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RESUMO
A Assistência Domiciliar (AD) tem surgido como uma modalidade alternativa de
atenção à saúde, já estando consolidada em alguns países desenvolvidos. O objeto
de estudo desta pesquisa é, a visita domiciliar como uma estratégia voltada à
prevenção de agravos e promoção da saúde para os pacientes adultos e idosos com
doenças crônicas não transmissíveis após a alta hospitalar. Questão norteadora: A
visita domiciliar pode auxiliar na redução das taxas de reinternação hospitalar de
pacientes adultos e idosos com doenças crônicas não transmissíveis que tiveram alta
das enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)? Tendo a
pesquisa, o seguinte objetivo geral, propor a implementação do Programa de
Atendimento Domiciliar (PAD) em Niterói, com público alvo, adultos e idosos com
doenças crônicas não transmissíveis após alta do Hospital Universitário Antônio
Pedro e objetivos específicos: - avaliar as ações educativas implementadas, durante
a visita domiciliar, através de contatos telefônicos ou caso necessário, nova visita
domiciliar aos pacientes elegíveis ao projeto;-avaliar a satisfação da clientela frente
às ações educativas desenvolvidas no domicílio, por meio de formulários utilizados
durante a visita domiciliar;- analisar a taxa de reinternação hospitalar e as causas de
reinternação da clientela atendida na ação; - discutir a relevância da implementação
de um programa de atendimento domiciliar para os moradores do município de
Niterói e São Gonçalo. A pesquisa foi desenvolvida inicialmente com a avaliação da
clientela em potencial, ainda no cenário hospitalar (HUAP), visando o
reconhecimento de possíveis sujeitos da ação, contou com um n amostral de 30
pacientes e a abordagem aos mesmos, foi realizada ao longo da semana, durante as
atividades de ensino teórico-prático da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e
do Idoso I. A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto é a da
pesquisa participante. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, em 02/12/2011
com o CAAE: 0391.0.258.000-11. Apesar das diversas limitações enfrentadas os
resultados apresentados, pelos diferentes grupos, permitem nos afirmar que os
objetivos propostos foram alcançados e a relevância do estudo é comprovada por
meio da congregação de diversos assuntos, para que seja possível a discussão a
respeito do tema abordado na pesquisa e a comprovação da necessidade de
implementação do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), nos referidos
municípios. Palavras Chaves: Enfermagem, Visita Domiciliar e Promoção da Saúde.

ABSTRACT
the Home Health Care (HHC) has emerged as an alternative form of health care already
being consolidated in some developed countries. The object of this study is, home visits
as a strategy aimed at disease prevention and health promotion for older adults and
patients with chronic diseases after discharge. Question: Home visits can help reduce
the rates of hospital readmission for adult and elderly patients with chronic diseases
who were discharged from the wards of the Hospital Universitário Antonio Pedro
(HUAP)? Since the survey, the following general objective to propose the
implementation of the Home Care Program (HCP) in Niterói, with the target audience,
adults and seniors with chronic diseases after discharge from Hospital Universitário
Antônio Pedro and specific objectives: - to assess the actions education implemented
during the home visit, by telephone calls or if necessary, another home visit to eligible
patients to the project;-evaluate customer satisfaction in the face of educational
activities undertaken at home by means of forms used during home visits; - analyze the
rate of rehospitalization and the causes of readmission of patients seen in action, discuss the significance of implementing a program of home care for the residents of the
city of Niteroi and Sao Goncalo. The survey was initially developed to evaluate the
potential clientele, still in the hospital setting (HUAP), to the recognition of possible
subjects of the action, had a sample size of n 30 patients and the same approach was
carried out throughout the week, during activities of theoretical and practical discipline
in Adult Health Nursing and the Elderly I. The methodology adopted for the
development of the project is that of participant research. Research approved by the
Ethics Committee (CEP), Faculty of Medicine / University Hospital Antônio Pedro, on
02/12/2011 with the CAAE: 0391.0.258.000-11. Despite the various constraints faced
the results presented by different groups, allow us to state that the goals were achieved
and the relevance of the study is proven by the congregation of various subjects so that
it is possible the discussion of the subject in the research and evidence of the need for
implementation of the Home Care Program (HCP), in those municipalities. Keywords:
Nursing, Home Visit and Health Promotion.
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1. INTRODUÇÃO
O surgimento do Home Care ou da Assistência Domiciliar (AD) não é um
processo novo de organização da prestação do cuidado em saúde e de enfermagem. O
processo de atendimento domiciliar já ocorre em na sociedade desde a antiguidade,
visto que a presença do “médico da família”, da parteira, do curandeiro ou mesmo do
boticário, não era rara em muitos ambientes familiares. Desta forma considera-se a
importância que estes profissionais da área de saúde tinham na sociedade.
De acordo com Rehem e Trad (2005, p.4), a primeira unidade de Assistência
Domiciliar surgiu nos Estados Unidos em 1947 e teve como motivações iniciais
descongestionar o hospital e proporcionar aos pacientes e familiares um ambiente
psicológico mais favorável. A partir de então, as experiências deste tipo multiplicaramse na América do Norte e Europa. Nos EUA, dados de 1999 revelam que existiam
20.215 organizações, cobrindo mais de oito milhões de pacientes por ano (National
Association for Home Care, 2000).
Segundo os mesmos (2005, p.3) no Brasil, provavelmente a primeira experiência
de abordagem domiciliar teria sido a desenvolvida pelo Serviço de Assistência Médica
Domiciliar e de Urgência – SAMDU, criado em 1949 ligado inicialmente ao Ministério
do Trabalho, tendo sido incorporado pelo Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) em 1967. Outra experiência relatada por Silva (2001), refere-se à Fundação de
Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP), criada em 1960 e extinta em 1990, que
desenvolvia entre outras atividades: oferta organizada de serviços na unidade, no
domicílio e na comunidade; abordagem integral da família; visita domiciliar, realizada
por visitador sanitário e auxiliar de saneamento para atividades de promoção, prevenção
de doenças, monitoramento de grupos de risco; e vigilância sanitária.
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Os autores (2005, p.5) afirmam ainda que a implantação da AD no Brasil como
uma atividade planejada se iniciou pelo setor público, com o Serviço de Assistência
Domiciliar do Hospital de Servidores Públicos do Estado de São Paulo (HSPE), que
funciona desde 1963. Entretanto a sua expansão vem se dando por meio do setor
privado. No ano de 2000 evidenciava-se a existência de cerca de 150 empresas privadas
conhecidas como serviços domiciliares no país. No setor público, as demais
experiências existentes são incipientes e resultam de iniciativas de um ou outro gestor
ou de grupos de profissionais de um hospital.
Vários autores atribuem o crescimento dos Programas de Atenção Domiciliar à
“mudança do perfil etário da população”, cujo aumento da população idosa impacta em
necessidades e custos em relação aos serviços de saúde. Este é portanto mais um dado
que corrobora com a idéia geral de que as operadoras de saúde se veem compelidas a
iniciarem um processo de reestruturação produtiva, que tem suas bases na busca por um
novo modelo de produção do cuidado (FRANCO E MEHRY, 2008, p.2).
As instituições financiadoras ou prestadoras de serviços de saúde no âmbito
público ou privado têm-se preocupado com o crescimento dos custos desses serviços,
especialmente na área hospitalar. Entre outros motivos, esse aumento decorre da
incorporação de novas tecnologias assistenciais e do envelhecimento da população, o
que aumenta a demanda por assistência de maior complexidade. Além dos custos a ela
associados, a assistência hospitalar tem sido frequentemente questionada por apresentar
uma abordagem tecnicista, descontextualizada da história de vida dos usuários. Esses
aspectos têm reforçado a necessidade de implementação de ações de saúde voltadas para
uma prática mais humanizada, em que se respeitem os direitos do usuário, com
preservação de suas relações familiares e valores socioculturais (REHEM e TRAD,
2005, p.2)
Para o enfrentamento dessas questões, têm se buscado alternativas à intervenção
hospitalar, destacando-se as ações de assistência ambulatorial e, de forma ainda muito
incipiente

no

Brasil,

abordagens

no

contexto

domiciliar.

São

estratégias

racionalizadoras que visam a uma redução da demanda por atendimento hospitalar ou à
redução do período de permanência dos pacientes internados, mas que incluem,
também, uma preocupação com uma humanização da atenção. Assim, a Assistência
Domiciliar (AD) tem surgido como uma modalidade alternativa de atenção à saúde, já
estando consolidada em alguns países desenvolvidos (REHEM e TRAD, 2005, p.2).
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A esse respeito, Christovam (2009) destaca a implantação nos serviços de saúde
de modelos de gestão, cujo foco assistencial centra-se no usuário e não somente nos
procedimentos e/ou nos profissionais, além da preocupação com a qualidade do cuidado
prestado e com a organização do processo de trabalho de seus profissionais, como as
principais mudanças ocorridas nos serviços de saúde a partir dos anos oitenta do século
vinte.
Esse modelo de gestão a que se refere Christovam (2009) toma por base o
modelo de atenção à saúde fundamentado nas necessidades e demandas da população
por ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde e, na perspectiva
holística e interdisciplinar de prestação de cuidados a usuários dos serviços de saúde de
baixa e média complexidade envolve o desenvolvimento de ações educativas e
interventivas junto aos clientes, familiares e à equipe de saúde e de enfermagem
voltadas à promoção, recuperação da saúde e a prevenção de agravos.
Ainda neste contexto Rosseto-Mazza (1994) expõem que há uma necessidade de
reversão de um modelo de assistência hospitalar, ainda hegemônico, em busca de uma
assistência integral, equânime e que possa garantir a autonomia e a qualidade de vida de
quem necessita de cuidados. Neste mesmo ano Ministério da Saúde propôs a criação da
Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o objetivo de reorganizar a prática
assistencial, em busca da substituição do modelo médico-hegemônico vigente, por uma
modelo com base na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que
ocasionem risco à saúde da comunidade.
Segundo Azeredo et al. (2007, p.2) a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
pauta-se numa assistência: universal, integral, equânime, contínua e resolutiva à
população, em ambiente domiciliar e em Unidades Básicas de Saúde. O Programa tem
por objetivo a atenção às reais condições de risco as quais as famílias estão expostas
com vistas numa intervenção mais apropriada à minimização desses riscos. Para isso
conta com uma equipe multiprofissional e de agentes comunitários, que por meio de
visitas domiciliares, reconhecem as condições de saúde e discutem estratégias a serem
implementadas para prevenção de agravos e promoção da saúde.
Nesse sentido, a visita domiciliar se traduz como uma estratégia de
acompanhamento extra-hospitalar que tem por objetivo central a atenção às famílias e à
comunidade, sendo entendidas, família e comunidade, como entidades que influenciam
no processo de adoecer dos indivíduos, que são regidos pelas relações que estabelecem

14
nos contextos em que estão inseridos (SAKATA et al.,2007,p.2). Essa abordagem extrahospitalar traz benefícios, sobretudo quando existe uma metodologia para abordar os
diferentes problemas que o indivíduo pode apresentar, dadas as condições
socioambientais que interferem na sua situação de saúde ou doença. Onde a saúde pode
ser compreendida como o resultado de uma série de fatores que incluem: estilo de vida,
condições biológicas e acesso aos bens e serviços, diretamente relacionado aos
determinantes de saúde de uma comunidade, ampliando as concepções que minimizam
os problemas sanitários ao âmbito das doenças e dos serviços de saúde
hospitalocêntricos,

destacando-se

os

aspectos

da

promoção

e

prevenção

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2002).
Por isso, reconhecer as condições socioambientais que afetam a pessoa, bem
como suas próprias condições de saúde, com o objetivo de trabalhar questões educativas
com base nesse enfoque, é fundamental na busca pela qualidade de vida de quem sofre
de doenças crônicas, que frequentemente ocasionam internações. A preocupação com a
interferência do ambiente nas condições de saúde do indivíduo, data do início da
Enfermagem Profissional, a qual Florence Nightingale (1820-1910) foi a fundadora. Ela
postulava em sua Teoria Ambientalista a necessidade de atenção ao ambiente, dado que
à época tais condições não eram valorizadas e com isso as taxas de mortalidade por
infecção eram muito altas. Desta forma hoje compreende-se que o postulado de
Nightingale não foi superado, ele é até hoje razão de muitas pesquisas e a Teoria
ambientalista faz parte da formação de todas as enfermeiras ao redor do mundo.
A visita domiciliar representa um espaço não somente para reconhecimento das
condições de saúde e socioambientais, mas também um espaço para educação em saúde,
onde destaca-se a relevância das orientações educativas que podem ser compartilhadas
durante a visita. O estudo de Azeredo et. al. (2007, p.7) aponta para o relato de alguns
usuários, que durante as visitas domiciliares, receberam informações importantes e
orientações sobre cuidados sanitários, que serviram de estímulo para mudanças
saudáveis de comportamento, tais como: a utilização de filtros para o tratamento da
água ou a fervura da mesma nas residências onde não existiam filtros. Diante do
exposto compreende-se a visita como uma ferramenta que pode contribuir com a
redução de taxas de reinternação hospitalar, quando as suas causas estão relacionadas à
falta de orientações.

15
Desta forma é indispensável que se reconheça a Assistência Domiciliar dentro de
suas mais variadas ações confere aos indivíduos orientações sobre saúde, subsídios
educativos, atendimento mais humanizado, dentre outros e que tem como objetivos à
promoção, à manutenção e à reabilitação da saúde, além de ser baseada em um menor
custo quando comparada ao atendimento hospitalar, vale salientar que por permitir a
permanência do paciente/cliente em sua residência acaba por lhe conferir uma melhor
qualidade de vida, com isso possibilitando em muitos casos uma melhora mais rápida
ou mesmo um final de vida mais digno

1.1. JUSTIFICATIVA

Optou-se por tratar do tema atenção domiciliar, por perceber que nos Municípios
de Niterói e São Gonçalo do Estado do Rio de Janeiro há uma grande parcela da
sociedade, em maioria idosos, que poderiam realizar seus tratamentos em seus
domicílios e não o fazem. Há uma carência nos referidos municípios de um programa
do Sistema Único de Saúde, realmente voltado para o atendimento domiciliar, que
propicie condições do paciente deixar o ambiente hospitalar para retornar ao ambiente
doméstico.
O município de Niterói, conforme exposto pelo IBGE de 2010, ocupa uma área
de 133,916 quilômetros quadrados, análogo a aproximadamente 0,30% da área total do
Estado do Rio de Janeiro, abrigando um contingente populacional equivalente a 487,562
pessoas. Sendo, portanto, a quinta cidade em população e em densidade demográfica no
Estado, com 3.640,80 habitantes por quilômetro quadrado. Geograficamente, a cidade é
dividida em cinquenta e dois bairros. Para efeito de planejamento políticoadministrativo, a cidade foi organizada em cinco regiões administrativas subdividas em
secretarias regionais.
A expansão de favelas em Niterói surpreende. De acordo com informações
divulgadas pela Prefeitura, entre 2004 e 2008, a cidade ganhou 30 novas comunidades,
totalizando hoje 130, em todo o município. A situação, no entanto, vem se agravando ao
longo dos últimos oito anos. O número de favelas praticamente triplicou a partir de
2000, quando o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
registravam apenas 43 favelas. Atualmente, aproximadamente 20% da população — ou
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seja: 96 mil dos 487,562 mil habitantes da cidade - vivem em locais dominados pela
pobreza. (JORNAL O FLUMINENSE, novembro de 2010).
Pesquisa divulgada pelo Correio do Brasil em março de 2008, traçou o perfil de
comunidades carentes da cidade e revelou o grau de carência por serviços públicos
primários. Em comunidades que chegavam a abrigar até 5 mil pessoas, como era o caso
do Preventório, em Charitas, a estrutura precária das moradias, uma rede de esgoto
limitada e a baixa qualidade de vida passavam longe dos indicadores sociais que
elevaram o município no terceiro lugar da listagem estadual do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Vale ressaltar que neste período os dados obtidos
apontavam que a maioria dos moradores dessas comunidades recebiam até três salários
mínimos para sustentar famílias de três a quatro filhos. Segundo a concessionária Águas
de Niterói, apenas 62% destas comunidades possuíam rede de esgoto. E destes segundo
informações do IBGE algo entorno de 11% , próximo a 55 mil pessoas, viviam em
situação de miséria, ou seja, sobreviviam com até meio salário mínimo por família.
Ainda segundo esta pesquisa, as cinco maiores comunidades carentes de Niterói,
até a data da pesquisa, são o Morro do Preventório, em Charitas, com 4.870 habitantes;
Vila Ipiranga, no Fonseca, com 3.813; Morro do Estado, no Centro, 3.202; Buraco do
Boi, no Barreto, com 2.638, e Morro da Igrejinha, no Largo da Batalha, com 2.578
moradores.
Já o município de São Gonçalo, de acordo com o IBGE de 2010 ocupa uma área
de 247,709 quilômetros quadrados. Segundo estimativa do mesmo, em 2010 a
população da cidade contava com aproximadamente 999,728 pessoas, com densidade
demográfica de 4.035,90 hab/km² e estimativa de 1.008.65 de pessoas para 2011.
Sua área total corresponde a 5% da área da região metropolitana do Rio de
Janeiro, é a décima sexta mais populosa do país. São Gonçalo, encontra-se no lado
oriental da Baía de Guanabara, é atravessado por três grandes vias de acesso: RJ-106,
RJ-104 e BR-101. Limita-se ao Norte, com Itaboraí e a Baía de Guanabara. Ao Sul, com
Maricá e Niterói. A Leste, com Itaboraí e Maricá a Oeste, com a baía de Guanabara e
Niterói.
Nos referidos municípios a ação de atendimento domiciliar ainda é desenvolvida
por diversas empresas particulares, já que os municípios como dito acima não possuem
um Programa de Atendimento Domiciliar, porém estes possuem para a uma grande
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parcela da população, um custo muito elevado, o que torna inviável o acesso destes a
este tipo de serviço.
O direito a saúde é garantido pelo SUS, já que a legislação brasileira
regulamenta a modalidade de atendimento domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS)
com a Lei Federal nº 10.424/02 (BRASIL, 2002), que é incorporada à Lei Federal nº
8.080/90. Outra regulamentação foi produzida no âmbito da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº.
11/06 (BRASIL, 2006), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de
Serviços que prestam atenção domiciliar. Em 2006, o Ministério da Saúde instituiu a
Internação Domiciliar no SUS, com a Portaria Ministerial nº 2.529/06 (BRASIL, 2006).
No entanto, apesar de todo reconhecimento dessa modalidade de atenção, só
recentemente, mediante projetos específicos, ela passou a receber apoio financeiro da
esfera federal no âmbito do SUS.
O desenvolvimento deste estudo se justifica na medida em que contribui para
expor a importância da visita domiciliar, como forma de continuação do tratamento
iniciado em ambiente hospitalar, bem como na prevenção de agravos da doença base e o
surgimento de comorbidades; evidenciando o importante papel do profissional de
Enfermagem no cenário domiciliar e as contribuições que este pode dar para a melhora
ou manutenção da saúde de um indivíduo, através de ações educativas em saúde.

1.2. OBJETO DE ESTUDO

A visita domiciliar como uma estratégia voltada à prevenção de agravos e
promoção da saúde para os pacientes adultos e idosos com doenças crônicas não
transmissíveis após a alta hospitalar.

1.3.QUESTÃO NORTEADORA

A visita domiciliar pode auxiliar na redução das taxas de reinternação hospitalar
de pacientes adultos e idosos com doenças crônicas não transmissíveis que tiveram alta
das enfermarias do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)?
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Discutir a relevância da implementação de um programa de atendimento domiciliar
para os moradores do município de Niterói e São Gonçalo.

1.4.2. Objetivos Específicos
•

Descrever as ações educativas implementadas, durante a visita domiciliar,
através de contatos telefônicos ou caso necessário, nova visita domiciliar aos
pacientes elegíveis ao projeto;

•

Avaliar a satisfação da clientela frente às ações educativas desenvolvidas no
domicílio, por meio de formulários utilizados durante a visita domiciliar;

•

Analisar a taxa de reinternação hospitalar e as causas de reinternação da clientela
atendida na ação;

1.5. RELEVÂNCIA

Este estudo mostra-se imensamente significativo para a pesquisa, à medida que,
na busca por estudos, observou-se que há poucos trabalhos abordando esta temática. Os
descritores propostos foram: Enfermagem, Visita Domiciliar e Promoção da Saúde, no
entanto, ao utilizarmos estes integrados, na biblioteca virtual em saúde (BVS), não foi
encontrado nenhum artigo; só foi possível obter êxito, ao pesquisarmos estes descritores
separados, e também ao utilizarmos outros, tais como assistência domiciliar, doenças
crônicas, idoso, adulto, educação em saúde e programa saúde da família.
Para o meio acadêmico, este trabalho tem grande valia, já que não há uma
disciplina específica para discussão da importância da visita domiciliar em todas as suas
dimensões (eletiva ou optativa), dentro da faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal Fluminense, este tema acaba sendo abordado de modo vago e superficial, em
algumas disciplinas, deixando os alunos com uma lacuna no conhecimento. A produção
deste trabalho e dos artigos gerados a partir deste, vêm como uma forma de preencher
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esta lacuna, contribuindo com isso como fonte de pesquisa para que futuramente muitos
outros trabalhos sejam gerados, a partir deste, tanto pelos alunos quanto pelos
profissionais das minhas diversas áreas da saúde, não somente alunos da Enfermagem
ou da Universidade Federal Fluminense, desta forma ampliando o conhecimento e a
discussão à respeito do assunto.
Sua significância é reforçada ao analisarmos a condições sociais, econômicas,
saúde e densidade populacional dos municípios de Niterói e São Gonçalo, uma vez que
os referidos municípios possuem características e necessidades suficientes, conforme
exposto no item 1.1, para terem a implementação do Programa de Atendimento
Domiciliar (PAD).
Para debater a temática desta pesquisa é indispensável ter o domínio de diversos
outros assuntos, ou pelo menos a ciência. Não há como discutir Programa de
Atendimento Domiciliar (PAD), sem ter de fato compreendido o Programa Médico de
Família e o Programa Saúde da Família (PSF), também não há possibilidade de dar
início a uma altercação sobre este tema, sem que antes, tenha tido a percepção de que
estes assuntos estão intrinsecamente ligados à população, suas condições de saúde,
socioambientais, moradia, socioeconômicas, e outros fatores condicionantes, que afetam
diretamente saúde do indivíduo, com isso os focos e objetivos destes programas, na
prática, variam de acordo com a necessidade de cada área atendida.
É essa falta de conhecimento que faz com que esbarremos comumente em uma
confusão entre a população e até mesmo entre os profissionais de saúde, em relação à
definição dos objetivos, metas, ações e equipe do PMF em Niterói ou PSF, em São
Gonçalo e PAD; isto ocorre, pois de modo geral os dois primeiros programas são mais
difundidos, até mesmo mais populares e o PAD, é mais recente e ainda pouco
divulgado.
Para que haja um maior esclarecimento sobre os programas citados, faz-se
necessário, uma explanação à respeito dos mesmos.
De acordo com a obra de Hubner e Franco (2007), o Programa Médico de
Família (PMF) começou a atuar nas comunidades de Niterói no ano de 1992, decorrente
de extensas discussões, nas décadas de 80 e 90, sobre as mudanças que deveriam
ocorrer no sistema de saúde do município. A formulação do PMF se deu com base nas
experiências do Ministério de Saúde Pública de Cuba. Nos anos de 1990 a 1992 foi
desenvolvida a concepção do programa, com o apoio de profissionais cubanos, por meio
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do Ministério da Saúde. A característica central da mudança do modelo de saúde que
Niterói viveu foi um processo de descentralização acompanhado pelo controle social
das políticas de saúde.
Segundo Mara (2003, p.10), o primeiro procedimento metodológico para
implantar o PMF foi o de selecionar as áreas geográficas com população de baixa renda
entre 3.500 e 4.000 habitantes. A área deve apresentar pré-requisitos básicos como ter
uma infraestrutura mínima, uma estrutura socioeconômica fechada constituindo
conjunto populacional definido, apresentar uma relativa independência em relação às
comunidades vizinhas de forma a permitir uma população mais estável e definida,
possuir uma organização comunitária com vínculos locais e ainda, fornecer
possibilidade de referenciamento às unidades da rede do SUS, determinada por distância
geográfica e vias de acesso. Escolhida a comunidade, ela é dividida em setores de 200 a
250 famílias (cerca de 1000 a 1200 pessoas residentes). Cada setor é atendido por uma
equipe básica, composta por um médico generalista e uma auxiliar de enfermagem. O
número de equipes é proporcional à população. Assim, uma comunidade de quatro mil
moradores (média atual) dispõe de até quatro equipes básicas, sendo uma para cada
setor constituído. Neste momento, cerca de dez por cento da população de Niterói, o
que é equivalente a aproximadamente quarenta por cento da população residente em
áreas de risco é atendida pelo programa.
Após, a compreensão do PMF, uma indagação torna-se pertinente, por que neste
modelo de atenção, todo cuidado e ações em saúde são centradas no médico generalista?
E os outros profissionais em saúde, inclusive os médicos especialistas, não devem ser
considerados, ou agregados para que a ideia de atenção integral em saúde seja
garantida?
O Programa ou Saúde da Família (PSF), é implantado no ano de 1993 em
diversas regiões do país, após discussões durante a década de 90, para reestruturação do
modelo de saúde vigente, surge com base nas experiências, bem sucedidas do PMF e
também do Programa de Agentes Comunitários em Saúde (PACS), no entanto insere
um modelo de atenção em saúde diferenciado, uma vez que nesta estratégia, a atenção
em saúde não é centrada na consulta médica, e sim na promoção da saúde individual,
familiar e comunidade, além de continuar atendendo ao sujeito doente (ROSA e
LABATE, 2005, p.4)
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De acordo com o Guia Prática do PSF, do Ministério da Saúde (2001, p.35), o
programa existe em mais de 3.200 municípios brasileiros. Naqueles em que está
adequadamente implantado, com profissionais capacitados e integrado ao sistema
municipal de saúde, o PSF tem condições de dar solução efetiva a mais de 85% dos
casos de saúde da população atendida.
Ainda segundo este (2001, p.54), um dos mais ambiciosos projetos de Saúde da
Família do Brasil foi o lançado em São Gonçalo-RJ, no dia 29 de julho de 2001. Para
uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, há 179 equipes, cada uma com 1
médico generalista, 1 enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem; Além deles, as equipes
de Saúde da Família contam com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que, em
São Gonçalo, são 1.647 pessoas das próprias comunidades onde atuam. Recomenda-se
que cada PSF acompanhe entre 600 e 1.000 famílias, não ultrapassando o limite
máximo de 4.500 pessoas.
O Guia afirma ser um dos projetos mais ambiciosos, tendo em vista as
características da cidade, uma vez que a cidade enfrenta grandes problemas como
desemprego, tráfico de drogas e ocupação caótica de 100% do território municipal.
A adoção do Programa Saúde da Família era indispensável, em São Gonçalo,
porque a rede municipal de saúde estava desestruturada. Era preciso reordenar a
Atenção Básica, era preciso organizar outros níveis de atenção. A implantação do PSF
num município tão populoso e tão problemático já representa uma grande conquista, em
si. No entanto esta é uma experiência a ser acompanhada e amparada com atenção
especial.
Após a explanação sobre este novo modelo de atenção, o PSF, foi possível notar,
que ainda há uma lacuna no atendimento a população, faltam outros profissionais da
saúde. Como esta lacuna poderia ser preenchida?
Em 15 de abril de 2002, a lei nº 8080/90, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de
serviços correspondentes e dá outras providências, passa a vigorar acrescida da Lei nº
10.424, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Segundo o
capítulo IV, art.19, parágrafo 1º, na modalidade de assistência de atendimento e
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2º, o
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atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3º,
o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação
médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Desta forma fica
regulamentado o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e o Programa de
Internação Domiciliar (PID).
O PAD representa uma estratégia fundamentada na regionalização e no
planejamento estratégico proposta pela NOAS SUS 01/021 que reúne elementos do
enfoque situacional e propicia a construção de nova lógica de atenção, com enfoque na
promoção da saúde (VARGAS e RODRIGUES, 2006, p.2).
Segundo estes autores, o acelerado crescimento da população idosa, como já
explanado anteriormente, é o que justifica a reorientação do sistema de saúde, onde a
“desospitalização” é um processo que se faz necessário. Neste sentido, o atendimento
domiciliar surge como uma estratégia para tal, na busca de racionalização dos leitos
hospitalares. No entanto esbarra-se em um problema, o conceito de assistência
domiciliar à saúde, mais difundido entre profissionais e gestores de saúde, é o
tratamento na casa do doente que foi hospitalizado e que teve sua alta abreviada. Porém
convém ressaltar que o atendimento domiciliar representa uma estratégia de atenção à
saúde que engloba muito mais do que o simples fornecimento de um tratamento
padronizado. É um método aplicado ao cliente que enfatiza sua autonomia e esforça-se
em aumentar suas habilidades funcionais dentro do seu próprio ambiente (VARGAS e
RODRIGUES, 2006, p.5).
Afirmam ainda (2006, p.8) que, o foco do PAD é a recuperação do cliente para
que ele alcance melhor qualidade de vida, porém a comunidade ainda tem bem
estruturado a dicotomia da concepção saúde/doença e não consegue entender como uma
pessoa doente pode ter qualidade de vida e cabe a equipe do PAD através de
informações, incorporar novos hábitos na comunidade objetivando a promoção da saúde
da população atendida. Declaram que o PAD, assim como outros pontos de atenção à
saúde extra-hospitalares, constitui um espaço para construção de uma modalidade de
atenção com ênfase no trabalho em equipe, na utilização de tecnologias leves que
permitem a criação de vínculos, a integralidade e a sistematização das ações, visando,
sobretudo, a prestação de uma assistência de qualidade.
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Após a elucidação à respeito do PMF, PSF e PAD, fica clara as diferenças entre
os programas, suas ações e os objetivos, com isso ressaltando a relevância da
implementação do PAD nos Municípios de Niterói e São Gonçalo, uma vez que este
tem um modelo de atenção, bastante diferenciado dos outros programas citados e
consegue atender de forma mais ampla as necessidades da população por ele atendida.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este estudo foi baseado na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. A
definição de uma base teórica, é essencial para o desenvolvimento de uma assistência de
enfermagem de qualidade. Por isso a decisão de fundamentar a prática assistencial nas
teorias de enfermagem é de grande importância para os enfermeiros, pois embasam o
cuidado prestado.
Ao falarmos de Autocuidado, temos que inicialmente compreender o conceito
desta palavra, que pode ser definida como o conjunto de ações ou procedimentos de
cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar, ou seja, é a
atenção e as ações que o indivíduo exerce sobre si mesmo, para preservar e cultivar uma
boa qualidade de vida de maneira responsável, autônoma e livre nas escolhas das
ferramentas para sua realização, não significando estar “bem” o tempo todo, mas sim
identificar os confortos e desconfortos, suas causas, e decidir agir ou não sobre elas.
De acordo com Vall et. al.(2005, p.5), a teoria de enfermagem de Orem
proporciona uma base compreensiva para a prática de Enfermagem que vai permear o
desenvolvimento do indivíduo/família/comunidade nas ações de autocuidado.
Orem desenvolveu a teoria de enfermagem do déficit do autocuidado (teoria
geral) que é composta de três teorias interrelacionadas: a teoria do autocuidado, teoria
do déficit de auto-cuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem.
Afonso (2003, p.11), afirma que a Teoria do autocuidado, só é bem assimilada,
quando são compreendidos os conceitos de: autocuidado, ação de autocuidado, fatores
condicionantes básicos e demanda terapêutica de autocuidado, que permeiam esta
Teoria.
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O conceito de Autocuidado foi explanado acima, e quando este é bem
depreendido e efetivamente realizado ajuda a manter a integridade estrutural e o
funcionamento humano, contribuindo para o desenvolvimento humano.
Ação de autocuidado é a capacidade humana ou o poder de engajar-se no
autocuidado. A capacidade do indivíduo é afetada por fatores condicionantes básicos,
sendo estes, a idade, o sexo, o estado de desenvolvimento, o estado de saúde, a
orientação sociocultural, os fatores do sistema de atendimento de saúde, os fatores do
sistema familiar, os padrões de vida, os fatores ambientais e a adequação e a
disponibilidade de recursos. Já a demanda terapêutica é a ação desempenhada por
alguns membros de um grupo social para provocar eventos e resultados que beneficiem
outros de maneira específica (AFONSO, 2003, p.11).
A autora (2003, p.12) expõe ainda que foi incorporado um conceito adicional, à
teoria de autocuidado, que são os requisitos ou exigências de autocuidado, que podem
ser definidos como ações dirigidas à provisão de autocuidado. Apresentando três
categorias:
•

Universal;

•

Desenvolvimento;

•

Desvio de saúde.
Os requisitos universais de autocuidado estão associados com os processos da

vida e com a manutenção da integridade da estrutura e do funcionamento humano. São
comuns a todos os seres humanos durante todos os estágios do ciclo de vida e devem ser
vistos como fatores inter-relacionados, cada um afetando os outros.
Os requisitos de desenvolvimento de autocuidado são tanto as expressões
especializadas de requisitos universais de autocuidado que foram particularizadas por
processos de desenvolvimento quanto novos requisitos, derivados de uma condição ou
associados a algum evento.
O autocuidado no desvio de saúde é exigido em condições de doença ou de lesão
ou pode resultar das medidas médicas exigidas para diagnosticar ou corrigir a condição.
Já a Teoria do Déficit do Autocuidado, pode ser entendida como o núcleo da
Teoria Geral de Enfermagem de Orem, uma vez que define quando a enfermagem é
necessária, ocorrendo quando há incapacidade ou limitação do paciente, cuidador ou
família em manter o autocuidado efetivo e continuado (AFONSO, 2003, p.14).
De acordo com Vall et. al. (2005, p.5), Orem identifica cinco métodos de ajuda:
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•

Agir ou fazer para outra pessoa;

•

Guiar e orientar;

•

Proporcionar apoio físico e psicológico;

•

Proporcionar e manter em ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal;

•

Ensinar.
Dessa maneira é possível inferir que o objetivo da Teoria de Orem é demonstrar

que o enfermeiro pode ajudar o indivíduo a alcançar a sua independência no cuidado em
saúde. Utilizando um ou todos os métodos enfatizados, o enfermeiro proporciona ao
paciente uma assistência voltada ao autocuidado, conferindo-lhe a necessária
autonomia.
Segundo Vall et. al. (2005, p.6), a Teoria dos Sistemas de Enfermagem, está
baseada nas necessidades de autocuidado e nas capacidades do paciente para
desempenhar as atividades. Se existir dificuldade, limitação ou déficit para manter esse
desempenho então a assistência da enfermagem deve estar presente.
Orem identificou três classificações de sistemas de enfermagem para preencher
os requisitos de autocuidado do paciente:
•

Sistema totalmente compensatório, representado pela situação em que o
indivíduo é incapaz de ser responsável pelas ações de autocuidado, seja pela
limitação ou pela restrição às atividades da vida diária. São dependentes de
terceiros para contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida;

•

Sistema parcialmente compensatório, simbolizado por tudo que o indivíduo
consegue fazer, mas ainda precisa de auxílio de terceiros para atingir o seu bemestar;

•

Sistema de apoio-educação, nesse o indivíduo é capaz de desempenhar, ou pode
e deve aprender a desempenhar as medidas exigidas pelo autocuidado.

Vall et. al. (2005, p.6) expõe que assistir o paciente significa fazer pelo
indivíduo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudar ou auxiliar, quando
parcialmente impossibilitado de se autocuidar. Além disso, orientar ou ensinar,
supervisionar e encaminhar a outros profissionais, quando necessário. O enfermeiro,
juntamente com outros profissionais, é responsável pela assistência ao ser humano no
atendimento de suas necessidades básicas, visando torná-lo independente dessa
assistência, valorizando o ser humano como um todo, quando possível, prestando
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cuidados preventivos, curativos e de reabilitação, tornando o paciente participante ativo
no seu autocuidado. Esses cuidados devem ser realizados de forma sistemática, através
da utilização do Processo de Enfermagem e que está inserido na Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE), indispensável esta para que as ações de enfermagem
sejam pertinentes a cada situação e indivíduo.

2.1. SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE)

A assistência domiciliar, surge como uma forma de atendimento mais
humanizado, onde os direitos dos clientes são respeitados, com a preservação de suas
relações familiares e seus valores socioculturais. De acordo com Fabrício et. al. (2004,
p.1) esta pode ser definida como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis
de serem realizados na casa do paciente, abrangendo ações de saúde desenvolvidas por
equipe multiprofissional baseadas em diagnóstico da realidade em que o paciente está
inserido, visando à promoção, à manutenção e à reabilitação da saúde.
O PAD que representa uma estratégia fundamentada na regionalização e no
planejamento estratégico. Foi proposta pela NOAS SUS 01/021 que reúne elementos do
enfoque situacional e propicia a construção de nova lógica de atenção, com enfoque na
promoção da saúde. (VARGAS E RODRIGUES, 2006, p.2)
De acordo com a cartilha de Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE)- Coren SP (2008, p.4), a SAE é entendida, como um processo de trabalho para a
equipe de enfermagem e que representa toda ciência do trabalho do Enfermeiro, sendo
fundamental diferencial do trabalho entre este profissional e os demais profissionais da
categoria. Desta forma pode-se afirmar que o processo de Enfermagem é fundamentado
em um método sistemático do cuidar, referindo-se a um trabalho que é executado em
termos sistematizado, em um trabalho organizado, planejado e científico onde as quatro
dimensões da Enfermagem são atendidas: ensinar, fazer, pesquisar e cuidar.
Neste sentido o Enfermeiro tem como competência privativa dirigir, coordenar,
planejar, delegar, supervisionar e avaliar.
Desta forma, compreende-se que a elaboração da sistematização da assistência
de enfermagem é um dos meios que o enfermeiro dispõe para aplicar seus
conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência ao paciente e caracterizar
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sua prática profissional, colaborando na definição do seu papel (SPERANDIO e
ÉVORA, 2009, p.2).
A SAE, é composta de alguns instrumentos, sendo eles: Consulta de
Enfermagem, Histórico, Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de
Enfermagem e Evolução de Enfermagem.
Segundo, Maciel e Araújo (2003, p.4) a Consulta de Enfermagem deve,
sistematicamente, compreender a realização de um histórico, com um enfoque que vai
além dos aspectos biológicos. A elaboração de diagnósticos de enfermagem deve, por
sua vez, contemplar ações, adotando-se ou não taxonomias consagradas ou a
denominação de problemas ou de necessidades de atendimento e, finalmente, o plano
assistencial inclui técnicas, normas e procedimentos que orientam e controlam a
realização das ações destinadas à obtenção, análise e interpretação de informações
acerca das condições de saúde da clientela, decisões quanto à orientação e outras
medidas que possam influir na adoção de práticas favoráveis à saúde.
Sendo assim, entende-se que a SAE possibilita ao enfermeiro, um embasamento
científico para realização de suas práticas, pois permite que o mesmo enxergue o seu
paciente de forma individualizada, humanizada e holística.
Desse modo, a SAE tem como principais contribuições garantir uma assistência
qualificada, otimizada, uma melhor adesão terapêutica e com isso obtenção de melhores
resultados, tendo como consequência, uma menor incidência de complicações e uma
melhor qualidade de vida para o paciente e/ou familiares.

2.2. EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE

De acordo com Alves e Aerts (2011, p.2), a educação em saúde surgiu em 1909
nos Estados Unidos da América (EUA), como uma estratégia de prevenção das doenças.
Os pressupostos que nortearam essa proposta foram os seguintes: (1) os problemas de
saúde devem ser prevenidos pelo esforço individual e pela adesão a hábitos corretos de
vida; (2) os problemas de saúde da população decorrem da falta de informação; (3) a
educação deve ser concebida como a transmissão de conteúdos neutros e
descontextualizados, com instrumentos puramente médicos. Verifica-se, assim, que a
educação em saúde se fundamentava na perspectiva de responsabilizar os indivíduos
pelos seus problemas de saúde, estando sua atenção voltada para a transmissão do
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conhecimento e a domesticação da população, de modo a seguir as regras impostas
pelos trabalhadores da saúde e pelos grupos dominantes.
Afirmam ainda (2011, p.3) que, como uma prática social, a educação em saúde
traz implícita uma visão cultural, que consiste em valores, crenças e visões de mundo,
situados em um tempo e espaço delimitado. Ela se define a partir da maneira como as
pessoas vivem e entendem a vida e com negociações cotidianas, nas quais cada um
torna a vida social possível. Assim, tudo aquilo que é chamado de educação e de saúde
acontece também no âmbito da cultura. Se a cultura é algo que se reproduz, sob
determinadas condições, a educação e a saúde também estão relacionadas a essas
condições e são determinadas pelo modelo econômico, político, social e cultural de um
país.
Alves e Aerts (2011, p.3), ainda deixam claro que, a educação em saúde não
deve ser normativa e centrada na culpabilização do educando e, sim, deve estimular a
adoção voluntária de mudanças de comportamento, sem nenhuma forma de coação ou
manipulação. Isso significa que as informações sobre saúde e doença devem ser
discutidas com os indivíduos e grupos populacionais para, a partir dessa reflexão, ser
possível a opção por uma vida mais saudável. Essa opção deve estar fundamentada na
análise da realidade que se faz a partir da identificação de problemas e necessidades de
saúde da população. A partir de então, deve-se estimular a reflexão crítica da realidade.
Para tanto, as ações de educação em saúde devem estar voltadas para a melhoria dos
determinantes da saúde. Assim, a educação em saúde, quando trabalhada como uma
prática social comprometida com a promoção da saúde, é chamada de educação popular
em saúde. A educação popular situa-se dentro das teorias sociais, uma vez que acredita
que a educação pode contribuir para a transformação social, desempenhando papel
fundamental na reconstrução da sociedade. Essas teorias partem da vida cotidiana das
pessoas e levam em conta sua cultura.
Embasando o que foi dito, Sousa, et. al. (2010, p.2), afirmam que a educação em
saúde se insere no contexto da atuação da enfermagem como meio para o
estabelecimento de uma relação dialógico-reflexiva entre enfermeiro e cliente, em que
este busque conscientizar-se sobre sua situação de saúde-doença e perceba-se como
sujeito de transformação de sua própria vida.
A educação em saúde constitui instrumento para a promoção da qualidade de
vida de indivíduos, famílias e comunidades por meio da articulação de saberes técnicos
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e populares, de recursos institucionais e comunitários, de iniciativas públicas e privadas,
superando a conceituação biomédica de assistência à saúde e abrangendo
multideterminantes do processo saúde- enfermidade- cuidado. Logo, a educação em
saúde é atualmente compreendida como um processo complexo que, unindo um
conjunto de saberes e práticas diversas, busca proporcionar às pessoas o mais alto nível
de saúde.
Ao falarmos de Educação em Saúde, é comum notarmos confusões com o termo
Promoção em Saúde, afim de minimizarmos tais problemas, devemos ter claro, a
definição correta de Promoção em Saúde, que segundo a Política Nacional de Promoção
da Saúde (2006,p.10) esta pode ser definida como uma das estratégias de produção de
saúde, ou seja, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e
tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo na construção de
ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde. No SUS, a
estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os
aspectos que determinam o processo saúde-adoecimento em nosso País – como, por
exemplo: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, habitação
inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização
desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e potencializam formas
mais amplas de intervir em saúde.
Neste sentido, a promoção da saúde deve ter uma estreita relação com a
vigilância em saúde, numa articulação que reforce a exigência de um movimento
integrador na construção de consensos e sinergias, e na execução das agendas
governamentais a fim de que as políticas públicas sejam cada vez mais favoráveis à
saúde e à vida, e estimulem e fortaleçam o protagonismo dos cidadãos em sua
elaboração e implementação, ratificando os preceitos constitucionais de participação
social.
Desta forma, conseguimos então compreender que a Educação em Saúde e a
Promoção em Saúde são complementares, uma vez que a Educação, é voltada para a
mudança das condições de saúde e vida, onde o sujeito é o principal ator, ou seja, é
responsável pelas mudanças de comportamentos e atitudes, individuais ou coletivas e a
Promoção, é uma estratégia voltada para a mudança de fatores determinantes de saúde,
através de programas e políticas de saúde, onde a participação da população é
imprescindível para a implementação das mesmas. E tendo estes conceitos esclarecidos,
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é possível entender com mais clareza o que foi dito anteriormente no texto e também a
complementaridade desses termos, “a educação em saúde, quando trabalhada como uma
prática social comprometida com a promoção da saúde, é chamada de educação popular
em saúde, uma vez que educação pode contribuir para a transformação social,
desempenhando papel fundamental na reconstrução da sociedade.”
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3. METODOLOGIA
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto é a da pesquisa
participante. Este método caracteriza-se pelo envolvimento dos pesquisadores e
pesquisados no processo de pesquisa. É uma forma de pesquisa em que o meio de
chegar a soluções para um problema é a própria ação deliberada, a qual visa uma
mudança no mundo real, parte de um projeto global e submetida a uma disciplina para a
obtenção dos efeitos desejados (LEOPARDI, 2001). A utilização deste método justificase sempre que houver problemas sociais que merecem investigação, formulando-se
ações coletivas a busca de soluções. Toda pesquisa-ação possui um caráter participativo,
pelo fato de promover ampla interação entre os pesquisadores e membros
representativos da situação investigada. Nela existe vontade de ação planejada sobre
problemas detectados na fase investigativa.
Segundo Leopardi (2001) dentre as áreas de aplicação da pesquisa-ação estão
incluídas a educação, comunicação, administração e saúde. A pesquisa-ação é uma
proposta metodológica que já foi pensada e aplicada em função de uma causa popular,
especialmente na área educacional. Este método torna-se possível e eticamente
sustentável quando estão reunidas condições tais como: A iniciativa da pesquisa parte
de uma demanda de pessoas ou grupos que não ocupam posições de topo do poder; os
objetivos são definidos com autonomia dos atores e com mínima interferência de
membros da estrutura formal; todos do grupo têm liberdade de expressão; todos do
grupo são mantidos informados do decorrer da pesquisa.
Com base no exposto a ação foi desenvolvida inicialmente com a avaliação da
clientela em potencial, ainda no cenário hospitalar (HUAP), visando o reconhecimento
de possíveis sujeitos da ação. A pesquisa contou com um n amostral de 30 pacientes e a
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abordagem aos mesmos, foi realizada ao longo da semana, durante as atividades de
ensino teórico-prático da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I, onde
foi utilizado um folder com informações da pesquisa (Apêndice 2) com o intuito de
elucidar os objetivos da pesquisa, após a explanação os potenciais sujeitos da ação
foram convidados a formalizar o aceite no formulário de Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (Apêndice 3), tendo em vista a necessidade de pelo menos uma visita em
seus domicílios e posteriormente o aceite pelo TCLE.
As visitas aos pacientes considerados elegíveis para o projeto ocorreram ao longo
da semana, em horário previamente combinado com o paciente, sendo agendados dois
pacientes por dia. Durante as visitas a pesquisadora preencheu o formulário de avaliação
ambiental (Apêndice 4) e o formulário de avaliação das condições de saúde (Apêndice
5) e com base em ambas avaliações, foram tecidas as orientações educativas com vistas
num melhor entendimento sobre os processos de saúde-doença e os riscos inerentes a
esses processos, bem como os riscos relacionados ao ambiente físico, que podem
contribuir para casos de reinternação hospitalar. Ao término da visita a pesquisadora
entregou um questionário de avaliação da atividade (Apêndice 6), este preenchido pelo
paciente/família com questões abertas e fechadas sobre sua satisfação quanto a
atividade. A pesquisadora também preencheu um formulário de avaliação ao término de
cada dia de visitas (Apêndice 7).
Os casos foram acompanhados durante todo o curso da pesquisa, através de
contato telefônico para avaliar as ações educativas implementadas, 15 dias e 2 meses
após, para com isso avaliar se haveria a necessidade de nova visita domiciliar ou mesmo
se no período ocorreu algum caso de reinternação em outra Unidade de saúde ou no
HUAP. As reinternações foram avaliadas quanto aos possíveis fatores que ocasionaram
o retorno à Unidade Hospitalar, buscou-se traçar novas estratégias durante as visitas
domiciliares, para reduzir deficiências de conhecimento sobre o processo de saúdedoença, com vistas à redução das taxas de reinternação hospitalar.
Todos os dados obtidos nesta pesquisa foram submetidos a uma análise de
conteúdo, sendo este obtido por meio de dados colhidos ao longo da visita domiciliar e
do acompanhamento telefônico periódico. Esta análise tem por objetivo, por se tratar de
uma pesquisa quanti-qualitativa, expor a frequência, presença ou ausência de
determinadas características avaliadas pelo pesquisador. Os dados foram analisados
estaticamente através de suas variáveis, ou seja, foi realizada a análise das
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características dos elementos estudados, que variam de elemento para elemento, e a
estas foram atribuídos valores numéricos ou não numéricos. Após análise destes dados e
a validação dos mesmos, obtivemos as informações desejadas, que foram tratadas
estatisticamente por meio uma análise multivarada, com o objetivo de processar as
informações obtidas de modo a simplificá-las e sintetizá-las, sendo estas apresentadas
sob a forma de tabelas, no modelo de tabulação cruzada, onde há o cruzamento de
informações e dados. Como resultados destas tabelas, houve a produção de gráficos
representativos em forma de barra ou coluna (PONTE et. al., 2007).

3.2. ANÁLISE CRÍTICA DE RISCOS E BENEFÍCIOS
Risco: Não houve, dentro da metodologia aplicada, aspectos que pudessem
acarretar prejuízos de ordem biológica ou psicossocial aos sujeitos da pesquisa ou aos
que se encontravam sob sua responsabilidade. O desenvolvimento deste estudo também
não acarretou ônus financeiro para os sujeitos participantes, ficando a cargo do
pesquisador as despesas com o desenvolvimento da pesquisa/projeto de extensão. Vale
ressaltar que, o estudo não envolve risco direto ou indireto aos sujeitos da pesquisa.
Benefícios: apontamos que os resultados da realização do mapeamento das
necessidades de saúde dos usuários do serviço de saúde, bem como o uso de indicadores
gerenciais e de saúde propiciarão a adoção de ações assistenciais, gerenciais e
educativas pelos profissionais e gestores, mais voltadas as necessidades de saúde dos
usuários que procuram o serviço, evidenciando também a melhoria dos processos e
resultados institucionais. Neste sentido, ressalta-se que a realização deste é importante
pois irá analisar de forma abrangente, as ações de enfermagem voltadas para assistência
básica de saúde, como forma de promoção e prevenção da saúde.
Assim sendo, nos comprometemos a orientar os sujeitos do estudo em quaisquer
dúvidas.

3.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO

Os sujeitos foram convidados a participar da pesquisa, ainda no ambiente
hospitalar, nas clínicas médicas femininas e masculinas e hematologia. Primeiramente
foi realizado um contato inicial e o convite a participar do estudo com o sujeito da
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pesquisa, em seguida houve orientação sobre como se procederia à pesquisa de acordo
com os termos constituintes da Resolução 196/96. Desta forma foram considerados
como critérios de inclusão dos sujeitos para o projeto: ter sido internado nas enfermarias
de cardiologia, gastroenterologia, pneumologia da clínica médica feminina e masculina
(7º e 6º andares, respectivamente) e na hematologia (4º andar) com doenças crônicas
não transmissíveis; ter domicílio; residir no Município de Niterói ou São Gonçalo; ter
obtido score inferior ou igual a 07 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade
Assistencial (Apêndice1); idade igual ou superior a 18 anos; ter capacidade de auto
cuidado e concordar em participar do estudo, com consequentemente assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Critérios de exclusão: serão excluídos do
projeto todos os sujeitos que não concordarem em assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido; idade inferior a 18 anos; não ter domicílio; não residir no
Município de Niterói ou São Gonçalo; não estar internado em umas clínicas citadas
acima; ter obtido score superior a 07 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade
Assistencial (Apêndice1) e não ter capacidade de auto cuidado.
Vale lembrar que a participação na pesquisa foi exclusivamente voluntária,
conforme esclarecido no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), entregue
ao paciente e/ou responsável pelo mesmo e assinado antes do início da pesquisa, desta
forma todo paciente ou responsável pelo mesmo, pode recusar-se a participar ou
interromper/excluir sua participação na pesquisa, a qualquer momento, sem que haja
nenhum tipo de prejuízo ou ônus para o paciente e/ou seus familiares e todos os dados
coletados foram prontamente excluídos da pesquisa.

3.4. ASPÉCTOS ÉTICOS

Seguindo a determinação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,
este trabalho foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo aprovado em
02/12/2011 com o CAAE: 0391.0.258.000-11 (ANEXO 4). Foi confeccionado um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, do qual constam dados de identificação
do acadêmico, título do projeto, identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo
da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e os benefícios que podem ser
obtidos (Apêndice 3).
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4. RESULTADOS

Para a realização desta pesquisa, obteve-se um n final = 30, sendo estes
pacientes foram provenientes dos Municípios de Niterói e São e Gonçalo, onde 9 eram
residentes em São Gonçalo (30%) e 21 em Niterói (70%).
Os gráficos abaixo expõem as principais informações destes clientes:
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4.1. AVALIAÇÃO DE FORMULÁRIOS E QUESTIONÁRIOS

A participação nesta pesquisa, teve como critério inicial o paciente ter baixa
complexidade assistencial, sendo avaliado ainda em ambiente hospitalar, para tal,
utilizamos o Apêndice 1 (Formulário de Avaliação Hospitalar da Complexidade
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Assistencial- adaptado de AMEBID,2004), este continha como itens de avaliação:
suporte terapêutico, quimioterapia, suporte ventilatório, lesão vascular/cutânea, grau de
atividade da vida diária relacionada a cuidados técnicos, dependência de reabilitação
(fisioterapia/fonoaudiologia) e terapia nutricional, tais continham subitens, onde para os
mesmos foram atribuídos pontos, gerando um valor por somatório, que deveria ser
inferior a 7. Resultando neste valor, o paciente tornava-se elegível a participar da
pesquisa.
O Apêndice 2 (Folder de Apresentação), continham as principais informações da
pesquisa, com base no exposto, realizamos a apresentação do trabalho, seus objetivos e
explanamos, ao cliente e familiar ou responsável, amplamente as ações que seriam
desenvolvidas, a partir daquele momento. Após a realização desta discussão,
formalizávamos oficialmente o convite para a participação na pesquisa através da leitura
e assinatura do Apêndice 3 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE), onde
obrigatoriamente uma cópia, ficou em posse da pesquisadora e outra em posse do
paciente ou familiar/responsável.
Posteriormente a este momento, já em ambiente domiciliar, foi realizado o
preenchimento do Apêndice 4 (Formulário de Avaliação Ambiental do Domicílio,
adaptado de ABEMID, 2004; MELLO & PERRACINI,2000), este nos permitiu obter
dados à respeito das condições do ambiente de moradia, e através destes, foi possível
avaliar de que modo estas condições interfeririam nas atividades de vida diária do
paciente e também em sua saúde, colaborando ou não para o agravamento ou para o
aparecimento de outras comorbidades.
Para o adimplemento deste formulário, os seguintes itens foram analisados:
avaliação ambiental, acesso físico e segurança e meio ambiente, com a apreciação
destes, gerou-se as seguintes informações: 23 pacientes, aproximadamente 76,67%,
possuíam em sua residência, cômodo específico para a sua acomodação, no entanto
necessitando de adequações; 28 clientes, ou seja, algo em torno de 93,34%, não
apresentavam elevadores em seu domicílio; em relação ao item, segurança e meio
ambiente, foi relatado por 14 (46,66%) pacientes e/ou familiares, que havia falta de
água frequentemente em sua região; a falta de luz, não foi relevante, pois não houve
relatos da ocorrência, frequente deste fato; em relação ao esgoto ligado a rede pública,
pude notar que 12 participantes (40%) não possuíam condições adequadas para o
despejo de esgoto, sendo derramado em valas, em alguns casos, feitas pelos próprios
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moradores ou “valões” a céu aberto, ou seja, não havia nenhum tipo de tratamento do
esgoto, uma vez que não eram ligados a rede pública de tratamento, esta era uma
realidade comum da região no entorno, ou seja, os outros moradores, viviam nas
mesmas condições em suas residências, algumas ruas não apresentavam asfaltamento, e
o esgoto corria por estas, expondo os cidadãos ao possível contato, com consequente,
maiores chances de desenvolver doenças dermatológicas (micoses) ou que tenham a
rota fecal-oral, como via de transmissão.
O Apêndice 5 (Formulário de avaliação das condições de saúde no domicílio),
foi composto pelos seguintes itens: História de saúde pregressa do paciente e qual o
nível de conhecimento do mesmo sobre sua doença; quais as expectativas, os
sentimentos e as percepções do indivíduo sobre o momento atual; hábitos de vida
pessoal; imunização; impressões do visitador (de um modo geral, paciente, família,
ambiente domiciliar e condições socioeconômicas); exame físico e medicações
utilizadas.
A análise deste formulário ocorreu através de perguntas abertas, sendo este um
dos principais instrumentos da pesquisa, pois foi por meio deste que conseguimos obter
os mais diversos dados à respeito do cliente e de que formas estes fatores influenciavam
na saúde deste. Frente a avaliação do questionário as ações de educação em saúde foram
sendo tecidas, de acordo com a necessidade apresentada por cada paciente/familiar e/ou
responsável.
O preenchimento correto e completo deste impresso, permitiu a elaboração dos
principais diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem, com base no
NANDA, NIC e NOC, para isto os pacientes foram agrupados em 4 grupos distintos, de
acordo com seus diagnósticos médicos, sendo eles: cardiologia, pneumologia,
gastroenterologia e hematologia, estes serão mais amplamente abordados abaixo.
O Apêndice 6 (questionário de avaliação da visita preenchido pelo cliente e/ou
responsável) forneceu como principal informação, que todos dos clientes (100%)
analisaram a visita como sendo uma atividade benéfica, uma ação importante para o
acompanhamento dos clientes após a saída do ambiente hospitalar, evitando com isso ou
reduzindo as chances de desenvolvimento de outras doenças (comorbidades) e
reinternações. Porém foi fornecido por 6 dos 30 pacientes visitados e ou familiares, ou
seja, 20%, como sugestão, que as visitas pudessem ser mais frequentes ou periódicas, e
que houvesse uma equipe com outros profissionais (equipe multiprofissional),como por
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exemplo médico e nutricionista, que os acompanhassem após a saída do hospital, pois
estes já conheceriam sua história hospitalar, tendo em vista o que nos foi sugerido,
questionamos quanto a existência do programa médico de família ou saúde da família e
2 (6,7%), dos 6 pacientes/familiares informaram que aquela área não era atendida por
nenhuma das equipes citadas. Já os outros 4 pacientes (13,3%), informaram haver uma
dessas equipes, porém o local que os atendia tinha uma deficiência de profissionais ou a
ação de visita domiciliar, era totalmente diferente do que realizamos com aqueles
indivíduos, afirmando que, pelo fato de termos conhecimento de sua história hospitalar,
tivemos o cuidado, de nos preocupar com sua recuperação e também orientá-los das
mais diversas formas para evitar que adoecessem novamente ou reinternassem. Tendo
em vista também, que 2 (6,7%) desses pacientes receberam uma visita extra, após
contatos telefônicos, estes evidenciaram, que a preocupação que tivemos em ligar, em
momentos diferentes, para termos informações sobre o paciente, e após termos ciência
de problemas que vinham apresentando e devido a isto realizarmos uma nova visita,
para darmos continuidade ao tratamento, foi de suma importância, pois gerou no
paciente e familiares, a segurança de que poderiam confiar no nosso trabalho e que
teriam o apoio de um profissional de saúde, caso julgassem necessário.
A análise do Questionário de Avaliação da Visita preenchido pela pesquisadora
(Apêndice 7), teve como principal colaboração evidenciar as observações/impressões
finais à respeito da visita domiciliar e que contribuições esta atividade propiciou ao
participante e sua família.
Ao final de cada visita, todos os formulários foram detalhadamente analisados e
posteriormente comparados e obteve-se algumas informações importantíssimas, tais
como,

a maioria ser de cor negra ou parda, com média

geral de idade,

aproximadamente 56 anos (CMF: 56,43 anos; CMM: 55,7 anos e hematologia: 55,2
anos), a idade máxima encontrada foi 87 anos e a mínima 18 anos; com renda média de
2 salários mínimos para 3 a 5 dependentes, baixa escolaridade e moradores de
comunidades menos favorecidas; com pouco conhecimento à respeito da sua patologia e
terapia medicamentosa. Em sua pluralidade revelaram expectativas positivas em relação
ao seu tratamento atual, no entanto apresentavam ansiedade e estresse, relataram que as
condições de sono, as suas atividades de vida diária, como atividades físicas, sexual,
lazer, trabalho e até a relação com a família e amigos, haviam sido afetadas/alteradas
pelo estado de saúde atual, causando consequentemente tristeza e em alguns depressão.
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Foi possível observar que as condições do domicílio e socioeconômicas,
interferem diretamente nas condições de saúde do paciente, uma vez que conforme
explicitado acima, 12 participantes (40%) não possuíam condições adequadas para o
despejo de esgoto de sua residência e 14 (46,66%) pacientes e/ou familiares, que havia
falta de água frequentemente em sua região, ou seja, seus cuidados de higiene e ingesta
hídrica, por exemplo, são diretamente afetados; e para alguns, conforme relatos, não
havia como custear algumas medicações, devido ao seu alto custo, por isso não faziam
uso, no momento.

4.2. TAXA DE REINTERNAÇÃO HOSPITALAR

Ao longo da pesquisa ocorreram 3 casos de reinternação hospitalar, ou seja,
considerando o n= 30, tivemos uma taxa de 10% de reinternação, frente aos pacientes
participantes da pesquisa. Destes que sofreram uma nova reinternação, apenas 1 acabou
evoluindo para óbito, este foi o único paciente que reinternou pela mesma causa
anterior, do início da pesquisa, tinha 79 anos de idade, oriundo da Clínica Médica
Masculina, seu diagnóstico inicial era Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), um mês e 14
dias após sua alta, o mesmo em seu ambiente domiciliar, teve um novo episódio de
IAM, foi levado a unidade de pronto atendimento, próxima a sua residência, mas acabou
não resistindo. Vale esclarecer que o paciente tinha um histórico de tabagismo de 66
anos, o paciente relatou em sua visita domiciliar, ser fumante desde os 13 anos de idade
e ser etilista, onde o mesmo não soube precisar quando começou, mas acreditava ser por
volta da mesma faixa etária que tornou-se fumante. Mesmo com todas as orientações e
ações educativas que foram implementadas a este paciente, não obtivemos sucesso, uma
vez que o cliente era resistente e incrédulo da eficiência das ações, afirmava a todo
tempo que já havia tentando todas as medidas para parar de fumar e beber, mas não
havia obtido êxito e que agora, aos 79 anos, havia desistido de tentar.
Os outros dois pacientes citados, um teve sua reinternação por pneumonia, e sua
causa anterior de internação foi cirrose hepática alcoólica, também originário da Clínica
Médica Masculina e com 53 anos de idade, a reinternação deste esteve muito ligada ao
seu hábito de vida de grande ingesta de bebida alcoólica, mesmo após alta hospitalar.
Este era um paciente de difícil adesão a qualquer tipo de tratamento, com histórico de
abandono de tratamento inúmeras vezes, segundo informações dos familiares, o
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paciente negava. O outro paciente citado era proveniente da Clínica Médica Feminina,
com 54 anos de idade, teve como causa de internação hospitalar inicial a Pneumonia, no
entanto, por não apresentar as melhoras esperadas, foi encaminhada para outros
especialistas para investigação, realizou novos exames e a cliente teve um novo
diagnóstico, câncer de pulmão e a sua reinternação no setor de Hematologia foi
necessária para tratamento quimioterápico.
É fundamental esclarecer que para calcular a taxa de reinternação hospitalar da
pesquisa, só foram considerados os pacientes derivados das clínicas médicas, feminina e
masculina, uma vez que, os procedentes da hematologia periodicamente reinternavamse para tratamento quimioterápico. Ao final da pesquisa, obteve-se n= 5, na
hematologia.
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5. DISCUSSÕES

5.1. AÇÕES EDUCATIVAS

Para o desenvolvimento desta pesquisa, tivemos um n final = 30, as clínicas
participantes da pesquisa foram: Clínica Médica Feminina, Clínica Médica Masculina e
Hematologia.
Ao pensarmos sobre as orientações e intervenções que teceríamos com nossos
pacientes, utilizamos um trecho da Carpenito (1999, p.56) onde esta afirma que, “as
pessoas com doenças crônicas enfrentam mudanças permanentes no estilo de vida,
ameaças à dignidade e à autoestima, o rompimento das transições normais da vida e a
diminuição dos recursos”.
Relata também que, a doença crônica como fator estressante, tem o potencial de
deixar as partes envolvidas (clientes e familiares ou pessoas significativas)
desorganizadas e devastadas, mas também podem proporcionar uma oportunidade para
maior crescimento e coesão e a Enfermeira pode ser um instrumento na direção dos
clientes e das famílias para o caminho do apoio mútuo e da autonomia individual.
Brunner e Suddarth (2009, p.137), declaram que embora algumas condições de
saúde crônicas causem pouca ou nenhuma inconveniência, outras são suficientemente
graves para gerar importantes limitações da atividade. Quando as pessoas com as
limitações de atividade são incapazes de satisfazer suas necessidades para o cuidado de
saúde e serviços pessoais, elas podem ser incapazes de realizar seus regimes
terapêuticos ou de ter suas prescrições aviadas a tempo, podem faltar consultas médicas,
e podem ser incapazes de realizar suas atividades de vida diária.
Inferem também que por vezes é difícil para as pessoas que não têm doença
compreender o frequente efeito profundo da doença crônica sobre as vidas dos pacientes
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e de suas famílias. É fácil para os profissionais de saúde concentrar-se na própria
doença ou incapacidade, desprezando a pessoa do paciente. Em todas as doenças, ainda
mais com condições crônicas, a doença não pode ser separada da pessoa. As pessoas
com doença crônica devem lutar contra essa condição diariamente. Para relacionar-se
com o que as pessoas devem enfrentar ou para planejar as intervenções efetivas, as
Enfermeiras devem compreender o que significa ter uma doença crônica. (BRUNNER E
SUDDARTH, 2009, P.138).
Corroborando com todas estas afirmações NANDA (2010, p.30), formula que o
foco do atendimento de enfermagem é o bem estar e a autorrealização da pessoa.
Experiências e reações do indivíduo a problemas de saúde e processos de vida têm
significados especiais para eles, os quais são identificados com a ajuda dos Enfermeiros.
Pressupõe-se, ainda, que os Enfermeiros não deixam as pessoas saudáveis com seus
diagnósticos e intervenções; são as próprias pessoas que ficam saudáveis, mediante os
próprios

comportamentos.

Assim,

para

que

sejam

obtidas

mudanças

nos

comportamentos que influenciam a saúde, indivíduos e Enfermeiros identificam, juntos
os diagnósticos, mais exatos, com potencial para orientar o atendimento de enfermagem,
para que sejam alcançados resultados positivos de saúde. As intervenções de
enfermagem para os diagnósticos das respostas humanas oferecem meios adicionais,
além do tratamento dos problemas médicos, a partir do que a saúde das pessoas pode ser
promovida, protegida e recuperada.
Com base no que foi dito acima, fundamentamos todas as nossas ações
educativas, na Carpenito (1999), Brunner & Suddarth (2009), no NANDA (2010), NOC
(2008) e NIC (2008) e também no INCA (2008). O uso destas obras foi conditio sine
qua non para que pudéssemos realizar uma Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), de qualidade e eficiente; também nos permitiu uma apreciação
rigorosa e contínua de todas ações implementadas ao longo da pesquisa.
Para melhor compreensão, os pacientes foram agrupados de acordo com a sua
clínica de origem, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, e hematologia. Desta
forma conseguimos reunir os mais relevantes diagnósticos e intervenções de
enfermagem e os resultados, de cada grupo citado.
Com base nos diagnósticos médicos e com as informações colhidas durante a
visita domiciliar de cada indivíduo, foi desenvolvida uma tabela com os mais relevantes
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diagnósticos e intervenções de enfermagem e os resultados esperados, de acordo com o
NANDA, NOC e NIC.
As ações educativas, foram avaliadas pela pesquisadora, durante a visita, através
de contatos telefônicos periódicos e para alguns casos houve nova visita domiciliar e
novas intervenções e orientações foram tecidas.
Por meio da avaliação das tabelas abaixo, foi possível considerar que as ações de
educação, promoção e prevenção em saúde, realizadas nesta pesquisa, foram pertinentes
e benéficas, coseguindo atender as demandas de cada grupo. O que propiciou aos
pacientes e/ou familiares uma reflexão e uma maior compreensão, sobre o processo
saúde-doença, sua situação, seu tratamento e as suas responsabilidades sobre as
mudanças que deveriam ser realizadas, para que houvesse um aumento da qualidade de
vida, uma minimização de riscos e possíveis complicações futuras. Com isso conferindo
aos indivíduos, mais autonomia, responsabilidade, compromisso e engajamento com o
seu tratamento.
Estes resultados reiteram e corroboram com o Postulado de Dorothea Orem que
afirma que a Teoria dos Sistemas de Enfermagem, está baseada nas necessidades de
autocuidado e nas capacidades do paciente para desempenhar as atividades. Se existir
dificuldade, limitação ou déficit para manter esse desempenho então a assistência da
enfermagem deve estar presente (VALL et.al., 2005, p.6).
Com todo o exposto é possível compreender que toda a pesquisa foi baseada no
Sistema de apoio-educação, onde o indivíduo é capaz de desempenhar, ou pode e deve
aprender a desempenhar as medidas exigidas para autocuidado, sendo este um dos
sistemas de classificação de enfermagem para preenchimento dos requisitos de
autocuidado do paciente, segundo Orem.

5.1.1. CARDIOLOGIA

Neste grupo foram incluídos 6 pacientes, 3 provenientes da Clínica Médica
Feminina (CMF) e 3 provenientes da Clínica Médica Masculina (CMM). Nesta
categoria houve um caso de reinternação que evoluiu para óbito (cliente oriundo da
CMM).
Os diagnósticos médicos encontrados foram: Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), associada com diferentes diagnósticos, presente em 3 pacientes; Infarto Agudo
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do Miocárdio (IAM), encontrado em 3 pacientes; Insuficiência Cardíaca Congestiva
(ICC), presente em 2 pacientes; Diabetes Melito (DM),

combinado a outros

diagnósticos, ligado a 1 paciente.
NANDA
Dor aguda, relacionada à agentes
lesivos biológicos, caracterizada
por alterações na pressão
sanguínea, relato verbal de dor e
expressão facial.

NOC
Controle da dor
•
•
•
•
•
•

Reconhece o início da dor;
Usa medidas preventivas;
Usa medidas de alívio nãoanalgésicas;
Usa analgésicos
adequadamente;
Reconhece os sintomas
associados à dor;
Relata controle da dor

NIC
Controle da dor
•

•
•

Nível de Dor
•
•
•

Dor relatada;
Expressões faciais de dor;
Pressão arterial;

•

•
Nível de estresse
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pressão arterial elevada;
Aumento da Frequência do
pulso radial;
Aumento da FR;
Aumento da tensão muscular
no pescoço, nos ombros e nas
costas;
Cefaléia de tensão;
Distúrbio do Sono;
Irritabilidade;
Ansiedade;
Depressão;

•
•

•

Administração de Analgésicos
•

Bem estar pessoal
•
•
•
•
•

Desempenho das AVD;
Saúde Psicológica;
Saúde Física;
Capacidade de Enfrentamento.

Realizar uma avaliação
abrangente da dor, que inclua o
local, as características, o início,
a duração, a frequencia, a
qualidade, a intensidade ou a
gravidade da dor e os fatores
precipitantes;
Assegurar que o paciente receba
cuidados precisos de analgesia;
Investigar o conhecimento e as
crenças do paciente acerca da
dor;
Determinar o impacto da
experiência de dor sobre a
qualidade de vida;
Investigar com o paciente os
fatores que aliviam/pioram a
dor;
Auxiliar o paciente e a família a
procurar e obter apoio;
Oferecer informações sobre a
dor;
Reduzir ou eliminar os fatores
que precipitem ou aumentem a
experiência de dor;
Ensinar princípios de controle
da dor;

Verificar a prescrição médica
para a droga, a dose e a
frequência;
Orientar o paciente a
solicitar/usar medicamento
antes que a dor fique mais forte;

Controle de medicamentos
•

•
•

•
•

•

•

Discutir as preocupações
financeiras referentes ao regime
medicamentoso;
Determinar a capacidade do
paciente auto medicar-se;
Determinar o conhecimento do
paciente sobre os
medicamentos;
Monitorar a adesão do paciente
ao regime terapêutico;
Ensinar ao paciente e/ou família
o método de administração dos
medicamentos, quando
adequado;
Ensinar ao paciente e/ou família
a ação esperada e os efeitos
secundários dos medicamentos;
Providenciar ao paciente e seus
familiares informações escritas
e ilustradas para melhorar a auto
administração dos
medicamentos, quando
adequado;

48
Redução da Ansiedade
•
•

•

•
•

•
•

Autocontrole Ineficaz da saúde,
relacionado à complexidade do
regime terapêutico e déficit de
conhecimento, caracterizado por
expressão de dificuldade com os
regimes terapêutico.

Conhecimento: Regime de Tratamento
•
•
•

*(NOC- “Manutenção Ineficaz
da Saúde”)
•

•
•

Descrição do processo da
doença;
Descrição das razões para o
regime de tratamento;
Descrição das
responsabilidades de
autocuidado para o tratamento
em curso;
Descrição das
responsabilidades de
autocuidado para situações de
emergência;
Descrição da medicação
prescrita;
Descrição dos benefícios do
controle da doença.

Ensino: Processo da Doença
•

•

•
•

•

•

Conhecimento Deficiente,
relacionado à falta de exposição,
caracterizado pela verbalização
do problema.

Conhecimento: Controle da Doença
Cardíaca

•
•

•
•
•

Descrição de maneiras de
manejar os fatores de risco
controláveis;
Descrição dos sintomas de
piora da doença;
Descrição da importância de
cumprir o programa de
reabilitação cardíaca;
Descrição dos efeitos das
medicações;
Descrição de quando procurar o
serviço de saúde;
Discussão das crenças culturais
que afetam a adesão ao plano
de tratamento.

Avaliar o atual nível de
conhecimento do paciente em
relação ao processo de doença
específico;
Revisar o conhecimento que o
paciente tem sobre sua
condição;
Oferecer informações ao
paciente sobre sua condição;
Discutir mudanças no estilo de
vida que podem ser necessárias
para prevenir complicações
futuras e/ou controlar o
processo da doença;
Descrever as razões que
fundamentam as recomendações
sobre controle/terapia/
tratamento;
Orientar o paciente sobre sinais
e sintomas que devem ser
relatados as provedor de
cuidados de saúde, se
apropriado.

Educação para a Saúde
•

•

Usar uma abordagem calma e
segura;
Esclarecer as expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Oferecer informações reais
sobre diagnóstico, tratamento e
prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Ajudar o paciente a identificar
as situações precipitadoras de
ansiedade;
Determinar a capacidade de
tomada de decisão do paciente;
Encorajar atividades não
competitivas, conforme
apropriado.

•

•

•

•

Determinar os conhecimentos
de saúde e os comportamentos
de vida atuais do indivíduo e
família;
Priorizar as necessidades de
aprendizagem identificadas com
base na preferência do paciente
e na probabilidade de sucesso;
Auxiliar o indivíduo e a família
a esclarecerem suas crenças e
valores de saúde;
Enfatizar os benefícios à saúde,
imediatos ou a curto-prazo, a
serem obtidos por
comportamentos de vida
positivos, em vez dos benefícios
a longo prazo ou efeitos
negativos da falta de adesão;
Usar telecomunicações para o
ensino à distância;
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Ansiedade relacionada à morte,
relacionada à antecipação de
sofrimento e antecipação do
impacto da própria morte sobre
os outros, caracterizada por
relatos de medo do processo de
morrer e preocupação quanto
impacto da própria morte sobre
as pessoas significativas.

Enfrentamento
•

Verbaliza aceitação da
situação;
Busca informações sobre a
doença e o tratamento;
Adapta-se às mudanças da
vida;

•
•

Redução da Ansiedade
•

Usar uma abordagem calma e
segura;
Esclarecer expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Buscar compreender a
perspectiva do paciente sobre a
situação temida;
Oferecer informações reais
sobre o diagnóstico, tratamento
e prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Encorajar a verbalização de
sentimentos, percepções e
medos;
Identificar quando o nível de
ansiedade se modifica;
Observar a presença de sinais
verbais e não-verbais de
ansiedade.

•

•

Crenças de saúde: Percepção de Ameaça
•
•

Preocupação quanto à doença
ou à lesão;
Preocupação quanto a
complicações potenciais;
Percepção de ameaça de Morte;

•
•

Nível de Ansiedade
•
•
•

Apreensão verbalizada;
Ansiedade verbalizada;
Distúrbios no padrão de Sono;
(3)

•
•

•
•

5.1.2. PNEUMOLOGIA

Este grupo foi composto por 10 pacientes, inicialmente, ao final por 9 clientes,
sendo 6 oriundos da CMF, com 1 reinternação, esta após exames teve um novo
diagnóstico (câncer de pulmão e o seu diagnóstico médico inicial era pneumonia de
repetição) passando a ser alocada na hematologia para tratamento quimioterápico; 4
clientes provenientes da CMM, sem reinternações.
Os diagnósticos médicos encontrados foram: 5 casos de DPOC, combinada a 1
caso de bronquite e outros 4 casos a tuberculose; 3 de pneumonia, que esteve ligada a
DPOC e HAS, em 1 paciente;

2 de bronquite crônica; 1 de enfisema pulmonar,

associado a tuberculose; 1 de insuficiência respiratória aguda e 1 fibrose pulmonar,
ligado a tuberculose e 1 caso de insuficiência respiratória aguda combinada a anemia
normocítica.
NANDA
Dor Aguda, relacionada à agentes
lesivos biológicos, caracterizada por
evidência observada de dor, expressão
facial, mudanças na frequência
respiratória e cardíaca e relato verbal
de dor.

NOC
Controle da dor
•
•
•
•
•
•
•

Reconhece o início da dor;
Descreve fatores causais;
Usa medidas preventivas;
Usa medidas de alívio nãoanalgésicas;
Usa analgésicos
adequadamente;
Reconhece os sintomas
associados à dor;
Relata controle da dor;

Nível de Dor

NIC
Controle da Dor
•

•
•
•

Realizar uma avaliação
abrangente da dor, que inclua o
local, as características, o início,
a duração, a frequência, a
qualidade, a intensidade ou a
gravidade da dor e os fatores
precipitantes;
Observar indicações não-verbais
de desconforto;
Assegurar que o paciente receba
cuidados precisos de analgesia;
Investigar o conhecimento e as
crenças do paciente acerca da
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•
•
•

Dor relatada;
Expressões faciais de dor;
Frequência Respiratória;

Bem estar pessoal
•
•
•
•

Desempenho das AVD;
Saúde Psicológica;
Saúde Física;
Capacidade de Enfrentamento.

•

•
•

•

•

•
•

dor;
Determinar o impacto da
experiência de dor sobre a
qualidade de vida;
Investigar com o paciente os
fatores que aliviam/pioram a dor;
Oferecer informações sobre a
dor, como suas causas, tempo de
duração e desconfortos
decorrentes;
Controlar fatores ambientais
capazes de influenciar a resposta
do paciente ao desconforto;
Reduzir ou eliminar os fatores
que precipitem ou aumentem a
experiência de dor;
Ensinar princípios de controle da
dor;
Oferecer informações precisas
para promover o conhecimento
da família sobre como responder
à experiência de dor, assim como
perceber sua resposta;

•
Prescrição de Medicamentos
•

Avaliar os atuais sinais e
sintomas do atual problema de
saúde;
•
Determinar a história prévia de
saúde do paciente e o uso prévio
de medicamentos;
•
Identificar alergias conhecidas;
•
Identificar os medicamentos
indicados para os problemas
atuais;
•
Escrever a prescrição, utilizando
o nome do medicamento e
incluindo a dosagem e as
orientações para sua
administração;
•
Ensinar ao paciente e/ou
membros da família o método de
administração dos
medicamentos, quando
adequado;
•
Ensinar ao paciente e/ou
membros da família a ação
esperada e os efeitos secundários do
medicamento;
•
Oferecer alternativas de horário
e de modalidade de autoadministração dos medicamentos
de modo a minimizar os efeitos
sobre o estilo de vida
•
Monitorar efeitos terapêuticos e
adversos do medicamento,
quando adequado;
Padrão Respiratório Ineficaz,
relacionado à ansiedade, dor e
hiperventilação; caracterizado por
alterações na profundidade
respiratória, dispnéia e taquipnéia.

Sinais Vitais:


Frequência Respiratória;

Monitoração Respiratória
•

Nível de Ansiedade:





Apreensão verbalizada;
Ansiedade verbalizada;
Distúrbio do Padrão de Sono;
Aumento da frequência
respiratória;

•
•
•
•
•

•

Monitorar a frequência, ritmo,
profundidade e os esforço das
respirações;
Observar movimentos do tórax;
Monitorar ruídos respiratórios;
Monitorar padrões respiratórios;
Auscultar sons respiratórios;
Monitorar capacidade do
paciente para tossir de forma
efetiva;
Observar início, características e
duração da tosse;
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Supervisão
•
•

•
•

•
•

Determinar os riscos à saúde do
paciente, quando adequado;
Obter informações sobre
comportamentos e rotinas
normais;
Monitorar sinais vitais, quando
adequado;
Monitorar o nível de conforto e
implementar intervenções
adequadas à situação;
Monitorar mudanças no padrão
de sono;
Priorizar ações com base no
estado do paciente.

Redução da Ansiedade
•

•

•
•

•

Esclarecer as expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Oferecer informações reais sobre
diagnóstico, tratamento e
prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Ajudar o paciente a identificar as
situações precipitadoras de
ansiedade;
Encorajar atividades não
competitivas, conforme
apropriado.

Melhora do Sono
•
•

•
•

•

Intolerância à Atividade, relacionada à
desequilíbrio entre a oferta e a
demanda de oxigênio, caracterizada
por, desconforto e dispnéia aos
esforços e relato verbal de fadiga.

Estado Respiratório: Ventilação
•
•
•
•
•

Frequência Respiratória;
Ritmo Respiratório;
Dispnéia em Repouso;
Dispnéia com Esforços;
Ortopnéia;

Assistência no Autocuidado: atividades
essenciais de vida diária
•

•
Tolerância à Atividade
•
•
•
•

FC e FR durante à atividade;
Facilidade de Respirar durante a
Atividade;
Ritmo da Deambulação;
Facilidade no desempenho de
AVD;

Determinar o padrão de
sono/atividade do paciente;
Determinar os efeitos dos
medicamentos do paciente sobre
o padrão de sono;
Adaptar o ambiente para
promover o sono;
Auxiliar o paciente a limitar o
sono diurno, providenciando
atividades que promovam o
estado de alerta, quando
adequado;
Adaptar o horário de
administração de medicamentos,
de modo a apoiar o ciclo de
sono/estado de alerta do
paciente.

•

•

Determinar a necessidade do
indivíduo de assistência nas
atividades essenciais a vida
diária;
Determinar necessidade de
mudanças associadas à
segurança no lar;
Determinar se a capacidade
física ou cognitiva está estável
ou em declínio e reagir às
mudanças, conforme o caso;
Orientar aquele que auxilia o
indivíduo na realização de
tarefas adequadas de
organização, de modo que este
seja capaz de concluir a tarefa.
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Promoção do Exercício
•

•
•
•
•

Autocontrole Ineficaz da saúde,
relacionado à complexidade do regime
terapêutico e déficit de conhecimento,
caracterizado por expressão de
dificuldade com os regimes
terapêutico.

Conhecimento: Regime de Tratamento
•
•
•

*(NOC- “Manutenção Ineficaz da
Saúde”)
•

•
•

Descrição do processo da
doença;
Descrição das razões para o
regime de tratamento;
Descrição das responsabilidades
de autocuidado para o
tratamento em curso;
Descrição das responsabilidades
de autocuidado para situações
de emergência;
Descrição da medicação
prescrita;
Descrição dos benefícios do
controle da doença.

Ensino: Processo da Doença
•

•
•
•

•

Conhecimento: Promoção da Saúde
•
•
•

Descrição dos comportamentos
que promovem a saúde;
Descrição da prevenção e do
controle de infecções;
Descrição do manejo seguro de
medicamentos;

Avaliar as crenças de saúde do
paciente acerca dos exercícios
físicos;
Investigar experiências
anteriores com exercícios;
Investigar as barreiras ao
exercício;
Encorajar o indivíduo a iniciar
ou continuar exercícios;
Orientar o indivíduo sobre
técnicas adequadas de
respiração.

•

Avaliar o atual nível de
conhecimento do paciente em
relação ao processo de doença
específico;
Revisar o conhecimento que o
paciente tem sobre sua condição;
Oferecer informações ao
paciente sobre sua condição;
Discutir mudanças no estilo de
vida que podem ser necessárias
para prevenir complicações
futuras e/ou controlar o processo
da doença;
Descrever as razões que
fundamentam as recomendações
sobre controle/terapia/
tratamento;
Orientar o paciente sobre sinais e
sintomas que devem ser
relatados as provedor de
cuidados de saúde, se
apropriado.

Educação para a Saúde
•

Ansiedade, relacionada à mudança no
estado de saúde, caracterizada por
preocupações expressas em razão de
mudança em eventos da vida.

Enfrentamento
•
•
•

Verbaliza aceitação da situação;
Busca informações sobre a
doença e o tratamento;
Adapta-se às mudanças da vida.

Determinar os conhecimentos de
saúde e os comportamentos de
vida atuais do indivíduo e
família;
•
Priorizar as necessidades de
aprendizagem identificadas com
base na preferência do paciente e
na probabilidade de sucesso;
•
Auxiliar o indivíduo e a família a
esclarecerem suas crenças e
valores de saúde;
•
Enfatizar os benefícios à saúde,
imediatos ou a curto-prazo, a
serem obtidos por
comportamentos de vida
positivos, em vez dos benefícios
a longo prazo ou efeitos
negativos da falta de adesão;
•
Usar telecomunicações para o
ensino à distância;
Redução da Ansiedade
•

•

Nível de Ansiedade
•
•
•

Apreensão verbalizada;
Ansiedade verbalizada;
Distúrbios no padrão de Sono;

•
•

Esclarecer as expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Oferecer informações reais sobre
diagnóstico, tratamento e
prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Ajudar o paciente a identificar as
situações precipitadoras de
ansiedade;
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•

•

Encorajar atividades não
competitivas, conforme
apropriado;
Observar presença de sinais
verbais e não-verbais de
ansiedade.

5.1.3. GASTROENTEROLOGIA

A este grupo estiveram ligados 10 pacientes, sendo 3 provenientes da CMM com
1 caso de reinternação e apresentaram os seguintes

diagnósticos médicos: cirrose

hepática alcoólica associada a HAS, como primeiro diagnóstico e pneumonia como
causa de reinternação; colelitíase crônica; e diverticulite ligada a hemorragia digestiva.
Já na CMF, foram 7 clientes, não havendo reinternação. Os diagnósticos médicos
encontrados foram: cirrose hepática, combinada à hemorragia digestiva e a HAS;
colangite; síndrome do cólon irritável; pancreatite aguda medicamentosa, associada a
HAS e DM; cirrose hepática alcoólica sendo associada a colangite autoimune; retocolite
e hemorragia digestiva, combinada à hepatite C e HIV.

NANDA
Dor Aguda, relacionada a agentes
lesivos biológicos, caracterizada por
comportamento de proteção,
expressivo, expressão facial e relato
verbal de dor.

NOC
Controle da dor
•
•
•
•
•
•
•

Reconhece o início da dor;
Descreve fatores causais;
Usa medidas preventivas;
Usa medidas de alívio nãoanalgésicas;
Usa analgésicos adequadamente;
Reconhece os sintomas
associados à dor;
Relata controle da dor.

NIC
Controle da Dor
•

•
•

Nível de Dor
•
•
•
•

Dor relatada;
Expressões faciais de dor;
Perda do apetite;

•

•

•

•

•

•
•

Realizar uma avaliação
abrangente da dor, que inclua o
local, as características, o início,
a duração, a frequência, a
qualidade, a intensidade ou a
gravidade da dor e os fatores
precipitantes;
Observar indicações não-verbais
de desconforto;
Assegurar que o paciente receba
cuidados precisos de analgesia;
Investigar o conhecimento e as
crenças do paciente acerca da
dor;
Determinar o impacto da
experiência de dor sobre a
qualidade de vida;
Investigar com o paciente os
fatores que aliviam/pioram a
dor;
Oferecer informações sobre a
dor, como suas causas, tempo de
duração e desconfortos
decorrentes;
Controlar fatores ambientais
capazes de influenciar a resposta
do paciente ao desconforto;
Reduzir ou eliminar os fatores
que precipitem ou aumentem a
experiência de dor;
Ensinar princípios de controle da
dor;
Oferecer informações precisas
para promover o conhecimento
da família sobre como responder
à experiência de dor, assim
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como perceber sua resposta;
Prescrição de Medicamentos
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Nutrição desequilibrada: menos que as
necessidades corporais, relacionada à
fatores biológicos e a capacidade
prejudicada de digerir os alimentos,
caracterizada por dor abdominal e
relato de ingestão inadequada de
alimentos, menor que a PDR.

Estado Nutricional: Ingestão de Alimentos e
Líquidos

Aconselhamento Nutricional
•

•
•

Ingestão oral de alimentos;
Ingestão oral de líquidos;

•

Controle de Sintomas
•
•

•
•

Monitora o surgimento,
persistência, gravidade,
frequência e variação dos
sintomas;
Usa medidas preventivas;
Usa medidas de alívio;

•

•

•

•
•

Autocontrole Ineficaz da saúde,
relacionado à complexidade do regime
terapêutico e déficit de conhecimento,
caracterizado por expressão de
dificuldade com os regimes
terapêutico.

Conhecimento: Regime de Tratamento
•
•
•

Descrição do processo da
doença;
Descrição das razões para o
regime de tratamento;
Descrição das responsabilidades

Avaliar os atuais sinais e
sintomas do atual problema de
saúde;
Determinar a história prévia de
saúde do paciente e o uso prévio
de medicamentos;
Identificar alergias conhecidas;
Identificar os medicamentos
indicados para os problemas
atuais;
Escrever a prescrição, utilizando
o nome do medicamento e
incluindo a dosagem e as
orientações para sua
administração;
Ensinar ao paciente e/ou
membros da família o método de
administração dos
medicamentos, quando
adequado;
Ensinar ao paciente e/ou
membros da família a ação
esperada e os efeitos secundários
do medicamento;
Oferecer alternativas de horário
e de modalidade de autoadministração dos medicamentos
de modo a minimizar os efeitos
sobre o estilo de vida
Monitorar efeitos terapêuticos e
adversos do medicamento,
quando adequado;

Determinar a ingestão e os
hábitos alimentares do paciente;
Facilitar a identificação dos
comportamentos alimentares a
serem mudados;
Estabelecer metas realistas a
curto prazo e a longo prazos em
relação à mudança no estado
nutricional;
Usar padrões nutricionais aceitos
para auxiliar o paciente a avaliar
a adequação da ingestão
alimentar;
Oferecer informações, quando
necessário, sobre a necessidade
de saúde para a modificação da
dieta;
Discutir as preferências e os
alimentos de que o paciente não
gosta;
Discutir o significado dos
alimentos para o paciente;
Determinar as atitudes e crenças
de pessoas significativas sobre
os alimentos, o ato alimentar e a
mudança nutricional de que o
paciente necessita.

Ensino: Processo da Doença
•

•

Avaliar o atual nível de
conhecimento do paciente em
relação ao processo de doença
específico;
Revisar o conhecimento que o
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*(NOC- “Manutenção Ineficaz da
Saúde”)
•

•
•

de autocuidado para o
tratamento em curso;
Descrição das responsabilidades
de autocuidado para situações de
emergência;
Descrição da medicação
prescrita;
Descrição dos benefícios do
controle da doença.

•
•

•

Conhecimento: Promoção da Saúde
•
•
•
•

Descrição dos comportamentos
que promovem a saúde;
Descrição da prevenção e do
controle de infecções;
Descrição do manejo seguro de
medicamentos;

Educação para a Saúde
•

•

•

•

•

Ansiedade, relacionada à mudança no
estado de saúde, caracterizada por
preocupações expressas em razão de
mudança em eventos da vida.

Enfrentamento
•
•
•

Verbaliza aceitação da situação;
Busca informações sobre a
doença e o tratamento;
Adapta-se às mudanças da vida.

Nível de Ansiedade
•
•
•

Apreensão verbalizada;
Ansiedade verbalizada;
Distúrbios no padrão de Sono;

paciente tem sobre sua condição;
Oferecer informações ao
paciente sobre sua condição;
Discutir mudanças no estilo de
vida que podem ser necessárias
para prevenir complicações
futuras e/ou controlar o processo
da doença;
Descrever as razões que
fundamentam as recomendações
sobre controle/terapia/
tratamento;
Orientar o paciente sobre sinais
e sintomas que devem ser
relatados as provedor de
cuidados de saúde, se
apropriado.

Determinar os conhecimentos de
saúde e os comportamentos de
vida atuais do indivíduo e
família;
Priorizar as necessidades de
aprendizagem identificadas com
base na preferência do paciente e
na probabilidade de sucesso;
Auxiliar o indivíduo e a família
a esclarecerem suas crenças e
valores de saúde;
Enfatizar os benefícios à saúde,
imediatos ou a curto-prazo, a
serem obtidos por
comportamentos de vida
positivos, em vez dos benefícios
a longo prazo ou efeitos
negativos da falta de adesão;
Usar telecomunicações para o
ensino à distância;

Redução da Ansiedade
•

•

•
•

•

Esclarecer as expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Oferecer informações reais sobre
diagnóstico, tratamento e
prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Ajudar o paciente a identificar as
situações precipitadoras de
ansiedade;
Observar presença de sinais
verbais e não-verbais de
ansiedade.

5.1.4. HEMATOLOGIA

As ações para este grupo, como já informado anteriormente, foram ações
diferenciadas, tendo em vista as suas particularidades, onde o foco foi a promoção da
saúde. Neste estiveram presentes 5 pacientes, sendo 4 do sexo feminino, com 1 paciente
oriunda da CMF e 1 do sexo masculino.
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Os diagnósticos médicos foram: câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de
pele (melanoma) e 2 casos de leucemia mieloide aguda.

NANDA
Dor Crônica, relacionada à incapacidade
física, caracterizada por depressão,
expressão facial, fadiga, interação
reduzida com as pessoas, mudanças no
padrão de sono e relato verbal de dor;

NOC
Controle da Dor
•
•
•
•

Usa medidas preventivas;
Usa medidas de alívio nãoanalgésicas;
Usa analgésicos adequadamente;
Relata controle da dor;

Nível de Conforto
•
•
•
•

Bem estar físico;
Bem estar psicológico;
Relações sociais;
Controle da dor;

NIC
Controle da dor
•

•

•

•

•
Nível de Depressão
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humor deprimido;
Perda do interesse pelas atividades;
Fadiga;
Sentimento de autodesvalorização;
Insônia;
Tristeza;
Desesperança;
Baixa autoestima;
Nível de atividade alterado;

•
•

•

Administração de Analgésicos

Nível de Dor

•

•
•
•

•

Dor relatada;
Expressões faciais de dor;
Perda do apetite;

Bem-estar pessoal
•
•
•
•

Desempenho das AVD;
Saúde Psicológica;
Saúde Física;
Capacidade de Enfrentamento.

Sono
Padrão do sono;
Qualidade do sono;
Sono interrompido.

Verificar a prescrição médica
para a droga, a dose e a
frequência;
Orientar o paciente a
solicitar/usar medicamento
antes que a dor fique mais
forte;

Controle de medicamentos
•

•
•
•
•

Assegurar que o paciente
receba cuidados precisos de
analgesia;
Investigar o conhecimento e
as crenças do paciente acerca
da dor;
Determinar o impacto da
experiência de dor sobre a
qualidade de vida;
Investigar com o paciente os
fatores que aliviam/pioram a
dor;
Auxiliar o paciente e a
família a procurar e obter
apoio;
Oferecer informações sobre a
dor;
Reduzir ou eliminar os fatores
que precipitem ou aumentem
a experiência de dor;
Ensinar princípios de controle
da dor;

•

•

•

•

•

Discutir as preocupações
financeiras referentes ao
regime medicamentoso;
Determinar a capacidade do
paciente auto medicar-se;
Determinar o conhecimento
do paciente sobre os
medicamentos;
Monitorar a adesão do
paciente ao regime
terapêutico;
Ensinar ao paciente e/ou
família o método de
administração dos
medicamentos, quando
adequado;
Ensinar ao paciente e/ou
família a ação esperada e os
efeitos secundários dos
medicamentos;
Providenciar ao paciente e
seus familiares informações
escritas e ilustradas para
melhorar a auto
administração dos
medicamentos, quando
adequado;
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Nutrição desequilibrada, menos do que
as necessidades corporais, capacidade
prejudicada de ingerir alimentos,
caracterizada por, falta de interesse na
comida, incapacidade percebida de
ingerir a comida, relato de ingestão
inadequada de alimentos, menor que a
PDR e relato de sensação de sabor
alterada;

Apetite
•
•
•

Alimentação
Desejo de comer;
Sabor agradável da comida;
Ingestão de alimentos e líquidos.

•

•
Função Sensorial: Gustativa e Olfativa
•
•
•

Distorção de odores;
Distorção do paladar;
Paladar metálico;

Controle de distúrbios alimentares
•

Gravidade da Náusea e dos Vômitos
•
•
•
•

Frequência, intensidade e
desconforto da Náusea;
Frequência, intensidade e
desconforto do vômito;
Alteração no paladar;
Perda de peso.

•

•
•

•

Ansiedade relacionada à morte,
relacionada à antecipação do impacto da
própria morte sobre os outros e incerteza
quanto ao prognóstico, caracterizada por,
preocupação quanto ao impacto da
própria morte sobre as pessoas
significativas e relatos de medo de morte
prematura;

Aceitação: Estado de Saúde
•
•
•

Mantém relacionamentos;
Adapta-se a mudança do estado de
saúde;
Enfrenta a situação de saúde;

•

•

•

•

Mantém o desempenho do papel;
Mantém as relações sociais;
Usa técnica de relaxamento para
reduzir a ansiedade;
Elimina precursores da ansiedade.

Nível de Ansiedade
•
•
•
•
•

Desconforto;
Apreensão verbalizada;
Ansiedade verbalizada;
Preocupação exagerada sobre
eventos da vida;
Introspecção/isolamento.

•
•

•
•

•

•

•

Adaptação Psicossocial: Mudança de Vida
•
•
•
•

Manutenção da autoestima;
Manutenção da produtividade ;
Relato de sentir-se útil ;
Participação em atividades de lazer;

Esclarecer expectativas da
situação de acordo com o
comportamento do paciente;
Buscar compreender a
perspectiva do paciente sobre
a situação temida;
Oferecer informações reais
sobre o diagnóstico,
tratamento e prognóstico;
Ouvir atentamente o paciente;
Encorajar a verbalização de
sentimentos, percepções e
medos;
Identificar quando o nível de
ansiedade se modifica;
Observar a presença de sinais
verbais e não-verbais de
ansiedade.

Manutenção do Processo Familiar
•

Baixa autoestima situacional, relacionada
à distúrbios da imagem corporal e
mudanças no papel social, caracterizada
por, expressões de sentimento de
inutilidade e verbalizações
autonegativas;

Ensinar e reforçar conceitos
de uma boa nutrição com o
paciente (e pessoas
significativas, quando
adequado);
Monitorar a ingestão e
eliminação de líquidos,
conforme adequado;
Monitorar a ingestão diária de
alimentos calóricos;
Encorajar o paciente a
automonitorar a ingestão
diária de alimentos e o
aumento/ manutenção do
peso,quando apropriado;
Monitorar o peso do paciente
rotineiramente (indivíduo
e/ou família);

Redução da Ansiedade

Autocontrole da Ansiedade
•
•
•

Providenciar alívio adequado
da dor antes das refeições,
quando apropriado;
Oferecer os alimentos à
temperatura mais agradável
ao paciente;

Identificar os efeitos das
mudanças de papel nos
processo familiares;
Discutir estratégias para
normalização da vida familiar
com os membros da família;
Auxiliar os membros da
família a implementar
estratégias para a
normalização de sua situação;
Minimizar a ruptura da rotina
familiar, facilitando as rotinas
e os rituais familiares;

Melhora da Autoestima
•

•

Encorajar o paciente a
identificar os seus pontos
positivos;
Propiciar experiências que
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Autoestima
•
•
•
•
•
•

Verbalização de autoaceitação;
Aceitação das próprias limitações;
Descrição de si mesmo;
Realização de papéis de
significação pessoal;
Sentimento de autovalorização;

•

aumentem a autonomia do
paciente, quando adequado;
Auxiliar o paciente sua
dependência dos outros,
quando adequado;
Auxiliar o paciente a
identificar efeitos importantes
da cultura, da religião, da
raça, do sexo e da idade na
autoestima;

Aumento da Socialização
•

•
•

•

•

Encorajar maior
envolvimento nas relações já
estabelecidas;
Encorajar o envolvimento em
interesses totalmente novos;
Auxiliar o paciente a
aumentar a percepção dos
seus pontos fortes e das suas
limitações na comunicação
com os outros;
Facilitar o envolvimento do
paciente e o planejamento de
atividades futuras;
Investigar os pontos fortes e
as fraquezas da atual rede de
relacionamentos do paciente;

Melhora da Imagem Corporal
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ajudar o paciente a discutir
as mudanças causadas pela
doença, quando apropriado;
Auxiliar o paciente a
determinar a extensão das
reais mudanças no corpo e
nível de funcionamento;
Ajudar o paciente a separar a
aparência física dos
sentimentos de valor pessoal,
quando apropriado;
Identificar os efeitos de
cultura, religião, raça, sexo e
idade do paciente em relação
à imagem corporal;
Identificar declarações que
expressam as percepções da
imagem corporal sobre a
forma e o peso do corpo;
Determinar se uma mudança
na imagem corporal
contribuiu para aumentar o
isolamento social;
Auxiliar o paciente a
identificar partes de seu corpo
às quais associa percepções
positivas;
Identificar meios de reduzir o
impacto de qualquer
desfiguramento por meio de
roupas, perucas ou
cosméticos, quando
apropriado;
Ajudar o paciente identificar
ações que melhorem a
aparência.

Melhora do Papel
•

Auxiliar o paciente a
identificar os vários papéis na
vida;
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•

•

•

•

•

•

•

•

Conforto Prejudicado, caracterizado por
ansiedade, choro, efeitos secundários
relacionados ao tratamento
(quimioterapia e radioterapia), medo,
padrão de sono perturbado, recursos
insuficientes (financeiro e suporte
social), relatos de sentir-se
desconfortável e sintomas relativos à
doença.

* (Não foi encontrado NOC e NIC,
referentes a estes diagnósticos, com
base nisso, os resultados e as
intervenções foram elaborados pela
pesquisadora)

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimização de sintomas e
desconfortos;
Melhora da Autoestima;
Melhora da Autoimagem;
Aumento da participação em
atividades de autocuidado;
Minimização dos medos e
inseguranças;
Melhora do humor;
Melhora do padrão de sono;
Melhora, aumento da participação
da família no processo saúdedoença do paciente.

•

•

•

•

•

•

•

•

Auxiliar o paciente a
identificar o seu papel usual
na família;
Auxiliar o paciente a
identificar as mudanças
específicas necessárias ao
papel, devido a doenças;
Encorajar o paciente a
identificar uma descrição
realista da mudança de papel;
Auxiliar o paciente
identificar estratégias
positivas para lidar com as
mudanças de papel;
Facilitar discussão de
adaptações de papel pela
família, de modo a compensar
as mudanças de papel do
membro doente;
Facilitar a oportunidade de o
paciente desempenhar novos
comportamentos;
Facilitar a discussão de
expectativas entre paciente e
pessoa significativa em
papéis recíprocos;
Ensinar novos
comportamentos necessários
ao paciente e familiares, de
modo a satisfazer ao papel.

Ouvir atentamente toda a
história dos pacientes, dando
atenção especial as suas
queixas, medos e anseios, de
forma a tentar minimizá-los;
Buscar saber quais são as
dúvidas e dificuldades em
relação a patologia,
tratamento e situação póstratamento dos
pacientes/familiares;
Responder de forma clara e
verdadeira todas as dúvidas
do paciente/familiares,
informando o seu verdadeiro
prognóstico, como forma de
reduzir medos e
inseguranças,;
Oferecer informações e meios
viáveis, sem custo financeiro
ou com o menor custo
possível, sobre métodos para
minimização de sintomas e
desconfortos relatados por
cada paciente;
Informar a importância de
não abandonar o tratamento
medicamentoso, bem como a
indicação e a forma adequada
de administração;
Valorizar as qualidades dos
pacientes, estimulando-os a
fazer o mesmo;
Estimular o paciente a
participar das atividades de
vida diária, mesmo que
minimamente;
Estimular os familiares,
dentro da medida do possível,
a incluir o paciente nas
rotinas do dia-a-dia, como
forma de reduzir o
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•

•

•

afastamento do paciente das
suas rotinas anteriores a
doença e o seu tratamento;
Orientar o paciente a
administrar os analgésicos e
antieméticos, nos horários
corretos, antes que os
sintomas apareçam ou
aumentem;
Orientar para que o paciente
reduza a quantidade de
cochilos durante o dia para
que possa ter uma noite de
sono, mais longa e sem tantas
interrupções;
Estimular a família a se
envolver no processo saúdedoença, afim de aumentar o
compromisso e a interação,
com o paciente, para que a
família se mantenha unida e
se forme uma rede de apoio

5.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Conforme supracitado, para o desenvolvimento desta pesquisa o n inicialmente
proposto foi 30, no entanto para que este fosse alcançando, fez-se necessário a realização de
quatro visitas extras, isto ocorreu devido à saída do mesmo número de pacientes da pesquisa,
todos os pacientes que desistiram de participar tiveram todas as suas informações e dados
coletados, retirados do estudo, conforme explicitado no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice 3), entregue ao paciente e/ou responsável e assinado antes do início da
pesquisa, a participação na pesquisa é voluntária e a saída do mesmo não implicou em
qualquer ônus ou prejuízo. Como já dito, ao longo da pesquisa ocorreu o desligamento de
quatro clientes, onde um paciente desistiu de participar, alegando que não teria
disponibilidade para receber a pesquisadora em sua residência nos finais de semana, este era
oriundo da Clínica Médica Masculina, com diagnóstico de HAS e IAM; outro mudou de
endereço, indo morar em outra região que não era área de abrangência do projeto (Magé),
oriundo da Clínica Médica Feminina, com diagnóstico de Pneumonia; os outros 2 pacientes
demonstraram desinteresse diversas vezes, quando realizado os contatos telefônicos, não
sendo possível realizar visita, ambos da Clínica Médica Masculina, 1 destes com diagnóstico
de HAS, DM e Angina Instável, o outro tinha como diagnóstico Bronquite Crônica.
Com o grupo participante muitas ações foram implementadas, conforme exposto
nas tabelas acima, os resultados alcançados foram os mais diversos, sendo estes influenciados
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ou afetados por variados fatores, tais como, família, estilo de vida, condições
socioeconômicas e domiciliares.
A discussão à respeito dos resultados, será igualmente separada por grupos
(cardiologia, pneumologia, gastroenterologia e hematologia), para que haja uma melhor
compreensão e altercação dos dados e informações colhidas.
O grupo da Cardiologia foi composto por seis pacientes, três do sexo feminino e
três do sexo masculino, com média de idade feminina de 51 anos e masculina 73 anos, onde a
maioria apresentou uma ou mais comorbidades, que para as doenças cardiovasculares
apresentam-se como fatores de risco, sendo as principais, histórico familiar, HAS, etilismo,
tabagismo, hipercolesterolemia e hábitos de vida sedentários, combinados a uma máalimentação e um estilo de vida estressante. Dentre os homens, todos apresentavam-se acima
do peso e com circunferência abdominal maior que 112 cm.
O histórico familiar de doenças cardiovasculares esteve presente em todos os
participantes, no entanto, em relação ao etilismo, cinco pacientes informaram fazer uso
frequente de bebida alcoólica, mais de duas vezes durante a semana e quatro referiram ser
tabagistas, para ambos, há mais de 30 anos. A hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol
elevado, foi relatado por cinco pacientes; já HAS foi diagnosticada em três pacientes, sendo
dois homens e uma mulher. Todos os pacientes negaram realizar qualquer tipo de atividade
física de modo habitual e expuseram o estresse diário que sofrem com trabalho, transporte,
família, dificuldades financeiras e condições de moradia. O diabetes foi diagnosticado em
apenas um paciente, sendo este da CMM.
Este grupo teve apenas um caso de reinternação, no entanto este paciente
evoluiu para óbito, por IAM, mesma causa de sua internação anterior. Vale destacar que
conforme supra exposto, este paciente tinha um histórico de tabagismo e etilismo de
aproximadamente 66 anos. Para este tecemos como principais informações e orientações, a
necessidade de reduzir a ingesta de bebidas alcoólicas e o fumo, para que futuramente
pudesse cessar com esses hábitos, uma vez que este já havia sido internado por IAM e em
outros momentos de sua vida, teve o diagnóstico de HAS, enfisema pulmonar e tuberculose.
De acordo com Oliveira (2004, p.11) fatores de risco referem a qualquer atributo
de exposição do indivíduo, que aumenta a probabilidade que ele padeça de qualquer
enfermidade não transmissível e que podem ser divididos em dois grupos, os individuais e os
comunitários, e estes tem grande influência, na qualidade de vida dos mesmos.
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(Fonte: Oliveira, 2004 apud Organização Pan-Americana de Saúde, 2003)

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº14 (2006, p.10) as doenças
circulatórias são responsáveis por impacto expressivo na mortalidade da população brasileira,
correspondendo a 32% dos óbitos em 2002, o equivalente a 267.496 mortes. O quadro abaixo
contém os principais fatores de risco, encontrados na população de modo geral, o intrigante é
que o grupo de estudo da pesquisa, apresentou todos os itens expostos, além de outro fator
agravante não exposto no quadro, que foi o etilismo.

(Fonte: Caderno de Atenção Básica, 2006)

O alcoolismo não foi citado no quadro acima, no entanto o Caderno de Atenção
Básica nº 14 (2006, p. 30), expõem que, a ingestão leve a moderada de bebidas
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alcoólicas, equivalente a duas doses para homens e uma dose para mulheres (dose = 1/2
uma cerveja, ou 1 cálice de vinho ou 1/2 drinque de destilado por dia) pode estar
associada com menor incidência de doença cardiovascular. Vale lembrar, entretanto,
que a ingestão excessiva de álcool é um importante fator de risco para morbimortalidade
em todo o mundo, além de ser fator de risco para acidente vascular cerebral, fibrilação
atrial e insuficiência cardíaca, de forma que o consumo de álcool não deve ser
estimulado de forma generalizada.
Frente a esses problemas e aos diagnósticos médicos, os diagnósticos de
enfermagem e as intervenções de enfermagem foram elaboradas (NANDA e NIC) e os
resultados esperados listados (NOC).
Os resultados alcançados com este grupo foram muito positivos, no entanto tevese a reinternação de um paciente, que veio a óbito, conforme amplamente exposto no
item 4.2, este era resistente e incrédulo da eficiência das ações/orientações realizadas,
foram efetuados contatos telefônicos posteriores a visita, no primeiro contato 15 dias
após, conversamos com familiares e estes informaram que nenhuma mudança havia sido
feita, tão pouco a prescrição medicamentosa estava sendo seguida, no segundo contato
telefônico 2 meses posteriores, recebemos a informação que o paciente havia vindo a
óbito.
Os outros cinco pacientes produziram resultados surpreendentes, uma vez que ao
tecermos as intervenções, estas listadas na tabela no item 5.1.1, realizando o processo de
educação e promoção em saúde, os mesmos mostravam-se interessados e dispostos a
executar ações propostas. Ao verificarmos, ainda durante a visita, se as informações
haviam sido compreendidas, os pacientes e familiares, expressavam todas as suas
dúvidas ainda existentes, ao realizarmos os contatos telefônicos (o primeiro 15 dias e o
segundo 2 meses após), sempre obtivemos resultados positivos e alguns ajustes e
reforços foram feitos, quanto ao que havia sido implementado.
Houve evolução significativa no controle da dor, devido a uma melhora na
administração das medicações, já que foi informado aos pacientes e familiares, a
função, interação e a importância de cada medicação, isso os tornou mais conscientes e
responsáveis, quanto ao uso destes e ao seu tratamento farmacológico de modo geral, já
que compreenderam também a sua patologia, com isso os familiares e até mesmo os
pacientes descreveram um avanço quanto ao desempenho e participação nas atividades
de vida diária, ou seja, houve uma retomada do seu papel anterior à doença; alguns
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relataram ter iniciado caminhada pelas ruas do bairro e melhorado a alimentação, com
menos sal, gordura e doces; três reduziram o consumo de bebida alcoólica e destes dois
expuseram estar tentando diminuir o tabagismo; outros dois pacientes mostraram
dificuldades em restringir o fumo, foi indicado para estes, grupos de apoio, em postos
de saúde próximos as suas residências, os mesmos informaram não estarem mais
fazendo o consumo de nenhum tipo de bebida alcoólica e até já haviam perdido peso.
O resultado final para este grupo foi considerado satisfatório, uma vez que com
base nas orientações que tecemos, conseguimos tornar a maioria dos pacientes e
familiares, mais independentes, conscientes, responsáveis quanto a necessidade da
realização diária do cuidado, como forma de promoção e prevenção da saúde, com
consequente minimização de agravos e surgimento de comorbidades e melhora da
qualidade de vida e do seu estado geral de saúde.
O grupo Pneumologia, tinha inicialmente um n = 10 pacientes, ao final n= 9,
devido a um caso de reinternação, este será o valor considerado para as discussões
seguintes. Sendo cinco clientes provenientes da CMF, com média de idade de 60,8 anos
e quatro da CMM, com média de idade de 48 anos.
O caso de reinternação, tinha como diagnóstico inicial pneumonia de repetição e
o diagnóstico final, culminando em nova internação para tratamento quimioterápico, de
câncer de pulmão.
As principais doenças que afetaram os nossos pacientes foram, tanto como
diagnóstico de internação, quanto comorbidade: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) que esteve presente em cinco pacientes, sempre associada a outros
diagnósticos; a tuberculose, diagnosticada em quatro clientes, como comorbidade em
todos os casos, (em um caso a DPOC esteve associada à tuberculose); a pneumonia e a
bronquite crônica foram encontradas em dois pacientes distintos.
Com base nas avaliações dos apêndices 4 e 5, os hábitos de vida tiveram grande
influência sobre os resultados nestes pacientes, uma vez que, apenas um relatou realizar
caminhada duas vezes na semana; cinco, informaram ser tabagistas a pelo menos 20
anos, além destes, outros dois relataram fazer uso semanal de bebida alcoólica, no
entanto, negaram o tabagismo, totalizando o número de sete etilistas neste grupo. A
redução do peso foi citada pela maioria dos pacientes, assim como a insatisfação com a
qualidade do sono, este afirmaram, acordar diversas vezes durante a noite e sentirem-se
cansados ao longo do dia, com pouca disposição para a realização de atividades,
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resultando em grande irritabilidade ao longo do dia, inclusive o cliente que pratica
caminhada, relatou ter diminuído muito o seu tempo de atividade, no ano anterior
caminhava em torno de uma hora todos os dias e praticava ginástica na praça duas vezes
por semana, no entanto, após o seu adoecimento, antes mesmo da internação, já havia
diminuído o seu ritmo, pois sentia-se cansada e com muita falta de ar, após caminhar
por muito tempo ou fazer ginástica, esta paciente tem 84 anos e teve como diagnóstico
de internação DPOC e anemia normocítica.
Para este grupo, as condições do domicílio foram fatores que interferiram
bastante em suas recuperações e manutenção da saúde, o que nos permitiu realizar
muitas orientações e intervenções para gerarmos mudanças, com isso, alterando a sua
qualidade de vida. Algumas orientações implementadas não foram encontradas no NIC,
mas vale destacá-las, tendo em vista que foram importantes para a melhora do estado
geral dos pacientes, exemplos: manter o ambiente domiciliar arejado diariamente,
abrindo portas, janelas, permitindo a circulação de ar e a entrada de luz solar; evitar
utilizar vassouras para a limpeza da casa, usar preferencialmente pano úmido; retirar
bichos de pelúcia e cortinas do quarto do paciente, caso não fosse possível essa retirada,
lavá-los e arejá-los mais frequentemente; com a chegada do inverno, lavar cobertores,
edredons e casacos antes de utilizá-los, já que estes ficam guardados por muito tempo
nos armários e acabam acumulando poeira; arejar colchões, travesseiros e cobertas, pelo
menos uma vez por semana, permitindo que estes tenham contato com a luz solar e
expondo-os a circulação de ar, por pelo menos 3 horas, não permitindo que os mesmos
fiquem expostos ao ar livre quando escurecer ou quando o tempo estiver úmido e frio;
revezar os lados do colchão, também semanalmente; lavar, caso possível, fronhas e
lençóis, semanalmente e cobertas mensalmente; e expor o paciente a luz solar
diariamente, no período de 7 às 10h ou após às 16h, por no máximo 1h, sempre com uso
de proteção. Todas essas orientações listadas, foram baseadas em informações
encontradas no site da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia (SBPT).
As implementações destas intervenções e orientações ao primeiro instante
parecem simples e muito basais, na verdade talvez sejam, no entanto para o público que
atendemos não foi visto desta mesma forma e foram estas atitudes simples no dia-a-dia
e que não geraram nenhum tipo de custo para o indivíduo ou familiar, que trouxeram
melhoras no estado geral de saúde destes pacientes.
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Outro fator que nos chamou bastante atenção, foi o fato de muitos pacientes
apesar de serem doentes crônicos, com reinternações frequentes, não tinham um amplo
conhecimento sobre a sua patologia, tratamento e que fatores poderiam afetar o seu
quadro (fatores de risco) e as dúvidas/questionamentos eram recorrentes.
Conforme já citado, a DPOC, a tuberculose, a pneumonia e a bronquite crônica,
foram às doenças mais comuns neste grupo, os fatores de risco mais frequentes, foram,
tabagismo, condições domiciliares, sedentarismo redução de peso e etilismo. Afim de
esclarecermos de modo eficiente e eficaz todas as dúvidas de nossos clientes/familiares,
buscamos informações nas publicações da SBPT e estas nos forneceram dados que
valem ser expostos neste estudo.
Segundo a publicação da SBPT (2004, p.9) a DPOC é uma enfermidade
respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica
do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aéreo é
geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos
pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo
tabagismo. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também produz
consequências sistêmicas significativas. O processo inflamatório crônico pode produzir
alterações dos brônquios (bronquite crônica, doença esta frequente em nosso grupo),
bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima pulmonar (enfisema pulmonar,
houve o diagnóstico de apenas um caso). A predominância destas alterações é variável
em cada indivíduo, tendo relação com os sintomas apresentados.
A SBPT afirma ainda que não se conhece a real prevalência da DPOC em nosso
meio. Os dados de prevalência para o Brasil, obtidos até o momento, são de
questionário de sintomas, que permitem estimar a DPOC em adultos maiores de 40 anos
em 12% da população, ou seja, 5.500.000 indivíduos. Em relação a morbidade a
DPOC, em 2003, foi a quinta maior causa de internamento no sistema público de saúde
do Brasil, em maiores de 40 anos, com 196.698 internações e gasto aproximado de 72
milhões de reais. Já ao falarmos de mortalidade, No Brasil vem ocorrendo um aumento
do número de óbitos por DPOC nos últimos 20 anos, em ambos os sexos, tendo a taxa
de mortalidade passado de 7,88 em cada 100.000 habitantes na década de 1980, para
19,04 em cada 100.000 habitantes na década de 1990, com um crescimento de 340%. A
DPOC nos últimos anos vem ocupando da 4ª à 7ª posição entre as principais causas de
morte no Brasil.
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Os fatores de risco para esta patologia, podem externos ou individuais, conforme
exposto na tabela abaixo:

(Fonte: Jornal Brasileiro de Pneumologia. Publicação Oficial da SBPT. II Consenso Brasileiro
sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC – 2004. ISSN 1806-3713/ Volume30 – Suplemento
5 - novembro 2004)

A DPOC tem grande influencia sobre a qualidade de vida dos indivíduos e a
prática das atividades de vida diária dos indivíduos, uma vez que esta patologia interfere
em vários fatores como, nutrição, sono e realização de atividades físicas, todos esses
foram encontrados com alterações em nossos pacientes.
A publicação da SBPT (2004, p.31) sugere que as alterações na nutrição são
multifatoriais e complexas, como forma de síntese e explicação elaborou o quadro
abaixo:
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Em relação ao sono a mesma publicação da SBPT (2004, p. 34), expõem que a
dificuldade para iniciar ou manter o sono e sonolência diurna excessiva são queixas
frequentes em pacientes com DPOC. Estas manifestações provavelmente ocorrem por
fragmentação do sono, devido, principalmente, aos sintomas tosse e dispnéia durante a
noite. Diversos estudos consideram que a hipoventilação é a principal causa de
hipoxemia noturna nos pacientes portadores de DPOC. Esclarece ainda que algumas
doenças próprias do sono, em especial a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS),
quando presente em pacientes portadores de DPOC, causa grandes repercussões e
contribui para hipoxemia noturna e hipertensão arterial pulmonar.
Já em relação a realização de atividades a publicação da SBPT (2004, p.35),
afirma que, pacientes com DPOC geralmente têm limitação ao exercício, desenvolvendo
dispnéia e fadiga precocemente. Estes sintomas são os principais determinantes da
diminuição do desempenho nas atividades de vida diária, no trabalho e na qualidade de
vida relacionada à saúde.
O fator de risco tabagismo, também merece destaque nesta discussão, uma vez
que, de acordo com dados da Fiocruz, esta doença causa cerca de 50 outras doenças
diferentes, principalmente cardiovasculares, câncer de pulmão e boca, por exemplo, e as
respiratórias tais como, as doenças respiratórias obstrutivas, bronquite crônica e o
enfisema pulmonar. O tabaco diminui as defesas do organismo e com isso o fumante
tende a aumentar a incidência de adquirir doenças como gripe e tuberculose.
O Caderno de Atenção Básica nº 25 (2010, p.66) apud Organização Mundial de
Saúde (OMS), identifica o tabagismo como principal causa evitável de doenças,
invalidez e morte. Metade dos usuários de tabaco eventualmente morrerá em
consequência das doenças causadas pelo fumo. Aproximadamente cinco milhões de
mortes são atribuídas anualmente ao tabaco e metade dessas mortes ocorre em idade
produtiva entre 45-54 anos. Até 2030, essas cifras podem duplicar, principalmente em
países de baixa renda e menor escolaridade.
Atualmente, em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de homens e 300 milhões de
mulheres fumam regularmente. Ou seja, um terço da população adulta é fumante, em
média 48% dos homens e 10% das mulheres, com uma preocupante tendência de
aumento de consumo entre as mulheres (OMS, 2007).
No Brasil, a prevalência de fumantes na população adulta é em torno de 16%
(CAB nº 25, p.66). O Instituto Nacional do Câncer (Inca) calcula que no País 200.000
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mortes por ano poderiam ser evitadas se as pessoas não fumassem. Além disso, quem
respira fumaça de tabaco também corre risco de adoecimento e morte principalmente
por exposições prolongadas no local de trabalho, ambientes de lazer de uso coletivo ou
mesmo em casa, onde as crianças são as principais vítimas do fumo involuntário. Esse
fato ainda é pouco conhecido, porém não menos grave. O tabagismo é a principal causa
de poluição em ambientes fechados e ainda não existe sistema de ventilação que elimine
as substâncias tóxicas da fumaça ambiental e, portanto, de seus riscos à saúde humana.
Frente ao exposto o Caderno de Atenção Básica nº 25 (2010, p.72), listou alguns
dos benefícios da cessação do tabagismo, conforme tabela abaixo.

Fonte: Caderno de Atenção Básica nº 25 apud USDHHS. The Health Benefits of Smoking
Cessation: A Report of the Surgeon General, 1990.

O CAB nº 25 (2010, p. 74) inferiu importantes informações à respeito da prática
de atividades física, o sedentarismo foi outro importante fator de risco presente em
nosso grupo de estudo, este afirma que a prática regular de atividade física reduz o risco
de desenvolvimento de doenças crônicas e mortes prematuras. Diferentes tipos,
frequência e duração de atividade física são requeridos para diferentes resultados de
saúde. A prática regular de atividade física apropriada mantém a saúde e melhora a
qualidade de vida, proporcionando redução de custos ao sistema de saúde público.
Calcula-se que, para o custo de um dólar gasto na promoção de atividade física
moderada, há economia de 3,20 dólares nos custos médicos. Revela ainda que a
reabilitação pulmonar, é muito indicada e tem como objetivo melhorar a qualidade de
vida dos pacientes, diminuir a dispnéia, resgatar a integração social, promover
condicionamento físico e estimular a máxima independência nas atividades de vida
diária e retorno à atividade produtiva e/ou lazer, com isso traz ainda benefícios
psicossociais aos pacientes, reduz o número de hospitalizações e é custo-efetiva em
pacientes com DPOC.
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Em relação ao etilismo, este acaba sendo considerado um fator de risco para
diversas doenças, no entanto para este grupo apresenta-se como um fator de risco
indireto já afeta o tratamento de muitos pacientes, uma vez que expõem os mesmos a
diminuição do autocuidado de modo geral, com consequentes agravos à saúde,
interferência nas relações familiares e sociais e diminuição do desempenho no trabalho
e também na realização de atividades físicas.
Segundo o Painel de Indicadores do SUS nº 6 (2009, p.32) as bebidas alcoólicas
foram apontadas como as drogas mais consumidas e as responsáveis pelo maior número
de problemas relacionados.
Corroborando com o exposto acima, Leal (2005), aponta que estudos estatísticos
no Brasil e no mundo sugerem uma prevalência de 5 à 10% da população adulta, faz uso
de bebida alcoólica, sendo a cerveja e as bebidas destiladas as mais populares, explana
ainda que de 9 à 32% dos leitos ocupados em hospitais gerais no Brasil apresentam
padrão de consumo abusivo de álcool.
Com bases nesses achados e no NIC, foi possível implementar as nossas
orientações e intervenções, já elencadas no item 5.1.2, e quando estas foram somadas as
que listamos a alguns parágrafos anteriores, alcançamos resultados bastante
satisfatórios, uma vez que, nos foi relatado pela grande maioria, por meio de contatos
telefônicos após as visitas, uma melhora na qualidade do sono, conseguindo estes
dormir por mais tempo, durante a noite, já que haviam reduzindo o número de cochilos
ao longo do dia, uma melhora na alimentação, reduzindo alimentos gordurosos e difícil
digestão no período noturno e haviam conseguido implementar em suas rotinas
atividades físicas, como caminhadas/corridas e ginásticas. Nos foi informado pelos
familiares que a maioria dos pacientes, voltou a ter participação nas atividades de vida
diária, como cuidado com a casa, compras e participação em eventos familiares, estes
disseram ainda ter notado uma diminuição do cansaço, o que era frequente. No entanto,
não obtivemos êxito com um paciente, por meio do contato telefônico, foi relatado pelos
familiares, que o paciente não queria seguir as orientações tecidas, estando relutante em
seguir até mesmo o tratamento medicamentoso e muito depressivo, descrente da sua
melhora, uma vez que esta não era a primeira vez que adoecia, observamos que os
familiares também não encontravam-se muito dispostos a colaborar com a
implementação de novas orientações, estando cansados até mesmo do cuidado, frente a
isto, foi sugerido que procurassem o posto de saúde mais próximo a sua residência para
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que pudessem ter uma maior acompanhamento do caso e até mesmo, caso julgassem
necessário, um acompanhamento psicológico, para o paciente e familiares.
Em relação ao tabagismo, obtivemos respostas significativas uma vez que dois
pacientes, em um total de cinco tabagistas conforme citado anteriormente, expuseram
estar diminuindo a quantidade de cigarros ao longo do dia, na tentativa de abandonar o
tabagismo, sugerimos a participação em grupos de apoio para tabagistas, existentes em
postos de saúde, mas estes não aceitaram, afirmaram que não tinham tempo e não
estavam interessados, o fato foi confirmado com familiares, através de contato
telefônico posterior. Os outros três pacientes informaram ter tentado parar de fumar,
mas haviam encontrado muita dificuldade, por isso não iam mais tentar parar de fumar,
fato que foi confirmado apenas pela família de um destes.
Neste grupo havia sete etilistas, após o último contato telefônico, dois meses
posteriores à visita domiciliar, três clientes relataram estar sem fazer uso de bebida
alcoólica há aproximadamente um mês, para conseguirem este objetivo não tem
frequentado o bar da vizinhança, nem ido a eventos que disponibilizem muita bebida
alcoólica, ao perguntarmos como sentiam-se com essa decisão e se estavam tendo apoio
familiar, todos confirmaram, em novo contato telefônico, os familiares confirmaram
tudo o que foi dito acima, inclusive em relação ao apoio. Outros dois pacientes,
informaram estar tentando diminuir o consumo de bebida alcoólica, o meio utilizado por
um destes, foi reduzir o número de idas ao bar durante a semana, o outro informou estar
indo somente ao bar nos finais de semana e indo com uma quantidade de dinheiro
previamente combinada com sua esposa, ao conversarmos com a esposa, ela nos
informou estar satisfeita, pois reconhece o esforço do marido, já que o marido ia
anteriormente todos os dias ao bar e não tem chegado em casa bêbado. Infelizmente o
êxito não foi total e outros dois de nossos pacientes afirmaram que não irão deixar de
consumir bebida alcoólica, já que esta é considerada por eles a sua única distração.
Tendo em vista todo o exposto, chegamos a conclusão que o grupo pneumologia
teve um resultado final bastante positivo, já que conseguimos notar mudanças
significativas em diversos pontos abordados durante a visita domiciliar e até mesmo no
contato telefônico, sendo assim afirmamos que as orientações/intervenções realizadas
foram pertinentes, efetivas e eficientes para o grupo em questão.
O grupo da Gastroenterologia, teve um n final = 10, onde três foram
provenientes da CMM e sete da CMF, com um caso de reinternação, sendo este paciente
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de 53 anos sexo masculino com primeiro diagnóstico de cirrose hepática alcoólica
associada a HAS e segundo diagnóstico de pneumonia. A média de idade feminina foi
de 56 anos e a masculina de 49 anos.
Os fatores de risco mais relatados pelos paciente/familiares foram máalimentação relatada por oito pacientes, sedentarismo e estresse, ambos informados por
todos os pacientes; obesidade, percebida em 4 pacientes, no entanto, reconhecida apenas
por três; 5 pacientes informaram ser tabagistas há pelo menos 30 anos, outros dois
expuseram ter abandonado o vício, um há mais de 10 anos e um informou ter cessado o
vício no último ano, este ainda sente falta do cigarro e outros três negaram; o etilismo
foi um fator risco mais alarmante neste grupo,tanto pelo número de pacientes que
afirmaram ser etilistas, 9 , quanto pela quantidade e frequência de consumo, onde a
maioria afirmou ingerir bebida alcoólica pelo menos três vezes por semana.
Segundo o site Gastroalgarve, a má-alimentação com dietas ricas em gorduras e
alimentos industrializados e pobres, por exemplo, em fibras, verduras e farelos são
muito provavelmente a principal causa do aparecimento dos divertículos (Diverticulite)
e também causa do agravamento da Síndrome do Cólon Irritável.
Ainda tratando-se de má-alimentação, publicações da Federação Brasileira de
Gastroenterologia, afirmam que a obesidade é o principal distúrbio de nutrição da
atualidade, mais de 15% da população mundial é considerada obesa. Mais do que uma
preocupação estética, a obesidade, atua perigosamente não só por si mesma, mas
principalmente quando associada a distúrbios como o diabetes, a pressão alta, colesterol,
circulatórios e a problemas articulares, decididamente este mal é um dos vilões do nosso
século diminuindo a expectativa de vida de milhares de pessoas. Os diferentes tipos de
obesidades levam a diferentes riscos à saúde, uma vez que, além do grau da obesidade
(quanto mais gordo o indivíduo maior o seu risco), a disposição da gordura no corpo
também é fator de risco. Assim, quando a pessoa tem acúmulo de gordura no tórax e
principalmente na barriga (obesidade central) a possibilidade de ocorrer diabetes,
pressão alta, colesterol elevado, problemas cardíacos é muito maior do que se tivesse
excesso de gordura nos membros e nádegas (obesidade periférica). A obesidade central
também é chamada de andróide, porque ocorre mais no sexo masculino, e a periférica
de ginecóide, por ser mais comum em mulheres. Expõem ainda que o sedentarismo é
um fator de risco que vem afetando cada vez mais a população mundial, uma vez que os
exercícios físicos auxiliam o emagrecimento, pois aumentam o gasto calórico e tendem
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a relaxar a pessoa, diminuindo a ansiedade e a compulsão alimentar. A prática diária de
exercícios deve ser sempre acompanhada de supervisão profissional periódica detalhada
para evitar excessos e prevenir doenças.
Outro fator de risco que vem causando bastante impacto na sociedade e que
atingiu uma grande parcela dos participantes desta pesquisa foi o consumo excessivo de
bebidas alcoólicas, a Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, expõem que entre os
problemas de saúde relacionados ao álcool incluem-se danos cerebrais, cardíacos,
pancreáticos e doenças do fígado. Ao contrário dos outros alimentos, o álcool ingerido é
completamente absorvido sem sofrer qualquer digestão, sendo posteriormente
metabolizado no fígado, ou, em menor quantidade, eliminado pelos pulmões e rins. No
fígado, os efeitos do álcool em excesso podem causar graus variados de doença, desde
uma inflamação leve, apenas com alteração de exames de sangue, passando por uma
lesão crônica moderada (hepatopatia alcoólica ou esteatohepatite alcoólica), hepatite
alcoólica aguda, cirrose e até câncer de fígado. Classicamente, estima-se que o uso
crônico de 80g de álcool ao dia para o homem e 40g para mulheres é fator de risco para
desenvolver doença hepática alcoólica, porém alguns especialistas consideram que
doses diárias bem menores (24 gramas no homem e a 16 gramas na mulher), já podem
ser consideradas excessivas. Em pessoas com outras doenças crônicas do fígado, como a
hepatite C crônica, hepatite B crônica ou esteatohepatite não alcoólica, doses ainda
menores de álcool podem causar progressão da doença, e não está bem estabelecida uma
dose segura para o uso de bebidas alcoólicas.
As lesões hepáticas pelo álcool são potencialmente graves, sendo que a hepatite
alcoólica aguda tem risco de morte de até 13% nas formas leves e de 30 a 60% nas
formas graves. Além disso, o abuso de álcool é, junto com a hepatite C crônica, uma das
principais causas de cirrose hepática e de indicação de transplante de fígado no Brasil.
É muito importante esclarecer que pessoas que usam bebidas alcoólicas em
excesso frequentemente subestimam sua ingestão de álcool, informando que “bebem
socialmente”. Isso ocorre principalmente com pessoas que tem hábito de beber
diariamente, sem que fiquem embriagadas. O uso diário de bebidas alcoólicas é o
padrão mais frequentemente encontrado em pacientes com doenças hepáticas
avançadas, pois teoricamente não haveria tempo para o fígado se recuperar, porém,
recentemente, vem se notando que o hábito de beber grandes doses de álcool em fins de
semana, mesmo sem o uso diário, também estão associados a doenças graves.
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As doenças hepáticas causadas pelo álcool podem ser silenciosas ou
assintomáticas nas suas fases iniciais, e por isso muitas vezes são diagnosticas somente
em estágio mais avançado, quando aparece a icterícia (pele e olhos amarelos), edema,
ascite (“água na barriga”), hemorragia digestiva (vômitos ou fezes com sangue) ou
encefalopatia hepática.
O tratamento mais adequado para todos os estágios da doença é a interrupção
imediata do consumo de bebidas alcoólicas, o que pode levar a estabilização ou até
regressão da doença, o que pode levar meses para ocorrer. Nos graus mais avançados,
principalmente quando já há cirrose hepática, em geral a melhora é apenas parcial ou
pode não ocorrer, muitas vezes sendo necessária a hospitalização, uso de medicações
específicas, e até de procedimentos médicos para o tratamento das complicações.
O site Gastroalgarve, realça através da figura abaixo os principais efeitos diretos
e indiretos, do abuso do álcool no organismo.

O tabagismo também teve grande destaque entre a população estudada, sendo
este um dos principais fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis
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(DCNT) e, segundo a Organização Mundial de Saúde _ OMS, o tabagismo é líder entre
as causas de morte previníveis (saude.gov.br).
De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID),
a nicotina (presente nos cigarros) é um psicotrópico que gera dependência, por isso, o
tabagismo é classificado pelo Código Internacional de Doenças (CID-10) como um
transtorno mental e de comportamento pelo uso da substância.
A nicotina produz um pequeno aumento no batimento cardíaco, na pressão
arterial, na freqüência respiratória e na atividade motora. Quando uma pessoa fuma um
cigarro, a nicotina é imediatamente distribuída pelos tecidos.
No sistema digestivo, provoca diminuição da contração do estômago,
dificultando a digestão. Além disso, estimula no aparelho gastrointestinal a produção de
ácido clorídrico, o que pode causar úlcera gástrica.
Essa droga, no organismo, aumenta a liberação de catecolaminas, as quais são
responsáveis pela vasoconstricção, hipertensão arterial e aumento da freqüência
cardíaca.
A nicotina juntamente com o monóxido de carbono, provoca diversas doenças
cardiovasculares, como: infarto, acidente vascular cerebral e morte-súbita. Também
desencadeia a liberação de substâncias quimiotaxias no pulmão, o que estimula um
processo de destruição da elastina (proteína responsável pela expansão e contração do
pulmão), provocando o enfisema pulmonar.
O uso intenso e constante de cigarros aumenta a probabilidade de ocorrência de
algumas doenças, como: pneumonia, câncer (pulmão, laringe, faringe, esôfago, boca,
estômago), infarto de miocárdio, bronquite crônica, enfisema pulmonar, derrame
cerebral e úlcera digestiva.
Entre outros efeitos tóxicos provocados pela nicotina, podemos destacar, ainda,
náuseas, dores abdominais, diarréia, vômitos, cefaléia, tontura, braquicardia, fraqueza e
impotência sexual nos homens.
O uso intenso e constante de tabaco pode provocar ainda o desenvolvimento de
tolerância, ou seja, a pessoa tende a consumir um número cada vez maior de cigarros
para sentir os mesmos efeitos que, originalmente, eram produzidos por doses menores.
Alguns fumantes, quando suspendem repentinamente o consumo de cigarros,
podem sentir fissura (desejo intenso de fumar), irritabilidade, agitação, prisão de ventre,
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dificuldade de concentração, sudorese, tontura, insônia e dor de cabeça. Esses sintomas
caracterizam a síndrome de abstinência, desaparecendo dentro de uma ou duas semanas.
A tolerância e a síndrome de abstinência são alguns dos sinais que caracterizam
o quadro de dependência provocado pelo uso do tabaco.
O quadro abaixo cita os principais efeitos do tabagismo no organismo.

Fonte: Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID).

No grupo da gastroenterologia havia inicialmente 9 pacientes etilistas, após os
contatos telefônicos para acompanhamento, foi relatado à disposição por dois pacientes
em abandonar a ingesta de bebida alcoólica, dois informaram ter diminuído o consumo,
fatos estes confirmados posteriormente pelos familiares, um afirmou ter muita
dificuldade em reduzir o vício e a estratégia adotada estava sendo reduzir a idas aos
bares próximos de sua residência e quando saia a rua levava pouco dinheiro, os outros
cinco pacientes, negaram querer diminuir o consumo e assim como outros pacientes em
outros grupos, afirmaram esta ser sua única diversão, apesar de terem ciência do
malefícios que a bebida alcoólica lhes conferia; o tabagismo foi encontrado em cinco
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pacientes, após os últimos contatos telefônicos, obtivemos um satisfatório resultado,
onde três pacientes informaram ter diminuído o número de cigarros consumidos por dia,
um relatou ter abandonado o vício a 20 dias aproximadamente, mas que tem sentido
muita falta do cigarro e assim como em outros grupos, informei ao paciente sobre a
existência de grupos de apoio à tabagistas, existentes em algumas unidades de saúde,
sugestão bem aceita por ambos, um paciente afirmou que não consegue abandonar o
tabagismo e que já havia feito diversas tentativas ao longo de sua vida e dessa vez não
iria tentar novamente, mesmo com o incentivo de sua família; em relação ao
sedentarismo, não obtivemos resultados tão expressivos, uma vez que apenas dois
pacientes informaram estar praticando caminhadas, todos os dias pela manhã, os outros
pacientes alegaram não ter tempo; a má-alimentação, foi um fator de risco modificado
por quatro pacientes, estes relataram ter diminuído a quantidade de alimentos em cada
refeição, aumentando a quantidade de vezes ao longo do dia, e ter melhorado a
qualidade inserindo mais verduras, legumes e frutas, dentro da realidade financeira de
cada indivíduo/família, e após avaliação dos relatos o resultado final foi considerado
positivo, estes mesmos pacientes afirmaram ter perdido um pouco de peso.
Frente à análise dos resultados, é possível afirmar que obtivemos um resultado
final do grupo, satisfatório, tendo em vistas que mudanças nos hábitos de vida foram
implementadas e através destas mudanças conseguimos alcançar uma melhor qualidade
de vida, um maior conhecimento à respeito de sua patologia, com isso lhes conferindo
maior responsabilidade pelo seu autocuidado, desta forma torna-se clara a eficácia das
orientações/intervenções realizadas no ambiente domiciliar e através de contatos
telefônicos.
O grupo da Hematologia foi representado por cinco pacientes. Vale lembrar que
para este grupo, nossas ações foram diferenciadas, dos demais grupos, uma vez que
nosso foco não era a diminuição da taxa de reinternação, tão pouco auxiliar no processo
de cura daquele indivíduo, mas sim fornecer uma melhor qualidade de vida e conforto,
já que a reinternação dos mesmos eram inevitável, pois teriam que continuar seus
tratamentos. A média de idade geral foi de 55 anos e tempo entre o diagnóstico e o
início do tratamento foi de aproximadamente um ano, no entanto é importante
esclarecer que uma paciente iniciou o tratamento assim que teve o diagnóstico, pois
realizou transferência de setor e também devido a gravidade de seu caso.
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Este conjunto apesar de estar em número reduzido, também apresentou
características, que iremos denominar de complicadoras no seu tratamento, mas que
previamente poderiam ser compreendidas como fatores de risco para o desenvolvimento
do câncer, tais como, três pacientes informaram ser fumantes ativos, um relatou ser
fumante passiva ao longo de toda sua vida, inicialmente por meio do seu pai e
posteriormente por meio do seu marido e um único paciente, negou ser tabagista; dois
pacientes afirmaram ser etilistas sociais, afirmando só consumir bebida alcoólica em
eventos, mesmo assim em pouca quantidade; todos afirmaram não praticar atividades
físicas e sempre tiveram uma alimentação desregrada, muitas vezes, sem muita
qualidade, vida estressante, devido ao seu tipo de trabalho.
Um fator de risco muito importante foi relatado por três de nossos pacientes, a
hereditariedade, estes tinham pelo menos um caso de diagnóstico de câncer em sua
família, os outros dois pacientes negaram.
INCA (2008, p.157) afirma que o câncer é responsável por mais de 12% de
todas as causas de óbito no mundo: mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente
da doença. Como a esperança de vida no planeta tem melhorado gradativamente, a
incidência de câncer, que em 2002 foi de 11 milhões de casos, alcançará mais de 15
milhões em 2020. Esta previsão, feita em 2005, é da International Union Against
Cancer (UICC).
A explicação para este crescimento está na maior exposição dos indivíduos a
fatores de risco cancerígenos. O câncer constitui, assim, problema de saúde pública para
o mundo desenvolvido e também para nações em desenvolvimento.
Atualmente, o tabaco é um dos principais responsáveis pelo total de mortes no
mundo, causando cerca de uma em cada oito mortes.
A alimentação é composta por diversos tipos de alimentos, nutrientes e
substâncias químicas que interferem no risco de câncer. Outros fatores alimentares,
como o método de preparo e conservação do alimento, o tamanho das porções
consumidas e o equilíbrio calórico também contribuem para o risco. Estudos indicam
que a atividade física regular tem um papel protetor em relação ao câncer de algumas
localidades, principalmente o de cólon e aqueles relacionados aos hormônios femininos
(mama e endométrio). O álcool está associado ao aumento do risco de diversos tipos de
câncer: boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, mama e intestino, e este risco aumenta
independentemente do tipo de bebida.
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Outro fator de risco é em relação à exposição solar. A maior parte da radiação
ultravioleta (UV) que chega à superfície da Terra é do tipo UVA. Esses raios penetram
profundamente na pele e estão relacionados principalmente ao envelhecimento celular,
podendo contribuir também para o desenvolvimento do câncer de pele.
Com base nessas informações, INCA (2008, p.159) relacionou quais fatores
podem contribuir para o desenvolvimento de um câncer e isto permitiu identificar, até o
momento, um conjunto de fatores de natureza intrínseca e extrínseca. Como exemplos
de fatores de risco intrínsecos estão a idade, o gênero, a etnia ou raça, e a herança
genética. Já no grupo de fatores de risco extrínsecos, diversos já foram identificados,
como o uso de tabaco e álcool, hábitos alimentares inadequados, inatividade física,
agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposições ocupacionais, poluição ambiental,
radiação ionizante, alimentos contaminados, obesidade e situação socioeconômica. Há
ainda na lista o uso de drogas hormonais, fatores reprodutivos e a imunossupressão.
Essa exposição é cumulativa no tempo e, portanto, o risco de câncer aumenta com a
idade. Mas é a interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos que vai determinar o
risco individual de câncer.
Baseados em estilos de vida e em fatores associados ao nível de
desenvolvimento econômico, político e social de uma comunidade, os fatores de risco
ambientais variam de forma significativa no mundo e incluem ainda como causas
componentes as condições climáticas e outras características do ambiente. A boa notícia
é que parte desses fatores ambientais depende do comportamento do indivíduo, que
pode ser modificado, reduzindo o risco de desenvolver um câncer.
A partir da premissa de que é possível modificar o risco de desenvolvimento do
câncer, estima-se hoje que cerca de 30% de todas as neoplasias podem ser prevenidas.
Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos dois terços das mortes por câncer estão
relacionadas com apenas quatro fatores: uso do tabaco, alimentação, obesidade e
inatividade física. E todos eles podem ser modificados.
As modificações dependem, portanto, de mudanças no estilo de vida individual,
do desenvolvimento de ações e regulamentações governamentais, de mudanças culturais
na sociedade e dos resultados de novas pesquisas. Sob essa perspectiva, os fatores de
risco para o câncer são hoje classificados segundo a possibilidade de modificação. Essa
classificação pode ser observada no quadro abaixo.
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(Fonte: INCA 2008, p.161)

Tendo como base as pesquisas realizadas pelo Fundo Mundial de Pesquisa sobre
Câncer (World Cancer Research Fund - WCRF), em seu relatório Alimentos, Nutrição,
Atividade Física e Prevenção do Câncer, publicado em novembro de 2007, apresenta
uma lista de recomendações que envolvem escolhas alimentares e de estilo de vida que
afetam o risco de câncer, esta lista foi apresentada pelo INCA (2008, p. 163) e segue
exposta abaixo sob a forma de quadro.

(Fonte: INCA 2008, p.163)

Após tomarmos ciência destas informações e tendo em vista que o nosso foco de
ação para este grupo era melhora da qualidade de vida e o conforto, traçamos nossas
orientações/intervenções e elaboramos os diagnósticos pertinentes, com base no
NANDA, NOC e NIC.
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A validade e a importância de nossas ações foram ainda mais respaldadas por
informações encontradas no INCA 2008.
Esta obra afirma que, (INCA 2008, p.531) de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) cuidados paliativos são conceituados como uma abordagem
que visa a melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, que enfrentam
problemas associados a doenças, que põem em risco a vida. Essa abordagem e feita
através da prevenção e o alivio do sofrimento, por meio de identificação precoce,
avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e
espiritual. Esse tipo de cuidado tem enfoque nas necessidades e não nos diagnósticos
desses pacientes, apesar dos agravos da doença.
A paliação esta indicada a todos os pacientes com doenças crônicodegenerativas. As ações paliativas devem ser implementadas em todos os níveis de
atenção à saúde, contribuindo para um melhor controle de sintomas e proporcionando
aos pacientes uma sobrevida com qualidade.
A assistência paliativa e voltada ao controle de sintomas, sem função curativa,
com vistas a preservar a qualidade de vida ate o final. Os cuidados visam a promoção de
conforto e são basicamente voltados para higiene, alimentação, curativos e cuidados
com ostomias, e atenção sobre analgesia, observando-se, portanto, as necessidades de
diminuição de sofrimento e aumento de conforto.
INCA (2008, p.532) informa ainda, que é importante tanto o paciente como a
família estarem orientados sobre o controle de sintomas relacionados ao tratamento
oncológico, através de informações verbais e escritas pelo profissional que os assiste.
Essa orientação visa a reforçar os benefícios da terapêutica instituída e propor bem-estar
aos pacientes. É necessário ter consciência sobre a importância da família e do paciente
com doença oncológica, para poder promover assistência apropriada e de modo
adequado as necessidades do paciente. Portanto as informações e orientações prestadas
ao paciente e família tem que ser direcionadas ao controle dos sintomas.
Ao enfermeiro que realiza cuidados paliativos, é necessário exercer a habilidade
de educar para a saúde, de maneira clara e objetiva, e ser resolutivo em suas ações. É
preciso que tanto o paciente quanto seu cuidador compreenda todas as ações e a
importância de sua realização para a continuidade do plano terapêutico, que melhor se
adapte ao paciente, de acordo com suas necessidades e capacidade funcional.
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Porém, e importante não esquecer que o cuidar envolve ações interativas,
baseadas no respeito e conhecimento dos valores do individuo que esta sendo cuidado,
estruturando uma relação dinâmica que busca, de forma sistemática, promover o que há
de saudável, apesar dos agravos e limitações decorrentes da doença, proporcionando
medidas de conforto.
Após todo o exposto é possível inferir que ações realizadas com este grupo
foram satisfatórias, já que através de contatos telefônicos, foi possível obter importantes
informações, tais como melhora da qualidade do sono, do humor, do apetite, melhor
disposição para realização de simples atividades, como higiene e autocuidado de um
modo geral e preparo de alimentos. É importante esclarecer que todas as mudanças
relatadas, tiveram um desvio discreto, em relação ao estado inicial, no entanto neste
grupo, qualquer mudança, mesmo que mínima, foi de extrema valia, pois demonstrava
que as nossas ações estavam gerando resultados positivos, já que além de nós os
familiares e o pacientes conseguiam perceber as mudanças e sentiam-se melhores,
demonstrando satisfação.
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6. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados nesta pesquisa, pelos diferentes grupos, permitem
nos afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. O intuito deste estudo foi
expor a importância e a necessidade de implementação do Programa de Atendimento
Domiciliar (PAD) nos municípios de Niterói e São Gonçalo, uma vez que os mesmos
possuem demanda populacional com características suficientes para este programa,
conforme discutido anteriormente. Os resultados obtidos corroboram com esta
afirmativa, uma vez que por meio das visitas domiciliares, realizadas durante a
pesquisa, baseadas estas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), onde
diagnósticos de enfermagem foram elaborados e orientações/intervenções foram tecidas,
conseguimos alcançar respostas satisfatórias, sendo avaliadas com base nas mudanças
dos hábitos de vida, ou mesmo na disposição para modificação, melhora da qualidade
de vida, e das relações/vínculos familiares, com isso, gerando um estreitamento dos
laços e aumento, ou criação de uma rede de apoio ao paciente, bem como ampliando o
conhecimento da patologia que atingia cada indivíduo, tratamentos, cuidados e
prognósticos e a obtenção de uma baixa taxa de reinternação hospitalar do grupo.
Os materiais utilizados, como artigos, livros e notícias deram embasamento
teórico a pesquisa, legitimando com isso a sua relevância, não somente para o meio
acadêmico, mas também para todos os profissionais de saúde, uma vez que expõem os
principais, diagnósticos médicos encontrados, diagnósticos e intervenções de
enfermagem, fatores de risco e os resultados alcançados. Conforme relatado
anteriormente há carência de materiais que abordem o tema desta pesquisa uma vez que
há necessidade ter conhecimento prévio de diversos assuntos, e o estudo conseguiu
congregar de forma clara e coesa todos os assuntos julgados indispensáveis para a
discussão e compreensão completa da temática, com isso reafirmando a importância
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desta pesquisa para as mais diversas áreas e profissionais da saúde. Este estudo contou
com um grupo amostral relativamente pequeno (n=30) em relação ao número total de
pacientes do HUAP, no entanto este número foi suficiente para que pudéssemos
comprovar e expor a necessidade de implementação do Programa de Atendimento
Domiciliar (PAD). O enfermeiro neste programa é de suma importância, uma vez que
este tem papel fundamental na promoção, prevenção, educação e reabilitação em saúde,
por meio destes incentivando o autocuidado, a autonomia, a independência e o
envolvimento familiar, como forma de criar ou restabelecer as redes familiares de apoio
tão importantes para o indivíduo doente.
O desenvolvimento deste estudo só foi possível por que contamos com especial
apoio dos Enfermeiros (as) das clínicas onde a pesquisa ocorreu, permitindo que toda
coleta de dados, fosse realizada dentro do período proposto, após a aprovação do
Comitê de Ética de Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário
Antônio Pedro.
Diversas limitações foram enfrentadas ao longo da pesquisa, tais como a saída
de quatro pacientes da pesquisa, a redução do número de leitos do hospital, grande
número de pacientes oriundos de localidades fora das áreas de abrangência da pesquisa,
dificuldade de acesso a algumas residências, pois estas estavam em áreas de riscos e/ou
de acesso muito difícil e principalmente a realização das visitas dependiam da
disponibilidade dos pacientes e familiares em receber a pesquisadora. Apesar de todos
os entraves, a pesquisa continuou e continuará sendo ampliada, por meio da produção
de artigos e projeto para mestrado e doutorado, pois julgamos que os resultados
alcançados e as informações obtidas, foram de extrema importância e não devem ser
abandonados, uma vez que permite o desenvolvimento de muitas outras pesquisas e
ampliação do conhecimento a respeito do tema, abrangendo diversas vertentes de
estudo.
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8. APÊNDICES

8.1 APÊNDICE 1 (Formulário de Avaliação Hospitalar da Complexidade Assistencial)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL
Nome do paciente:
Idade:
Clínica de internação/andar:
Diagnóstico:
Previsão de alta: / / 2012
Descrição

Suporte
Terapêutico

Quimioterapia

Suporte
Ventilatório

Bairro:

Município:
Leito:

Data da avaliação:
Itens da avaliação
Sonda vesical permanente
Sonda vesical intermitente
Traqueostomia sem aspiração
Traqueostomia com aspiração
Aspiração de vias aéreas superiores
Acesso venosos profundo contínuo
Acesso venoso intermitente
Acesso venosos periférico contínuo
Diálise domiciliar
Oral
Subcutânea
Intravenosa
Intratecal
Oxigênio intermitente
Oxigênio contínuo
Ventilação mecânica intermitente
Ventilação mecânica contínua

/

/ 2012
Pontos atribuídos
1
2
2
5
3
5
4
5
5
1
3
5
5
2
3
4
5

98

Lesão vascular/cutânea
Grau de atividade da vida
diária relacionada a
cuidados técnicos
Dependência de
reabilitação (fisio./fono.)
Terapia

Úlcera de pressão grau I
Úlcera de pressão grau II
Úlcera de pressão grau III
Úlcera de pressão grau IV
Independente
Semidependente
Dependência total

2
3
4
5
0
2
5

Independente
Dependente

0
2

Suplementação oral
Gastrostomia
Nutricional
SNE
Colostomia
NPT
SOMATÓRIO TOTAL DA PONTUAÇÃO:

1
2
3
4
5

Se somatório inferior a sete = paciente classificado com demandas inferiores aos critérios de baixa complexidade: elegível para o projeto

Fonte: (Adaptado de AMEBID, 2004)

8.2. APÊNDICE 2. (Folder)
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8.3. APÊNDICE 3. (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nome do Participante: ________________________________________________
O Sr.(a) está com sua alta prevista para os próximos dias ou mesmo hoje, nesse sentido
cabe explicar que temos na Universidade um projeto de extensão, onde realizamos ao menos uma
visita domiciliar a pacientes que tiveram alta das clínicas do 4º, 6º e 7º andares e que estão em
condições clínicas satisfatórias.
Essa atividade tem por objetivo avaliar suas condições de saúde após alguns dias de sua alta,
bem como avaliar condições ambientais de sua residência, que possam de alguma forma
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influenciar na sua saúde. Assim caso o(a) senhor(a) concorde, receberá uma visita supervisionada e
previamente agendada em seu domicílio. Ao término da visita o senhor (a) será convidado a
preencher um formulário de avaliação da atividade realizada em seu domicílio. O senhor(a)
receberá também ao menos duas ligações telefônicas para que possamos conhecer suas condições
de saúde após a visita.
Todas as informações obtidas durante a visita são sigilosas e irão subsidiar pesquisas, onde
sua identidade será preservada. A participação nesse projeto é voluntária, o senhor(a) pode recusarse a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem penalidades.
Lembramos que a atividade não representa riscos para sua saúde.

Não

haverá

qualquer

custo ou forma de pagamento pelas visitas realizadas.
Durante todo o período de curso da ação extensionista estou à disposição para quais quer
dúvidas que possam ocorrer, tendo em vista que sou a professora coordenadora da ação.
Li as informações acima e entendi o propósito deste projeto assim como os benefícios da
participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por
intermédio deste instrumento, dou livremente meu consentimento para participar desse projeto.
Entendo que poderei receber uma visita em meu domicílio e ligações telefônicas, porém
não receberei compensação monetária, nem tampouco pagarei pelas atividades relativas a esse
projeto.
Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.

__________________________________
(Assinatura do Participante)

____ / _____ / _____
dia

mês

ano

______________________________________________________
(Nome do Participante – letra de forma )

__________________________________
(Assinatura de Testemunha, se necessário)

____ / ____ / _____
dia

mês

ano

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao
paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente.
__________________________________________
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)

____ / ____ / ____
dia

mês

ano
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8.4. APÊNDICE 4. (Formulário de Avaliação Ambiental do Domicílio)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Dados Pessoais
Nome:
Endereço:
Telefone:
1) AVALIAÇÃO AMBIENTAL
A) Espaço Físico
a) Residência não possui cômodo específico para o paciente
b) Residência possui cômodo inadequado e com limitadas condições de
reestruturação
c) Residência possui cômodo específico, mas necessita de adequações
d) Residência possui cômodo totalmente adequado para receber o
paciente

B) ACESSO FÍSICO
a) Residência sem elevador
b) Residência com elevador
c) Residência com dois pavimentos
d) Degraus na residência

C) SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
a) Frequentemente falta água
b) Frequentemente falta luz
c) Esgoto não ligado a rede pública
d) Local de alto risco de segurança
e) Objetos no chão (tapetes...)
f) Superfícies pontiagudas
g) Banheiro próximo ao quarto do paciente
h) Piso escorregadio
i)Rampas com muita inclinação
Fonte: (Adaptado de ABEMID, 2004; MELLO & PERRACINI, 2000)

102

8.5. APÊNDICE 5. (Formulário de Avaliação das Condições de Saúde no Domicílio)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE NO DOMICÍLIO

Nome: ................................................................................................. Data da alta: ....../...../..... Unidade que
esteve internado(a): .......................... ..............................
Nacionalidade: ............. Naturalidade:.......................
Idade: .......... Sexo: ( ) M ( ) F Cor: ..................... Religião: ............................................
Estado
Civil:
....................
Nº
de
filhos:..........
Escolaridade:
......................
Ocupação:.........................................
Endereço: ..................................................................................................................................
Motivo pelo qual esteve internado(a): .....................................................................................

2- HISTÓRIA DE SAÚDE PREGRESSA/CONHECIMENTO SOBRE SUA DOENÇA:
O que o(a) senhor(a) conhece sobre sua doença?
Fale sobre as doenças de sua família.
Que tipo(s) de tratamento(s) o(a) senhor(a) tem utilizado até o momento (alopático, homeopático,
fototerapia, acupuntura, etc.)? Que outros tipos de tratamento o senhor conhece?
O(a) senhor(a) já foi internado anteriormente?
Já apresentou alguma doença anterior a essa que lhe hospitalizou? Quais ?
Tem algum tipo de alergia (medicamentos, alimentos) Quais ?
Tipo sangüíneo : ............ Fator Rh: ............

3- PERCEPÇÕES, SENTIMENTOS E EXPECTATIVAS:
Como o(a) senhor(a) está se sentindo no momento?
O(a) senhor(a) passou por alguma situação que o deixou estressado (nervoso) e interferiu na sua
saúde? Gostaria de relatar?
Como o(a) senhor(a) se cuida quando está nervoso(a) ou estressado(a)?
Quais as suas expectativas em relação ao seu estado de saúde atual?
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4 - HÁBITOS DE VIDA PESSOAL:
Como vem sendo sua alimentação (freqüência, cardápio e hidratação)?
Como tem sido suas condições de sono e repouso ultimamente (freqüência, satisfação, tempo)?
Recreação e Lazer (tipo, freqüência satisfação):
O(a) senhor(a) realiza alguma atividade física? Qual?
O(a) senhor(a) faz uso de: ( ) drogas ( ) álcool ( ) fumo. Observações:
O(a) senhor(a) poderia comentar sobre seu relacionamento (familiar, sexual, no trabalho e com
amigos)?

5- IMUNIZAÇÃO: ( ) sim Quais ? ( ) não ( ) não sabe informar

6- IMPRESSÕES DO VISITADOR:

OBJETIVO

7- EXAME FÍSICO:
Descrição cefalocaudal, com orientação ao problema, do exame físico.

8- MEDICAÇÕES UTILIZADAS
Assinatura do visitador:

8.6. APÊNDICE 6. (Questionário de Avaliação pelo Cliente)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
Numa escala de 01 à 10, onde 01 significa muito insatisfeito e 10 muito satisfeito,
assinale sua satisfação quanto aos itens abaixo:

1) Quanto a possibilidade de receber uma visita domiciliar para orientações após
a alta:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2) Quanto às informações recebidas para melhoria de sua saúde:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

09

10

3) Quanto ao atendimento realizado pelas visitadoras:
01

02

03

04

05

06

07

08

4) Você gostaria de reclamar ou sugerir algo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________
Grata pela cooperação!
8.7. APÊNDICE 7. (Questionário de Avaliação pelo Visitador)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
PROJETO DE EXTENSÃO:
VISITA DOMICILIAR PARA ATENÇÃO SISTEMATIZADA JUNTO A ADULTOS E
IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS APÓS ALTA DO
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

Numa escala de 01 à 10, assinale sua percepção quanto aos itens abaixo:

5) Quanto à receptividade do paciente durante a visita domiciliar:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

08

09

10

6) Quanto à possibilidade de avaliação do domicílio:
01

02

03

04

05

06

07

7) Quanto ao atendimento pelo paciente das informações que você prestou:
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

8) Observações:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Grata pela cooperação!
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9. ANEXOS
9.1. ANEXO 1
DECLARAÇÃO
Declaro que os dados gerados nesta pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou
não, em eventos científicos, seminários, após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
conforme a Resolução 196/96 do CNS.

Niterói, 2012.

________________________________________________
Profª Drª. Patrícia dos Santos Claro Fuly
Matrícula SIAPE nº: 1580932

__________________________________________________
Marina Gomes dos Santos
Matrícula/UFF: 308.34.131

9.2. ANEXO 2

DECLARAÇÃO

Declaro sobre o uso e destinação do material e/ ou dados coletados só serão utilizados para fins
científicos.

Niterói, 2012.
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________________________________________________
Profª Drª. Patrícia dos Santos Claro Fuly
Matrícula SIAPE nº: 1580932

__________________________________________________
Marina Gomes dos Santos
Matrícula/UFF: 308.34.131

9.3. ANEXO 3
CURRÍCULOS

Os pesquisadores possuem currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq.

Patrícia dos Santos Claro Fuly
http://lattes.cnpq.br/7625867664431524

Marina Gomes dos Santos
http://lattes.cnpq.br/7850570172447577
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9.4. ANEXO 4 (Parecer de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa)

