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RESUMO 

ATENÇÃO DOMICILIAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EQUIPE DE SAÚDE 

Neste trabalho objetivou se apontar os desafios e as possibilidades que são vivenciados por 

profissionais de saúde de diversas áreas que estão inseridos dentro do atendimento domiciliar. A 

metodologia adotada foi a pesquisa em base de dados de manuais, portarias e resoluções do 

ministério da saúde, artigos científicos, sites de instituições brasileiras e resumos científicos 

apresentados em anais do III congresso sul brasileiro de atenção domiciliar. Os resultados obtidos 

demostram que os profissionais de AD estão cada vez mais preocupados em sanar as barreiras para 

o atendimento, usando métodos para sistematizar e otimizar os serviços possibilitando ações de 

qualidade onde os clientes sejam atendidos de acordo com a integralidade de que necessitam. 

 

Palavras chave: Home Care, Domicílio, Multiprofissional 

Tema Central: Redes de atenção à saúde 
 
 

ABSTRAT 
 
 

This study aimed to identify the challenges and possibilities that are experienced by health 

professionals from different areas that are included within home care. The methodology adopted was 

the research in a database of manuals, ordinances and resolutions of the Ministry of Health, scientific 

articles, websites of Brazilian institutions and scientific summaries presented in the annals of the III 

Brazilian congress of home care. The results show that AD professionals are increasingly concerned 

with addressing barriers to care, using methods to systematize and optimize services, enabling quality 

actions where clients are served according to the integrality they need. 
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O atendimento domiciliar (AD) no contexto do Brasil inicia se como uma 

opção para a internação hospitalar devido a superlotação, assim, em meados de 

1990 surge um processo de municipalização onde os serviços de AD adotam caráter 

municipal e territorial, além do crescimento dos serviços de Home Care nas redes 

particulares. Tendo em vista o desenvolvimento e as necessidades desse tipo de 

atenção, em 2002 é aprovada a Lei 10.424 que regulamenta a atenção domiciliar no 

âmbito do sistema único de saúde (SUS). Posteriormente em 2011 o Ministério da 

Saúde reúne um grupo de trabalho com profissionais de áreas técnicas e 

representantes de experiências locais, que ao findar de seus trabalhos apresenta 

como produto a criação do Programa Melhor em Casa (PMC) que por sua vez visa a 

amplificação e qualificação do AD no dentro do SUS. (BRASIL, 2014). 

Antes da criação do PMC o AD não era abordado, nem tinha verba suficiente 

pois, as iniciativas existentes eram de gestores sem apoio técnico do governo 

federal. (OLIVEIRA NETO, A. V.; DIAS, M. B., 2014). 

A integralidade é o princípio de Sistema Único de Saúde (SUS) que significa 

ter um olhar holístico, compreendendo o direito das pessoas de serem atendidas em 

suas necessidades como um todo, sendo assim, cabe aos serviços de saúde 

oferecer ações que englobem o ambiente e a pessoa na promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde. (ALMEIDA, 2013). 

Dentre os inúmeros desafios que são vivenciados pelos profissionais 

inseridos no trabalho do atendimento domiciliar, salienta se o preparo dos familiares 

para receber o paciente no domicílio, envolvendo um contexto de capacitação e 

troca de conhecimentos (BARROS, 2018), pois no âmbito domiciliar a atenção não 

está focada na equipe de saúde e sim no paciente e seus familiares (SILVA, et al., 

2010). 

Diante do exposto, objetivou se apontar os desafios e as possibilidades que 

são vivenciados por profissionais de saúde de diversas áreas que estão inseridos 

dentro do atendimento domiciliar. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Este trabalho trata se de uma revisão bibliográfica desde a história da 
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criação e legalização do atendimento domiciliar até a troca de experiências 
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vivenciadas por profissionais de saúde neste atendimento. A metodologia adotada 

foi a pesquisa em base de dados de manuais, portarias e resoluções do ministério 

da saúde, artigos científicos, sites de instituições brasileiras e resumos científicos 

apresentados no III congresso sul brasileiro de atenção domiciliar. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A centralização do usuário e seus familiares na estruturação do plano 

terapêutico deve ser estimulada pelo AD considerando que o foco principal não é 

mais a equipe de saúde e sim o paciente e sua família, com uma relação de diálogo, 

tendo como relevância suas condições econômicas, comunicando se com outros 

serviços de saúde e favorecendo assim, o cuidado com integralidade. (SILVA et al, 

2010). Assim, torna se fundamental a articulação em conjunto dos serviços que 

compõem as RAS e o AD. (BRASIL, 2012). 

A articulação do acompanhamento em domicílio ocorre em conformidade 

com as necessidades de cada paciente e sua família, a equipe de AD atua com 

orientações, prescrições e administração de medicamentos sendo que uma equipe 

multiprofissional pode intervir nos cuidados em domicílio. (ZACARKIM et al, 2018). 

O PMC representa um avanço que precisa ser fortalecido configurando em 

um novo cenário conduzindo novas formas de assistir o paciente, mais 

humanizadas, menos invasivas, mais eficientes, produtoras de autonomia de 

cuidados. (OLIVEIRA NETO, A. V.; DIAS, M. B., 2014). 

O quadro 1 apresenta algumas experiências desafiadoras e possibilidades 

vivenciadas por profissionais de saúde atuantes em atendimento domiciliar. 

 
QUADRO 1. Caracterização das publicações selecionadas e resposta à variável de interesse. 

 
   

Autor Título Desafios enfrentados pelas equipes de AD 

(BRASIL, 2014) Atenção Domiciliar 
no SUS: Resultados 
do laboratório de 
inovação em atenção 
domiciliar 

Para facilitar a evolução do paciente no AD, 
Angra dos Reis elaborou um gráfico Individual 
itinerário terapêutico (GRITE) que mostra de 
forma rápida intercorrências, internações 
auxiliando no planejamento de ações. 
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(GUIMARÃES, J. 
S.; SILVA, H. J. 
D., 2018) 

Multidisciplinaridade 
e educação familiar 
como ferramentas 
na gestão do 

Preparo do ambiente físico, treinamento do 
cuidador para receber paciente em ventilação 
mecânica domiciliar. 
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 processo de 
desospitalização   de 
um paciente em 
ventilação mecânica 

 

(CARVALHO, 
V.V., 2018) 

O sistema eletrônico 
de informações e a 
formação de redes 
com o serviço de 
atenção domiciliar 

A ferramenta de Sistema eletrônico de 
informações é utilizada na inserção de 
encaminhamentos para otimizar o serviço do AD 
e fortaleceu o vínculo com as redes de atenção 
básica 

(CUNHA, D. A. 
D. et al., 2018) 

Procedimentos 
operacionais padrão 
das condutas 
clínicas em domicílio 
como elemento 
relevante  para 
melhoria dos 
cuidados  em  saúde 
em Manaus-AM 

Criação de um Procedimento Operacional Padrão 
para que as atividades exercidas pela equipe 
multiprofissional possam direcionar a rotina no 
domicílio, integrando mais os profissionais 
envolvidos e comprovando cientificamente a 
eficácia ou não dos métodos adotados. 

(LIMA, C. M. G. D. 
et al., 2018) 

Reabilitação 
odontológica na 
atenção domiciliar: 
integralidade do 
cuidado 

As ações de tratamento odontológico realizadas na 
atenção domiciliar influenciam na higiene bucal, bom 
funcionamento dos dentes e amor próprio do 
paciente. 

(BARROS, S. 2018) A família como uma 
importante aliada 
para o sucesso da 
implementaçao da 
atenção domiciliar 

O preparo do cuidador no domicílio desenvolvendo 
habilidades e transmitindo conhecimentos específicos 
inclusive em situações emergenciais, além da 
dificuldade em ter um profissional com capacitação 
específica responsável por um desmame ventilatório 
no caso dos pacientes em uso do suporte. 

(PASSOS, F. A. B.; 
ALMEIDA, P. M., 
2018) 

A terapia 
ocupacional  em 
uma equipe do 
programa melhor 
em casa no 
município    de   são 
luís do maranhão. 

A terapia ocupacional obtém resultados positivos 
dentro do atendimento domiciliar utilizando materiais 
da própria residência, respeitando a intelectualidade 
e renda familiar, no entanto, tem que improvisar 
ações frente à falta de apoio da atenção básica e 
falta de disponibilidade do cuidador em algumas 
situações. 

(GUERCI, A. M. R.; 
GONÇALVES 
NETA, F. D. C. C., 
2018) 

A visita como 
dispositivo de 
referência e contra- 
referência: 
Redesenhando 
novos fluxos na 
rede de atenção à 
saúde 

A dificuldade na comunicação entre as redes de 
atenção a saúde refletem negativamente na 
continuidade do cuidado, assim as visitas 
domiciliares conjuntas entre a atenção básica e a 
equipe de atendimento domiciliar sanam as 
dificuldades e melhoram a comunicação entre as 
equipes dando seguimento ao cuidado. 

(SUGIURA, S. Y. et 
al., 2018). 

A vivência do 
contexto domiciliar 
por familiares e 
profissionais de 
saúde 

No cenário domiciliar as ações devem considerar as 
condições ambientais e estruturais da casa, limpeza, 
seguridade, fatores sociais e financeiros, os 
relacionamentos e as crenças, em observância aos 
recursos disponíveis nas redes básicas. 

(SILVA, A. C. et al., 
2018) 

Atuação da equipe 
multidisciplinar da 
atenção primária 
direcionando o 
cuidado ao paciente 
paliativo através de 
consultoria ao 
cuidador 

Devido a problemas de logística onde as visitas 
domiciliares não poderiam ocorrer em curto espaço 
de tempo, uma cuidadora de paciente usa a um 
aplicativo de mensagens via celular para sanar as 
demais dúvidas no decorrer dos cuidados de uma 
lesão por pressão, assim a evolução da ferida teve 
sucesso e o vínculo de confiança paciente e 
cuidador/equipe de saúde foi fortalecido. 

(AFFONSECA, C. et 
al., 2018) 

Cuidado paliativo 
em domicílio em 
paciente com 

As ações de Atenção domiciliar diante do preparo 
dos pais para situação terminal, morte e luto de 
paciente no domicílio. 
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 encefalomiopatia 
mitocondrial grave 

 

(LEHUGEUR, D.; 
PEDROSO, G. T., 
2018) 

Desafios   da 
desospitalização de 
pacientes 
pediátricos com 
nutrição parenteral 
total-NPT 

Criação de protocolos e treinamento familiar para 
administração de nutrição parenteral em domicílio. 

FERNANDES, B. C. 
W.; PHILIPPSEN, C. 
C. S.; SILVA, G. V. 
D, 2018 

Família cuidadora: 
uma experiência 
inovadora no 
município de Santa 
Terezinha de 
Itaipu/PR 

A criação de um projeto família cuidadora que visava 
treinar o cuidador nas mais diversas dificuldades 
enfrentadas obteve resultados positivos centralizando 
família e paciente nos cuidados. 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Os trabalhos apresentados neste estudo demostram diversos tipos de 

desafios importantes enfrentados pelas equipes de atenção domiciliar como o 

treinamento do cuidador e familiares para os cuidados, envolvimento da atenção 

básica e enfrentamentos de problemas de logística. Podemos observar também que 

a equipe multiprofissional busca adaptar se ao ambiente da residência e utiliza dos 

recursos da própria casa do cliente para realizar suas terapêuticas. Existe também a 

preocupação com a eficácia das atividades realizadas em domicílio, o respeito à 

cultura e condição socioeconômica dos clientes centralizando a família e cliente nos 

cuidados. Assim, os trabalhos expostos demostram que os profissionais de AD estão 

cada vez mais preocupados em sanar as barreiras para o atendimento, usando 

métodos para sistematizar e otimizar os serviços possibilitando ações de qualidade 

onde os clientes sejam atendidos de acordo com a integralidade de que necessitam. 

. 
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