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A assistência domiciliar à saúde, também conhecida como home 

care, pode ser definida como a provisão de serviços de saúde por 

prestadores formais e informais com o intuito de promover, restaurar 

e manter o conforto e a saúde das pessoas em um nível máximo, 

incluindo cuidados para uma morte digna. Este modelo assistencial 

extra-hospitalar tem sido utilizado no cuidado à saúde dos idosos e 

envolvem serviços que vão desde o auxílio aos cuidados pessoais das 

atividades de vida diária (AVD), tais como higiene corporal, 

alimentação, locomoção e vestuário, cuidados com medicação, 

realização de curativos, prevenção e tratamento de úlceras por 

pressão, cuidados com ostomias, até a utilização da alta tecnologia 

hospitalar, como nutrição enteral/parenteral, diálise, transfusão de 

hemoderivados, quimioterapia e antibioticoterapia(TORRESet al., 

2012). 

A assistência domiciliar representa um modelo de atenção à 

saúde composto por distintas modalidades de atenção desenvolvidas 

no domicílio que são determinadas a partir das necessidades 

apresentadas pelo pacientes. Assim, conforme Lemos;Corral; Silva 

(2011), a assistência domiciliar compreende as modalidades de 

atenção descritas no quadro abaixo:
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VISITA DOMICILIAR
Consiste em um contato pontual de qualquer 
membro da equipe de saúde visando à coleta de 
informações ou à prestação de orientações.

ATENDIMENTO 
DOMICILIAR

Caracteriza-se como um conjunto de atividades 
programadas e integradas entre si. O trabalho é 
desenvolvido em equipe com enfoque interdisciplinar. 
O caráter desse trabalho pode ser preventivo e/ou 
assistencial. 

INTERNAÇÃO 
DOMICILIAR

Deve ser entendida como uma atividade continuada 
que pressupõe a oferta de tecnologia, assistência 
constante e visa ao atendimento de casos mais 
complexos. Veja a Portaria GM N° 2529, de 20 de 
outubro de 2006 que regulamenta a internação 
domiciliar no âmbito do SUS.

PENSE NISSO!

A meta global da assistência em 

gerontologia é a manutenção dos idosos 

na familiaridade, conforto e dignidade de 

seus lares pelo maior tempo possível. É 

importante que os profissionais de saúde 

compreendam o significado do cuidado 

do idoso em seu ambiente doméstico, 

que muito difere de qualquer outro 

ambiente institucional (DIOGO; DUARTE, 

2011).



 Manter a individualidade do idoso.

 Humanizar o atendimento ao paciente.

 Melhorar a qualidade de vida.

 Reforçar os vínculos familiares e sociais.

 Aumentar a autonomia do idoso para que este possa 

permanecer vivendo em sua residência pelo maior tempo 

possível. 

 Recuperar capacidades funcionais perdidas para as atividades 

de vida diária.

 Prestar suporte à família para o enfrentamento das 

dificuldades decorrentes da situação instalada.

 Monitorar as doenças crônicas e reduzir os custos 

assistenciais.

 Diminuir os números de reinternações.

 Evitar o risco de infecções hospitalares.

 Reduzir as filas nos hospitais de emergência.

 Promover a acessibilidade ao Sistema Único de Saúde aos 

usuários dependentes, respeitando, assim, os princípios da 

universalidade e equidade(SÃO PAULO, 2009).

3.1 Objetivos do 
Atendimento Domiciliar 

ao Idoso
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Independentemente da idade, a assistência domiciliar deve 

estar voltada aos pacientes portadores de patologias crônicas 

sequelares, tais como as doenças cardiovasculares, neurológicas, 

endócrinas, respiratórias, infecciosas e neoplásicas. Essas situações 

são frequentemente encontradas entre idosos e pacientes que foram 

submetidos a procedimentos cirúrgicos de médio e grande porte 

(RIBEIRO, 2004). 

De acordo com Diogo e Duarte (2011) os critérios que tornam os 

idosos elegíveis para o Atendimento Domiciliar são:

 Estabilidade clínica: a assistência domiciliar 

gerontólogica tem por objetivo principal 

acompanhar os idosos portadores de afecções 

crônicas e suas sequelas, não tendo, portanto 

caráter emergencial.

· 

 Presença de rede de suporte social: a assistência 

domiciliar deve ser planejada, prevendo um 

começo, meio e fim. O término da assistência não 

está relacionado à extinção das morbidades e/ou 

comorbidades que a originaram, visto que estes 

podem ser permanentes. O objetivo principal dos 

profissionais de saúde é desenvolver habilidades 

para que a família, ao final de uma terapêutica 

acompanhada, possa cuidar do idoso de forma 

adequada. 
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 Ambiente apropriado: o domicilio deve oferecer 

condições adequadas para a instalação do 

programa, tais como garantia de acesso, condições 

mínimas de segurança ao idoso e à equipe, 

instalações elétricas e sanitárias preexistentes, 

etc.

 

 Avaliação prévia das demandas existentes: A 

admissão de um idoso num programa de 

assistência domiciliar requer uma minuciosa 

avaliação de suas necessidades. Essa avaliação 

deve envolver o idoso, seu cuidador, sua família e o 

contexto domiciliar em questão.

 

 Suporte financeiro: é de fundamental importância 

que seja realizada uma avaliação social prévia do 

idoso e de seus familiares quanto à disponibilidade 

de recursos financeiros que possam ser 

necessários a uma assistência de adequada.
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Saiba Mais

Foi lançado no dia 08 de novembro de 2011, pela Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, e pelo Ministro da Saúde Alexandre 

Padilha, o Programa MELHOR EM CASA, que ampliará o atendimento 

domiciliar no SUS. O programa foi planejado para atuar integrado 

com as redes de Atenção às Urgências e Emergências e da Atenção 

Primária em Saúde. A atenção domiciliar foi instituída pela Portaria 

2.029, de 24 de agosto de 2011, que foi substituída pela Portaria 

2.527, de 27 de outubro de 2011. O atendimento será feito por 

equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente por médicos, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta. Outros 

profissionais, tais como fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo e farmacêutico,poderão compor as equipes de apoio. Cada 

equipe poderá atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente 

(BRSIL, 2011).

ACESSE:

http://189.28.128.100/dab/docs/ger

al/cartilha_melhor_em_casa.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saude

legis/gm/2011/prt2527_27_10_2011.

html e leia mais sobre o “Programa 

Melhor em Casa”



3.3 Principais Focos 
da Atenção

O trabalho em atendimento domiciliar só terá sucesso se forem 

considerados todos os aspectos que o envolvem: o idoso, a família, o 

contexto domiciliar e a equipe. O conjunto das ações pressupõe a mais 

adequada integração dessas peças. É importante destacar que o 

trabalho não deve voltar-se apenas para a doença, mas sim ao 

doente, enquanto ser único e capaz de influir e receber as influências 

do meio em que vive (LEMOS; CORRAL; SILVA, 2011). Veja abaixo os 

pontos principais a serem observados: 

O idoso: a compreensão do idoso como pessoa única, inserida 

num contexto familiar e social com o qual interage continuamente, 

deve ser um dos princípios norteadores no atendimento domiciliário.  

Também é importante considerar aspectos peculiares de cada pessoa, 

como, por exemplo, avaliação global do idoso, com enfoque nos 

aspectos biofuncionais, psicológicos, sociais e ambientais.

A família: embora a família seja quase sempre a principal fonte 

de acolhimento, suporte e cuidado aos idosos, nem sempre, no 

decorrer do tempo, essas relações permanecem saudáveis. As 

doenças crônicas e o aumento da dependência do idoso ocasionam 

várias complicações do ponto de vista da convivência diária. Dessa 

forma, a assistência ofertada a essas famílias e seus idosos é de suma 

importância para o sucesso dos programas de atendimento domiciliar. 
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O contexto familiar: atuar no domicílio pressupõe, por parte dos 

profissionais, compreendê-lo sob três aspectos que o envolvem: 

legal, cultural e social. Neste contexto, a equipe interprofissional não 

deixa de ser uma “visita”, que deve solicitar permissão para entrar, 

deve respeitar os valores e padrões de comportamentos locais e deve 

dimensionar o espaço que utilizará.

Equipe: o trabalho interprofissional é necessário quando falamos 

em cuidar do idoso em domicílio. Cuidados geriátricos e 

gerontológicos não se restringem ao aumento do tempo de vida, mas 

almejam, em primeiro lugar,à promoção da qualidade de vida do 

idoso. Para tanto, é fundamental que o idoso seja assistido por 

profissionais de diversas áreas (LEMOS; CORRAL; SILVA, 2011). 

PENSE NISSO!

É inegável que a biografia influi nas ações e 

reações de cada pessoa. Conhecê-la é um 

modo mais complexo de abordar todas as 

realidades daquela pessoa e, no que nos 

toca, o modo de expressar e vivenciar sua 

doença. Não existem doenças, existem 

doentes! (LEMOS; CORRAL; SILVA, 2011). 



3.4 Assistência 
Domiciliar ao Idoso no 

Contexto da Atenção 
Primária em Saúde

Ao se examinar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o 

Estatuto do Idoso, criado pela Lei Federal nº 10.741/2003, constatou-

se que entre as obrigações dos órgãos de saúde destaca-se a garantia 

ao idoso da assistência à saúde, nas diferentes esferas do SUS, por 

meio de programas e medidas profiláticas, além de prioridade no 

atendimento (PORTELA; CELICH, 2012).

Dessa forma, pensar sobre a atuação dos profissionais de saúde 

no que diz respeito ao cuidado familiar do idoso requer a compreensão 

de que, com a implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) na 

Atenção Primária, os cuidados domiciliários de saúde tornaram-se 

parte integrante das ações de saúde desenvolvidas nesse nível de 

atenção. A ESF tem sido de extrema relevância na promoção da saúde 

do idoso, visto que auxilia no controle de uma série de comorbidades e 

também contribui na melhora da qualidade de vida daqueles com que 

interage de forma efetiva (PORTELA; CELICH, 2012). 

Com base no princípio da territorialização e de acordo com a 

Portaria GM nº 648, de 29/03/2006, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, é atribuição comum a todos os profissionais da equipe 

de saúde da família realizar o cuidado em saúde da população 

adscrita. A assistência deve ser prestada prioritariamente no âmbito 

da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários 

(CUNHA; GAMA, 2012).
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Conforme o Ministério da Saúde a identificação de uma pessoa 

idosa que necessita de Assistência Domiciliar no âmbito da Atenção 

Primária parte de sua situação clínica, juntamente ao grau de perda 

funcional e dependência para a realização das atividades de vida 

diárias. Alguns critérios podem ser utilizados para selecionar os 

usuários que necessitam desta modalidade de atenção, dentre eles 

podemos citar (BRASIL, 2006):

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa que é um 

instrumento valioso para a identificação dos idosos que 

necessitam de cuidados domiciliares. As informações 

coletadas pelo Agente Comunitário de Saúde devem ser 

repassadas à equipe de saúde, que avaliará a necessidade de 

assistir ao idoso no domicilio. 

CONHEÇA MAIS DETALHES SOBRE A CADERNETA DE SAÚDE DA 

PESSOA IDOSA ACESSANDO:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta

_saude_idosa_manual_preenchimento.pdf
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