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RESUMO 

 
O projeto de intervenção será desenvolvido no município de São João da Serra, situado 
no estado do Piauí, contando com 6064 habitantes, de acordo com os dados fornecidos 
pelo UNA/SUS – UFPI, no ano de 2016. Tendo em vista a quantidade de pacientes 
acamados no município, foi identificado a necessidade da elaboração de um projeto 
voltado para os cuidadores, com orientações multidisciplinar; Fisioterapeuta, 
Nutricionista e Psicólogo (equipe NASF), visando a importância de orienta-los, e 
favorecendo uma melhor recuperação. Sendo realizado análise de situações problemas 
do território, a revisão bibliográfica sobre o assunto, e em seguida elaboração de um 
plano operativo. Os nós críticos encontrados foram: dificuldade na realização de ações 
multiprofissionais, dificuldade na divulgação de ações em saúde, e resistência do 
público-alvo na participação das ações. Sendo propostas as seguintes medidas: 
mobilização de profissionais de saúde e gestores, rever instrumentos existentes e criar 
novos métodos de divulgação e elaboração de oficinas semanais com esses cuidadores 
com o apoio da psicóloga e nutricionista do NASF e inovação constante de atividades a 
fim de mantê-los sempre motivados. Espera-se que este projeto possa contribuir de 
subsídio para outros municípios e auxiliar na criação de grupos para dar suporte aos 
cuidadores mediante ações de Educação Permanente em Saúde, abordando aspectos 
psicológicos, físicos e emocionas, através de estratégias que objetivam um olhar mais 
humanizado, aos cuidadores do município de São João da Serra – PI. 
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ABSTRACT 
 
This intervention project will be developed in the municipality of São João da Serra, in 
the state of Piauí, with 6064 inhabitants, according to data provided by UNA / SUS - 
UFPI, in the year 2016.Considering the number of patients the need for a project aimed 
at caregivers with multidisciplinary orientations was identified; Physiotherapist, 
Nutritionist and Psychologist (NASF team), aiming at the importance of guiding them, 
and favoring a better recovery. Being carried out analysis of problems problems of the 
territory, the bibliographic review on the subject, and then elaboration of an operational 
plan. The critical nodes found were: difficulty in carrying out multiprofessional actions, 
difficulty in publicizing health actions, and resistance of the target public in the 
participation of the actions. The following measures are proposed: mobilization of health 



 

professionals and managers, review existing instruments and create new methods of 
dissemination and preparation of weekly workshops with these caregivers with the 
support of the psychologist and nutritionist of the NASF and constant innovation of 
activities in order to maintain it, always motivated. It is hoped that this project may 
contribute to other municipalities and help in the creation of groups to support caregivers 
through actions of Permanent Education in Health, addressing psychological, physical 
and emotional aspects, through strategies that aim at a more humanized, to the 
caregivers of the municipality of São João da Serra - PI. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

Este projeto de intervenção será desenvolvido no município de São João da 

Serra, situado no estado do Piauí. A população do município em 2015 era de 6081, 

reduzindo em 2016 para 6064, de acordo com os dados fornecidos pelo UNA/SUS – 

UFPI. 

Tendo em vista a quantidade de pacientes acamados no município, foi 

identificado a necessidade de elaborar um projeto voltado para os cuidadores, com 

orientações multidisciplinar; Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo (equipe NASF), 

visando a importância de orienta-los, e favorecendo uma melhor recuperação. 

O cuidador enfrenta inúmeros casos e elementos no ambiente de trabalho que 

afetam a sua integridade física, psicológica e emocional. Alguns dos motivos desse 

esgotamento, são os elevados níveis de poluições sonoras, visuais e do ar ambiente, 

ausência de lazer, local inadequado e a instabilidade no emprego¹. 

Está vivência juntamente com à correria da vida cotidiana levam o cuidador a 

procurar ações de defesa ou enfrentamento para tolerar aquilo ao qual são sujeitos, o 

que se traduz no desinteresse pelo outro, trabalhando mecanizado, não percebendo o 

outro como ser humano, desvalorizando a si mesmo como pessoa e profissional. Deste 

modo, os ambientes de trabalho da forma como estão organizados na atualidade não 

beneficiam o cuidado dos cuidadores, ao contrário, são locais naturalmente 

mobilizadores de emoções, sentimentos e estresse². 

Alguns autores vêm mostrando a necessidade para as instituições de saúde 

proporcionarem ambientes de cuidado aos cuidadores. Por fim, a execução de ações 

que estimule o cuidado do cuidador no local de trabalho, certamente proporcionará o 

bem-estar do cuidador e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, favorecendo 

sua recuperação². 

O presente projeto tem como objetivo geral propor ações de intervenção que 

sensibilize a equipe do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para 

desenvolvimento de atividades que promova uma melhor qualidade de vida aos 



 

cuidadores de pacientes acamadas no município de São João da Serra. Os objetivos 

específicos: Elaborar atividades de educação em saúde sobre temas que qualifiquem o 

cuidado com cuidadores de pacientes acamados, criar grupo de apoio que promovam 

os aspectos emocionais, psicológicos e físicos do cuidador, e promover a qualidade de 

vida de cuidadores e de acamados do Município de São João da Serra. 

   

1.1 Análise de situações problemas do território 
 

Levando em consideração o tema para projeto de intervenção: Acolhimento 

multidisciplinar na atenção básica: uma proposta de capacitação para cuidadores de 

pacientes acamados no município de São João da Serra – PI, se fez necessário analisar 

os seguintes dados: Taxa de prevalência da hanseníase, Taxa de prevalência de 

hipertensão arterial, Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupo de causas. 

Taxa de prevalência de hanseníase corresponde a extensão da hanseníase na 

população, em um determinado momento. Quando a patologia afeta os nervos, o 

paciente pode desenvolver incapacidades físicas evoluindo para deformidades, 

causando limitações na vida social, diminuição da capacidade de trabalho e distúrbios 

psicológicos. Lamentavelmente não tive acesso aos dados de morbidades. 

Taxa de prevalência de hipertensão arterial refere-se ao número de indivíduos 

com diagnóstico médico prévio da hipertensão arterial em uma população adulta. No 

município que atuo, São João da Serra, no ano de 2014 apesentou uma taxa de 144,4 

diminuindo para 135,9 no ano de 2015, aproximadamente, de acordo com dados 

fornecidos pelo SESPI/SINAN. A prevalência elevada de hipertensão arterial está 

associada à maior frequência de outras doenças crônicas não transmissíveis. 

A hipertensão arterial é um dos principais fatores para AVC (Acidente Vascular 

Cerebral), são múltiplos os déficits de sequelas do AVC a nível físico, cognitivo-

comportamental e emocional, havendo a necessidade de intervenção de uma equipe 

interdisciplinar, maximizando a recuperação e facilitando a reintegração no ambiente 

familiar e social. 

Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupo de causas, representa a 

demanda hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela oferta de serviços no SUS. 

Dependendo das causas das internações o paciente poderá ficar com algum tipo de 

sequelas, necessitando de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Os dados 

do município de São João da Serra no ano de 2013 corresponde a 97,97 aumentando 

para 102,18 no ano de 2014, de acordo com os dados do SESPI/SINAN. 



 

Tendo em vista essas considerações, realizou-se uma análise de situações 

problemas do território sendo identificado a necessidade de elaborar um Projeto de Ação 

voltado a essa população, os cuidadores, tendo um olhar mais humanizado para esse 

grupo e visando a importância de orientá-los e treiná-los para melhor lidar com esses 

pacientes em suas atividades da vida diária, favorecendo sua recuperação. Desta forma, 

este projeto de intervenção tem a intenção de estimular a sensibilização da equipe do 

NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) para desenvolver ações que promova o 

cuidado do cuidador. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O conceito de cuidador é bastante debatido. Sendo importante considerar a 

condição funcional do paciente, quantidade e durabilidade das atividades que precisam 

de acompanhamento e ligação emocional mínima do cuidador com o indivíduo. O 

cuidador é o principal responsável por providenciar ou coordenar os recursos solicitados 

pelo paciente. Em muitos países, existem amplas tentativas de definir cuidadores 

principais e secundários, cuidadores formais e informais e aspectos que mostram o tipo 

de cuidador determinado para cada paciente dependente³. 

O cuidador é aquele que se responsabiliza de cuidar, dar assistência, apoio para 

o paciente que é cuidado, tendo em vista a melhora na sua qualidade de vida³. O 

cuidador é aquele que dirige sua atenção a pessoas com necessidades e exigências de 

atenção no domicilio4. 

Posicionando o cuidador como profissional, a circunstância de que a profissão 

como cuidador só foi reconhecida recentemente no País:  

O surgimento do cuidador profissional é fato recente no Brasil, cuja 
função está consolidada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
através de reconhecimento e inserção na Classificação Brasileira de 
Ocupações, sob o código 5.162-10 (cuidador de idosos dependentes 
ou não e cuidador de idosos institucionalizados). Apesar do 
crescimento dessa categoria profissional, existem poucas iniciativas no 
campo da educação formal que contribuam para a sua consolidação. 
Não há critérios definidos ou pré-requisitos estabelecidos para 
regulamentar a formação desses profissionais5. 

O ato de cuidar de indivíduos acamados requer uma dedicação. O auxílio a 

esses pacientes é essencial para uma boa recuperação. Os cuidados com a higiene 

pessoal, alimentação adequada e transporte são pontos que requerem atenção, e 

dedicação6. O ato de cuidar é relevante causador de estresse e, conjunto ao caráter 

crônico e sem um tempo determinado para a sua durabilidade, encontra-se relacionado 



 

a impactos prejudiciais do cuidar, ocasionando interferências físicas e psicológicas do 

cuidador7. 

Frequentemente os cuidadores queixam-se de sobrecarga e, continuadamente, 

de ansiedade, estresse e depressão. Abandonam, na maioria das vezes, a profissão, 

lazer e o autocuidado, ocasionando danos na qualidade de vida e consequentemente 

no cuidado oferecido ao indivíduo8-9. 

Os indivíduos mais suscetíveis ao quadro de estresse são aqueles responsáveis 

“de cuidar”, tendo contato direto com quem é cuidado10,11,12,13. Dados que corroboram 

com o estudo apresentando uma amostra de 81,8% com presença do quadro de 

estresse14. 

A sobrecarga deve-se ser vista como um conceito multidimensional, envolvendo 

a esfera biopsicossocial, resolução da procura de equilibrar os seguintes fatores: tempo 

disponível para o cuidado, recursos financeiros, circunstâncias físicas, psicológica e 

sociais, delegações e organização de tarefas15. 

Faz-se necessário a sensibilização do profissional de saúde com base de dois 

princípios básicos que devem nortear seja qual for ação sanitária: entender o indivíduo 

e contar com o indivíduo. O primeiro designa que entender o humano quer dizer 

conhecer e, sobretudo, compreender seus hábitos, crenças, papéis e situações e que 

dessa forma haverá alternativas de ações eficazes e duráveis em saúde. No segundo, 

significa que não existe possibilidades de cuidar da saúde do outro sem cuidar de si 

mesmo. Sendo indispensável que a população compartilhe da construção das ações 

que são implantadas e não se submeter a ele16. 

Este olhar é bastante importante e recente na composição das ações em saúde, 

expressando a dificuldade na construção de estratégias de cuidado, não partindo de 

perfis epidemiológicos, observando essencialmente as necessidades de saúde de 

indivíduos e comunidade. Correndo o risco caso contrário de apenas reproduzir modelos 

pré-estabelecidos, silenciando pessoas e população17. 

Todo programa em saúde, exercida desde da responsabilidade compartilhada e 

da construção em conjunto da intervenção sobre o processo saúde-doença, apresenta 

uma maior probabilidade de melhoras nas condições de vida. Não atuando apenas no 

alívio dos sintomas clínico-patológicos, mas também no conhecimento de saberes e no 

fortalecimento das redes sociais18. 

Ter esse cuidado com os cuidadores, compreendo as dificuldades físicas, sociais 

e emocionais que são envolvidas no ato de cuidar, é essencial no campo da saúde 

coletiva, proporcionando melhor qualidade de vida e menos sobrecarga nos cuidadores 



 

consequentemente para quem é cuidado. Aos profissionais da saúde, compreender e 

apreender essa realidade proporciona um maior projeto para implementação de 

políticas e ações públicas para um melhor suporte aos cuidadores e aos familiares14. 

 
3. PLANO OPERATIVO 
 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGI

AS 

RESPONSÁV
EIS 

Dificuldade na 
realização de 
ações 
multiprofissiona
is. 

Sensibilizar 
profissionais 
da saúde e 
gestores da 
importância 
de ações com 
a participação 
multiprofissio
nal para 
cuidadores de 
pacientes 
acamados.  

 

Conscientizaç
ão e 
sensibilização 
de 
profissionais e 
gestores sobre 
a relevância 
de atividades 
para os 
cuidadores de 
pacientes 
acamados 
com 
orientações 
multiprofission
al. 

Prazo: 90 dias. 

Realizar 
rodas de 
conversas 
com a 
participação 
dos 
profissionais 
da saúde e 
gestores. 

Profissionais 
da saúde do 
NASF e os 
gestores do 
município de 
São João da 
Serra-PI. 

 

Dificuldade de 
divulgação de 
ações em 
saúde. 

 

Divulgar de 
forma eficaz 
as ações em 
saúde para 
os 
profissionais 
da saúde e 
cuidadores de 
pacientes 
acamados. 

 

Orientações 
multiprofission
ais para os 
cuidadores. 

Prazo: 90 dias 

Rever 
instrumentos 
existentes e 
criar novo 
métodos de 
divulgação. 

 

 

Profissionais 
da saúde do 
NASF do 
município de 
São João da 
Serra –PI. 

 

Resistência do 
público-alvo 
para 

Conscientizar 
os cuidadores 
sobre a 
importância 

Elaboração de 
estratégias 
para 
intensificação 

Elaboração 
de oficinas 
semanais 
com esses 

Profissionais 
da saúde do 
NASF do 
município de 



 

participação de 
ações. 

 

da ação, 
melhora na 
qualidade de 
vida dos 
cuidadores e 
dos pacientes 
que são 
cuidados. 

 

no interesse 
da 
comunidade 
na 
participação 
dos grupos. 

Prazo: 90 dias.  

 

cuidadores 
com o apoio 
da psicóloga 
e nutricionista 
do NASF e 
inovação 
constante de 
atividades a 
fim de mantê-
los sempre 
motivados. 

São João da 
Serra – PI. 

 

 
4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 
 

Pode se observar uma grande quantidade de pacientes acamados no município 

de São João da Serra – PI, através de visitas domiciliares das equipes de saúde, sendo 

identificado a importância de passar orientações para os cuidadores de pacientes 

acamados. Após identificado a necessidade de ações voltadas para esse grupo de 

cuidadores realizou-se o projeto de intervenção com objetivos de capacitar os 

cuidadores. 

Será realizado uma reunião com secretário de saúde, coordenador da atenção 

básica, coordenador da unidade básica, equipes de saúde e NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família) para apresentação do projeto de intervenção, após aprovação pela 

banca examinadora. 

Esse projeto caracteriza-se pela formação de grupos para apoiar os cuidadores 

de pacientes acamados, no aspecto físico, social e mental, onde os cuidadores poderão 

tirar suas dúvidas e compartilhar suas experiências com outros cuidadores.  

Com ajuda dos agentes comunitários, médicos e enfermeiros será levantando o 

total de cuidadores de pacientes acamados através de visitas domiciliares, estima-se 

que a maioria desses cuidadores sejam membro da própria família, que não trabalham 

fora e que não possuem nenhuma instrução para realização do cuidado, o que acaba 

agravando o estado do paciente e desgaste físico e mental dos cuidadores. 

Os grupos terão duração de 3 horas, em um dia específico da semana, sendo 

fornecido todo um suporte para esses cuidadores, estimulado a eles cuidarem do outro 

de forma assertiva, porém sem esquecer do autocuidado, sendo essencial para a vida 

de ambos.  

Foi pensando na criação de oficinas onde será ensinado para os cuidadores 

atividades semanais que possam ser realizadas no dia a dia. Tendo apoio da psicóloga 



 

do NASF dando todo um suporte emocional a esses cuidadores. Possuirá presença do 

nutricionista do NASF onde será dado orientação para uma alimentação adequada para 

esses pacientes que necessitam ser cuidado. 

Para os pacientes acamados podem apresentar agravos, pela ausência de 

informações, como: pneumonias, úlceras de pressão, infecções, má higienização ou 

higienização inadequada e depressão. Para os cuidadores: culpa, medo, estresse físico 

e mental, sensação de impotência.  

Os recursos são indispensáveis para execução da ação, sendo discutido com 

toda a equipe, sendo essencial a divulgação dos grupos para a comunidade, através de 

folders explicativos, ou até mesmo divulgação na rádio do município. 

Sendo colocado no projeto, prazos e gerenciamentos para cada ação, onde cada 

equipe irá se comprometer na execução de sua atividade definida nas reuniões. Sendo 

definido que a coordenação do projeto será pelo NASF. 

As intervenções serão acompanhas quinzenalmente durante reuniões realizada 

com as equipes de saúde e NASF sendo realizado nas quartas-feiras no turno da 

manhã, com objetivo de avaliar as falhas e melhorar o plano de intervenção. Os agentes 

de saúde realizarão a ouvidoria com os participantes a fim de avaliar como o grupo está 

sendo recebido o grupo e onde deve ser modificado, segundo eles. 

Buscando a opinião e avaliação de todos os atores envolvidos no projeto, dessa 

forma obtendo resultados esperados que é aumentar a qualidade de vida dos 

cuidadores e acamados. 

Esse projeto poderá servir de subsídio para outros municípios para implantação 

de ações voltadas para esse grupo de indivíduos que necessitam tanto desse cuidado 

e orientações. Esse processo de educação em saúde será aprimorado cada vez mais, 

com intuito de atingir todas as metas estabelecidas nas reuniões com as equipes. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O cuidado com a prevenção de danos à saúde deve englobar igualmente o 

paciente e cuidador, e para isso, devem ser elaborados programas com objetivos na 

prevenção da sobrecarga emocional, psicológica e física do cuidador, além de capacitar 

os cuidados com pacientes acamados. 

Espera-se com este projeto, auxiliar na criação de grupos para dar suporte aos 

cuidadores mediante ações de Educação Permanente em Saúde, abordando aspectos 

psicológicos, físicos e emocionas, através de estratégias que objetivam um olhar mais 

humanizado, aos cuidadores do município de São João da Serra – PI. 



 

A execução em equipe será essencial, para uma boa criação, aplicação e 

avaliação do plano de ação. O incentivo da equipe preservará a qualidade do projeto e 

a presença de cuidadores em número cada vez maior, promovendo a permanência dos 

indivíduos, tornando a ação como exemplos para outros municípios. 

É de suma importância o apoio da Secretaria de Saúde, coordenador da atenção 

básica e do coordenador da unidade básica para que ocorra a execução do projeto, 

desenvolver o projeto de forma que envolva a família e a população para um melhor 

entendimento do projeto do acolhimento multidisciplinar do cuidador. 
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