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Atenção domiciliar: o retrato de um município do estado de Minas Gerais
Home care: the portrait of a municipality state Minas Gerais
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Introdução: O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é caracterizado por um conjunto de ações de
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, realizados em domicílio como continuidade do cuidado,
integrado às redes de atenção à saúde. Objetivo: Analisar a organização do Serviço de Atenção Domiciliar
realizado em um município de grande porte da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.
Metodologia: Trata-se de estudo de caso que tem como cenário o município que integra a RMBH do
estado de Minas Gerais. Os participantes da pesquisa foram quatro cuidadores e sete profissionais que
responderam entrevista com roteiro semiestruturado no período de maio a julho de 2015. Pesquisou-se
ações realizadas pelo SAD no município, o perfil dos usuários do serviço, composição da equipe
multidisciplinar e planejamento terapêutico, analisados por meio da técnica de análise de conteúdo.
Resultados: O SAD no município é organizado com uma Equipe multiprofissional de Atenção Domiciliar
(EMAD) composta por duas enfermeiras, um médico, três técnicos de enfermagem. Uma Equipe
Multiprofissional de Apoio (EMAP) composta por duas fonoaudiólogas e duas assistentes sociais. A partir
das entrevistas percebe-se que os profissionais realizam planejamento terapêutico e discutem os casos
dos usuários, porém existem desafios na referência e contra referência. Acerca do perfil dos usuários,
verificou-se que a maioria são idosos, acamados, com feridas extensas e diagnosticados com câncer. Os
cuidadores desses usuários são informais e a maioria com vínculo familiar, sendo evidenciado que os
mesmos não recebem capacitação e sim orientações sobre procedimentos e prestação de cuidados ao
usuário no domicílio. Considerações Finais: Denota-se que o SAD no município está estruturado para
atender as necessidades de saúde do usuário, incluindo cuidadores e profissionais. Entretanto é
necessário garantir o suporte de referencia e contra referência, articulando o serviço com a rede de
atenção á saúde e priorizar a formação de cuidadores para melhoria do cuidado.
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