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Resumo: Este estudo teve como objetivo conhecer a atuação da equipe multiprofissional no
Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD do município de Araranguá. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa; descritiva-exploratória e de campo. Utilizou-se como instrumento de
coleta de dados a entrevista semi-estruturada, realizada com a seis profissionais da equipe
multiprofissional do SAD do município de Araranguá-SC. A atenção domiciliar e a equipe
multiprofissional estão presentes na vida das famílias da comunidade que necessitam do
cuidado domiciliar. A partir dos resultados da pesquisa constatou-se que a equipe
multiprofissional que atua no SAD trabalha de forma integrada e com apoio da Secretaria da
Saúde, porém encontram dificuldade com relação a transporte e com os familiares cuidadores.
Palavra-chave: Serviços de Assistência Domiciliar. Equipe Interdisciplinar de Saúde. Saúde
da Família. Enfermagem.
Abstract: This study aimed to understand the role of the multidisciplinary team at the
Department of Home Care - SAD municipality of Araranguá. This is a qualitative
research, descriptive and exploratory and field. Was used as an instrument of data
collection through semi-structured interviews carried out with six professional
multidisciplinary team of SAD in the municipality of Araranguá-SC. Home care and
multidisciplinary team are present in the lives of families in the community who need
home care. From the results of the research it was found that the multidisciplinary team
working in DPS works seamlessly and with support from the board of health, but have
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difficulty with respect to transportation and family caregivers.
Keywords: Home Care Services. Patient Care Team. Family Health. Nursing.
1 INTRODUÇÃO
Os serviços de atenção domiciliar surgiram na década de 1960 e têm se expandido no
País com maior força a partir da década de 1990, fazendo com que haja necessidade de
regulamentação de seu funcionamento e de políticas públicas de modo a incorporar sua oferta
às práticas institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012a).
A atenção domiciliar é caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde,
prevenção, tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de
continuidade de cuidados, e integrada às redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011).
A partir da publicação da portaria GM/MS n° 963, de 27 de maio de 2013, os
municípios brasileiros de pequeno porte podem solicitar a implantação e adesão do Programa
Melhor em Casa de forma agrupada a fim de alcançar um somatório de 20 mil habitantes ou
de forma isolada para os municípios acima de 20 mil habitantes (BRASIL, 2013a).
Em 2011, foi publicado o manual do programa Melhor em Casa, que detalha algumas
orientações específicas aos gestores da saúde que auxiliarão na elaboração do projeto e adesão
ao programa. Ressalta também que o Melhor em Casa é um dos componentes das Redes de
Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e deve estar estruturado nessa perspectiva de
acordo com a proposição da Portaria GM/MS n° 1600, de julho de 2011, na perspectiva das
Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012b).
A atenção domiciliar tem como proposta a reorganização do processo de trabalho
pela equipe de saúde, onde se espera que os profissionais sejam capazes de atuar com
criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva,
envolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação (BRASIL, 2012a).
Segundo a portaria nº 2029, de 24 de agosto de 2011, a Atenção Domiciliar tem
como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado
domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, visando à redução da demanda por
atendimento hospitalar e redução do período de permanência de pacientes internados, a
humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários
(BRASIL, 2011).
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O envelhecimento da população é um dos principais fatores responsáveis pelo
desenvolvimento das práticas de cuidado em saúde no domicílio. Também o aumento das
doenças crônico-degenerativas e suas complicações, acidentes automobilísticos e violências
contribuíram para este fato (BRASIL, 2012a).
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) visa atender pessoas incapacitadas ou com
dificuldade de locomoção. Compõem a Rede de Atenção à Saúde e devem estar integrados
mediante o estabelecimento de fluxos assistenciais, protocolos clínicos e de acesso e
mecanismos de regulação, em uma relação solidária e complementar (2013b).
O SAD representa um serviço de referência em rede, o que suscitou inquietações
referentes às questões relativas à organização do serviço: como funciona este serviço? Qual
estrutura organizacional do mesmo? Quem faz parte desta equipe? Quais as atribuições de
cada membro da equipe multiprofissional? Qual o papel do enfermeiro no cuidado domiciliar?
Nesse estudo temos como objetivo conhecer a atuação da equipe multiprofissional do serviço
de atenção domiciliar do município de Araranguá-SC.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa qualitativa, descritiva-exploratória e de campo. Aplicou-se entrevista semiestruturada com seis (06) profissionais da equipe multiprofissional do Serviço de
Atendimento Domiciliar (SAD), do município de Araranguá, Santa Catarina. Entrevistou-se
primeiramente a enfermeira coordenadora e, posteriormente, a equipe multiprofissional do
SAD. Como critérios de inclusão utilizou-se a equipe multiprofissional do SAD; aceitação
para participar da pesquisa a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE, segundo os preceitos éticos da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012).
Os dados foram analisados por meio da técnica de categorização proposta por
Minayo (2009).
Para preservar o sigilo decorrente da aplicação das entrevistas realizadas com a
equipe multiprofissional, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras da
Resolução 466/12, que trata de pesquisas que envolvem Seres Humanos e Grupos
Vulneráveis, as participantes foram denominadas com pseudônimos (E) enfermeiro, (TE)
técnico de enfermagem, (F) fisioterapeuta e (M) médico.
O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISUL pelo nº
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389.376/2013.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Perfil dos Profissionais atuantes no SAD
Em relação ao perfil da equipe multiprofissional atuante no SAD, todas são do sexo
feminino, com idade entre 26 e 38 anos, com tempo de atuação no SAD entre um (01) mês e
um (01) ano. Observou-se que o gênero na equipe multiprofissional do SAD de Araranguá é
eminentemente feminino, evidenciando que as mulheres exercem a atividade de cuidar em
função de raízes históricas, culturais, sociais e afetivas.
O pouco tempo de atuação da equipe multiprofissional no Serviço de Atendimento
Domiciliar (SAD) no município de Araranguá deve-se ao fato de ser um programa novo,
criado pelo Ministério da Saúde e implantado no município em Agosto de 2012.
A formação da equipe multiprofissional é de um (1) enfermeiro com especialização
em Saúde da Família, Obstetrícia e Mestre em Ciências da Saúde; três (3) técnicos de
enfermagem; um (1) fisioterapeuta especialista em Saúde Pública, Saúde da Família e OrtoTraumatologia; e um (1) médico cursando especialização em Dermatologia.
Os dados relacionados à formação dos profissionais que atuam nas equipes, apontam
para o atendimento às exigências mínimas do Ministério da Saúde, no que concerne à
composição das equipes do SAD/EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção
Domiciliar), ou seja, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem.
3.2 A Entrevista com a Enfermeira Coordenadora do SAD
O município de Araranguá implantou o SAD/EMAD em agosto de 2012. Quando
entrevistada sobre a implantação do SAD no município de Araranguá, a enfermeira
coordenadora relatou que:
O Programa Melhor em Casa foi lançado pelo MS, para todo o país em 2011, com
esse projeto, o município se inscreveu sendo aceito e dado início em agosto de 2012.
O município se inscreveu por uma necessidade, pois as ESFs [Estratégia Saúde da
Família] não davam conta em atender todos os pacientes, e também pela grande
demanda de serviços. A equipe proposta para nosso município é a Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), que deve ser composta
por enfermeiro, médico, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem e obter uma
população entre 40 mil e 100 mil habitantes. O projeto propõe Equipes
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Multiprofissionais de Apoio (EMAP), que seria uma equipe de apoio composta por
profissionais como fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e
outros, mas nosso município utiliza os demais profissionais do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (NASF), que nos servem de apoio, como nutricionista e
fonoaudiólogo. (E1).

De acordo com a Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, os Municípios poderão
ter SAD desde que possuam:
- Uma população igual ou superior a 40 (quarenta) mil habitantes e inferior a 100
(cem) mil habitantes, desde que estejam localizados em região metropolitana;
- O parâmetro de referência para o funcionamento da Equipe Multiprofissional de
Atenção Domiciliar (EMAD) é o cuidado concomitante de, em média, 60 (sessenta)
usuários;
- O SAD deverá organizar o trabalho da EMAD no formato de cuidado horizontal
(diarista) de segunda a sexta-feira, 12 horas/dia, e garantir o cuidado nos finais de
semana e feriados, podendo utilizar, nesses casos, o regime de plantão, de forma a
assegurar a continuidade da atenção;
- Todos os Municípios com uma EMAD implantada poderão implantar uma EMAP
para suporte e complementação das ações de saúde da Atenção Domiciliar e, a cada
3 (três) EMAD a mais, farão jus à possibilidade de implantar mais uma EMAP;
- A EMAD terá a seguinte composição mínima: 2 (dois) médicos com carga horária
mínima de trabalho de 20 horas semanais ou 1 (um) médico com carga horária de
trabalho de 40 horas semanais; 2 (dois) enfermeiros com carga horária mínima de
trabalho de 20 horas semanais ou 1 (um) enfermeiro com carga horária de trabalho
de 40 horas semanais; 1 (um) fisioterapeuta com carga horária mínima de trabalho
de 30 horas por semana ou 1 (um) assistente social com carga horária mínima de
trabalho de 30 horas por semana; e (quatro) auxiliares/técnicos de enfermagem com
carga horária de trabalho de 40 horas por semana (BRASIL, 2011).

O NASF e as equipes da atenção básica compartilham práticas de cuidado para
ampliar a resolução dos problemas vivenciados na atenção à população. E, com esse objetivo,
atuam em duas dimensões do apoio que se misturam e se complementam no processo de
trabalho das equipes: o assistencial, que produz ação clínica direta com os usuários
(atendimentos na unidade de saúde, visitas ou atendimentos domiciliares, atividades em
grupos); e o técnico-pedagógico, que produz ações de educação permanente em saúde (EPS)
com e para a equipe (discussões dos casos, construção de plano de cuidado ou projeto
terapêutico singular, atendimento compartilhado, oficina sobre tema específico). (BRASIL,
2012 a).
Quando a enfermeira coordenadora do SAD foi questionada sobre o objetivo do
serviço relatou:
Assistir os pacientes acamados com cuidados intensivos no município. (E1).

Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) têm como objetivo cuidar dos pacientes
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no domicílio, ajudar a fazer a gestão do cuidado dos mesmos e realizar a articulação dos
pontos de atenção de modo a ampliar a resolutividade e a integralidade do cuidado. (BRASIL,
2013c).
Quando entrevistada sobre a estrutura organizacional do SAD a enfermeira relatou
que era:
Composta pela equipe multiprofissional: 1 Enfermeiro, 1 médico, 1 fisioterapeuta, 4
técnicos de enfermagem. Seria a equipe EMAD que assistem até 60 pacientes. (E1).

As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) podem ser
classificadas em dois tipos. O tipo 1 são aquelas equipes que compõem o SAD nos municípios
com mais de 40 mil habitantes e o tipo 2 são as equipes que compõem o SAD nos municípios
com população entre 20 mil e 40mil habitantes. O EMAD tipo 1 é composto por médicos
(com carga horária semanal de no mínimo 40 horas), enfermeiros (com carga horária semanal
de no mínimo 40 horas), fisioterapeuta e/ou assistente social (com carga horária semanal de
no mínimo 30 horas) e auxiliares/técnicos de enfermagem (com carga horária semanal de no
mínimo 120 horas). O EMAD tipo 2 é composto por médico (com carga horária semanal de
no mínimo 20 horas), enfermeiro (com carga horária semanal de no mínimo 30 horas), 1 (um)
fisioterapeuta (com carga horária mínima de trabalho de 30 horas por semana) ou 1 (um)
assistente social (com carga horária mínima de trabalho de 30 horas por semana), e
auxiliares/técnicos de enfermagem (com carga horária mínima de 120 horas). (BRASIL,
2013c).
No processo de trabalho das equipes multiprofissionais cada caso deve ser discutido
e planejado pela equipe, considerando as especificidades técnicas, socioculturais e ações entre
equipe, família e comunidade. Para que as atividades da atenção domiciliar atendam às
necessidades do usuário/família, é necessário que a equipe sistematize um planejamento de
ações integrado, dinâmico, flexível e adaptável ao domicílio. A prescrição de cuidados pelo
enfermeiro no domicílio constitui atividade fundamental para direcionar as ações do cuidador
e da família junto à pessoa assistida, implementando e pactuando as atividades. (BRASIL,
2012a).
A organização do serviço no SAD se desenvolve da seguinte forma segundo a
enfermeira:
Ações diárias, visitas com curativos, cuidados gerais com sondas, higiene e
conforto, traqueostomia, mudança de decúbito e orientações ao cuidador. (E1).
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Para o Ministério da Saúde (2013d), a Atenção Domiciliar deverá ser organizada a
partir de três modalidades, definidas conforme as particularidades de cada paciente a ser
cuidado e do tipo de atenção e procedimentos utilizados para realizar o cuidado dos mesmos.
Tais modalidades estão classificadas em AD1, AD2 e AD3. A Assistência Domiciliar 1(AD1)
é de responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo equipes de Saúde da Família e
Núcleos de Apoio à Saúde da Família, por meio de visitas regulares em domicílio, no mínimo,
uma vez por mês. As modalidades AD2 e AD3 é de responsabilidade da Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio
(EMAP), ambas designadas para esta finalidade, por meio de visitas regulares em domicílio,
no mínimo, uma vez por semana.
Os pacientes atendidos pelo SAD do município de Araranguá apresentam diversas
patologias e faixa etária variando de zero a cem anos. Sendo que sua inclusão ao SAD
dependerá de uma avaliação de alguns profissionais e de encaminhamento da ESF ou de um
hospital. A enfermeira quando foi perguntada sobre a população alvo e sobre a patologia mais
atendida pelo SAD, relatou que é de zero a cem anos, a maioria vítima de Acidente Vascular
Encefálico (AVC).
População em geral de 0 a 100 anos. A maioria vítima de AVC, mas possuímos
pacientes oncológico e politraumatizados. (E1).

O SAD acolhe, em sua maioria, idosos, portadores de doenças crônico-degenerativas
ou traumas ortopédicos, com incapacidade funcional, provisória ou permanente, que ainda
necessitam de cuidados, mas não precisam ocupar um leito de hospital, por estarem em um
estado clínico estável e terem algum familiar, vizinho ou responsável que exerça a função de
cuidador (BRASIL, 2006).
Atualmente o SAD atende a uma demanda satisfatória de pacientes, a quantidade
varia de uma semana para outra, pois assim como entram pacientes novos, outros recebem
alta ou vem a falecer. A Enfermeira ao ser entrevistada relatou que, em um ano, já foram
atendidos 80 pacientes.
Foram atendidos 80 pacientes em 1 ano. Hoje estão sendo atendidos e assistidos 41
pacientes. Sendo relativo, pois entram pacientes e saem toda hora. (E1).

Segundo o Ministério da Saúde (2012b), cada equipe pode atender em média, 60
pacientes. Os pacientes com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos
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sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, com possibilidade de desospitalização, são
atendidas por equipes multidisciplinares durante toda a semana, 12 horas por dia e nos finais
de semana e feriados em regime de plantão.
A equipe do SAD do município de Araranguá está seguindo as exigências
preconizadas pelo Ministério da Saúde, atendendo a média de pacientes segundo a equipe
existente no município.
Os pacientes que necessitarem de um atendimento domiciliar passam por avaliação
de alguns profissionais antes de integrarem o SAD, para verificar a situação e organizar o
plano de cuidado a ser realizado. Quando entrevistada quando aos critérios de seleção de
pacientes e encaminhamento ao SAD referiu:
O fluxo é a Atenção Básica (AB). A AB avalia o paciente, se for acamado com
necessidades de cuidados intensivos, repassa para o SAD. Foi feito um acordo entre
as equipes do hospital e ESF e criado um instrumento, o qual permite as equipes
avaliarem o caso do paciente e assim repassar para o SAD. No instrumento vão os
dados do paciente, a patologia, o histórico do tratamento recebido pelo hospital, se
faz uso de sondas, já com data para troca da mesma. (E1).

Os pacientes que serão integrados à atenção domiciliar deverão ser identificados, a
partir de protocolos específicos pactuados localmente, por diferentes equipes em diferentes
estabelecimentos de saúde. Dessa forma, o paciente terá três portas de entrada para a atenção
domiciliar: a Atenção Básica, o Serviço de Atenção às Urgências e Emergências e o Hospital.
(BRASIL, 2013a).
A equipe do SAD organiza as visitas domiciliarias conforme as necessidades de cada
paciente, os profissionais trabalham em conjunto e procuram organizar todas as rotinas antes
de saírem para os atendimentos, conferem todos os prontuários e os equipamentos a serem
utilizados. Quando a enfermeira foi entrevistada com relação à visita, informou que paciente
tem que receber pelo menos uma visita semanal.
Todo paciente tem que receber pelo menos uma (1) visita semanal, mas muitas vezes
acabam recebendo mais de uma, conforme a necessidade incluindo o final de
semana. (E1).

A Atenção Domiciliar segundo a Portaria nº 2.527, de outubro de 2011, é uma
modalidade na qual substitui ou complementa a atenção à saúde, é caracterizada por um
conjunto de ações de promoção, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas
em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados (BRASIL, 2011).
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Segundo Coelho (2010), é de extrema importância para o sistema de saúde organizar
o trabalho, para que as equipes de saúde atuem de forma integrada e compartilhada,
localizando campos de atuação para serem implementados para todos os membros da equipe,
de forma interdisciplinar. Com isso, amplia os conhecimentos específicos dos profissionais
sobre o processo do cuidado de acordo com as necessidades dos pacientes que estão em
atendimento no domicílio.
A enfermeira, quando foi entrevistada sobre a relação do SAD com a ESF do
município, relatou:
Totalmente ligada; é uma ponte. Ambas assistências andam juntas. (E1).

A Estratégia Saúde da Família tem como objetivo a reorganização da Atenção Básica
no País, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde, e é tida como estratégia de
expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por beneficiar uma reorientação do
processo de trabalho com maior potencialidade de aprofundar os princípios, diretrizes e
fundamentos de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas, além de
propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012a).
Para que os pacientes sejam inseridos no Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD
(EMAD/EMAP), os serviços de atenção básica, hospitalares e de urgência/emergência
possuem um triplo desafio para indicarem tais pacientes ao serviço, sendo o primeiro desafio
o entendimento de que alguns pacientes podem ser cuidados com qualidade e resolutividade
no domicílio. O segundo desafio é conhecer os critérios que devem ser observados para a
integração do paciente ao cuidado da atenção domiciliar (AD). Por fim, o terceiro desafio se
trata de um conhecimento sobre a definição da modalidade de AD na qual o paciente deve ser
inserido (BRASIL, 2012a).
Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) – e as equipes que o compõem – têm o
papel de cuidar dos pacientes no domicílio, ajudar a fazer a gestão do cuidado dos mesmos e
realizar a articulação dos pontos de atenção de modo a ampliar a resolutividade e a
integralidade do cuidado (BRASIL, 2013d).
A atenção domiciliar se caracteriza como uma “porta de saída” qualificada para os
serviços de urgência/emergência, sendo fundamental um constante diálogo dos hospitais e
outros estabelecimentos com as Equipes de Atenção Domiciliar (BRASIL, 2013d).
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3.3 A Entrevista com a Equipe Multiprofissional do SAD

3.3.1 Atribuições da equipe multiprofissional no cuidado domiciliar
Os profissionais de saúde que compõe a equipe multiprofissional do SAD no
município de Araranguá relataram a orientação e o cuidado, como parte integrante no
desenvolvimento do seu trabalho, como podemos observar nas falas dos profissionais de
saúde entrevistados:
Todos os cuidados ao paciente. (E1).
É orientar, esclarecer dúvidas e cuidar. (M1).
Orientar o cuidador e auxiliar na recuperação do paciente. (F1).
Orientar familiares, acompanhar. (Te1).
Assistência. (Te2).
Medicação, curativos, sondas. (Te3).

Para o Ministério da Saúde (2012a), as atribuições da equipe multiprofissional no
cuidado ao paciente em seu domicílio são: a ajuda no cuidado corporal, estimular e ajudar na
alimentação, a sair e retornar à cama, sentar-se à mesa, ajudar na locomoção e atividades
físicas, participar do tratamento diretamente observado (TDO), fazer mudança de decúbito e
massagem de conforto, servir de elo entre o usuário, a família e a equipe de saúde, administrar
medicações, exceto em vias parenterais, conforme prescrição, comunicar à equipe de saúde as
intercorrências, encaminhar solução quando do agravamento do quadro, conforme orientação
da equipe, dar suporte psicológico aos pacientes em Atendimento Domiciliar (AD).
A equipe multiprofissional de saúde necessita integrar os cuidados de forma ampla,
abrangendo todos os aspectos, tanto biológicos, como psicológicos e sociais. Sendo que esses
cuidados devem ser realizados tanto no paciente, como na família e na comunidade, tais
cuidados devem ser elaborados através de métodos novos de agir para integrar com a prática,
a fim de responder às necessidades de saúde das pessoas em diferentes situações. Para isso, as
equipes de saúde devem ter um conhecimento das famílias que moram na comunidade em que
atuam, identificando os problemas de saúde e as situações de risco da comunidade, para então
criarem um planejamento de ação para enfrentar os desafios do processo saúde-doença,
enquanto desenvolvem ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação no
âmbito da atenção básica de saúde (FERREIRA; VARGA; SILVA, 2009).
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3.3.2 Atribuição de cada profissional de saúde que atua no SAD
Quando entrevistada a equipe multiprofissional do SAD do município sobre quais as
atribuições de cada profissional de saúde que atua no SAD os mesmos relataram a prevenção,
cuidado, assistência e avaliação do paciente.
Coordena, assiste ao paciente, faz tudo. (E1).
Prevenção geral. (M1).
Fisioterapia, auxilia na avaliação geral do paciente, como a necessidade de se fazer
novos curativos ou necessidade de um médico. É feita fisioterapia uma vez por
semana, às vezes, dependendo do caso mais de uma. (F1).
Curativos, coleta de sangue, higiene e conforto, mudança de decúbito, orientações.
(Te1).
Realização de curativos, cuidados, higiene. (Te2).
Realização de curativos e orientações. (Te3).

A equipe de profissionais que atua no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) possui a
função de cuidar dos pacientes no domicílio, ajudar a organizar os cuidados dos mesmos e
observar os pontos de atenção que cada indivíduo necessita de modo a ampliar a
resolutividade e a integralidade do cuidado (BRASIL, 2013d).
Segundo o Ministério da Saúde (2012a), as atribuições da equipe multiprofissional
são as seguintes: respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégias para
aperfeiçoá-la; compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e
recuperação de sua saúde e considerando-o como agente responsável pelo processo de
equilíbrio entre a relação saúde-doença; coordenar e participar dos grupos de educação para a
saúde; esclarecer e orientar a família sobre os cuidados e dúvidas; monitorar o estado de saúde
do usuário, facilitando a comunicação entre família e equipe; criar grupos de apoio com os
cuidadores; realizar reuniões com usuário e família para planejamento e avaliação da AD;
aperfeiçoar a realização do plano assistencial; fazer abordagem familiar, considerando o
contexto socioeconômico e cultural em que a família se insere; garantir o registro no
prontuário domiciliar e da família na unidade de saúde; orientar a família sobre sinais de
gravidade e condutas a serem adotadas; dar apoio à família tanto para o desligamento após a
alta da AD, quanto para o caso de óbito dos usuários; avaliar a condição e infraestrutura física
do domicílio; acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela equipe e
família; buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos ao usuário da AD;
trabalhar as relações familiares na busca pela harmonia, otimizando ações para um ambiente
familiar terapêutico; solicitar avaliação da equipe de referência, após discussão de caso; dar
apoio emocional; orientar cuidados de higiene geral com o corpo, alimentos, ambiente e água.
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A equipe do SAD do município de Araranguá realiza suas atividades conforme
preconizado pelo Ministério da Saúde. Cada profissional estabelece um plano de rotina junto
à equipe, levantando as necessidades que cada paciente apresenta e repassando aos demais
após a visita.
3.4 Facilidades encontradas pela equipe multiprofissional no processo de trabalho do
SAD
Os profissionais de saúde que fazem parte da equipe multiprofissional no trabalho do
SAD quando entrevistados relataram as facilidades encontradas:
A coordenação permite a EM atuar com autonomia. Secretaria dá abertura e, tudo o
que é solicitado, é atendido. Autonomia para desenvolvimento do serviço,
recebemos muito incentivo. (E1).
Equipe unida, se ajuda, integrada, facilitando o trabalho. (M1).
Todas temos apoio do município para desenvolver nosso trabalho e a equipe sempre
se ajuda. (F1).
É tranquilo. (Te1).
Os familiares, bem recebida. (Te2).
Tranquilo, tem material disponível e a equipe é integrada. (Te3).

Segundo o Ministério da Saúde (2012a), para que haja impacto sobre os múltiplos
fatores que interferem no processo saúde-doença, é importante que a assistência domiciliar
esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar. Logo a
interdisciplinaridade pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na
prática do outro, transformando ambas na intervenção no contexto em que estão inseridas.
Assim, para lidar com a dinâmica da vida social das famílias assistidas e da própria
comunidade, além de procedimentos tecnológicos específicos da área da saúde, a valorização
dos diversos saberes e práticas da equipe contribui para uma abordagem mais integral e
resolutiva.
A equipe multiprofissional do SAD possui uma ótima interação entre si, facilitando o
trabalho da equipe. Cada profissional que integra o grupo busca em suas visitas rotineiras
auxiliar o outro profissional, passando as necessidades que o paciente e família apresentam.
Além disso, a equipe tem liberdade de tomar decisões dentro do próprio grupo.
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3.5 Dificuldades encontradas pela equipe multiprofissional no processo de trabalho do
SAD
Quando entrevistados, os profissionais da saúde que fazem parte da equipe
multiprofissional relataram as dificuldades como a locomoção da equipe para prestar o
cuidado ao paciente.
O município é grande geograficamente, a dificuldade é a locomoção da equipe e
transporte, por causa dos extremos. (E1).
Deslocamento. (M1).
Transporte e, muitas vezes, as dificuldades de ajuda dos cuidadores. (F1).
Locomoção, distância de um paciente para o outro. (Te1).
Os pacientes, locomoção. (Te2).
Com os pacientes e com os cuidadores, pois não atendem o que é solicitado. (Te3).

É muito comum no cotidiano das equipes de saúde que trabalham no SUS, em
especial na atenção domiciliar, deparar-se com situações complexas, seja pelas características
clínicas dos pacientes, seja pelas condições socioeconômicas em que se encontram. Essa
característica do trabalho em saúde das equipes de AD, somada ao fato de que o seu contato
com o paciente não se dá em estabelecimentos de saúde, e sim no domicílio, sendo necessário
um cuidado em rede, impõem o desenvolvimento de saberes e habilidades para facilitar o
provimento e a disponibilização de tecnologias de saúde de acordo com as necessidades dos
pacientes (BRASIL, 2013d).
O cuidador é a pessoa que presta os cuidados diretamente, de maneira contínua e
regular, podendo, ou não, ser alguém da família. O cuidador também deve ter o suporte das
equipes de saúde, que devem estar atentas para as dificuldades, ouvir suas queixas, atender às
suas demandas em saúde, incentivar a substituição de cuidadores e rever o processo de
cuidado conforme sua condição. (BRASIL, 2012a).
3.6 Avaliação do profissional em relação ao SAD
A avaliação feita pela equipe multiprofissional do SAD foi que ele veio para somar,
para dar certo, sendo muito bem recebido por familiares e se tratar de algo inovador.
Melhor possível, programa que veio para dar certo. Muito bem aceito e bem
recebido por familiares, houve desafogamento de leitos hospitalares. O vínculo entre
Equipe Multidisciplinar e familiar é positivo. (E1).
Um programa inovador. (M1).
Primordial para a saúde, a AB não dava conta, o programa veio para somar. (F1).
Ótima, pois favorece o cuidado e recuperação do paciente com mais dedicação.
(Te1).
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Ótimo. (Te2).
Ótimo, nota dez. (Te3).

O registro, sistematização e análise das informações produzidas é processo central
para a gestão do processo de trabalho do SAD, sendo fundamental para avaliar o próprio
processo de trabalho em aspectos como: resolutividade, abrangência, integração em equipe,
integração com a rede de atenção à saúde, perfil epidemiológico/demográfico/social dos
usuários, dentre outros (BRASIL, 2012c).
A unanimidade de opiniões otimistas entre os participantes, quanto ao programa
SAD, comprova que o programa tem se destacado no município em questão de cuidados,
melhorando e desafogando unidades de saúde e hospital.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As maiores demandas da equipe do SAD são pacientes idosos com sequelas de AVC,
sendo caracterizados por pacientes geralmente acamados e de cuidados intensivos. A equipe
atuante propicia qualidade no cuidado ao paciente acamado e orientações ao seu cuidador ou
familiar. O enfermeiro atua como coordenador, organizando o planejamento das atividades da
equipe. O SAD trabalha juntamente com o NASF e ESF, sendo este um serviço de
atendimento em rede.
Constatou-se que, apesar de a equipe ter liberdade de resolver os problemas diários
dentro do próprio grupo, possuem algumas dificuldades como, por exemplo, o transporte da
equipe até o domicílio do paciente, sendo que, segundo os profissionais, a área a ser atendida
é extensa. Outra dificuldade está relacionada aos cuidadores/familiares que auxiliam os
profissionais nos cuidados diários, que ocorrem sob orientação da equipe, mas acabam não
sendo executados ou mal feitos.
Espera-se que os conhecimentos produzidos neste estudo possam contribuir e
sensibilizar os gestores e profissionais de saúde no aperfeiçoamento das equipes de saúde e
que estes valorizem a promoção e prevenção dos serviços como questão fundamental para se
chegar à produção de impactos na saúde da população.
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