Critérios do Estudo 

 

3.4.1 Critérios de Inclusão - Usuários 

• Idosos acamados; 

• Estar cadastrado a um serviço de saúde no município do Rio de Janeiro; 

• Ser usuário ativo da Unidade; 

• Ter o diagnóstico de alguma doença crônica confirmada que o restrinja ao 

leito e que as famílias concordarem em participar da pesquisa. 

 

3.4.2 Critérios de Inclusão – Profissionais 

• Atuar nas equipes de saúde da Unidade; 

• Aceitar colaborar com a pesquisa; 
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3.4.3 Critérios de exclusão 

• Foi excluída a população que não se enquadrava no perfil acima referido e 

que não aceitou participar da pesquisa. 

 

3.4.4 Riscos: 

 Não há riscos diretos sobre a saúde e a integridade física dos sujeitos que participarão 

da pesquisa, mas caso está ação gere algum desconforto, haverá a suspensão imediata da 

investigação. Garantida pela participação é voluntária.  

 

3.4.5 Benefícios: 

Somente no final do estudo poderemos concluir com a análise no material, quais as 

propostas para o campo da construção do cuidado paliativo no atendimento domiciliar.  

 

4. Coleta de Dados 

 

Segundo Pope e Mays (2005, p.67) “a coleta de dados deve ser direcionada para uma 

estrutura analítica que facilite a interpretação dos achados”.  

A coleta de dados foi iniciada, com a solicitação à equipe que indicasse os idosos 

acamados da sua área. Este foi o início das visitas realizadas em conjunto com os ACS. Foi 

utilizada diário de campo como registro do vivido. 

A entrevista semiestruturada, construída a partir da observação, foi direcionado aos 

profissionais de saúde epossuía a seguinte estrutura: 

• Quantos usuários acamados estão sendo assistidos pela Unidade?;  

• Qual o perfil desses usuários acamados, quanto a idade e gênero?; 

• Qual o nível de dependência?; 

• Qual a doença que mais os acomete? 

• Como produzem o cuidado a esses acamados? 

 Essa composição acabou por proporcionar ao entrevistado liberdade de expressão. 

Pois, esse tipo de entrevistas baseia-se em tópicos relacionados ao tema de estudo. E 

conforme a interação do pesquisador entre o pesquisado progride, surge então, a oportunidade 

de se aprofundar com as questões que rodeiam o objeto da pesquisa (TRENTINI; PAIM, 

1999, p.162). 

Para conseguir conhecer quem seriam esses idosos e como se produzia esse cuidado, 
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foi necessário que houvesse um primeiro encontro com a gerente da Unidade para que ela 

pudesse nos sinalizar que caminhos poderiam percorrer prol do objeto da pesquisa. Foi 

marcado então, um encontro com todos os ACs, pois são eles que possuem entre suas 

atribuições, uma das mais importante que é a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à ESF,devido ao processo de estarem em contato permanente com as famílias o que 

colabora em obter informações sobre os usuários,seus problemas de saúde e possíveis 

situações de riscos. 

 

4.1 Análise e Tratamento dos Dados 

 

A análise dos dados coletados a partir do diário e das entrevistas e verificação in loco 

das equipes, respeitando-se os procedimentos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

com discussão sobre os objetivos e finalidades do estudo e anuência no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

As anotações em diário e as entrevistas permitiram dar visibilidade a rede de saúde e 

sua equipe, seus movimentos e diferentes formas de agir e se comunicar na produção do 

cuidado a esses usuários e suas famílias.   

O tratamento das informações foi ancorado na análise da prática do cuidado 

empregada pelas equipes, associada aos autores estudados. Neste sentido, procedemos a uma 

análise dialética do material, permitindo que os atravessamentos presentes no processo de 

cuidado vivenciado no domicilio ganhasse visibilidade na contradição do real e a teórica, 

construindo assim, uma síntese que respondesse aos objetivos deste estudo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do envelhecimento populacional que ocorre no Brasil, é possível observar o 

aumento das doenças crônicas não transmissíveis, as maiores responsáveis por incapacidades 

e dependências dessa parcela populacional.E com isso esse idoso acamado é 

consequentemente dependente e requer uma proposta integral de cuidados, tanto pela 

necessidade de ser visto como um ser histórico quanto pelo cuidado em si. 

Na assistência a esses idosos no domicílio, requer o trabalho em distintas dimensões, 

incluindo a realidade em que ele está inserido a dimensão e a dinâmica biopsicossocial e os 

demais atravessamentos da faixa etária, implicando em um cuidado integral com 

coparticipação da família. 

Portanto, os dados recolhidos, foram na observação, com apoio do diário e as 

entrevistas, foram organizadas de modo a possibilitar a análise deste estudo. Optamos pela 

análise temática, segundo Bardin (2013) que considera que “Tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à leitura”. (BARDIN, 1979, p. 105). Neste sentido procedemos com a pré-

análise, aexploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, 

para identificar os núcleos de sentido dos dados, identificados abaixo, o quepermitiu traçar um 

perfil da amostra estudada, e identificar dos aspectos principais da assistência ofertada pelas 

equipes de saúde da ESF a esses idosos acamados. 

 

5.1 Idosos em seu contexto no território 

 

Este núcleo de sentido concentra a construção social e familiar produzida pela equipe 

de saúde acerca do idoso cadastrado em sua área. São elementos que quando agregados nos 

oferece uma visão do perfil do idoso na região e ao mesmo tempo, nos oferece indícios da 

construção do cuidado oferecido pela equipe. 

Ao perguntar a equipe sobre idosos acamados, mas, não foi fechado um número exato, 

pois o quantitativo de se ter mais ou menos idosos acamados depende muito, neste caso, da 

localização do território que a equipe assisti. 

Barcellos et all (2004) afirma que o reconhecimento do território é um passo básico 

para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como para avaliação 

do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população, que ao apresentarem 
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problemas e necessidade de saúde determinados, esses para serem resolvidos devem ser 

compreendidos e visualizados espacialmente por profissionais de serviços de saúde. Fazendo 

com que esse território apresente, portanto, muito mais que uma extensão geométrica e 

geográfica. 

E neste território que a equipe se reconhece e produz o cuidado. 

 
“Eu sou Santa Cruz centro e as pessoas tem um poder aquisitivo um 

pouco maior do que a maioria dos usuários da clínica. Eu tenho acamados que foi 

por acidente de carro muitos anos atrás e envelheceu.Mas, maioria por questões de 

Alzheimer, quadro de demência não muito bem esclarecido ou sequela de AVC, que 

os anos foram passando, tudo assim acima de 70 anos,80 anos”.(Enfa L) 

 

“A maioria tem muito atendimento particular. Tem 

geriatra,fisioterapeutas,cuidador. Tem consulta da nossa equipe por que pegam 

medicamentos de hipertensão. Há alguns que fazemos coleta domiciliar, mas há 

outros que nem fazem questão, fazem questão quando querem pegar os 

medicamentos, quando querem que a enfermeira faça o curativo e aí a gente presta 

a assistência. Mas, alguns os exames de sangue são feitos em rede particular e 

alguns não querem nem o cadastro”.(Enfa L) 

 

O envelhecimento populacional é um dos grandes desafios a serem enfrentados nas 

próximas décadas, pois, à medida que os anos passam, a pessoa idosa pode ter a sua 

capacidade funcional comprometida, resultante da combinação do processo fisiológico do 

envelhecimento somada à comorbidade prévia. 

Dentre essas comorbidade hoje temos ademência da doença de Alzheimer que 

corresponde a 60% dos quadros demenciais, sendo a mais prevalente no mundo todo. 

Atualmente, 35,6 milhões de pessoas convivem com a doença e a estimativa é de que esse 

número praticamente dobre a cada 20 anos, chegando a 65,7 milhões em 2030.Ela é a 

principal causa de dependência funcional, institucionalização e mortalidade entre a população 

idosa e associada a vários fatores de risco como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes 

e hiperlipidemia (FROTA et all,2011). 
 

“Na minha área que a do Rola, é a mais pobre, mais pobre mesmo do 

território, a gente tem idosos que são muitos idosos, mas alguns só tem problema 

devido a velhice e que acabam ficando acamados. Na minha equipe eu não tenho 

nenhum idoso acamado por doença. Eles são frágeis mesmo da idade, da evolução 

da senilidade”.(Enfa E) 
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As populações envelhecem em consequência de um processo conhecido como 

transição demográfica, no qual há uma mudança de uma situação de mortalidade e natalidade 

elevadas, com populações predominantemente jovens, para uma situação com mortalidade e 

natalidade baixas, com aumento da proporção de velhos (COSTA et al., 2001, p. 184-200). 
Dessa forma, esse processo de transição demográfica em alguns países, e em 

diferentes continentes, representa o centro das preocupações de um conjunto de iniciativas 

internacionais relacionadas a velhice. Essa preocupação não é recente, pois na primeira 

assembleia mundial sobre o envelhecimento ocorrida em 1982, a Organização das Nações 

Unidas  adotou um  Plano de Ação Internacional para o envelhecimento que estabeleceu como 

proposta de garantir a população que envelhece, não apenas o prolongamento da vida, mas 

segurança e dignidade, além da manutenção da capacidade funcional de cada indivíduo, de 

forma que ele permaneça autônomo e independente pelo maior tempo possível se deixar de 

considera-locomo as cidadãos e cidadãs com plenos direitos(ONU,2002). 

 

5.1.1 Perfil sócio demográfico do idoso da Deolindo Couto 

 

FIGURA 2 - Aspectos demográficos  

 

Analisando os dados da figura acima sobre o perfil sócio demográfico do grupo de 

idosos, em relação à faixa etária, ela oscila entre 70 a 95 anos, o que paraMartins et al. (2007), 

estas informações nos mostram indivíduos idosos, possíveis portadores de alguma DCNTs 

que contribuiu para a obtenção de uma ou total dependência, e esses dados só veem 

corroborar com o ascendente crescimento da população idosa no Brasil.  
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Em relação ao sexo, foidestacada pelas equipes uma predominância de mulheres em 

relação aos idosos homens do território da Unidade, Camarano (2004) justifica que “a 

proporção do contingente feminino é mais expressiva quanto mais idosa for o segmento, fato 

este explicado pela mortalidade diferencial por sexo”. Pois, os homens devidos as suas 

atividades laborais, eles estão mais expostos aos riscos ocupacionais o que acaba por 

contribuir para um alto índice de mortes masculinas por causas; há também a diferença na 

ingestão de álcool e tabaco e diferenças de costumes em relação às enfermidades, já que, as 

mulheres frequentam mais os serviços de saúde (FELICIANO, MORAES, FREITAS, 2004). 

A predominância de idosos viúvos maior do que casadosé explicado por Turatti (2012) 

quando ele afirma que quanto maior o envelhecimento da população, maior é a possibilidade 

de mulheres idosas viverem sós. Somando-se a isso, podemos contar com fatores sociais que 

ainda estão atrelados as regras culturais de nossa sociedade onde é facilmente permitida a 

população idosa masculina a se casar novamente, e na sua maioria das vezes com 

companheiras jovens, fazendo com que a nova união para viúvos se torne muito mais comum 

e aceitável do que para a idosa viúva.  

Foi possível perceber também que a grande maioria dos idosos possuem filhos, porém 

esses filhos são por muitas vezes ausente do cuidado direto com esse idoso, devido ao fato de 

não conviverem mais na mesma casa. Eles acabam por deixar esse idoso aos cuidados de 

alguém não pertencente ao seio familiar, que tem como profissão prestar assistência e 

companhia a esse idoso, através de um serviço diferenciado, que contribui para ações em 

resposta às necessidades específicas dos idosos fragilizados e esse dado fica evidente nas falas 

abaixo: 
“A maioria das pessoas que eu tenho tem cuidador... eu não sei te 

informar, tem muitas pessoas que os filhos vêm uma vez por mês, nos fins de semana 

só para supervisionar. A gente não tem tanta informação da família, na verdade há 

casos que eles têm três turnos de cuidadores nessas casas ou mais e a família vai 

supervisiona, e há casos que tem cuidador e a família”. (Enfa L) 

 

 Estes dados podem refletir diretamente em termos de cuidado, uma vez que Caldas 

(2003) exprime que a dependência de uma pessoa idosa na família pode causar 

desestruturação na dinâmica, na economia e até mesmo na saúde dos elementos da família que 

se incumbem dos cuidados; chamando a atenção essencialmente aos idosos sem família e que 

não têm uma pessoa que assuma os cuidados, indispensáveis em situações de dependência, 

fazendo com que essas famílias criem arranjos para dar conta desse cuidar e esses arranjos na 
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grande maioria se retém em pagar por uma assistência através de um cuidador ou de uma 

equipe quase completa que vá dar conta das necessidades físicas e biológicas desse idoso em 

situação de fragilidade 

 

5.2 Tecendo cuidado ao idoso acamado 

 

No sentindo literal a palavra “tecer” traz alguns significados como: unir, 

entrelaçar,juntar uma coisa à outra ou entre si, e se pensarmos sobre isso relacionado ao 

cuidado podemos concluir que, tecer cuidado em saúde tem a ver com a criação de uma 

articulação intrínseca, capaz de criar conexão com todos os pontos de atenção à saúde no 

intuito de produzir o cuidado necessário que o usuário e sua demanda. 

Com isso,as equipesao tecerem ações que produzem o cuidado, acabam por ter a 

responsabilidade de fazer pontes adequadas e eficazes entre todas as esferas da assistência, 

para garantir ao usuário o cuidado necessário e a continuidade do mesmo.Porém, é importante 

salientar: o cuidado é a essência e envolve não apenas a conotação de ação (confortar, 

alimentar, medicar, trocar, ouvir, hidratar, etc...), mas também o aspecto subjetivo de se 

colocar ao lado do outro, perceber seu problema, procurar resolver, vincular-se. 

Em suma, o cuidado é entendido como uma ação integral, que de acordo com Pinheiro 

e Mattos (2003), tem significados e sentidos voltados para a compreensão de saúde como um 

direito de ser; é o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento; é o 

tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. 

Os profissionais das equipes de saúde devem atuar de forma efetiva junto ao idoso 

acamado e sua família nessa produção do cuidar.Com isso, a assistência prestada através 

daAD, que é uma modalidade de serviço de saúde capaz de produzir o cuidar a esses idosos 

acamados de maneira formal e informal, os profissionais de saúde mantem-se atentos à pessoa 

idosa, ao seu bem-estar, à rotina funcional e à inserção familiar e social. (SILVESTRE; 

NETO, 2003). 

Busca-se assim, conhecer as necessidades da família: 

 
“O bacana da clínica da família e que você acaba observando a família 

toda e daí você percebe o que uma pessoa acamada por trazer de reflexo para uma 

família toda...de organização, da questão do emprego ou tendo que trabalha ou sair 

do trabalho para ter que ficar em casa cuidado desse idoso”. (Enfa E) 
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Essas equipes possuem caráter interdisciplinar e multiprofissional. Porém, destaca-se 

o papel do ACS na ampliação da capacidade das Unidades de agirem na comunidade e nos 

domicílios, interagindo com as pessoas e famílias. Pois, eles são responsáveis por muitas das 

vezes do primeiro contato da comunidade com a Unidade, pelo cadastramento, mobilização 

de apoio, abrindo o serviço para as demandas e necessidades da comunidade e participando da 

construção das agendas das equipes. (NUNES et al., 2002). 

Os idosos portadores de incapacidades são também acolhidos pelo ACs (CAMPINAS, 

2002): 
“A partir do cadastramento das famílias, encontramos famílias que tem um 

idoso acamado ou um idoso debilitado ou os dois ou um parente que avisa na 

Unidade, e nos pede uma visita, ou algum vizinho que encontra a gente na rua. 

Então, agendamos a visita e vamos à casa para confirmar, vemos como está a 

situação, como esse ou esses idosos estão sendo tratados, se o ambiente é 

tranquilo...qualquer coisa falamos comunicamos a equipe e voltamos na família, 

com o médico e a enfermeira se for o caso”. (ACs P) 

 

A programação e periodicidade dos atendimentos dependem das necessidades de 

cada idoso acamado. Por ser uma faixa da população que deve receber maior atenção, pois, 

em grande porcentagem, trata-se de portadores de múltiplos problemas e incapacidades 

(CALDAS, 2003; KARSCH, 2003): 

 
“Geralmente eles solicitam... tem o acompanhamento... o ACs vai uma 

vez a cada seis meses, o médico, o enfermeiro vai também. Acaba ficando um pouco 

mais mensal, um pouco mais mensal ou semanal as vezes quando tem feridas”. 

(Enfa L) 

 

 “É realizada visita, a princípio, pela enfermagem; dependendo do 

problema, pode ser feita pela equipe inteira”. (Enfa L) 

 

“Se tiver lesões nos vamos intervir. A imunização também fazemos, a 

gente está sempre monitorando dessa forma e outra coisa que a gente faz também é 

a avaliação do pé diabético, a gente faz em casa. Então, o que eu posso fazer de 

avaliação em âmbito da casa ou coleta domiciliar por que pessoa não está indo no 

plano ou está falho, a gente faz”.(Enfa L) 

 

Terra et (2006) apontam que o cuidado requer do cuidador responsabilidade, 

solidariedade, uma profunda mudança na maneira de perceber o ser humano. Na 
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visitapromovida a partir da AD, uma das funções da equipe de saúde, é a do apoio ao cuidador 

(KARSCH, 2003):  
 

“A gente percebe que a pessoa que o cuidador desses idosos tem muitas 

dúvidas. Porque nem todo cuidador tem formação de fato e aí você acaba 

estimulando ele a cuidar da forma correta. Mas, no geral eu sou bem recebida por 

esses cuidadores e também a gente faz orientação, eu diria um treinamento”. (Enfa 

L) 

 

“Depende muito, as vezes a gente consegue orientar o cuidador. O 

cuidador geralmente tem uma boa aceitação, principalmente com a conduta de 

curativo, as vezes a alimentação, nunca tive problema com cuidador, elas são bem 

tranquilas. No geral temos uma boa relação com os cuidadores desses idosos. A 

abordagem que a gente é isso, a gente orienta o familiar e o cuidador”. (Enfa L) 

 

Sinceramente muita das vezes a gente faz as orientações ao familiar ou aos 

cuidadores como lidar com o paciente acamado, como lidar com o paciente na 

situação de lidar com o paciente com Alzheimer, que as vezes se desestabiliza e fica 

agressivo, as vezes a família se destrutora toda e vem aqui pedindo ajudar”. (Enfa 

E) 

 

5.3 O cuidado em rede 

 

Para Mattos (2006), quando um serviço se organiza com o objetivo de oferecer apenas 

assistência médica, a tendência é que os usuários o procurem apenas para a solução das 

doenças. Porém, ao abordar o usuário nas suas diferentes necessidades, estabelece estratégias 

que passam pela organização de atividades educativas, promocionais, preventivas e 

assistenciais, alcançar outras necessidades que não às apresentadas pelo usuário. Nesse caso, o 

sistema de saúde não está organizado para uma doença, para uma queixa ou para o 

enfrentamento de um problema específico, mas organiza-se a partir de ações que contemplam 

o outro como sujeito de direitos. 

Nessa perspectiva de Jacob-Filho (2009, p. 4D) enfatiza que: o compromisso 

individual com as próprias metas e os deveres devem estar de acordo com um compromisso 

coletivo com todos os que dependem do resultado desta atuação. Já que, as redes de cuidado 

não se consolidam com eficácia sem a participação social, sem o envolvimento dos sujeitos, 
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na certeza de que, se a atenção individual deve ser buscada, a luta pelo coletivo se faz 

constante. 

Este núcleo adiciona o sentido do trabalho ao idoso acamado com outros pontos de 

cuidado na rede de saúde. Aqui tratamos da relação com o Programa de Atenção Domiciliar, 

O Núcleo de Atenção à Saúde da Família e outros pontos que dão suporte ao idoso acamado, 

sendo este institucionalizado ou não, ou seja, reconhecemos aqui, como ponto de cuidado a 

família e todos os arranjos produzidos para o suporte de vida no domicilio. 

Assim sendo, convém perceber através das falas das enfermeiras, como o cuidado em 

rede se produz na equipe de saúde da CF Deolindo Couto a esse idoso acamado: 

 
O PAD, eu particularmente não tenho muita coisa boa para falar do 

PAD. Eu não precisei de muitos pacientes para falar do PAD. Os próprios pacientes 

relatam que eles não mantem o acompanhamento, é mais uma coisa de avaliação. 

Por exemplo: se precisa de um fisioterapeuta, não é no PAD, é pelo SISREG “… aí 

o paciente meio que reclama”.(Enfa E) 

 

“O PAD ele na verdade funcionaria através da reabilitação do paciente 

que saiu do hospital, ele tem uma equipe compota de medico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eles vão até a casa do paciente nessa 

transição para saber como estão as coisas, até deixar nas mãos da clínica”.(Enfa 

E) 

 

“Só que é assim, a minha área é de risco, o meu paciente quando 

precisou do PAD, ele teve que sair de lá, e ir para outro canto. Ele ia para casa de 

sua irmã para receber o PAD, pois o PAD não entra”.(Enfa E) 

 

“Não mobilizamos o PAD, por que o paciente que foi do Pedro II ele já 

vem com o encaminhamento para o PAD”.(Enfa L) 

 

O PAD,é um programade atenção domiciliar que oferece assistência humanizada e 

integral na casa de pacientes, que necessitam de um acompanhamento mais próximo, mas que 

não precisam mais de hospitalização. É formado por equipe multiprofissional(médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo),que realizam ações de saúde que têm 

como características comuns intervenções terapêuticas realizadas no interior do domicílio, 

para usuários com necessidades de cuidados (BRASIL, 2012). 

A fala das enfermeiras evidencia que o PAD na região de Santa Cruz, não 

proporciona ao usuário a assistência integral domiciliar, para o qual ele foi criado, dando a 
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impressão que a assistência ofertada pelo mesmo parece ser algo inconsistente, frágil, onde a 

continuação do cuidado não é feita deixando assim o idoso acamado sem cobertura 

assistencial devida, fazendo com que a Unidade acabe por reassumir os cuidados a esse idoso. 

 Outra fala importante é quando a questão do cuidado em rede esbarra no sistema de 

regulação, o SISREG que foi criado com o intuito de assegurar e agilizar o atendimento ao 

usuário, mais em muitos das vezes não consegue ser efetivo como podemos perceber segundo 

a fala daEnfa E: 
“Nosso idoso acamado é muito difícil acompanhar, por que ele necessita 

muitas vezes de um geriatra, de um fisioterapeuta, de um fonodiologo. Muitas das 

vezes o médico de família não dá conta do que um médico especialista daria conta”  

 

“ ...então, a gente faz o encaminhamento, muitas vezes a pedido da própria família. 

Só que esse especialista não tem perto...o médico encaminha mais o usuário não 

vai. A família não leva por que é longe, por que precisa de um carro disponível, 

para a gente fazer e difícil por que o idoso não consegue se mobilizar devido a sua 

condição, a gente consegue fazer essa consulta na casa, mas o especialista não vai 

vir fazer isso. A gente depende de um feedback, de uma rede que permita esse 

atendimento”.(Enfa E) 

 

O SISREG é um Sistema on-line desenvolvido pelo DATASUS – Departamento de 

Informática do SUS/MS, passou a integrar com o Cartão Nacional de Saúde. Visa agilizar e 

garantir qualidade ao processo de regulação nacional, dando assim uma maior credibilidade 

aos dados dos pacientes atendidos para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório, indo 

da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do 

fluxo e a otimização na utilização dos recursos, além de integrar a regulação com as áreas de 

avaliação, controle e auditoria (BRASIL, 2014). 

Esse mecanismo de regulação pare esse perfil de usuário da Unidade, acaba por não 

alcançar o pretendido, não se mostrando como uma ferramenta potente na produção do cuidar 

como vemos abaixo: 
“... muitas vezes ele é muito rápido, abre a vaga para daqui a há dois 

dias, só que também muitas vezes esse idoso acaba perdendo a consulta, pois a vaga 

que aparece é para um local muito longe família, não estava ou não tem tempo 

suficiente para se organizar e levar esse idoso. E ele acaba perdendo a consulta. 

Daí eu preciso jogar esse cara para outro canto, mas aí ele empaca aqui 

dentro”.(Enfa E) 

 



41 
 

Pois é, um mecanismo constituído por tecnologia dura, que segundo Merhy (1997, 

p.385) a faz referência ao uso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e 

estruturas organizacionais. O que acaba por não se aproximar da realidade de vida do usuário 

e colabora por não entender o seu contexto de vida impossibilitando a adequação às 

necessidades de cada idoso acamado. 

Outro impedimento em produzir um cuidado integral ao idoso acamado que é 

enfrentado pelas equipes de saúde tenha a ver com a questão da composição do NASF na 

Unidade. 
 

“Hoje na Unidade pelo NASF, contamos com um profissional educador 

físico, uma psicóloga e uma psiquiatra. Essa composição não é estática e sempre 

pode variar e isso acaba por prejudicar a nossa assistência a esse idoso 

acamado”.(Enfa L) 

 

“Nos hoje não temos a Unidade um fisioterapeuta, um geriatra, que 

seriam especialidades chaves para atender o nosso idoso da melhor forma. Não 

temos também a presença da Assistente Social, quando temos algum caso que 

precisamos de um parecer dela acionamos uma que é emprestada para mais de uma 

Unidade, só que ela sozinha não consegue dar conta, são muitos casos”.(Enfa E) 

 

O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes 

Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, 

compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas 

equipes. Ele foi criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a 

integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da 

clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos 

territórios (BRASIL,2008). 

A questão de não ter profissionais do NASF com especificidade para assistir ao idoso 

acamado, acaba por se tornar uma questãodelicado que a Unidade não consegue ter resolução. 

Pois, osprofissionais que hoje estão à disposição da unidade através do NASF não conseguem 

olhar por esse idoso em todas suas demandas. Fazendo com que por muitas vezes as famílias 

que possuem um poder aquisitivo mais estabilizado não se utilizem da assistência ofertada 
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pela Unidade paguem por essa assistência especifica. E os idosos acamados de famílias onde a 

opção de pagar pela assistência é nula, fazendo com que seu caminhar pela rede não seja de 

maneira fluida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Frente ao envelhecimento populacional e ao meio ao qual esse idoso está inserido, 

conclui-se que as condições de vida do idoso acamado portador ou não de alguma DCNT 

predispõem o surgimento de diversos agravos à saúde. Essa condição requer um olhar 

singular e resolutivo as suas demandas, uma vez que temos o conceito de saúde é definido 

como um bem-estar completo e não meramente ausência. 

Com isso, deve-se ofertar a esse idoso uma assistência integral e resolutiva com a 

abordagem completa, contemplando todas as ações de saúde adequadascapaz de promover 

uma resposta satisfatória na produção do cuidado. Deve-se também enfrentar o desafio de 

cuidar e não apenas atender o usuário, não importa em que ponto de atenção ele se encontra 

ou em que momento de sua trajetória. 

Sendo assim, devemos de maneira coletiva contribuir para a criação de uma rede de 

cuidado capaz de promover a esse idoso acamado melhora em sua qualidade de vida e para 

isso é preciso se ter como objetivo principal oferecer suporte adequado para que ele tenha 

uma assistência domiciliar efetiva e eficaz.Determinando seu cuidado a partir de sua 

demanda, não só por sua patologia, grupo etário ou área de risco, possibilitando que todo o 

cuidado seja centrado nele próprio. 

Possibilitando assim, que esse idoso acamado seja visto por inteiro, dentro de sua 

realidade, proporcionando a partir daí intervenções mais efetivas. As equipes têm a 

responsabilidade de fazer pontes adequadas e eficazes entre todas as esferas da assistência, 

para garantir a continuidade do cuidado. 

Portanto, desdeda construção da nossa formação profissional precisamos compreender 

que nossa atuação como enfermeiros participante de uma equipe de cuidados, deve 

proporcionar um cuidar mais humano e individualizado, na qual, muitas vezes, demanda que 

todos os profissionais de saúde estabeleçam uma escuta ativa, afetuosa das angústias, dos 

desejos do idoso/família/cuidador. 
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