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No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-
SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 
portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 
Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 
conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 
ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 
período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 
do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 
apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 
intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 
reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 
conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 
grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 
referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 
em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 
ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 
constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 
do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 
ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 
desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 
situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 
do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 
é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 
propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 
Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 
último encontro presencial do curso.  
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1. INTRODUÇÃO

Meu nome é Katherine  Coelho Gonçalves,  sou natural  da  cidade de

Pelotas no Rio Grande do Sul, me formei pela Universidade Federal de Pelotas

(UFPel) no segundo semestre do ano de 2010. Após a formatura trabalhei por

2 anos em Unidade Básica de Saúde em município da Serra do Rio Grande do

Sul, com carga horária de 40h/semana. Após esses dois primeiros anos me

identifiquei com serviços de urgência e emergência e até o início do PROVAB

trabalhei como médica no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e em

Pronto Socorro. Prestei provas para a especialidade de Anestesiologia no mês

de novembro e aguardo os resultados.

Estou alocado no município de Pelotas, localizado na região sul do Rio

Grande  do  Sul,  com  uma  população  de  328.275  habitantes  (IBGE  2010),

destes, estima-se uma população de 12.000 pessoas residentes na área de

abrangência da unidade básica de saúde (UBS) Dunas. O bairro Dunas possui

população  de  baixa  renda,  com  predomínio  de  problemas  relacionados  à

hipertensão  arterial,  diabetes  mellitus,  gravidez  não  planejada/adolescência,

violência,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  doenças  infectocontagiosas,

tráfico de drogas, saúde mental, dependência química.

A  UBS  fica  localizada  na  rua  principal  do  bairro,  próximo  à  escola

municipal, creche e o comércio local. É notória a quantidade de lixo nas ruas,

casas e terrenos baldios, descartados muitas vezes pela própria população do

bairro. Um dos principais problemas de saúde do bairro consiste na falta de

saneamento básico.

Na unidade de saúde estão cadastradas quatro equipes de Estratégia de

Saúde da Família (ESF), no momento, atuam apenas duas equipes, cada uma

com um médico do PROVAB. Dois médicos do Programa Mais Médicos foram

desligados  no  último  mês  e  aguardamos  a  chegada  de  novos  colegas.

Trabalham quatro enfermeiros, quatro técnicos em enfermagem, dois dentistas,
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dois auxiliares de limpeza, três recepcionistas, dezenove agentes comunitários

de saúde (ACS).

A população tem grande dificuldade de acesso a atendimentos de qualquer

natureza. A cobertura é inadequada devido ao número insuficiente de profissionais

para atender a população que faz parte da área de abrangência da UBS. Além

disso,  as  consultas  com especialistas  e  exames complementares  são bastante

demoradas. Agentes comunitários de saúde fazem o possível numa tentativa para

dar  cobertura  a  toda  população  e  é  um  elo  de  comunicação  importante  dos

profissionais de saúde da UBS com os pacientes.

O espaço físico da unidade é pequeno para a demanda, precário, faltam

medicações básicas, materiais para curativos, materiais de limpeza, às vezes

falta  até papel  para secar  as mãos.  A sala de reunião é pequena para as

quatro equipes e não há sala para formação de grupos, utilizamos o salão da

comunidade para tais atividades.

Todos os turnos há a distribuição de fichas para atendimento de cada

médico,  são  8  fichas  por  médico  e  mais  dois  pacientes  pertencentes  aos

grupos  prioritários  (idosos,  gestantes,  crianças,  hipertensos  e  diabéticos)

agendados por turno. Não há consulta de enfermagem, não há estratificação

de riscos, não há prioridades, as fichas são por ordem de chegada e não por

gravidade ou necessidade.  Após o término das fichas para os médicos,  os

pacientes  são  encaminhados  e  avaliados  no  acolhimento  pelo  enfermeiro

responsável no dia (há uma escala entre os enfermeiros onde estes se dividem

no acolhimento).

O  tema  que  escolhi  para  desenvolver  meu  projeto  de  intervenção

(presente  nos  anexos  deste  trabalho  de  conclusão)  foi  o  processo  de

organização e sistematização da Atenção Domiciliar no âmbito da UBS Dunas.

Desenvolver esse tema como projeto de intervenção veio após perceber

que  as  visitas  domiciliares  em minha  unidade  eram realizadas  de  maneira

desorganizada e pontual, atendendo apenas à demanda espontânea (o familiar

solicitava  a  visita)  sem  priorizar  o  cuidado  continuado,  a  prevenção  e  a

promoção da saúde, características inerentes a Estratégia de Saúde da
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Família. Não havia, por exemplo, um cadastro de pacientes elegíveis para a

Atenção  Domiciliar  para  que  as  visitas  fossem sistematizadas  e  este  foi  o

objetivo do meu projeto de intervenção.
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2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO

VISITA DOMICILIAR REALIZADA EM JUNHO DE 2016

Paciente J.C.S., 59 anos, masculino, negro, casado há 34 anos com F.A.S, 55

anos. Pai de 3 filhos, V.A.S (33 anos) M.A.S (29 anos), J.A.S (27 anos). Mora

em casa em área invadida, no bairro Dunas em Pelotas – R.S., com esposa, a

filha mais nova (que é portadora de Retardo Mental) e uma neta. Trabalhava

como catador de papelão. Comparece a equipe da Estratégia de Saúde da

Família  Dunas  no  domicílio  do  paciente  em  virtude  de  internação  recente

devido a um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, ocorrido em 29/ 05/ 2016.

Esposa refere que marido não gostava de ir ao médico, fazia uso irregular de

medicações  e  fumava  muito.  Paciente  sabia  ser  portador  de  Hipertensão

Arterial  Sistêmica  há  10  anos,  porém  como  até  o  episódio  não  havia

apresentado  sintomas,  não  achava  necessário  o  tratamento.  Relata  que

trabalhava muito e que não havia tempo para cuidar da saúde. Não recorda

quando foi a última vez que esteve em consulta médica, nem quando realizou

exames de rotina. Refere pais hipertensos e que mãe é diabética, não sabe

informar sobre outras patologias de familiares. Conta que no dia 29/ 05/ 2016

acordou com tonturas e logo após o café da manhã iniciou com forte cefaléia

associada  a  perda  de  força  em  hemicorpo  direito  e  dificuldade  para  falar.

Família acionou o SAMU e foi levado ao Pronto Socorro de Pelotas. Estava

com  PA  220  x  160  na  ambulância.  Realizou  Tomografia  de  Crânio  que

evidenciou área isquêmica, permaneceu internado por 10 dias quando então

recebeu alta sendo referenciado a UBS. Atualmente em uso: Hidroclorotiazida

25mg 1cp/dia; Losartana 50mg 12/12h; AAS 100mg 2cp/dia.

EXAME FÍSICO:

Bom estado geral, lúcido e orientado, fala disártrica, afebril.

Desvio da comissura labial a esquerda.
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Altura: 1,77m; Peso: 85 kg; PA: 150/100mmHg; HGT: 119 mg/dl

Circunferência Abdominal: 97cm.

FC: 88 bpm, AC: RR2T, BNF, SS.

FR: 18 mrpm, AP: MV+ SRA.

Abdome: RHA+, globoso, depressível, indolor.

MMSS/MMII: pulsos presentes e simétricos, hemiparesia a direita.

AVALIAÇÃO:

l Não aderência ao tratamento medicamentoso.

l Hipertensão Arterial Sistêmica não compensada.

l Tabagismo (30 cigarros ao dia)

l Acidente Vascular Cerebral Isquêmico

l Hemiparesia a Direita

CONDUTA:

Encaminho a Fisioterapia;

Encaminho e forneço laudo ao INSS;

Oriento importância de uso correto e diário de medicações, oriento controle 
rigoroso de pressão arterial;

Acrescento: Anlodipina 5mg dia;

Oriento redução do sal na dieta e aumento da ingesta de frutas e vegetais;

Estimulo a cessar tabagismo;

Solicito exames laboratoriais e ECG.
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VISITA DOMICILIAR REALIZADA EM JULHO DE 2016

Refere usar medicações de forma mais regular, comprou medidor de pressão

arterial de pulso, vejo medidas dos últimos 10 dias todas dentro da normalidade

(máxima  140  x  85mmHg).  Ainda  não  foi  chamado  pela  Fisioterapia,

preocupado que possa ficar com sequelas permanentes. Esposa refere que por

vezes  chora  ou  é  agressivo,  demonstrando  sentimentos  de  desvalia.

Dificuldade em aceitar atual condição, não quer sair de cadeira de rodas, ainda

não tem força suficiente para usar muletas. Fumando apenas 5 cigarros ao dia.

EXAMES (JULHO/ 2016):

Hemograma: normal; Glicemia de jejum: 99 mg/dl; HbA1: 6,5%; Colesterol total:

279mg/dl,  HDL: 31mg/dl,  LDL:  189mg/dl;  Triglicerídeos:  187mg/dl;  TGO: 27,

TGP:  22;  Creatinina:  1,0;  Ácido  Úrico  7,0;  Potássio  3,7;  EQU:  sem

particularidades.

ECG de repouso: Ritmo Sinusal,  FC 72, sinais de sobrecarga de ventrículo

esquerdo, alterações secundárias da repolarização ventricular.

EXAME FÍSICO:

PA: 130/80 mmHg; HGT: 97 mg/dl; FC: 76 bpm,

AC: RR2T,BNF,SS; FR: 18 mrpm, AP: MV+ SRA;

Sem edema de MMII

Demais aspectos de exame físico inalterados com relação à consulta anterior.

AVALIAÇÃO:

l HAS com bom controle atual

l Dislipidemia
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l Sequelas de AVC Isquêmico – Hemiparesia a Direita

l Sintomas Depressivos

l Diminuição do Tabagismo

CONDUTA:

Reforço orientações sobre importância de dieta;

Reforço importância de uso correto e diário de medicações e parabenizo pela
melhora na adesão as medicações;

Mantenho  orientação sobre  controle  rigoroso de pressão  arterial,  mantendo
meta de PAS<130 e PAD<80.

Acrescento: Sinvastatina 20mg na janta e Fluoxetina 20mg pela manhã.

Parabenizo e estimulo que paciente cesse tabagismo por completo.

Ensino  exercícios  com bola  de borracha e  exercícios  de mímica facial  que
paciente pode realizar com a ajuda da família no domicílio.

Solicito acompanhamento da Assistente Social.

Plano de novo controle laboratorial para avaliar lípides em 3 meses.

VISITA DOMICILIAR REALIZADA EM AGOSTO DE 2016

Encontro paciente no domicílio mais animado que no mês anterior. Relata que

com a ajuda da Assistente Social  já iniciou as Fisioterapias e está inclusive

conseguindo transporte da Secretaria  de Saúde.  Demonstra avanços,  já  dá

alguns passos com auxílio das muletas. Fala melhor. Refere estar confiante na

recuperação  de  seus  movimentos.  Parou  de  fumar,  diz  não  sentir  falta  do

cigarro. Vejo controle de Pressão Arterial do último mês com as medidas dentro

do alvo.
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EXAME FÍSICO:

PA: 130/70 mmHg; HGT: 94 mg/dl; FC: 72 bpm,

AC: RR2T,BNF,SS; FR: 18 mrpm, AP: MV+ SRA;

Sem edema de MMII

Demais aspectos de exame físico inalterados com relação à consulta anterior.

CONDUTA:

Parabenizo  paciente  pelo  bom  controle  de  HAS,  pela  boa  aderência  ao

tratamento proposto e por parar de fumar.

Estimulo a importância de se dedicar aos exercícios da Fisioterapia. Reforço

que há boas chances de recuperação quase total dos movimentos e que deve

ter paciência.

Plano de acompanhamento domiciliar regular até que possa se deslocar com

segurança até a UBS.
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3. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

A puericultura é dentro da estratégia de saúde da família a principal 

forma de acompanhamento das crianças do território. Durante essas consultas

é que  percebemos  o  desenvolvimento  global  dos  pequenos  pacientes  que

refletirá em sua saúde na vida adulta. Dessa forma a prevenção de anemia, por

exemplo, deve ser iniciada já no primeiro ano de vida.

O município de Pelotas possui alto índice de prevalência de anemia na

infância. Portanto, diagnóstico precoce, tratamento, prevenção e promoção à

saúde são imprescindíveis para resultados favoráveis.

Anemia por deficiência de ferro é considerada um grave problema de

saúde pública no Brasil em virtude das altas prevalências e da estreita relação

com o desenvolvimento  das crianças.  No mundo, é  considerada a carência

nutricional de maior magnitude, destacando-se a elevada prevalência em todos

os segmentos sociais, acometendo principalmente crianças menores de dois

anos de idade e gestantes (WHO, 2008; BRASIL, 2009a).

Feito  esta  estreita  relação da anemia  com o desenvolvimento

das  crianças,  estudos  comprovam  que  aquelas  que  apresentaram  anemia

durante os primeiros anos de vida, mesmo quando tratadas, possuem maior

probabilidade de baixo rendimento escolar em idades posteriores. A anemia na

infância também está relacionada com a baixa produtividade em adultos, o que

contribui para a transmissão intergeracional da pobreza com sérias implicações

para o desenvolvimento de um país (GRANTHAMMCGREGOR et al.,  2007;

WALKER et al., 2007; ENGLE et al., 2007, 2011).

As necessidades de ferro durante os primeiros anos de vida e

durante a gestação são muito elevadas, por isso se recomenda a adoção de

medidas complementares ao estímulo à alimentação saudável, com o intuito de

oferecer  ferro  adicional  de  forma preventiva.  Dessa forma,  a  prevenção da

anemia  por  deficiência  de  ferro  deve  ser  planejada  com  a  priorização  da

suplementação de ferro medicamentosa em doses profiláticas; com ações de
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educação alimentar e nutricional para alimentação adequada e saudável; com

a fortificação de alimentos; com o controle de infecções e parasitoses; e com o

acesso à água e esgoto sanitariamente adequado.

Sendo assim se faz indispensável a suplementação profilática de ferro

para promover a saúde das crianças acompanhadas pela equipe de saúde que

a acompanha, prevenindo sequelas futuras. Especificamente na unidade saúde

que trabalho esta suplementação é verificada rigidamente pelos membros da

equipe durante  as  consultas  de  puericultura,  vacinação e  visitas  realizadas

pelas agentes comunitárias de saúde.

As ações de prevenção de anemia realizadas pela equipe em que atuo

seguem o Manual de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde de 2013,

e serão descritas a seguir:

Estratégias de prevenção e controle de anemia

1.Suplementação profilática com ferro e
ácido fólico.
2.Ingestão de alimentos que contenham

Gestação farinhas enriquecidas com ferro e ácido
fólico.
3.Alimentação  adequada  e  saudável
com   ingestão   de   ferro   de   alta
biodisponibilidade.

1.  Clampeamento  tardio  do  cordão
Parto e Nascimento umbilical.

2. Amamentação  na  primeira  hora  de
vida.

1. Aleitamento materno exclusivo até os
seis meses de vida.

Primeiros 6 meses de vida 2.  Suplementação  profilática  de  ferro
para   crianças   prematuras   e   que
nasceram com baixo peso.

1.Alimentação  complementar  saudável
e adequada em frequência, quantidade
e biodisponibilidade de ferro.

De 6 meses até 2 anos 2. Suplementação de ferro profilática.
3.Fortificação dos alimentos preparados
para  as  crianças  com  micronutrientes
em pó.

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.
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A suplementação profilática com sulfato ferroso é uma medida com

boa relação de custo efetividade para a prevenção da anemia. No Brasil, são

desenvolvidas ações de suplementação profilática com sulfato ferroso desde

2005 – Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF).

O PNSF consiste na suplementação profilática de ferro para todas as

crianças de seis  a  24  meses de idade,  gestantes  ao iniciarem o pré-natal,

independentemente da idade gestacional até o terceiro mês pós-parto,  e na

suplementação  de  gestantes  com ácido  fólico.  A  suplementação de ferro  e

ácido fólico durante a gestação é recomendada como parte do cuidado no pré-

natal  para  reduzir  o  risco  de  baixo  peso  ao  nascer  da  criança,  anemia  e

deficiência de ferro na gestante (WHO, 2012).

Administração da suplementação profilática de sulfato ferroso:

Público Dose Tempo

1Mg/kg de ferro Diariamente até
Crianças de 6 a 24 meses elementar

completar 24 meses

40 mg de ferro Diariamente até o
Gestantes elementar e 400 μg de

final da gestação
ácido fólico

40 mg de ferro Diariamente até o
Mulheres no pós-parto e terceiro mês pós-parto e

pós-aborto elementar até o terceiro mês pós-
aborto

Fonte: Ministério da Saúde, 2013.

Durante os de atendimentos na unidade de saúde, procuro manter

vigilância a respeito dos tópicos acima descritos. Procuro adequar à literatura a

realidade enfrentada, nem sempre é uma tarefa fácil de cumprir. Acredito que o

estudo para elaboração desse texto foi  de grande importância para revisitar

alguns  conceitos,  reforçar  e  repensar  outros  tantos  que  fazem  parte  das

práticas cotidianas de atuação numa equipe de estratégia de saúde da família.
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4. VISITA DOMICILIAR

O atendimento domiciliar é um instrumento presente desde o início

da Medicina e dos cuidados em saúde.  No final  do século XIX e início  do

século  XX,  a  escassez  dos  recursos  terapêuticos  fazia  com que  colocar  o

doente  na cama fosse a melhor  opção.  A partir  dos  anos 1930-40,  com a

modernização e avanços das tecnologias o cuidado às pessoas passou a ser

preferencialmente no ambiente hospitalar (LOPES, 2003).

A  Conferência  de  Alma-Ata  que  em  1979  aprovou  a  Atenção

Primária em Saúde (APS) revolucionou as práticas em saúde, estabelecendo a

APS como porta de entrada no sistema e não mais o modelo hospitalocêntrico

anterior. Porém somente após a criação da Estratégia em Saúde da Família

(ESF) em 1994 que a Atenção Domiciliar ganhou destaque dentro da APS.

Seus  fundamentos  são  baseados  na  família  e  no  âmbito  domiciliar  e

comunitário; a ESF entende a família como sujeito do processo assistencial de

saúde  e  define  o  domicílio  como  um  espaço  social  e  histórico  onde  são

construídas as relações intra e extrafamiliares (EGRY, 2000).

Conforme  definição  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA,  2003),  o  termo  Assistência  Domiciliar  representa  as  diversas

modalidades de atenção à saúde desenvolvidas no domicílio, dentre elas as

ações  de  prevenção  de  doenças,  promoção  à  saúde  e  reabilitação

desenvolvidas no domicílio.

Nos  últimos  anos  houve  a  necessidade  de  organizar  estas

atividades e em 2011 foi implantado o Programa Melhor em Casa, de autoria

do  MS,  cujo  objetivo  é  reorganizar  o  processo  de  trabalho  das  equipes

responsáveis  pelo  cuidado  domiciliar  na  atenção  básica,  ambulatorial  e

hospitalar  com vistas  à diminuição da demanda por  atendimento hospitalar,

diminuição do tempo de internação, humanização da atenção e ampliação da

autonomia dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).
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LOPES  (2003)  elege  os  seguintes  grupos  de  pacientes  como

passíveis de acompanhamento domiciliar: portadores de doença crônica que

apresente  dependência  física,  pacientes  em  fase  terminal,  idosos  com

dificuldade  de  locomoção  ou  morando  sozinhos,  egressos  do  hospital,  que

necessitem  acompanhamento  por  alguma  condição  que  o  incapacite  a

comparecer na Unidade, outros problemas de saúde, incluindo doença mental,

o  qual  determine dificuldades de locomoção ou adequação ao ambiente da

Unidade de Saúde.

Na unidade em que atuo,  realizamos um levantamento junto aos

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acerca de pacientes que se enquadram

nas características citadas acima. Após elencá-los, discutimos caso e caso e

montamos junto à equipe da Estratégia de Saúde da Família planos de ação a

respeito de cada paciente,  desde o planejamento das visitas, periodicidade,

envolvimentos de outros profissionais, etc.

As  visitas  domiciliares  na  ESF  Dunas  seguem  um  roteiro  e

calendário previamente acordado em reunião de equipe. Desejamos com isso

englobar tratamento e prevenção. Os cuidadores também são alvo das visitas,

seus anseios  e  dúvidas  são abordados pela  equipe.  Alguns procedimentos

como troca de curativos, troca de sondas, retirada de pontos são realizados no

domicílio.

Existem também visitas em casos de doenças agudas. Trata-se de

casos isolados, muitas vezes trazidos pelos próprios ACS ou por familiares que

procuram  a  UBS.  Estas  visitas  são  avaliadas  pela  equipe  e  agendadas

conforme necessidade.

Por fim, é importante destacar que a visita domiciliar é um momento

único na organização do cuidado ao usuário, e deve ser sempre planejada e

atentar  para as necessidades de pacientes e cuidadores.  Em cada visita  é

possível desenvolver junto aos familiares um suporte mais adequado conforme

as demandas de cada indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).
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5. REFLEXÃO CONCLUSIVA

Há  um  ano,  quando  ingressei  no  Programa  de  Valorização  dos

Profissionais da Atenção Básica (PROVAB), estava cheia de dúvidas e receios.

Participar do Curso de Especialização em Saúde da Família foi desafiador e ao

mesmo tempo decisivo e essencial para o meu bom desempenho no programa.

Já havia trabalhado em emergência, mas tive pouco contato com a Atenção

Básica  (AB),  foi  uma  mudança  grande  em  meu  dia  a  dia,  não  estava

familiarizada  com  a  rotina  da  AB.  Considero  o  PROVAB  quase  como  um

primeiro contato e as aulas do curso me auxiliaram e ensinaram a trabalhar na

Atenção básica.

Eu me inscrevi para a cidade de Pelotas, pois foi o local onde eu

nasci e este era um dos critérios de desempate durante o processo seletivo.

Embora natural de Pelotas, nunca havia trabalhado na cidade, e foi importante

profissionalmente conhecer realidades e serviços diferentes do que eu estava

acostumada a trabalhar. O bairro Dunas é um dos bairros mais vulneráveis da

cidade. Como em todo lugar, a saúde em Pelotas também enfrenta problemas

financeiros. Se exige muito que o profissional tenha estrutura e o conhecimento

necessário para prestar  um bom atendimento com tão pouco recursos,  e o

curso bem como a presença dos tutores me deram este suporte.

Além  disso,  também  nunca  havia  trabalhado  com  o  formato  de

educação à distância (ead). No início foi um pouco difícil, mas a plataforma é

bastante  intuitiva  e  o  suporte  dos  tutores  foi  sempre  eficiente.  Foi  uma

experiência  muito  enriquecedora.  As aulas são extremamente didáticas  e  o

formato das avaliações de cada unidade também. A Epidemiologia do primeiro

módulo  serviu  de  base  para  os  demais.  Realço  a  importância  dos  casos

complexos,  todos  muito  bem  elaborados  e  muito  fidedignos  a  realidade

enfrentada  na  Unidade  Básica  de  Saúde.  O  modo  como  foram  expostos

auxiliam no entendimento e na fixação dos conteúdos abordados. As lições de

cada  caso  foram  com  certeza  empregadas  e  vivenciadas  durante  a  parte

prática do programa.
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Destaco como único  ponto  negativo  o  atraso  que  tivemos nesta

turma, pois ingressamos no programa em março e as aulas somente em junho.

Gostaria de ter iniciado o curso mais cedo para um melhor aproveitamento em

minha pratica diária, mas entendo que este foi um problema pontual e que foge

à alçada dos organizadores.

Por fim, parabenizo a todos os envolvidos pelo excelente material

disponibilizado e gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Curso

de  Especialização  em  Saúde  da  Família,  agradecer  a  paciência  e

principalmente os ensinamentos. Com certeza finalizo esta experiência sendo

não só uma profissional mais capacitada, mas também uma pessoa melhor.
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ANEXOS

ANEXO 1: PROJETO DE INTERVENÇÃO
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Projeto de Intervenção

Organização e Sistematização do Processo de Trabalho
no Âmbito da Assistência Domiciliar em uma Unidade de

Saúde da Família no Sul do Rio Grande do Sul

Katherine Coelho Gonçalves
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Pelotas, outubro de 2016.

Resumo

A Unidade de Saúde da Família Dunas localiza-se no município de Pelotas, Rio

Grande  do  Sul.  No  âmbito  da  atenção  domiciliar,  percebe-se  que  não  há

processo  sistematizado  e  organizado  de  acompanhamento  domiciliar,  bem

como existe uma dificuldade em enumerar e conhecer as condições de saúde

dos usuários desta modalidade de cuidado. Conforme o Ministério da Saúde

existem 3 modalidades de Atenção Domiciliar, sendo o Tipo 1 responsabilidade

da  Atenção  Básica.  Neste  tipo  de  Atenção  Domiciliar  são  acompanhados

pacientes  estáveis,  restritos  ao  leito/  domicílio  ou  que  apresentem  outras

dificuldades de acompanhamento na área física da Unidade.  Além disso,  é

necessário  que  demandem  cuidados  de  baixa  complexidade.  Pretende-se

implantar  um  Programa  de  Atenção  Domiciliar  organizado  e  sistemático,

norteado  pelas  orientações  atuais  do  Ministério  da  Saúde.  O trabalho será

realizado em 5 momentos:  apresentação do projeto à equipe,  definição dos

critérios  de  elegibilidade/  exclusão  de  pacientes  à  atenção  domiciliar,

identificação  destes  pacientes,  inicio  do  acompanhamento  e  avaliação  do

cuidado  pela  equipe  e  por  usuários.  Espera-se  com  o  presente  trabalho

contribuir  para  a  qualificação  da  Atenção  Básica  no  contexto  da  Atenção

Domiciliar.

Palavras Chaves: Atenção Primária à Saúde. Assistência

Domiciliar. Cuidados Domiciliares de Saúde.
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1. Introdução:

Pelotas é um município localizado na Zona Sul do Estado do Rio

Grande  do  Sul,  distante  250  km da  capital  Porto  Alegre.  Possui  cerca  de

345.179 habitantes, a terceira cidade mais populosa do Estado (IBGE, 2010).

A população idosa (60 anos ou mais) do município é estimada em

48.687 habitantes  (IBGE,  2010).  Censos demográficos  têm evidenciado um

aumento da população idosa, sobretudo no Rio Grande do Sul. A prioridade da

saúde do idoso é reflexo das consequências da dinâmica demográfica do país

sobre  os  serviços  de  atenção  à  saúde  em  todos  os  seus  níveis  de

complexidade. Essa transição demográfica acarreta o aumento da prevalência

de doenças crônicas não transmissíveis  que se caracterizam por  tempo de

doença prolongado e graus variáveis de morbidade ou incapacidade funcional

(CEI, 1997).

Nesse  contexto,  a  Unidade  de  Saúde  da  Família  Dunas  (USF),

localizada  na  zona  Norte  do  município  de  Pelotas,  acompanha  os  dados

municipais  e  estaduais  pois  abrange  cerca  de  12%  de  idosos  em  sua

população adstrita. Muitos destes idosos não tem condições de deslocar-se até

a unidade, ou não possuem uma rede familiar responsável por seu cuidado.

Embora sejam os idosos em maior número, existem também outros pacientes

com menos de 60 anos que apresentam incapacidade de deslocamento ou

outras  condições  que  impossibilitam o  atendimento  na  área  física  da  USF.

Através da equipe composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e

agentes comunitários de saúde, a USF realiza visitas domiciliares semanais,

porém estas visitas não obedecem a critérios de eleição, periodicidade ou tem

qualquer sistematização, e na maioria das vezes apenas procuram atender a

demanda espontânea, pontual.

Em abril do presente ano, o Governo Federal através do Ministério

da Saúde (MS) publicou a Portaria 825 que redefine a Atenção Domiciliar (AD)

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas.

Nesta portaria, o MS organiza a AD em Tipos 1, 2 e 3. A AD1 é definida pelo
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MS  como  aquela  prestada  a  pacientes  estáveis  e  que  disponham  de

cuidadores, que necessitem de cuidados com menor frequência e de menor

complexidade,  ficando estes cuidados sob responsabilidade das equipes de

atenção básica.  Pacientes que necessitem de cuidados mais complexos ou

intensificados  não  se  enquadram  na  modalidade  Tipo  1,  portanto  são  de

responsabilidade  de  outros  serviços  de  atenção  domiciliar  especializados

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016.)

No âmbito da AD 1, que como já exposto é atribuição da atenção

básica, na USF Dunas não se conhece o número real de pacientes restritos ao

domicílio ou leito, bem como as condições gerais de saúde destes pacientes,

aderência  ao  tratamento  proposto,  acompanhamento  e  rastreio  de  outras

doenças crônicas, além da existência ou não de cuidadores.

Frente a isso se faz necessário uma reformulação da estratégia de

cuidados domiciliares,  visando a sistematização do processo de trabalho,  o

conhecimento do território e da população elegível  para Atenção Domiciliar,

bem como a programação das visitas e o conhecimento real das demandas

desta parcela da população possibilitando uma melhor qualidade nos serviços

prestados.
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2. Problema:

O desconhecimento da parcela da população adstrita  a  USF que

necessita  de  cuidados  domiciliares,  suas  demandas  e  a  necessidade  de

sistematização do cuidado continuado no âmbito da Atenção Domiciliar.

25



3. Justificativa:

Desenvolver  a  Assistência  Domiciliar  de  maneira  organizada,

sistematizada, obedecendo a critérios de inclusão e alta, discussão de casos e

planejamento  do  cuidado  é  fundamental  para  assegurar  aos  usuários  um

acesso ao atendimento de saúde de qualidade e interdisciplinar no domicílio,

conhecendo suas demandas e reais condições de cuidado e saúde.
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4. Objetivos:

4.1 Objetivo Geral:

Proporcionar assistência domiciliar de qualidade aos usuários da

Unidade de Saúde da Família Dunas através da implantação de um

Programa de Atenção Domiciliar (PAD).

4.2 Objetivos Específicos:

l Definir conceitos e critérios para inclusão no PAD.

l Identificar os pacientes elegíveis a Assistência Domiciliar.

l Sistematizar as Visitas Domiciliares respeitando o Calendário de 

Atividades da USF

l Identificar, oferecer apoio, orientação e treinar cuidadores como 

sujeitos do processo e executor das ações

l Trabalhar em equipe multidisciplinar e integrada à rede de 

atenção à saúde.
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5. Revisão da Literatura:

O atendimento domiciliar é um instrumento presente desde o início

da Medicina e dos cuidados em saúde.  No final  do século XIX e início  do

século  XX,  a  escassez  dos  recursos  terapêuticos  fazia  com que  colocar  o

doente  na cama fosse a melhor  opção.  A partir  dos  anos 1930-40,  com a

modernização e avanços das tecnologias o cuidado às pessoas passou a ser

preferencialmente no ambiente hospitalar (LOPES, 2003).

A  Conferência  de  Alma-Ata  que  em  1979  aprovou  a  Atenção

Primária em Saúde (APS) revolucionou as práticas em saúde, estabelecendo a

APS como porta de entrada no sistema e não mais o modelo hospitalocêntrico

anterior.  Porém somente após a criação do Programa de Saúde da Família

(PSF) em 1994 que a Atenção Domiciliar ganhou destaque dentro da APS.

Seus  fundamentos  são  baseados  na  família  e  no  âmbito  domiciliar  e

comunitário; a ESF entende a família como sujeito do processo assistencial de

saúde  e  define  o  domicílio  como  um  espaço  social  e  histórico  onde  são

construídas as relações intra e extrafamiliares (EGRY, 2000).

Conforme  definição  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA,  2003),  o  termo  Assistência  Domiciliar  representa  as  diversas

modalidades de atenção à saúde desenvolvidas no domicílio, dentre elas as

ações  de  prevenção  de  doenças,  promoção  à  saúde  e  reabilitação

desenvolvidas no domicílio.

Nos  últimos  anos  houve  a  necessidade  de  organizar  estas

atividades e em 2011 foi implantado o Programa Melhor em Casa, de autoria

do  MS,  cujo  objetivo  é  reorganizar  o  processo  de  trabalho  das  equipes

responsáveis  pelo  cuidado  domiciliar  na  atenção  básica,  ambulatorial  e

hospitalar  com vistas  à diminuição da demanda por  atendimento hospitalar,

diminuição do tempo de internação, humanização da atenção e ampliação da

autonomia dos usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).
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A Portaria Nº 825 do Ministério da Saúde, publicada em 25 de abril

de  2016,  organizou  a  Atenção  Domiciliar  em  3  modalidades  diferentes.  A

primeira, Atenção Domiciliar do Tipo 1 (AD1), compreende os pacientes com

problemas  de  saúde  controlados,  compensados  e  impossibilitados  de

locomover-se até a unidade básica de saúde, e que necessitam de cuidados de

baixa complexidade, passíveis de serem resolvidos dentro do âmbito da UBS.

A Atenção Domiciliar do Tipo 2 e do Tipo 3 (AD2 e AD3), previstas

na referida portaria, contemplam os pacientes que necessitam de cuidados de

maior complexidade, com necessidade de recursos especializados e presença

de cuidadores permanentes (BRASIL, 2016).

De acordo com LOPES (2003),  os seguintes grupos de pacientes

são passíveis de acompanhamento domiciliar: portadores de doença crônica

que  apresente  dependência  física,  pacientes  em fase  terminal,  idosos  com

dificuldade  de  locomoção  ou  morando  sozinhos,  egressos  do  hospital,  que

necessitem  acompanhamento  por  alguma  condição  que  o  incapacite  a

comparecer na Unidade, outros problemas de saúde, incluindo doença mental,

o  qual  determine dificuldades de locomoção ou adequação ao ambiente da

Unidade de Saúde.

A visita domiciliar é um instrumento de reorganização do processo

de trabalho das equipes de atenção básica, valendo-se de um momento único

na organização do cuidado ao usuário, e deve ser sempre planejada e atentar

para as necessidades de pacientes e cuidadores. Em cada visita é possível

desenvolver  junto  aos  familiares  um  suporte  mais  adequado  conforme  as

demandas  de  cada  indivíduo  (MINISTÉRIO  DA SAÚDE,  2006).  A  Atenção

Domiciliar trata-se de uma modalidade de cuidado complementar às existentes,

abrangendo  prevenção,  promoção  da  saúde,  tratamento  de  doenças  e

reabilitação  concebidas  dentro  do  domicílio,  e  com  garantia  de  cuidado

continuado.  Envolve  não somente o usuário  como também os membros da

equipe e cuidadores como atores do processo de reestabelecimento da saúde

(LACERDA et al, 2006).
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6. Metodologia:

Trata-se de um Projeto de Intervenção em uma Unidade de Saúde

da Família localizada no Sul do Rio Grande do Sul. A metodologia consiste na

execução e implantação de um Programa de Atenção Domiciliar que atenda às

reais  necessidades  dos  usuários  e  ao  mesmo  tempo  seja  norteado  pelas

orientações do Ministério da Saúde a respeito do tema.

O primeiro momento do trabalho será a apresentação e discussão

do  tema  entre  os  membros  da  equipe.  Após  a  aceitação  da  equipe,  será

apresentado  o  cronograma  das  atividades  e  a  responsabilidade  de  cada

membro.

Iniciaremos o segundo momento do trabalho elencando os critérios

de  inclusão  e  exclusão  na  AD1,  conforme  as  orientações  previstas  pelo

Ministério da Saúde (BRASIL, 2016) e através da revisão da literatura vigente.

Após isso será criado um instrumento de acompanhamento domiciliar contendo

informações a respeito do paciente, cuidador, patologias e medicações em uso.

Este instrumento será preenchido pelos profissionais em cada visita domiciliar

(anexo 1).

O terceiro momento consiste na identificação dos pacientes que se

enquadram nos critérios definidos no segundo momento e a criação de um

plano de cuidado, em equipe, a cada um dos pacientes elegíveis.

A partir  do quarto momento iniciaremos o acompanhamento,  com

visitas programadas e sistematizadas, de acordo com a real necessidade dos

usuários e seus cuidadores.

Durante todo o processo será fundamental a discussão em equipe

acerca da implantação do projeto, a fim de avaliar e prover melhorias ao PAD

da USF Dunas.
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Por fim, prevê-se um último momento onde o paciente e cuidador

farão  a  avaliação  do  cuidado  prestado  pela  equipe,  que  poderá  ser  feito

através de pesquisa de satisfação do usuário, garantindo assim a participação

popular prevista na Atenção Básica.
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7. Cronograma:

Ações Jul 16 Ago 26 Set 16 Out 16 Nov 16 Dez 16

Apresentação do X

Projeto à Equipe

Organização do X

Material

Definição dos
Critérios de X

inclusão/
exclusão na AD1

Levantamento X

dos pacientes
elegíveis

Realizar o X X X

acompanhamento
na AD1

Avaliar o
Processo em X X X
Reuniões de

Equipe

Avaliação do
Projeto por X
pacientes e
cuidadores
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8. Recursos Necessários:

8.1 Recursos Humanos

l Equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico em 

enfermagem e 5 Agentes Comunitários de Saúde.

8.2 Recursos Materiais

l Computadores

l Fichas de Acompanhamento Domiciliar

l Folhas A4

l Impressora
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9. Resultados Esperados:

Com a organização e sistematização da Assistência Domiciliar na

USF Dunas através da implantação de um Programa de Atenção Domiciliar,

espera-se conhecer melhor o território e as necessidades dos usuários desta

modalidade de cuidado.

Além disso, buscamos proporcionar o maior envolvimento de todos

os membros da equipe na AD, através do acompanhamento e discussão dos

casos,  melhorando  o  vínculo  da  equipe  com as  famílias,  maior  controle  e

conhecimento dos casos, maior comprometimento dos profissionais, redução

do número de pessoas atendidas no domicílio e diminuição dos chamados de

demanda  espontânea,  priorizando  o  cuidado  continuado,  promoção  e

prevenção em saúde.
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