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RESUMO 

Objetivos: Verificar a atuação da equipe à pacientes acometidos pelo AVE. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. 

Resultados: Apresentam as mesmas aflições a respeito de como iria ser recebido e 

os cuidados a serem prestados. Conclusão: Mostra-se imprescindível neste cenário 

à presença de uma equipe multiprofissional para elaborar um plano assistencial para 

o cuidador domiciliar. 
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 ABSTRACT 

Objectives: To verify the performance of an AD team in the patients affected by 

stroke. Methodology: This is a descriptive research with a qualitative approach. 

Results: They present the same afflictions as to how they would be received and the 

care to be given. Conclusion: It is essential in this scenario to the presence of a 

multiprofessional team to elaborate a care plan for the home caregiver. 
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INTRODUÇÃO 

 O uso do domicílio como ambiente de cuidado em saúde é uma prática que 

tem sua origem em tempos longínquos. Entretanto, a institucionalização dessa 

prática e a profissionalização do cuidado domiciliar surgem nos Estados Unidos em 

1947, após o término da segunda guerra, no qual muitos feridos precisaram de 

tratamento. Devido às condições da época deu-se a prioridade em ambiente 



 
 

 

domiciliar, motivadas pela necessidade de liberar leitos hospitalares e de criar um 

ambiente mais favorável à recuperação dos pacientes (BRAGA et al., 2016). 

A partir do SUS diversas portarias, leis e decretos foram criados para legislar 

essa modalidade de assistência tanto para serviço público quanto para o privado.  O 

Home Care foi regulamentado inicialmente através da Portaria nº 2.416/1998 que 

estabelece requisitos para credenciamento de hospitais e critérios para a realização 

de Internação Domiciliar no SUS. A Política Nacional de AD foi instituída pela 

Portaria n° 2.029 de 24 de agosto de 2011 e atualmente é regida pela nº 825, de 

2016 (SILVA et al., 2017).  

As atribuições dos enfermeiros que atuam em assistência domiciliar estão 

aprovadas desde 2001, pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 

267/2001(6). A Resolução da Diretoria Colegiada 11 – ANVISA, de 26/01/2006 - 

dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam 

atenção domiciliar que contempla a assistência e internação domiciliar (MELLO, 

2015).  

Dentre as patologias que causam mais dependências e índices de 

mortalidades, encontra-se o acidente vascular encefálico (AVE), no Brasil uma das 

doenças que mais ameaça a qualidade de vida, por afetar principalmente a parte 

cognitiva (SANTOS, 2015). 

 

OBJETIVOS 

Verificar a atuação de uma equipe de AD à pacientes acometidos pelo AVE, 

identificar os cuidados prestados ao paciente, verificar as orientações e qualificação 

do trabalho do cuidador, analisar as dificuldades/facilidades para o cuidador ao 

receber o acompanhamento da equipe.  

 

 METODOLOGIA 

De acordo com os objetivos propostos, considerou-se pertinente o 

desenvolvimento de um estudo exploratório-descritivo de análise qualitativa. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos pelo 

Centro de Estudos Superiores de Apucarana / Faculdade de Apucarana CAAE 

87211718.1.0000.5216. 



 
 

 

O estudo teve como público alvo cuidadores de pacientes acometidos pelo 

AVE acompanhados por uma equipe privada de AD da cidade de Apucarana-PR., a 

Zellar. Para tanto, definiu-se como critérios de inclusão: idade superior a 18 anos; ter 

condições físicas e preservação do estado cognitivo para responderam às 

perguntas; ser cuidador a no mínimo três meses de paciente que teve AVE. Foram 

excluídos do estudo os pacientes que enceraram o acompanhamento da equipe há 

mais de cinco anos. Foram selecionados 19 potenciais entrevistados pelos critérios 

de inclusão, destes, 12 aceitaram participar do estudo.  

O período de realização da coleta de dados foi de Junho e Julho de 2018. 

Para coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas e 

transcritas na íntegra. No que se refere à análise e interpretação dos dados, estes 

foram submetidos a um processo de análise de conteúdo das falas dos 

entrevistados e/ou do registro das observações e foram feitos tratamento analítico e 

descritivo conforme sua natureza exige.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Acredita-se que a relação que se estabelece com o paciente com auxílio da 

comunicação efetiva, proporciona uma relação de aceitação, de empatia, de respeito 

e de colaboração entre ambos, sendo este o caminho para a humanização do 

cuidado de enfermagem (LUDWIG, 2013). 

 “(...) um faleceu, e um mora em Curitiba, e a família fala não manda 
nem com cinco centavos, como mora em Curitiba não tem condições de vir, 
e tem o mais velho que e o que tem resistência,” (Dumah). 

Os profissionais tornam-se, então, fundamentais no esclarecimento de 

dúvidas sobre os cuidados e os recursos terapêuticos a serem utilizados, sendo 

referida no estudo como “porto seguro” para os familiares. Além disso, para o 

enfermeiro da ESF, é possível identificar algumas carências e fragilidades que o 

cuidador vivencia diante do processo de cuidar, uma vez que, acompanha de perto, 

as vivências dos sujeitos de sua área de abrangência, o que facilita elaborar 

estratégias de assistência e apoio ante a realidade social e econômica de cada 

família (MARCHI, 2015). 

“(...)eu penso que tem três etapa a passar, quando entro em uma 
casa, a da confiança, (...) estou dentro da sua residência, estou prestando 
cuidado ao seu familiar, eu adoro quando me inclui como membro da 
família...” (Theliel). 



 
 

 

Os registros de enfermagem representam um instrumento de monitoramento 

da qualidade do cuidado e de comunicação da equipe dos trabalhadores de 

enfermagem, portanto é imprescindível que esses dados sejam adequados quanta 

redação, estrutura e conteúdo (BARBOSA, 2015) 

 “Era ótimo, porque quando fazia a troca de plantão, (...)então a 
gente ia ao prontuário estava tudo escrito, então a gente já sabia isso pra 
gente é um parâmetro muito bom.” (Miniel) 

As modalidades de atenção domiciliar, em especial as de cuidados 

prolongados, apresentam-se como alternativas para um cuidado mais qualificado a 

pacientes com dependência funcional, o que justifica investimento em larga escala 

nessa modalidade de cuidado (CARVALHO, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se que com as mudanças demográficas e aumento da população 

idosa e esta demanda crescente nas próximas décadas surge à preocupação de 

uma demanda de cuidados devido o surgimento das doenças de bases que advêm 

do envelhecimento como DM (Diabetes Melitus) e HAS (Hipertensão Arterial), 

ocasionando algumas patologias, uma delas o AVE que se acometido pode 

ocasionar sua dependência parcial em casos leves, e em casos graves ficam 

acamados necessitando de assistência especializadas em tempo integrais. 

O cuidador domiciliar inserido neste contexto enfrenta o desgaste emocional 

no cuidado diário e seus desafios na adequação das condições que apresenta esta 

família e as limitações provenientes deste desafio do cuidado. Exigindo destes 

profissionais cada vez mais preparos especializados na área técnico-científicos 

tornando-se fundamental para realizar as suas praticas, com a assistência segura e 

resolutiva, na legitimidade dos registros sistematizados, exigindo responsabilidades 

éticas e conhecimento técnico legal, específicos para o exercício do cuidado, 

apresentando uma maior resolutividade e gerando segurança aumentando o laço de 

confiança familiar. 
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