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   A primeira aula do Período Emergencial, na modalidade
virtual síncrona, da disciplina de Enfermagem na Área
Cuidativa Domiciliar ocorreu no dia 05/10/2020 e
constituiu-se em dois eixos principais a serem abordados:
a apresentação da disciplina e a “desospitalização”.

   O enfoque inicial dessa, explicitou os desafios do
período remoto e as consequentes adversidades para a 
 adequação das demandas de um grande e heterogêneo
grupo de inscritos na formulação da proposta da
disciplina.   Ademais, nos trouxe a elucidação das
questões avaliativas e a relevância dos alunos como os
principais provedores do conhecimento para garantir
aplicabilidade da Metodologia Ativa: sala de aula
invertida.

   Posto isso, foi solicitada a primeira participação direta
dos alunos, através de uma plataforma online, para
retratar os seus anseios e as suas expectativas acerca da
matéria.

    Em seguida, o conceito de Cuidado Domiciliar e a
afirmação de sua relevância em todas as áreas da
assistência, com ênfase na extensão das redes terciária e
quaternária, foi agregado. Assim como, a importância da
multidisciplinaridade e a problemática defasagem do SUS
em relação aos Serviços de Assistência Domiciliar, ainda
restritos à situações específicas e consecutivamente, a
concentração na rede privada.

     Testemunhamos, a partir da pandemia, uma breve
mudança deste paradigma em decorrência da necessidade
do esvaziamento dos leitos hospitalares a fim de 
 priorizar grau de urgência e emergência e otimizar o
tratamento dos enfermos pela Covid-19.

   

    O debate parte, então, da compreensão amplificada
sobre domicílio e a concepção deste como espaço social e
privado, preenchido por singulares princípios e valores,
conforme pudemos observar no período de isolamento
social, previsto como preventivo para a comorbidade
supracitada. 

   Tais características devem ser atentadas como eixo
principal da compreensão da equipe de enfermagem,
visando respeitar e evitar possíveis conflitos com suas
próprias convicções, para melhor conduzir a execução da
assistência. Dessarte, salienta as atribuições do
profissional de enfermagem como responsável pelo
registro e diagnóstico situacional das condições físicas,
ambientais e estruturais que podem tornar aquele
paciente elegível para o SAD, preconizando o plano de
reabilitação.

    Para mais, foi evidenciada a importância de atinar
para todos os aspectos da casa, fomentando cuidado
centrado e diferenciado para todos os integrantes
residentes do domicílio, no intento de promover a
integralidade e a longitudinalidade da assistência. Além
disso, visa  explorar possibilidades e garantir participação
ampla, construindo, assim, uma rede de apoio, com
distribuição de incumbências e detendo a sobrecarga de
determinados indivíduos. 

   

Seguindo a discussão, a leitura prévia do artigo “A
desospitalização em um hospital público geral de Minas
Gerais: desafios e possibilidades” respalda a discussão ao
apresentar aos discentes duas problemáticas sobre o
tema. A primeira, que foca nas fragilidades  do processo
de desospitalização na instituição e a segunda, que trata
do preparo das famílias para a continuidade do cuidado.

    

"DESOSPITALIZAÇÃO""DESOSPITALIZAÇÃO"
Dessa maneira, deu-se início a contemplação da
temática a ser discutida: a  “desospitalização”.
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  O artigo mostra o quão complexo é o processo de
desospitalização e as inúmeras relações entre instituição,
profissionais de saúde, usuários, familiares e a RAS  que
devem ser devidamente geridas para assegurar um
cuidado humanizado, contínuo e interdisciplinar de
qualidade, corroborando com o que foi explicitado na
aula online. Além disso, em consonância com o que fora
apresentado em aula, o estudo trata também do impacto
da desospitalização nos familiares, tanto no quesito
financeiro quanto no psicológico, e nos cuidadores, que
passam a ter maiores responsabilidades, acarretando
problemas que podem variar de físicos a psicológicos.

     

    Por fim, após apresentados os princípios do serviço de
atenção domiciliar, o foco da conversa partiu para os
objetivos e para o contexto da desospitalização, onde se
deu ênfase para otimização de leitos hospitalares, o que
casou perfeitamente com o período de excepcionalidade
que estamos vivenciando devido à pandemia de Covid-19.
   

   Conseguimos absorver como o papel do enfermeiro
converge em todos os âmbitos da assistência e como o
Cuidado Domiciliar ratifica esse fato ao associarmos
conceitos coincidentes advindos de outras disciplinas. 

  A relevância do cuidado integral, longitudinal e
personalizado muito ressaltados desde a Atenção Básica
aos Cuidados Paliativos, se estendem ao SAD, de maneira
a garantir eficiência e eficácia da prestação do serviço e
qualidade no cuidado oferecido ao paciente, evidenciando
a complementaridade à RAS. 

   Além disso, é notório, pelo relato dos alunos, como a
nossa realidade se aproxima da temática trazida em aula.
Raros são aqueles que não detém conhecimento de
acontecimentos que envolvam a “desospitalização” ou
que não tenham sido impactados por presenciarem casos
de SAD.

  Ainda, podemos registrar que acompanhamos a
mudança na conjuntura pandêmica, não só relacionada a
desocupação compulsória dos hospitais para
enfrentamento da doença e a consecutiva manutenção da
abordagem dos serviços domiciliares, como também a
necessidade de manter a prestação dos serviços
ambulatoriais, principalmente voltados para o
tratamento oncológico e a realocação da cirurgias
eletivas que podem influenciar diretamente o cuidado
domiciliar.
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https://www.youtube.com/watch?v=VagG1Z0h0jg

SILVA, Kênia Lara; SENA, Roseni Rosângela de; CASTRO,
Wesley Souza. A desospitalização em um hospital
público geral de Minas Gerais: desafios e possibilidades.
Rev. Gaúcha Enferm. Porto Alegre, v. 38, n.4, e67762,
2017.  



Os benefícios do SAD são:
I - Redução da demanda por atendimento hospitalar;
II - Redução dos custos e infecções decorrentes das longas
internações;
III - Cuidado humanizado, com a ampliação da autonomia
dos usuários;
IV -  Otimização dos recursos financeiros e estruturais do
hospitais
V -  Criação de vínculo entre profissionais de saúde,
cuidadores e usuários.

 As atribuições do enfermeiro são:
- Preparo do paciente do hospital para o domicílio.
- Eleição dos usuários para internação no domicílio.
 - Acompanhamento da evolução do quadro clínico.
- Conhecer a necessidade do usuário e do cuidador.
- Gerenciar a produção do cuidado e orientar a forma pela
qual pode ser realizado.
- Valorizar o conhecimento/saber dos familiares e
cuidadores.
- Favorecer a construção efetiva de vínculo com os
usuários.
- Organizar o ambiente do cuidado no domicílio.
- Articular as ações dos demais profissionais a fim de
atender as demandas do paciente.

   A análise do artigo "Atenção domiciliar como mudança
do modelo tecnoassistencial" (SILVA, 2010) , levou em
consideração o cuidado domiciliar nas unidades
hospitalares do SUS em Belo Horizonte. Na pesquisa de
campo, foram analisados seis casos traçadores
selecionados nos seguintes serviços: dois casos do PAD
HOB (Programa de Atenção Domiciliar Hospital Odilon
Behrens), um caso do PAD Topázio (vinculado às unidades
de pronto atendimento), um caso do PAD Diamante
(vinculado às unidades de pronto atendimento) e dois
casos do PIDNEO (Programa de Internação Domiciliar
Hospital Sofia Feldman).

   A aula do dia 26/10/2020, na modalidade síncrona, foi
dada no modelo de Webnair, apresentado pela
enfermeira Isabelle de Carvalho, tendo como temática
central “O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)”.

   

   A definição segundo o Ministério da Saúde, estabelece
o SAD, como serviço complementar aos cuidados
realizados na atenção básica e em serviços de urgência,
substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou
ao atendimento ambulatorial. Sendo assim, o
atendimento domiciliar é dividido em três modalidades,
de acordo com as necessidades do cuidado. São elas: 

Modalidade 1
Cuidados com menor frequência, menor necessidade de
intervenções multiprofissionais, cuidados satisfatórios
pelos cuidadores e responsabilidade das equipes de
atenção básica.
 

Modalidade 2
Afecções agudas ou crônicas agudizadas, com
necessidade de cuidados intensificados e sequenciais,
afecções crônico-degenerativas, com atendimento no
mínimo semanal; cuidados paliativos, prematuridade e
baixo peso em bebês.

Modalidade 3
Usuário com qualquer das situações da modalidade 2,
necessitando de cuidado multiprofissional mais
frequente, uso de equipamento(s) ou de procedimento(s)
de maior complexidade, geralmente períodos maiores de
acompanhamento domiciliar.
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assim como acompanhamento profissional adequado. Se
não for desta forma, existe o risco da perda de efetividade
da assistência domiciliar.

   Para complementar a leitura indicamos o Caderno de
Atenção Domiciliar ( volumes 1,2 e 3). 
          

Este caderno aborda temas
mais importantes e contribui
para o melhor entendimento
e práticas dos  Serviços de
Atenção Domiciliar, sejam
esses serviços praticados por
profissionais da saúde ou
familiares. Assim, ele
especifica algumas diretrizes
importantes a serem
abordadas.

   A Atenção Domiciliar na Atenção Básica pode ser
realizada por várias ações como cadastramento, busca
ativa, ações de vigilância e educação em saúde.
  
   É importante ter em mente que é necessário que haja
uma abordagem integral à família visando sempre o
contexto cultural e socioeconômico daquela família,
respeitando sempre a sua individualidade.

O vínculo afetivo que se estabelece no ato de cuidar é
o que verdadeiramente importa, devendo ser
buscado e aprimorado durante todo o cuidado
realizado no domicílio.
É importante buscar a participação ativa da pessoa
em todo seu processo de saúde–doença sendo sujeito,
e não apenas objeto do cuidar.
(CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA, vol.1)

   É necessário que haja o consentimento da família para
a assistência prestada no domicílio e para a existência do
cuidador. Toda a família deve estar ciente do processo de
cuidar desse paciente, se comprometendo juntamente
com a equipe profissional.

  

   

  Assim, desse artigo selecionamos dois casos:
 
1º  CASO:
 A equipe do PIDNEO Hospital Sofia Feldman indicou o
acompanhamento de um recém-nascido de baixo peso;
filho de pais adolescentes que tiveram dificuldade de
aceitação da gestação. A criança permaneceu no
Programa por 24 dias, período em que a equipe
possibilitou a responsabilização dos pais para com os
cuidados com o recém-nascido. A responsabilização foi
construída a partir da autonomia que o cuidado no
domicílio proporciona, situação relatada pelos pais como
“difícil de ser construída” diante das regras e horários
rígidos da instituição hospitalar.
 
   Dessa forma, compreende-se que o sucesso do cuidado
domiciliar está em olhar o indivíduo e sua família em seu
contexto, visualizando e considerando seu meio social,
suas inserções, seu local de moradia, seus hábitos, e
qualquer outra coisa ou situação que façam parte de seu
existir e estar no mundo. Ademais, é necessário o
reconhecimento da competência dos cuidadores, com
profissionais que ensinem, orientem e acompanhem e,
principalmente, com enfermeiros que tenham
sensibilidade e capacidade técnica-científica para
estabelecer metas de cuidado factíveis à realidade de
saúde-doença vivenciada.

2° CASO:
O PAD Ametista indicou o acompanhamento de um
paciente, 56 anos, admitido no Programa pelo critério de
múltiplas demandas (portador de gota extensa, etilista,
hipertenso com procura frequente pelo serviço de
urgência). A equipe considerou ser um caso emblemático
pela pouca adesão do paciente às orientações e
prescrições do programa. O caso foi revelador do limite
de atuação da equipe em situações complexas. 

   A princípio, quando os cuidadores não executam os
cuidados, ensinados pela equipe multiprofissional,
forma-se um importante desafio para a permanência do
SAD. O descumprimento das orientações clínicas e
assistenciais é motivado por fatores específicos de cada
usuário e família, mas pode estar ligado a crenças,
convicções, expectativas, medos e interferências
religiosas. Por essa razão, os profissionais de saúde
devem compreender o paciente e cuidador para buscar
ajudá-los de acordo com sua realidade. O cuidar e o
cuidado necessitam de redefinições na estrutura familiar,
sobre o tipo de ações a serem ministradas, estratégias
para sua execução, tempo despendido para os cuidados, 
 .        
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Atuar com competência cultural, para
reconhecimento adequado de valores e
funcionamento das famílias atendidas, aliada à
humildade cultural, para a ênfase ao respeito dessas
mesmas características observadas, em espaço e
tempo tão íntimos que é o evento da morte no
domicílio;

Comunicar-se de forma clara, possibilitando ao
paciente e aos familiares a possibilidade de receber
todas as informações necessárias e expressar todos
os sentimentos;

Atingir o maior nível de controle dos sintomas, com
ênfase na dor;

Preparar paciente e familiares para a morte dentro
dos limites de cada um e proporcionar o máximo
alívio do sofrimento;

Instrumentalizar cuidadores e familiares para o
cuidado paliativo domiciliar;

Proporcionar qualidade de vida e dignidade para
paciente e familiares, com todo o suporte e
segurança possível.

    No volume 2 é abordado um tema muito importante
que se refere ao cuidado paliativo na AD. 

   

   De acordo com a caderno de Atenção Básica (Vol.2) ”
Os grandes pilares do trabalho das equipes de AD nos
cuidados paliativos devem:

   A pessoa que presta os cuidados diretamente, de modo
regular e contínuo, é o cuidador. Pode ser alguém da
família ou contratado. O cuidador deve ser orientado pela
equipe de saúde nos cuidados a serem realizados. Um
cuidador não necessariamente precisa ter uma
especialização desde que a condição da pessoa assistida
seja muito complexa. Em alguns casos deve ser um
técnico de enfermagem ou o próprio enfermeiro para
situações de média a alta complexidade.

A assistência no domicílio deve conceber a
família em seu espaço social privado e
doméstico, respeitando o movimento e a
complexidade das relações familiares. Ao
profissional de saúde que se insere na dinâmica
da vida familiar cabe uma atitude de respeito e
valorização das características peculiares
daquele convívio humano. A abordagem integral
faz parte da assistência domiciliar por envolver
múltiplos fatores no processo de saúde–doença
da família, influenciando as formas de cuidar.
(CADERNO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, vol.1)

   A equipe não estará o tempo todo com o paciente, os
familiares/ cuidadores devem ser capazes de realizar
algumas ações e procedimentos de menor complexidade
necessários no cuidado em AD. Para que isso seja
possível, a equipe deve desenvolver relações de confiança
e capacitá-los.

 Alguns procedimentos podem ser realizados pelos
familiares/cuidadores, a partir de capacitação prévia.
Esses são:  

Higienização

 Troca de bolsas coletoras

 Banho no leito

Administração de medicamentos por via oral (VO)

Registro dos horários de sono

Frequência da diurese e evacuações

Aferição da temperatura

Aviso de sinais de alerta

Mudança de decúbito

Administração de dietas enterais e cuidados com as

sondas

Cateterismo vesical intermitente – técnica limpa

Hidratação da pele
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   A aula ministrada pela professora e enfermeira Isabelle
de Carvalho foi excelente, visto que, a linguagem
utilizada foi compreensível e o conteúdo abordou, de
forma ampla, os fundamentos que regem o cuidado
domiciliar. 

   Ademais, durante a ministração da aula, a professora
permitiu uma espaço acessível para a realização de
perguntas pelos graduandos, o que foi essencial para a
resolução das eventuais dúvidas. Nesse contexto,
destacou-se a participação do aluno Thiago Gonçalves
Lemos de Oliveira, em que foi possível contar sua
experiência com um programa de atenção domiciliar
governamental. Desse modo, a professora garantiu o
dinamismo e o enriquecimento do conteúdo da aula,
valorizando as experiências e o conhecimento dos
estudantes.
 
   Com isso, compreendemos que o  SAD vai além da
recuperação da saúde e da relação cuidador/paciente.
Cria-se um vínculo afetivo e de cuidado que é capaz de
suprir condições humanas como abrigo, afeto, carinho e
proteção da pessoa assistida.

Brasil. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Melhor em casa, A segurança
do hospital no conforto do seu lar.  CADERNO DE ATENÇÃO
BÁSICA. VOLUME 1. BRASÍLIA, 2012. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/cad_vol1.
pdf. Acesso em 03 de dezembro de 2020.

Brasil. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Melhor em casa, A segurança
do hospital no conforto do seu lar.  CADERNO DE ATENÇÃO
BÁSICA. VOLUME 2. BRASÍLIA, 2013. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_
vol2.pdf. Acesso em 03 de dezembro de 2020.

PROCOPIO, L.C.R. et al. A Atenção Domiciliar no âmbito
do Sistema Único de Saúde: desafios e potencialidades.
Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 43, n. 121, p. 592-604, 
 Apr.  2019.

SILVA, K. L. et al. Atenção domiciliar como mudança do
modelo tecnoassistencial. Rev. Saúde Pública, vol.44, n.1,
pp.166-176, 2010.
   



  Durante a aula síncrona do dia 09/11/2020, foram
apresentados três trabalhos, sendo o grupo os dois
primeiros grupos acerca das Teorias de Enfermagem,
precedido pelo terceiro grupo acerca da reabilitação e o
processo cuidativo no domicílio.

 O desenvolvimento seguiu a linha expositiva
acompanhada de alguns relatos de experiência dos
integrantes do grupo e fechando a apresentação com um
quiz bem objetivo para que fosse feito a fixação dos
principais conceitos abordados no trabalho. Um outro
artifício usado exclusivamente pelo terceiro grupo foi o
uso de palavras chaves relacionadas ao tema
apresentado. Essas palavras foram representadas em
uma “nuvem de palavras”, demonstrando a ideia prévia
que os alunos tinham sobre o assunto tratado.

Primeiro grupo:
   Inicialmente, os integrantes do grupo, apresentaram o
histórico de Florence, sua participação na guerra da
Crimeia e a obra “Notas sobre Enfermagem”, elucidando
o papel da autora como “fundadora” da enfermagem
moderna. Seguindo, assim, a explicação da Teoria
Ambientalista, sua finalidade, sua aplicabilidade pela
equipe de enfermagem e a importância da mesma. 

  

   Consecutivamente, a Teoria das Relações Interpessoais,
foi introduzida pelo histórico de Hildegard Peplau e o
decorrente desenvolvimento das suas ideias, enfatizando
a importância para a área psiquiátrica. Desta maneira, os
conceitos foram abordados com enfoque para a forma
individualizada com que o autor observa os pacientes,
trazendo maior importância para a relação enfermeiro-
usuário. Ademais, foram destacados a aplicabilidade das
fases do processo de relação interpessoal (orientação,
identificação, exploração e resolução)  e sua relevância
no desenvolvimento do papel do enfermeiro no cuidado
domiciliar.

  A apresentação evidencia a complementaridade das
teorias, sustentada nas suas diferenças de  foco: a visão
Ambientalista, dos fatores externos e a visão
Interpessoal, no indivíduo e seu relacionamento consigo e
com o próprio ambiente de convivência (interno para
externo).

   A conclusão dá-se pela interação dos ouvintes através
de um jogo rápido e objetivo de adivinhação com os
elementos pertencentes a cada teoria.

   
   A forma como o grupo expôs os elementos temáticos foi
bem organizada e fluida, tendo bom desenvolvimento
com todos os participantes do grupo. O ponto forte do
grupo foi a aplicação da dinâmica ao final da aula, que
serviu como uma revisão ativa do conteúdo apresentado
durante todo o trabalho, de forma a não ficar repetitivo.
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Segundo grupo:
   Dando continuidade às apresentações, o segundo grupo
fez um pequeno índice mostrando os tópicos a serem
abordados, dentre eles: conceitos, finalidade,
aplicabilidade e importância para o processo de trabalho
do enfermeiro no cuidado.    

  A primeira abordagem dada à Teoria do Autocuidado,
salienta a capacidade humana de comunicar-se e manter
relações de troca com o ambiente em que vivem.
Tomando decisões que trazem benefícios ou não, a si e a
seus semelhantes.  

 Com isso, é introduzido o modelo de auto cuidado
proposto por Dorothea Orem, composto pelas teorias do
Autocuidado (TAC), do Déficit de Autocuidado (TDAC) e
dos Sistemas de Enfermagem, sendo elas
complementares entre si.   

  A Teoria do Autocuidado (TAC) constitui a base para
compreender as ações pessoais como impulsionadores
das ações de enfermagem. Enquanto a Teoria Geral do
Déficit de Autocuidado (TDAC) trata como essencial a
intervenção da enfermagem em casos em que as
exigências de autocuidado sobrepõem a capacidade da
pessoa para desenvolver a autopreservação. Por fim, é
mostrada a aplicação da teoria para os enfermeiros. 
 Executar ou agir, orientar e encaminhar, dar apoio físico
e psicológico, criar e manter um ambiente que promova o
seu desenvolvimento, como atribuições da profissão.

  Estendendo as ideias da Teoria do Autocuidado, o
grupo, então, expõe a Teoria da Adaptação de Callista
Roy. A autora concebe o indivíduo como um sistema
biopsicossocial capaz de se adaptar às condições e
circunstâncias do meio, as quais influenciam seu
comportamento e desenvolvimento. Sua estrutura se
apoia nos conceitos de pessoa, ambiente e saúde, sendo o
princípio central a influência do ambiente no indivíduo,
ao estimular uma resposta adaptativa (fisiológico,
autoconceito, desempenho de papéis e interdependência)
em sua consciência. 

   Dessarte, correlaciona-se o processo de enfermagem, a
abordagem da equipe com a teoria.

  "Necessidades humanas básicas são estados, conscientes
ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios

homeodinâmicos dos fenômenos vitais."
 ( HORTA, 1979).

  A Teoria das Necessidades Básicas, inspirada no
escalonamento da pirâmide de Maslow, é pautada nas
necessidades psicológica, psicossocial e psicoespiritual.
Ainda, segundo Wanda Horta, as leis que regem os
fenômenos universais, são: Lei do Equilíbrio, Lei da
adaptação e Lei do Holismo. Logo, a aplicação da teoria
tem como objetivo a recuperação do equilíbrio do
organismo com seu meio interno e externo.

 

  Em suma, as teorias norteiam a integralidade,
baseando-se no poder de observação e na humanização
da assistência. A prática da empatia com os usuários
amplia a percepção dos aspectos ambientais e sociais de
cada situação. Não obstante, as peculiaridades referentes
a cada teoria agrega substancialmente à atuação do
enfermeiro, uma vez que, complementam-se e  garantem
respaldo técnico científico para as suas ações.

Terceiro grupo:
  Este grupo discorreu sobre a reabilitação e o processo
adaptativo no domicílio, a partir da perspectiva da
reabilitação atrelada à saúde, para isto leva em conta o
bem-estar físico, mental e social. 

  Além disso, considera-se as funções desenvolvidas pelo
enfermeiro e os aspectos legais envolvidos, conforme a
portaria nº 793, de 24 de abril de 2012  que inclui a rede
de cuidados às pessoas com deficiência ao SUS e a criação
de Centros Especializados de Reabilitação, frisando a
importância de atender holisticamente o usuário.
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   Para mais, são explicitados os critérios necessários para
que o indivíduo esteja apto a começar o processo de
reabilitação. Enfatizando, também, os principais
diagnósticos e intervenções de enfermagem, desde a
identificação dos problemas até a reabilitação. Assim,
fica evidente a importância deste profissional,
principalmente, para pacientes neurológicos e
ortopédicos. 

   A dinâmica proposta pelo grupo na plataforma Menti,
visava definir reabilitação com apenas uma palavra e
destacou as palavras "readaptação" e "adaptação" como
as mais escolhidas pelos participantes.

   Usando como referência o artigo "Papel da enfermagem
na reabilitação física" que realiza uma revisão
integrativa sobre o papel do enfermeiro na reabilitação e
o conteúdo apresentado na aula, é nítido como o
enfermeiro é de extrema importância para o processo de
reabilitação.

 Tanto na revisão, realizada no artigo, como nas
apresentações, as múltiplas funções do enfermeiro foram
tratadas, assim como a evolução do processo de cuidar e
a importância do trabalho em equipe, não só na própria
enfermagem como com outras áreas do cuidado, para
que seja ofertado a melhor forma possível de
reabilitação.

  Também é relevante frisar que o reconhecimento do
papel do enfermeiro seja exaltado pois sua presença
influencia diretamente na qualidade do cuidado e
assistência ao paciente, portanto a busca por
conhecimento, atualização e constante aperfeiçoamento
profissional é imprescindível.

MOREIRA, L.A.B.; DIAS, D.S.; FERNANDES, P.K.R.S.
Aplicabilidade das teorias de enfermagem na assistência
de enfermagem. Conexão Fametro: Arte e Conhecimento.
XIII Semana Acadêmica, 2017.

SOUSA, L.; MARTINS, M.M.; NOVO, A. A enfermagem de
reabilitação no empoderamento e capacitação da pessoa
em processos de transição saúde-doença. Revista
Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação.  ISSN 2184-
3023. 3:1, p. 64-69, jun. de 2020.

DE ANDRADE, L.T.; DE ARAÚJO, E.G.; ANDRADE, K.R.P.;
SOARES, D. M.; CHIANCA, T.C.M. Papel da enfermagem na
reabilitação física. Revista Brasileira de Enfermagem,
vol. 63, núm. 6, pp. 1056-1060, dez. 2010.

DE OLIVEIRA, V.L.; SCHUBERT BACKES, V.M.; COELHO,
M.I.;  DE CEZAR, M.R. Evolução do conhecimento
científico na enfermagem: do cuidado popular à
construção de teorias. Invest Educ Enferm. 2007; 25(2):
108-115.
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  A aula do dia 16/11, no formato WEBINAR, teve a
enfermeira Paula, graduada em administração hospitalar
e MBA em gestão em saúde, como convidada para falar
sobre o empreendedorismo da enfermagem no Serviço de
Atendimento Domiciliar - SAD.

 A convidada além de explicitar sua formação
profissional, abordou também sobre sua vivência
durante o período acadêmico. Nesse momento, a
PIONNIER, empresa fundada pela oradora, ainda não
existia, mas a ideia para um serviço de atendimento
domiciliar começou a aparecer. Foi só no início da década
de 90, após participar de um projeto para atendimento
domiciliar, à portadores de HIV, encerrado por conta do
corte de verbas, que a ideia de fundar uma empresa se
concretizou.

   A criação da empresa foi um processo trabalhoso, já
que o serviço prestado e o molde desta seriam pioneiros
no ramo de prestação de cuidados. Ademais, não havia
respaldo técnico previsto na vigilância sanitária.
Consecutivamente, superado esses trâmites, o projeto
empreendedor foi concebido, centrando-se no serviço de
alta qualidade, com rigor técnico, tecnológico, seguro e
confortável.

Certificação:
   Em 2007, surgiu a ideia de certificação da empresa,
com o apoio do BSI (The British Standard Institution).
Para isso, toda a equipe foi treinada, por um período
estendido ao longo de mais de um ano, para escreverem
os procedimentos, criar indicadores e seguir os protocolos
produzidos.

 
  

   Com a certificação ISO 9001 conquistada em 2008, a
empresa teve que definir:
- sua missão: promover qualidade de vida de nosso
pacientes e seus familiares por meio da assistência
domiciliar, tecnicamente competente, prevalecendo o
cuidado, carinho e atenção;

- sua visão: ser reconhecida nacionalmente como
referência em SAD;

- seus valores: assistência humanizada; competência;
comprometimento; confiança; respeito às leis e à ética.

Modelo de negócio: pautado em um triângulo
estruturado na relação entre as operadoras de saúde, a
PIONNIER e o paciente + família.

  A operadora solicita o serviço. A PIONNIER envia um
enfermeiro ao encontro do paciente, que faz uma
avaliação seguindo os escores NEAD e ABEMID, e
baseado nisso, se identifica o tipo de módulo de
assistência que será necessário. Confecciona-se um
orçamento, que é enviado à operadora e, em caso de
aprovação, começa-se o atendimento.

  A empresa possui ainda, um setor destinado a esclarecer
sobre o atendimento prestado, contextualizando, sem
termos técnicos, como será o cuidado à família, chamado
de Projeto Boas Vindas, coordenado pela equipe de
marketing.

  A PIONNIER, possui 4 módulos de atendimento: 24hrs
para pacientes com assistência ventilatória; 12hrs; 6hrs
(atendimento pontual) e por fim, o programa de
prevenção à reinternação cujos cuidados podem ser
paliativos, gerenciamento de pacientes crônicos,
monitoramento presencial, internação, gestacional,
atendimento pontual, oncológico ou pediátrico.
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tratamento oncológico;
 gestão de pessoas;
processo de abertura de empresa;
diferença entre certificação e acreditação;
gerenciamento de eficiência de setores da empresa
convênio com o SUS;
habilidades e competência do enfermeiro para o
atendimento domiciliar- questão COVID / PIONNIER.

   Para finalizar, a enfermeira Paula se prontificou a
elucidar as dúvidas dos discentes. As principais
perguntas foram sobre sobre:

   Assimilamos o conteúdo, sobretudo alicerçados nas
indagações dos alunos, porquanto, estas conferem
grande interesse pelo âmbito empreendedor e revelam a
recriação do papel do enfermeiro dentro da sociedade,
respeitando as Resoluções do Conselho Federal de
Enfermagem e convergindo com as leituras prévias
propostas. 

  Nos artigos supracitados, ressaltam-se as diversas
facetas que a enfermagem pode adotar para o
empreendedorismo, acentuando que nos Serviços de
Assistência Domiciliar este profissional desfruta do
protagonismo na prestação da assistência, ainda que
vinculado à uma equipe multidisciplinar. Portanto,
desconstrói mutuamente o conceito hospitalocêntrico e o
cuidado amparado na figura médica.     

   Ademais, a percepção da enfermagem como uma área
profissional ampla e diversificada com escopo para os
domínios assistencial, administrativo e promotor da
saúde, proporciona o dinamismo necessário para
concepção de uma estratégia inovadora no mercado
trabalhista, difundindo e liderando projetos
empresariais.

 Outrossim, as colocações trazidas pela convidada
corroboram às previamente conceituadas ao longo do
período acadêmico, aproximando a realidade de uma
empresária estabelecida no ramo, com o serviço de
______
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de enfermagem, o cuidado centrado no paciente
longitudinalmente abarcando toda a família e costumes
do domicílio.

  Conseguimos inferir, ainda, a relevância de sermos
profissionais flexíveis e adaptáveis, garantindo que a
assistência ocorra de maneira integral, respeitando e
promovendo vínculo com todos os usuários. Tais atributos
estabelecem a relação de confiança fundamental para
orientações seguras  que consequentemente irão
promover a saúde, prevenir agravos e reinternações.
Garantindo, então, a manutenção do Cuidado Domiciliar e
o distanciamento do ambiente hospitalar.

MELLO, A.L.; BACKES, D.S.; BEM, L.W.D. Protagonismo do
enfermeiro em serviços de assistencia domiciliar - Home
Care. Enferm. Foco, 2016.

REIS, L.R.A.; DOS SANTOS, C.J.S.F.; SANTOS, R.S.;
ANDRADE, C.G.S.; FRAGA, F.V. Assistência ao paciente
idoso prestada pelo enfermeiro na Home Care: uma
prática empreendedora. Revista de Saúde da ReAGES,
Parapiranga (BA), v. 1, n. 4, p. 28-30, jan/jun. 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=TOslhyoiqys



Quarto grupo:
  O grupo inicia a exposição trazendo o conceito de
cuidado e cuidador baseados no Guia Prático do Cuidador
do Ministério da Saúde, fala sobre a integralidade do
cuidado através do suporte físico, emocional, espiritual,
social e psicológico para sua efetividade. Sobre o
cuidador é colocado como indivíduo com qualidades
especiais que dispõe seu tempo ao auxílio ou apoio a
outros. Ele irá cuidar dentro das orientações traçadas
pelas instituições especializadas ou pelos responsáveis
diretos do dependente, respeitando as metas e as
limitações estabelecidas pela demanda ou pelo
conhecimento e capacidade. Quando o cuidador atua na
assistência a um familiar outras questões são
consideradas como vínculos afetivos e sentimentos
contraditórios. O cuidador não é responsável por funções
técnico científicas, como as designadas ao profissional de
enfermagem por exemplo.
 
   Relaciona-se falta de tempo, desamparo, isolamento
social, dificuldades financeiras e estresse como sendo
fatores de risco para sobrecarga, sendo o enfermeiro
agente fundamental na preservação da assistência ao
paciente e suporte ao cuidador e aos familiares. O
enfermeiro atua através do vínculo de confiança gerado
e precisa ter um olhar atento no planejamento de
estratégias que permitam uma boa condução de cuidado. 

   Alguns relatos referentes à experiências de pacientes
com Alzheimer em domicílio foram colocados, o que leva
ao debate sobre “imposição em ser cuidador” que afeta a
gênero feminino, em grande parte pelo senso comum de
que o ato de cuidar está intrínseco ao papel da mãe.
Através dos relatos também é possível discutir sobre o
“cuidar solitário”, a “dependência do ser cuidado” e o
“desgaste biopsicossocial do cuidador”. Tais termos são
oriundos da bibliografia recomendado da disciplina.
_____

  

Durante as discussões após a apresentação foi falado
sobre como a vulnerabilidade socioeconômica afeta no
cuidado e influencia diretamente na sobrecarga.

   Podemos refletir diante do que foi exposto que a
dinâmica cotidiana familiar definirá o cuidador, bem
como as demandas da doença e a dependência do
familiar a ser cuidado. Há a necessidade de apoio,
educação e suporte para diminuição dos desgastes,
sobrecargas e tensões advindas do papel de cuidador
familiar, e nisso o enfermeiro tem papel fundamental.
Também cabe ao enfermeiro resgatar a autoestima,
proporcionar conforto, alívio da dor e individualidade.
Acreditamos que os cuidadores familiares necessitam de
recursos assistenciais do sistema de saúde, de suporte
emocional e de aprendizagem de processos.

BAPTISTA, B.O. et al . A sobrecarga do familiar cuidador
no âmbito domiciliar: uma revisão integrativa da
literatura. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre , v. 33, n. 1,
p. 147-156, Mar. 2012 . 

PEREIRA, M.A. et al. O idoso cuidando de idoso: relato de
caso. Anais I CNEH. Campina Grande: Realize Editora,
2016. 

 SALIMENA, A. M. DE O.; NAZARETH, J. B.; PAIVA, A. P. C.;
AMORIM, T. V. Cuidador- e-familiar na vivência da
internação domiciliar. Revista Enfermagem Atual In
Derme, v. 87, n. 25, 8 abr. 2019.
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Quinto e  sexto grupo:
   O tema Cuidados Paliativos foi tratado por ambos os
grupos. Entre as abordagens científicas fez citações do
livro “A morte é um dia que vale a pena viver” de Ana
Cláudia Quintana Arantes. 
   
   Inicialmente, conversou-se sobre o histórico dos
cuidados paliativos do ponto de vista moderno, trazendo
Cicely Saunders e o Movimento Hospice Moderno como
estandarte, colocando a abordagem humanizada
multiprofissional como um novo modo de exercer
cuidados em pacientes em terminalidade, foçada em
manter os doentes livres da dor e do sofrimento.  Falou-
se, ainda, do conceito de “dor total” criado por Cicely e
que seus componentes são: dor física; dor psíquica (medo
do sofrimento e da morte, tristeza, raiva, revolta,
insegurança, desespero, depressão); dor social (rejeição,
dependência, inutilidade); dor espiritual (falta de sentido
na vida e na morte, medo do pós morte, culpas perante
Deus). (CARVALHO, 2009). 
 
   Foi abordado o conceito de Cuidados Paliativos da
OMS, que diz: é uma abordagem que promove a
qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que
enfrentam doenças que ameacem a continuidade da
vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento.
Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da
dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e
espiritual.

   Além disso, é falado sobre quais critérios e condições
demandam cuidados paliativos, colocando a capacidade
funcional como norteadora do prognóstico, contudo essa
capacidade pode estar afetada por condições de
sofrimento, trazendo imprecisão na avaliação. 

   Com isso, doenças progressivas e degenerativas são
utilizadas em escalas dessa análise. Dentre essas
medidas, a Escala de Performance de Karnofsky e Escala
de Performance Paliativa (PPS) que abordam capacidade
funcional foram colocadas.

  

   Os critérios baseados em doenças levaram em conta as
doenças cardíacas, hepáticas, pulmonares, oncológicas,
renais, acidentes neurológicos e síndromes demenciais. É
colocado, também, que em pacientes pediátricos os
critérios são distintos, como em situações em que o
tratamento curativo é possível, mas pode falhar, ou em
risco de morte prematura, tendo chances de prolongar a
vida através do tratamento paliativo.

   Ademais, pacientes com indicação para transplante de
órgãos sólidos são elegíveis aos cuidados paliativos, bem
como pacientes de UTI. 

  Sobre a abordagem familiar, é apontado que em países
desenvolvidos o papel de cuidador é exercido na maioria
das vezes pelos próprios familiares, o que levanta o
debate sobre até que ponto um familiar pode assumir a
responsabilidade pelas estratégias de cuidado. 

  Outrossim, é dito que as famílias estão incluídas nos
cuidados paliativos e busca-se adaptá-las às situações
relacionadas ao adoecimento e à terminalidade, para que
também possam oferecer o adequado suporte a seus
doentes. 

   Os cuidados paliativos têm ainda o objetivo de propiciar
recursos emocionais para lidar com possíveis crises
decorrentes da doença e da finitude e, por fim, para
enfrentar o período de luto. Assim sendo, a tarefa das
equipes de saúde seria desenvolver vínculos adequados
com os doentes e sua família, por meio da comunicação
honesta, efetiva e afetiva.
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   Em continuidade, é possível refletir também, acerca da
visão atenta que o profissional de saúde deve ter ao lidar
com as relações afetivas que foram e vêm sendo
construídas ao longo da história de vida daquela família.
Visto que as relações familiares até ali desenvolvidas
podem ser boas ou ruins, fáceis ou difíceis, e até de amor
ou de ódio. 

  Em consequência disso, esses laços afetivos podem
acabar ajudando ou até dificultando os processos de
saúde do doente e de sua família. Se torna necessário,
portanto, compreender como se relacionam os indivíduos
daquele núcleo, como também entender o contexto de
fragilidade que perpassa por todo o contexto familiar
durante o adoecimento de um integrante.

   Em consonância com a visão holística de cuidado ao
paciente, ressaltam-se importantes medidas terapêuticas
para o manejo adequado e individualizado dos sintomas
decorrentes do processo de adoecimento. As terapêuticas
abordadas buscam, em geral, minimizar a dor e
sofrimento do paciente com medidas farmacológicas e
não-farmacológicas, tanto para os principais sintomas
como também no processo ativo de morte. 
  
  Dessa forma, foi possível realizar uma reflexão crítica
sobre as disparidades do tratamento curativo em
comparação ao tratamento holístico voltado para a
qualidade de vida do doente; desapossando-nos da
antiga ideia do campo da saúde, onde se acreditava em
“não ter mais o que fazer” para melhorar a referida
condição de adoecimento.

https://youtu.be/Ohs8Ljxh_Is
  

   Assim sendo, para a Enfermagem podem-se destacar
atribuições à família (foco do cuidado e campo fértil para
ações educativas), ao paciente (foco de atenção,
vigilância e cuidado integral) e à equipe (base de suporte
às necessidades que surgirão com a evolução da doença).  

   Desse modo, depreende-se que os profissionais de saúde
podem desenvolver os cuidados paliativos em contextos
variados, a depender da sua visão de cuidado, da
humanização de sua assistência e da integralidade em
saúde quando planejada e implementada tendo em vista
a totalidade biopsicossocioespiritual do paciente.

CARVALHO, M. M. M. J. A dor do adoecer e do morrer.
Boletim Academia Paulista de Psicologia. Vol. 77, n.
02/09. pp. 322-28. 2009.

MACIEL, M. G. S. Definições e princípios. Cuidado
paliativo, CREMESP, Em: Manual de cuidados paliativos.
Academia Nacional de Cuidados Paliativos – ANCP. Rio de
Janeiro: Diagraphic, 2009.

Manual de Cuidados Paliativos ANCP. 2a edição. Porto
Alegre: Sulina; 2012. 
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 Sétimo grupo:
  Na atenção domiciliar existem muitas ocorrências de
urgência e emergência, por isso é importante analisar
todos os fatores, sejam eles individuais, familiares ou
ambientais, conscientizando os cuidadores e familiares
sobre os procedimentos e sobre a prevenção de riscos.
Mesmo levando em conta toda precaução e cuidado,
ainda assim existem riscos caso haja negligência na
atenção. 

  Algumas das principais intercorrências em urgência e
emergência são a obstrução de sonda nasoentérica, e
suas principais complicações estão na retirada da sonda
pelo próprio paciente que muitas vezes sente um
desconforto e tenta se livrar da sonda, a má fixação ou
localização errada na passagem da sonda e a obstrução
causada por resíduos de medicamentos e/ou dieta do
paciente que ficam presos no interior da sonda. 

  Portanto, para prevenir os riscos é importante ter um
treinamento com os cuidadores e familiares e estar
atento a alguns passos: utilizar medicamentos
compatíveis, fazer uma avaliação diária para verificar o
tempo da sonda e o seu posicionamento, realizar
lavagem com água filtrada após a utilização e
administrar a dieta correta com o paciente em uma
posição adequada. Caso ainda ocorra alguma obstrução,
deve-se tentar imediatamente desobstruir a sonda, caso
não consiga, encaminhe o paciente para o hospital ou
chame o serviço de emergência (telefone 192).

  A queda também é uma intercorrência comum na
maioria dos domicílios e para diminuir os riscos de queda
é necessário que haja iluminação adequada, caminho
livre de objetos, piso antiderrapante, não ter tapetes,
sofá com apoio e braços, móveis e armários com altura
segura, colchão com altura para o idoso conseguir se
____

sentar, degraus antiderrapantes baixos e largos com
barra de proteção, barras de segurança nos banheiros,
vaso sanitário no tamanho ideal, sapatos
antiderrapantes, roupas no tamanho certo e uma luz
noturna sempre ligada.

  Um outro fator de risco é a broncoaspiração , mais
comum em idosos, bebês e crianças, pacientes com baixo
nível de consciência e entubados, tem sinais e sintomas
como tosse, engasgo, cianose e vômito. Em
intercorrências desse tipo deve-se posicionar o paciente
em um ângulo igual ou superior a 30º (o ideal é 90º),
monitorar o nível de consciência e respiração, avaliar o
reflexo de tosse, a deglutição e o controle do vômito,
verificar se há alguma coisa obstruindo a respiração.

    O erro na administração de medicamentos, também
pode ser evitado ficando sempre atento aos 9 certos da
administração de medicamentos.
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   O artigo de emergência domiciliar, fala sobre um
acidente doméstico envolvendo uma criança pequena e é
muito interessante observar como todo o contexto social
acaba sendo fundamental para o número de fatores de
risco. É importante também perceber como a estrutura
familiar, o apoio psicológico, a educação, tem um
desempenho crucial no aumento ou na diminuição do
número de casos. Vimos que realmente existe um cuidado
e uma atenção em relação a família C, mas isso não
impede que acidentes ocorram. 
   Para mais, o artigo aborda especificamente sobre o
caso de uma criança, mas apesar do idoso ter mais
experiência de vida, ele é tão frágil quanto a criança e
corre riscos que apesar de serem diferentes podem ser
tão graves quanto os da criança. O idoso pode não ter a
imaginação e curiosidade de uma criança, mas por muito
vezes tem dificuldade de locomoção, na visão, ou na
lucidez. 
Por isso, então, a prevenção e o cuidado independem de
faixa etária ou situação financeira, existem sim um
aumento dos fatores de risco em relação a estrutura da
família, mas isso não exime os mais ricos de suas
responsabilidades em relação ao cuidado domiciliar.

  
    A aula gerou reflexões importantes sobre a prevenção
de acidentes domiciliares mais comuns, abordando a
importância da assistência de enfermagem no cuidado,
na prevenção e na promoção da saúde, tanto do paciente
quanto da família e dos cuidadores. 

  Porém, comparando a aula com a leitura prévia, 
 complementar ao assunto, constatamos o carecimento
de abordar o apoio psicológico relacionado aos acidentes
que trouxeram traumas familiares. Porquanto, muitas
vezes a culpa que as famílias carregam por não terem
tido tempo de ajudar, causam transtornos muito grandes
e sequelas estruturais irreversíveis.

  Acreditamos na relevância da assistência que o
enfermeiro pode dar nesse tipo de situação e também, no
apoio multiprofissional. 

 Logo, é válido ressaltar que apesar de toda prevenção,
acidentes acontecem e não há necessidade de se atribuir
culpa.

    Uma notícia recente que aconteceu há pouco tempo
(dia 23/11/2020), uma menina de 4 anos que caiu sobre o
prato de vidro enquanto retirava ele da mesa, o vidro
acabou cortando o pescoço da menina que veio a falecer.
Crianças gostam de imitar adultos e realizar tarefas que
não são condizentes com suas idades, gostam de estar em
lugares que não são adequados para crianças, como a
cozinha, e mexer em coisas que não conhecem, por isso a
importância da promoção de assuntos sobre a prevenção
de acidentes domiciliares e também sobre noções de
primeiros socorros.

https://pleno.news/brasil/cidades/crianca-morre-depois-
de-cair-sobre-prato-e-cortar-a-garganta.html

SOUZA, L.J.E.X.de; RODRIGUES, A.K.de C.; BARROSO,
M.G.T. A família vivenciando o acidente doméstico –
relato de uma experiência. Rev.latino-am.enfermagem,
Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 83-89, janeiro 2000.
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Admissão. Considerando seu quadro clínico, o
paciente precisa estar estável o suficiente para sua
permanência em sua residência, além de garantir que
a sua área tenha cobertura, e a sua família acesso e
real compreensão do que é o SAD. 

Informação e comunicação. É crucial a equipe de
saúde manter contato não só com o paciente , mas
como também da família, trazendo informações
sobre o serviço, o estado do paciente e esclarecendo
dúvidas.

Garantir a continuidade do cuidado. A garantia se
inicia desde a avaliação do transporte adequado do  

  “A Segurança do Paciente é a redução, a um mínimo
aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao

cuidado de saúde.” - OMS

Oitavo grupo:
   Quando falamos sobre diminuir os riscos a um mínimo
aceitável , podemos falar facilmente da teoria do queijo
suíço. Por mais que coloquemos barreiras de proteção
elas sempre poderão ser transpassadas, pois sempre terá
uma possibilidade de falha. Logo, barreiras de
segurança, ou medidas de prevenção, nunca serão
aplicadas de forma excessiva quando o assunto é a
minimização dos riscos na saúde de um paciente.

   E se tratando de segurança domiciliar, essas barreiras
podem ser muitas, e muitas vezes, facilmente aplicadas.
Como por exemplo: 

paciente ao domicílio, leva-se em consideração também o
fornecimento regular de equipamentos e insumos
necessários, observar as condições do domicílio -  uma
ambiência adequada, um local limpo, arejado e
iluminado-  verificar se o cuidador responsável está apto
para os cuidados necessários e, finalmente, a avaliação
do momento oportuno de alta do SAD.

    E de forma individual, o que cada profissional de saúde
ou cuidador pode fazer para a diminuição dos danos no
âmbito domiciliar?

   Sem dúvidas a primeira e principal medida de proteção
de responsabilidade individual é a lavagem de mãos.
Principalmente em tempos de pandemia pela COVID-19,
essa medida, mas do que nunca é a principal para a
diminuição de riscos de infecções. 

  

  Juntamente a lavagem de mãos podemos destacar
também o uso de roupas limpas, avental descartável de
manga longa, a utilização de luvas de procedimento, a
desinfecção com solução alcoólica dos materiais
utilizados durante o atendimento,  são práticas que 
 minimizam o risco de infecção tanto dos pacientes
quanto dos cuidadores.

    É importante destacar também, a prevenção do risco de
quedas, onde se torna necessário avaliar se a corrimão
em locais de possíveis quedas, tapetes escorregadios, o
uso adequado de sapatos entre outras situações. E tão
importante quanto é a administração adequada dos
medicamentos, onde tanto profissionais da saúde como os 
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cuidadores precisam estar atentos a quantidade,
disponibilidade, efeitos colaterais, correta identificação e
a sua correta utilização.    

Biossegurança:

   A NR-32 estabelece medidas de proteção à segurança e
a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, com
objetivo de prevenir os acidentes e o adoecimento
causado pelo trabalho, eliminando ou controlando as
condições de risco presentes nos Serviços de Saúde. 

  A proteção do profissional de saúde e o descarte
adequado de resíduos garantirá não somente uma
assistência adequada para o seu paciente, mas para toda
a sua comunidade ao redor, além de garantir a qualidade
e a continuidade de seu serviço.

   Desenvolver uma cultura de segurança no ambiente de
trabalho é assumir de forma não punitiva e
compreensiva que os erros sempre poderão acontecer,
independentemente da experiência e habilidade do
profissional. Mas quando se trata de um contexto de
cuidativa domiciliar, onde há o conforto do paciente, o
cotidiano de situações e objetos “normais” , será que essa 

cultura de segurança é avaliada e considerada  da mesma
forma?
  Ao analisarmos um estudo onde se levou em
consideração 38 profissionais de saúde do Serviço de
Atendimento Domiciliar de um município de grande porte
da região Centro-Oeste do Brasil, selecionamos alguns
resultados como por exemplo,  62% dos profissionais
concordaram com a sentença que erros são tratados de
modo apropriado em seu serviço, no entanto, 54% dos
profissionais concordaram que erros são difíceis de  serem
discutidos no serviço. 

  Dessa forma, podemos acreditar que nesse serviço
domiciliar os erros são resolvidos, mas talvez não são tão
claramente explicados. Porém, quando avaliamos  a
sentença que explicita que neste serviço se torna fácil
aprender com os erros dos outros (64,9%) e a sentença
que o profissional é  encorajado por seus colegas a
informar qualquer preocupação que ele possa ter quanto
à segurança do paciente (75%), verificamos que a maioria
dos profissionais consegue se expressar quanto ao tema e
entender os erros cometidos pela equipe. 

  Juntamente a outros dados, os resultados obtidos
apontaram que os domínios trabalho em equipe e
percepção do estresse foram considerados positivos para
as atitudes de segurança do paciente. 

   Logo, compreender que todos somos passíveis de erros,
além de nos proporcionar maior conforto para falar sobre
eles, com o intuito de aprendizagem, também estamos
nos precavendo e melhorando a assistência ao nosso
paciente.
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mudar a posição do paciente no leito a cada 2 horas;

   
  Caderno de Segurança do Paciente no Domicilio, do
Ministério da Saúde - Brasil.

  Neste você encontrará todas as questões importantes
para a sua assistência a domicílio como as seguintes
destacadas:
- 5 momentos antes da higiene de mãos:

   

 - Cuidados para a orientação de lesão por pressão:

usar almofadas/travesseiros e colchões de espuma
para proteger o corpo nos locais de pressão;

posicionar o paciente de maneira que não fique
deitado sobre cateteres/sondas;
deixar os calcanhares suspensos, distribuindo a
pressão de apoio pela extensão da panturrilha da
perna;

observar a pele durante o banho para aliviar o
surgimento de feridas, áreas de vermelhidão, calor e
endurecimento da pele, atentar as regiões de contato
com as fraldas;

hidratar a pele, não massagear sobre regiões ósseas;

utilizar lençol móvel para posicionar o paciente, não
arrastá-lo sobre a cama;

apoiar os pés do paciente quando estiver sentado
para não escorregar;

pedir colaboração do paciente na identificação de
áreas de desconforto ou dor que possam ser
atribuídos a danos na pele.

- Facilitadores de quedas no domicílio e medidas
preventivas:
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   A aula tratou de forma clara e concisa os principais
critérios para uma cultura de segurança domiciliar, o que
remeteu muito sobre os critérios de segurança do
paciente no âmbito hospitalar, gostaria de ter mais claro
as principais diferenças desses dois pontos. 

   Foi interessante poder rever a teoria do queijo suíço em
um contexto em que muitas vezes não damos muita
importância para pequenas situações mas que podem ter
resultados catastróficos. Acredito que cuidar de um
paciente em sua casa, possa fazer com que haja uma
relativização de situações do cotidiano, mas que possuem
um potencial dano de risco. Por isso , essa aula nos
apontou de forma eficiente essas situações, que nunca
poderão ser tratadas de forma banal.
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