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RESUMO 

 

Introdução: Cuidador informal é um membro da família ou não, que tem a função de 

assumir a tarefa de cuidar de alguém que necessite que tenha alguma doença ou 

deficiência. Objetivo: Qualificar familiares na função de cuidadores, atendidos na área 

de abrangência do NASF-AB, em um município do interior do Piauí. Plano operativo: 

Trata-se de um plano de intervenção que será realizado no NASF-AB no município, 

com familiares de pacientes atendidos por profissionais fisioterapeutas. As estratégias 

utilizadas para o processo de implantação na qualificação de familiares na função de 

cuidador serão realizadas através da criação dos grupos de treinamentos, encontros 

quinzenais, com equipes multiprofissionais e familiares para que se tenha o alcance 

dos objetivos propostos. Conclusão: A partir do trabalho, este dará aos familiares 

oportunidade de conhecimento e ainda de qualificação correta sobre o papel do 

cuidador. E contribuirá com benefícios para a equipe de saúde da família e Nasf-AB 

em caráter educativo, com estratégias para diminuição de agravos, com menos 

pacientes com lesões por pressão, comprometimentos funcionais e prevenção contra 

síndrome do imobilismo que afeta em pacientes em longos períodos acamados.   

Descritores: Cuidadores. Qualidade de Vida. Educação em Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Informal caregiver is a member of the family or not, who has the task of 

taking care of someone who needs to have some disease or disability. Objective: To 

qualify family members in the role of caregivers, assisted in the area covered by the 

NASF-AB, in a municipality in the interior of Piauí. Operational plan: This is an 
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intervention plan that will be performed at NASF-AB in the city, with relatives of patients 

assisted by physiotherapists. The strategies used for the implementation process in the 

qualification of family members in the caregiver role will be accomplished through the 

creation of training groups, biweekly meetings, with multiprofessional and family teams 

so that the proposed objectives can be achieved. Conclusion: From the work, this will 

give the family members an opportunity for knowledge and even a correct qualification 

about the role of the caregiver. And it will contribute benefits to the family health team 

and Nasf-AB in education, with strategies to reduce injuries, with fewer patients with 

pressure injuries, functional impairments and prevention against immobility syndrome 

that affects patients in long bedridden periods  

Keywords:Caregivers Quality of Life. Health education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado 

pelo ministério da saúde, mediante Portaria GM n°154, em 24 de janeiro de 2008, com 

o objetivo de assessorar um determinado número de ESF, além de ampliar a oferta de 

serviços à população, ampliando assim a AB com equipes de multiprofissionais 

atuando de maneira integrada1. 

Com o NASF-AB, suas ações no escopo da saúde voltam-se para melhor apoiar 

a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, como também 

ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, visando à ascensão 

da resolutividade dela, como também fortalecer os processos de territorialização e 

regionalização em saúde2. 

Sabe-se da importância do profissional fisioterapeuta na atenção terciária, porém 

a atuação da fisioterapia na atenção primária não visa extinguir seu caráter reabilitador 

e preventivo, mas sim ampliar a sua atuação visando à conscientização das 

coletividades em relação à prevenção dos distúrbios do aparelho locomotor e 

mudanças nos hábitos de vida3. 

Segundo Ribeiro (2015), relata que a atuação do fisioterapeuta é de extrema 

importância na composição da equipe tanto do ESF com no NASF, tem uma boa 

contribuição para a qualificação que envolve ações relacionadas à saúde, apresenta 

uma boa resolutividade, apresenta desafios em relação à demanda da população4. 

Amarante possui uma população de 17.135 habitantes, sendo que a população 

feminina é de 8.818 e a masculina de 8.3175.  
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De acordo com Ballarin et al., (2016) o cuidador informal é um membro da 

família ou não, que tem a função de assumir a tarefa de cuidar de alguém que 

necessite, que tenha alguma doença ou deficiência, sem algum tipo de formação para 

realizar as atividades, que inclua cuidados com a alimentação, limpeza, o 

deslocamento, uso de medicação; que se configura em uma pessoa que acompanha o 

paciente que esteja necessitando de auxilio temporário ou fixamente6.   

No município de Amarante-PI os pacientes recebem cuidados dos familiares ou 

pessoas contratadas, entretanto, essas pessoas na maioria das vezes não são 

capacitadas para desempenhar a função, sendo assim podem ocorrer complicações 

na saúde, pela ausência de conhecimentos de cuidados e habilidades básicas como 

cuidador. Os familiares às vezes não recorrem à equipe de saúde para ter orientações 

como proceder no cuidado com esses pacientes. 

Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção para o processo de 

implantação na qualificação de familiares na função de cuidador. O objetivo é qualificar 

familiares na função de cuidadores, de pacientes atendidos na área de abrangência do 

NASF-AB, em um município do interior do Piauí. 

Diante disto a realização deste trabalho se justifica pela dificuldade em da 

continuidade ao acompanhamento dos pacientes atendidos com os profissionais do 

Nasf-AB fisioterapeutas na área de abrangência do município de Amarante-PI. Com a 

criação de um grupo que qualifique e oriente aqueles que têm a função de cuidador, 

visando melhorar a assistência que é prestada aos pacientes, sendo assim promover 

ações que apresentem uma melhor qualidade de vida.   

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ATENÇÃO DOMICILIAR 

A Política Nacional de Atenção Domiciliar define a atenção domiciliar (AD) no 

Sistema Único de Saúde como uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou 

complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção 

à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, 

com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde”7. 

A atenção domiciliar surge como uma modalidade de cuidado que tem por 

objetivo suprir as necessidades de cuidados permanentes, tanto aos pacientes 

terminais, quanto aos doentes crônicos, evitando assim as internações hospitalares 

que expõem esses indivíduos a risco de infecções, bem como o distanciamento do seu 
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ambiente familiar8. 

Segundo Saravassi (2016) o profissional de saúde por não atuar em um 

ambiente físico com estrutura, e instrumentos para o serviço as intervenções e ações 

no domicílio, terá que usar habilidades para cuidar da pessoa que possui restrições ao 

domicílio ou em situações de fragilidade familiar9. 

Segundo Stackfleth et al., (2012) refere que profissionais da saúde mostram uma 

visão em relação ao cuidado muito restrito  a assistência técnica, contudo tem-se a 

necessidade de ampliar os conhecimentos sobre o conceito de cuidar para em suas 

funções colocarem orientações para enfatizar a saúde mental do cuidador10.  

O profissional fisioterapeuta é capaz de ampliar sua atenção para toda a 

comunidade, desenvolvendo práticas através do acolhimento integral à pessoa, o que 

engloba a educação em saúde, atendimentos individuais, grupos operativos e visitas 

domiciliar11. 

 

2.2 CUIDADOR 

Ao analisar o processo saúde-doença do cuidador familiar, compreendemos que 

a manutenção de sua saúde é de fundamental importância para a continuidade da 

realização dos cuidados ao familiar dependente; além da aprendizagem de cuidados e 

procedimentos técnicos, os cuidadores precisam aprender a conciliar o cuidado 

dispensado ao familiar dependente com as medidas necessárias para a manutenção 

de sua própria saúde e bem estar12. 

Segundo Castro e Souza (2016) relata que com o aumento da longevidade 

atualmente estimativa mostram demograficamente que vem aparecendo doenças 

crônicas e degenerativas que talvez possam levar a limitações e incapacidades, 

fazendo com que ocorram cuidados dos membros da família, para atribuir a ocupação 

de cuidador informal, entretanto na maioria das vezes não recebem formação para 

desempenhar esta função13.  

Segundo Rodrigues (2014) relata que os cuidadores ao desempenharam essa 

função referiram uma piora na saúde, que se notou uma diminuição da qualidade de 

vida, depois que tomaram a função de cuidador informal; um dos comprometimentos 

aos cuidadores são os longos períodos de tempo integral ao cuidado que é um dos 

motivos para prejudicar na qualidade de vida, pois uns dos fatores que podem 

desencadear nesse comprometimento da qualidade de vida são os impactos tanto na 

capacidade funcional, emocionais, sobrecargas físicas, sociais14. 

A sobrecarga suportada pelo cuidador pode causar danos físicos devido às 
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ações executadas com o idoso cotidianamente, por isso, este deve ser orientado pelos 

profissionais de saúde, em especial, o fisioterapeuta, já que se faz necessário 

conhecer quais os danos e promover as orientações específicas15. 

  

2.3 QUALIDADE DE VIDA 

Um dos impactos na qualidade de vida do cuidador são as mudanças de rotinas 

que estes acabam fazendo para prestar o cuidado. Essas alterações de vida acabam 

tornando-se um grande obstáculo, já que intervêm desde atividades de lazer, até 

mesmo atividades profissionais, pois o cuidador precisa se afastar de qualquer 

atividade extra, de lazer ou até mesmo profissional para se dedicar ao cuidado16. 

Para Pinto e Róseo (2014) relatam que é primordial fazer as repartições de 

tarefas, contanto que a saúde da pessoa que cuida seja assim mantida, é significativo 

que o cuidador tenha seu próprio tempo para executar seus compromissos17.  

No estudo de Rocha et al., (2015) após a avaliação de capacitação mostrou que 

a sobrecarga do cuidador, foi contraria na proporção de percepção de qualidade de 

vida, concluindo que a qualidade de vida aumenta por decorrência da diminuição da 

sobrecarga, e as orientações proporcionou a cada um ter segurança no dia a dia do 

cuidado18.  

No estudo de Rocha et al., (2015) após a avaliação de capacitação mostrou que 

a sobrecarga do cuidador, foi contraria na proporção de percepção de qualidade de 

vida, concluindo que a qualidade de vida aumenta por decorrência da diminuição da 

sobrecarga, e as orientações proporcionou a cada um ter segurança no dia a dia do 

cuidado19.  

Quando se abordava contexto de saúde costumava-se decair em um modelo 

assistencial onde o alvo era trucidar as doenças e suas sintomatologias e com isso, o 

portador da patologia era visto apenas como um diagnóstico, dificultando o processo 

de cuidar e oferecer informações com a proposta de subsidiar o indivíduo em sua 

própria recuperação e tratamento20. 

 

2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO CUIDADOR E PACIENTE 

Tendo em vista os méritos da educação em saúde na eficácia das práticas do 

cuidador de idosos no contexto domiciliar, destaca-se a importância da capacitação 

desses cuidador21. 

A educação em saúde influencia o modo como o cuidador reconhece e exerce 

seu papel; níveis mais altos de escolaridade, participação social, recursos econômicos 
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e condições de saúde favoráveis podem contribuir positivamente para a prática do 

cuidador; entende-se que quanto maior a rede do cuidador, maior sua compreensão 

da importância do apoio social22. 

Junto com o fator psicológico, descrevem-se práticas relacionadas ao fator 

social, ou seja, a importância da vida social no bem-estar do idoso. Os cuidadores 

relataram que um bom exemplo para a integração desse idoso à vida social é retirá-lo 

do ambiente domiciliar, pois até pequenos passeios em torno da casa e o encontro 

com vizinhos já ajuda a melhorar o humor do idoso23. 

Essa fase da vida traz consigo inúmeras peculiaridades que demandam 

capacitação dos profissionais da saúde para o atendimento adequado da pessoa 

idosa. Neste sentido, existem programas e políticas em nível internacional e nacional 

voltadas para atender tais especificidades do processo de envelhecimento em busca 

de melhores condições de vida24. 

Segundo Lousada et a.,l (2018) relata que doenças não transmissíveis e os 

danos vem aumento com o passar dos anos, tendo como dados estatísticos principais 

causas de óbitos e em relação ao envelhecimento da população, a vida no mundo e 

no Brasil aumentando a expectativa de forma progressiva25. 

Segundo Monier e Soares (2016) relata que teve diminuição de mortes por 

doenças infectocontagiosas e uma elevação de mortes por condições crônicas, isso 

por consequência da mudança no perfil de morbidade e mortalidade24.  

Aumento da incidência de enfermidades crônicas não transmissíveis e 

incapacitantes no idoso, que podem comprometer a sua autonomia devido às 

alterações sociais, físicas e cognitivas e/ou emocionais, o que gera maior demanda de 

cuidados permanentes por parte do grupo familiar cuidador25. 

Segundo Vieira (2014) refere que quando o paciente não tem sensibilidade, não 

apresenta desconforto, e não ocorrem mudanças de decúbito, fazendo com que ocorra 

imobilidade, e assim levando um aumento de pressão sobre as regiões que tem mais 

atrito com proeminências ósseas, levando a uma pressão sobre a pele e surgimento 

de lesões causadas pelo imobilismo, fato este que ocorre em pacientes acamados26. 

Segundo Pereira et al., (2017) a síndrome do imobilismo é caracterizada por 

transformações em pessoas que passar um período prolongado acamado, que leva a 

complicações por falta de independência levando a problemas tanto circulatório como 

respiratórios e envolve as vezes fatores psicológicos27. 

Segundo Lima et al., (2013) relata que se o trabalho de prevenção foi mais 

eficaz os cuidados com os idosos em seu domicílio será melhor, fazendo com que 
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ocorra diminuição dos gastos e proporcionando um ambiente mais confortável e com 

segurança, evitando e diminuindo internações em âmbito hospitalar28. 

Em relação ao autocuidado em saúde, entende-se que a partir da caracterização 

das doenças autorreferidas, torna-se possível repensar e adequar maneiras e 

protocolos de trabalhar a saúde direcionada à população idosa; compreende-se que, 

por intermédio da análise social e cultural, construam se canais de comunicação e 

momentos de educação em saúde dos indivíduos idosos a fim de minimizar as 

morbidades29. 

 

  3 PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVO

S 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIA

S 

RESPONSÁVE

IS 

A dificuldade 

em dá 

continuidade 

ao 

acompanham

ento dos 

pacientes 

atendidos 

com os 

profissionais 

Fisioterapeut

as, na área de 

abrangência 

do Nasf-AB. 

Iniciar grupo 

de 

educação 

em saúde 

com 

familiares 

na função 

de 

cuidadores 

com 

pacientes 

acamados 

ou com 

limitações 

funcionais. 

 

Participação de 

um número 

cada vez maior 

de familiares na 

função de 

cuidadores nas 

atividades 

programadas 

de cuidados 

continuado. 

Prazo: 02 

meses 

Realizar 

capacitação 

para os 

familiares dos 

pacientes para 

qualificá-los na 

função de 

cuidador. 

 

Equipe 

multiprofissiona

l NASF-AB do 

Município de 

Amarante-PI. 

A ausência de 

um 

levantamento 

de dados de 

pacientes 

Determinar 

uma busca 

ativa para 

levantament

o 

Realizar o 

levantamento 

dos usuários 

atendidos no 

NASF-AB 

Visitas 

domiciliares, 

levantamento 

por meio de 

fichas 

ACS 
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atendidos na 

área de 

abrangência 

NASF-AB 

 

quantitativo 

dos 

números de 

pacientes 

atendidos 

pelo NASF-

AB, que 

recebem 

cuidados 

domiciliares 

e que são 

dependente

s de 

cuidadores. 

 

cadastrados na 

equipe ESF. 

 

Prazo: 02 

meses 

cadastrais. 

 

A falta de um 

instrumento 

para o 

acompanham

ento com 

indicadores 

de antes dos 

acompanham

entos e o que 

pode mudar 

com o 

cuidado 

continuado 

pelos 

familiares. 

 

Criar um 

protocolo 

para que 

seja 

utilizada no 

município 

como regra 

para esse 

acompanha

mento. 

 

 

Implantar 

instrumento 

para que seja 

utilizado como 

regra para o 

acompanhamen

to. 

 

Prazo: 01 mês 

Criar protocolo 

no municipal de 

acompanhame

nto e 

assistência aos 

cuidadores. 

Fisioterapeutas 

NASF-AB, 

gestor 

municipal. 
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4 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

A proposta de intervenção será por meio de encontros presenciais onde serão 

realizadas palestras sobre a qualificação dos familiares na função de cuidador. Os 

encontros ocorreram no Nasf-AB do município de Amarante-PI. Pretende-se com 

essas palestras das orientações e suporte aos familiares com isso qualificá-los na 

função de cuidador. 

As palestras serão realizadas de quinze em quinze dias, cada bimestre ocorrera 

o encerramento do grupo, o encontro terá duração de aproximadamente uma hora e 

meia, com participação de familiares dos pacientes atendidos por profissionais 

fisioterapeutas, para que se tenha o alcance dos objetivos propostos.  As palestras 

serão ministras por uma equipe multiprofissional compostas por fisioterapeutas; 

enfermeira; nutricionista; psicóloga e fonoaudióloga. O planejamento dos encontros 

será da seguinte maneira:    

 TEMAS PROPOSTOS 

PRIMEIRO 

MÊS 

COMPOSTO 

POR 02 

ENCONTROS 

Responsabilidade do cuidador; cuidados básicos com a saúde; 

noções quanto aos primeiros socorros: emergência no domicílio; 

atenção e cuidados com a medicação; assistência ao paciente 

acamado ou com limitações físicas; orientações quanto à 

mudança de decúbito; auxilio na comunicação. 

SEGUNDO 

MÊS 

COMPOSTO 

POR 02 

ENCONTROS 

Alimentação saudável: como proceder na alimentação do 

paciente; alimentação por sonda; qualidade de vida; cuidados 

com a saúde do cuidador; cuidados específicos para 

determinados tipos de doença que acometem a população.  

 

Após a verificação do problema encontrado em relação à dificuldade na 

realização dos atendimentos por aumento da demanda de pacientes que são 

atendidos pela fisioterapia, foi elaborado uma proposta de intervenção com a equipe 

multiprofissional do Nasf-AB, para melhorar o fluxo de atendimento e dar apoio a 

família que tem pacientes acamados ou limitações físicas que necessitem de 

orientações, qualificando como cuidadores para assim ter cuidado qualificado com os 

pacientes.   
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Meta 01: Executar reuniões com os familiares: equipe multiprofissional: 

(fisioterapeutas; enfermeira; nutricionista; psicóloga; fonoaudióloga) 

PROBLEMA 

(nó crítico) 

AÇÕES Responsáveis Prazo 

Dificuldade na 

continuidade 

de 

atendimentos 

de fisioterapia. 

Capacitar familiares 

envolvidos 

Equipe multiprofissional A partir de 

Janeiro de 

2019 

Estabelecer com a 

equipe a dedicação de 

cada um para 

realização do projeto 

de intervenção. 

Equipe multiprofissional A partir de 

Janeiro de 

2019 

Firmar parceria com a 

gestão em saúde do 

município de 

Amarante-PI. 

Equipe multiprofissional A partir de 

Janeiro de 

2019 

Buscar apoio junto à 

gestão municipal para 

a implementação da 

proposta de 

intervenção. 

Equipe multiprofissional A partir de 

Janeiro de 

2019 
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5 CONCLUSÃO 

Com a articulação de criação do grupo para qualificar familiares na função de 

cuidador, por meio de palestras quinzenais abordando principais temas, com a equipe 

multiprofissional e familiares, com intuito de melhorar o fluxo de atendimento 

fisioterapêutico e proporcionar uma melhor assistência para com os pacientes 

acamados ou com limitações funcionais. 

A partir do trabalho, este dará ao familiares oportunidade de conhecimento e 

ainda de qualificação correta sobre o papel do cuidador, além de estimular o 

acompanhamento e o cuidado para da o auxilio necessários no dia a dia. E contribuirá 

Meta 02: Implantação de encontros presenciais com membros da família do 

paciente, para realização de palestras. 

OJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ATIVIDADES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Estrutura as 

palestras em 

forma de 

encontros 

presenciais  

Convidar familiares 

para o encontro. 

Equipe 

multiprofissional 

juntamente com os 

ACs 

Fevereiro de 

2019 

Realizar encontros 

presenciais quinzenais.  

Equipe 

multiprofissional 

Março de 2019 

Proporcionar espaço 

de qualificação para 

familiares 

responsáveis pelo 

paciente na função de 

cuidador. 

Equipe 

multiprofissional 

Março de 2019 

Avaliar os 

resultados 

obtidos 

Realizar a avaliação do 

projeto no final do 

encontro bimestral.  

Equipe 

multiprofissional 

Junho de 2019 
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com benefícios para a equipe de saúde da família em caráter educativo, com 

estratégias para diminuição de agravos, com menos pacientes com lesões por 

pressão, comprometimentos funcionais e prevenção contra síndrome do imobilismo 

que afeta em pacientes em longos períodos acamados.   

A falta de tempo por parte dos familiares em poder comparecerem aos encontros 

por meio da dificuldade em deixar o paciente sozinho ou por esta no horário de serviço 

podem dificulta um pouco o processo de formação, porém organizando os dias e 

pedido conscientização por parte dos familiares os encontros aconteceram e ocorrera 

a qualificação. 
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