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RESUMO 

A questão norteadora que incitou esse trabalho de pesquisa determinou-se através 
da necessidade de esclarecimentos quanto à atuação do enfermeiro em ambiente 
familiar para com pacientes crônicos dependentes, sua importância nesse contexto, 
bem como os resultados desse trabalho. Para isso, fez- se necessário abordar as 
doenças crônicas e fatores relacionados, buscando compreensão quanto ao quadro 
clinico desses pacientes alvo da assistência continuada. Entende- se a necessidade 
de preparo e instrução aos cuidadores que atuam dentro do contexto familiar, assim 
como dos profissionais enfermeiros para que estejam devidamente capacitados para 
tarefa de preparo e manutenção dos cuidados. Tratou-se de um estudo bibliográfico, 
descritivo, de abordagem qualitativa. Esse método é desenvolvido a partir da leitura 
do material científico, onde será analisado cada estudo para a construção do 
referencial teórico. A busca dos artigos ocorreu por meio da Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), onde pretende- se utilizar as seguintes bases de dados: Base de 
dados em Enfermagem (BDENF), Sistema Latino Americano e do Caribe de 
Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise 
de Literatura Médica (MEDLINE). Utilizou- se como estratégias de busca nas bases 
de dados os seguintes descritores: enfermagem; enfermagem domiciliar; home care, 
perante os seguintes critérios de inclusão estabelecidos foram os estudos dos 
últimos dez anos que se enquadrassem dentro da temática, artigos em português; 
que estiveram o texto disponível na integra, e o estudo optou por selecionar também 
livros da temática estudada, além de manuais do Ministério da saúde ou 
associações referente à temática. 
  
 

 

 

Palavras-chave: Doenças Crônicas; Enfermagem Domiciliar; Desafios da 

Enfermagem Domiciliar.  



ALMEIDA, Isabella Isis Condessa. Nursing in the home practice of the chronic 

dependent patient. 2019. 30 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Enfermagem)– Centro Educacional Anhanguera, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 

The guiding question that prompted this research was determined by the need for 
clarification regarding the nurses' work in a family setting for chronic dependent 
patients, their importance in this context, as well as the results of this work. In order 
to do this, it was necessary to address chronic diseases and related factors, seeking 
an understanding of the clinical picture of these patients who are the target of 
continued care. . It is understood the need of preparation and instruction to the 
caregivers who work within the family context, as well as of the nurses professionals 
so that they are properly trained for the task of preparation and maintenance of the 
care. It was a descriptive, bibliographical study of a qualitative approach. This 
method is developed from the reading of the scientific material, where each study will 
be analyzed for the construction of the theoretical reference. The search for articles 
will be done through the Virtual Health Library (VHL), where it is intended to use the 
following databases: Nursing Database (BDENF), Latin American and Caribbean 
Health Sciences Information System (LILACS) ) and Online System of Search and 
Analysis of Medical Literature (MEDLINE). Using as search strategies in the 
databases the following descriptors: nursing; home nursing; home care, with the 
following inclusion criteria established were the studies of the last ten years that fit 
within the theme, articles in Portuguese; that the text was available in its entirety, and 
the study also chose to select books on the subject studied, as well as manuals from 
the Ministry of Health or associations related to the theme. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Abordar a assistência no âmbito domiciliar em pacientes crônicos 

dependentes é proporcionar bem-estar ao mesmo, e a sua família, uma vez que as 

doenças crônicas têm sido as mais acometidas na população mundial, além do fato 

de serem doenças de longa duração, que exigem cuidados contínuos, não somente 

farmacológicos, como apoio psicológico, uma vez que o indivíduo diversas vezes 

não entende seu quadro clínico e a necessidade de mudanças nos hábitos de vida.  

O diagnóstico das doenças crônicas frequentemente acontece de forma 

tardia, pela não identificação dos sinais, ou pela não procura de ajuda rapidamente. 

Tornou-se uma doença comum justamente por fatores predisponentes como 

histórico familiar, hábitos de vida, alimentação, que se modificaram ao longo dos 

anos. Por esse motivo, tem se tornado cada vez mais um desafio aos profissionais 

de saúde, não somente o tratamento de pessoas já acometidas da doença, como 

também a propagação da informação à população de forma que as pessoas possam 

se prevenir. 

A pesquisa é relevante para que se desenvolvam parâmetros de assistência 

desses pacientes crônicos dependentes para assistência continuada no âmbito 

domiciliar de qualidade, com a visão holística acerca das circunstâncias, 

promovendo a estabilidade do paciente. 

Diante dos fatos evidenciados, os cuidados domiciliares contribuem para que 

o paciente receba um cuidado integral em sua residência, e por isso é necessário 

que os profissionais de saúde se especializem, e se alinhavem de acordo, para 

excelência da assistência.  

Para tal, estabeleceu-se um problema de pesquisa: Qual a importância do 

enfermeiro na prática domiciliar ao paciente crônico dependente? Visto que os 

cuidados domiciliares ocorrem de modo informal, desde bem antes de a profissão 

tomar seu lugar, busca-se entender a dissimilitude desse profissional, na assistência 

continuada. 

            Desse modo, o estudo tem como objetivo geral: Compreender a 

atuação do enfermeiro na prática domiciliar ao paciente de agrave crônico. Tendo 

como objetivos específicos: Descrever as doenças crônicas mais acometidas ao 

paciente com necessidade de cuidado no ambiente familiar; Discorrer sobre as 
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ações de enfermagem no âmbito domiciliar frente aos cuidados com as doenças 

crônicas; Destacar os obstáculos enfrentados pela enfermagem no cuidado em 

ambiente familiar. 

Nesse sentido o estudo tem como metodologia descritiva, de abordagem 

qualitativa dentro da revisão bibliográfica, onde foi executado nas bases de dados, 

por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foi utilizado como estratégia de busca 

nas bases de dados os seguintes descritores enfermagem: enfermagem; 

enfermagem domiciliar; home care, perante os seguintes critérios de inclusão 

estabelecidos foram os estudos dos últimos dez anos que se enquadrassem dentro 

da temática, artigos em português; que estiveram o texto disponível na integra, e o 

estudo optou por selecionar também livros da temática estudada, além de manuais 

do Ministério da saúde ou associações referente à temática. 
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2. DOENÇAS CRÔNICAS  

 

Doenças crônicas são doenças que acometem o ser humano que podem 

ocorrer de forma congênita ou adquirida, avançar de forma lenta ou não, de modo 

que o indivíduo que a possui permaneça com as mesmas por período 

indeterminado, com curso de cura lento ou inexistente. Devendo adaptar sua vida de 

acordo a sua nova realidade, estabilizando assim a doença. Schmidt et al (2011) diz 

que as doenças crônicas não transmissíveis, são um problema do mundo inteiro, e 

que não somente ameaça à saúde como o desenvolvimento humano. 

 São inúmeros fatores relacionados às doenças crônicas e intervenções 

elaboradas para se não extinguir, minimizar seus danos à população.  

 

 

Em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas 
por inicio gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou 
indefinida duração. Apresentam curso clinico que muda ao longo do tempo, 
com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades. 
Requerem intervenções com uso de tecnologias leves, leve duras e duras, 
associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado 
contínuo, que nem sempre leva a cura. (BRASIL, 2013, p. 5) 

 

 

 

Já Brasil (2014) aponta distintamente que as doenças crônicas podem ocorrer 

por muitas causas, como questões emocionais, alimentares, agentes externos que 

desajustam a energia essencial, levando a sinais e sintomas particulares de cada ser 

que sofre. 

Existem diversos tipos de doenças crônicas, uma vez que a cronicidade está 

associada ao tempo de duração das doenças, entretanto Dorado et al., (2011), 

enaltece que as quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

doenças cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares crônicas e diabetes, que 

matam 3 a cada 5 pessoas no mundo inteiro. Em conformidade, Brasil (2013), indica 

que as doenças crônicas formam um problema de saúde de grande proporção, e 

corresponde a 72% das causas de morte, e hoje são responsáveis por 60% de todo 

as mortes causadas por doenças no mundo. Com essa estimativa nota-se a 

gravidade da situação e decorrência de casos que aumentam.  
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Com o passar do tempo, e com as inúmeras mudanças em nossa estrutura 

social, as pessoas mudaram seu estilo de vida, abdicando cada vez mais de hábitos 

saudáveis, em consequência disso as doenças crônicas tomaram seu lugar, em uma 

dimensão extensa. Segundo IBGE (2013), o quantitativo de adultos considerados 

insuficientemente ativos, ou seja, aqueles que não praticam atividades físicas, ou 

quando o fazem, menos de 150 minutos por semana, considerando as três esferas: 

lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho, são de 46% no Brasil. Ou seja, 

quase a metade da população brasileira adulta. 

     As doenças crônicas ocorrem principalmente em função dos hábitos de vida 

da população, como tabagismo, inatividades físicas, má alimentação, entre outros.  

O IBGE (2013) salienta que pesquisas tem evidenciado a forte conexão das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) a fatores de risco altamente prevalentes, que se 

destacam tabagismo, consumo excessivo de álcool, peso acima do ideal, colesterol 

alto, pouco ou nenhum consumo de frutas, e sedentarismo.  Perfazendo, Silva 

(2013) aponta que apesar da gravidade das Doenças crônicas não transmissíveis, e 

do aumento de sua ocorrência, grande parte dessas doenças poderiam ser evitadas.  

         Com o crescimento evidente do número de doenças crônicas que 

acomete a população mundial, os profissionais de saúde, bem como as pessoas de 

cargo público e, portanto com responsabilidades mútuas passaram a enfrentar 

desafios para o comedimento das mesmas. De acordo com Malta (2013): 

 

 

Em função da gravidade do tema DCNT e seu impacto sobre os 
sistemas de saúde e a sociedade, em setembro de 2011, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) realizou a Reunião de Alto Nível sobre DCNT, da 
qual participaram os Chefes de Estado para debater compromissos globais 
com o tema. Chama a atenção que desde a criação da ONU no pós-guerra, 
essa foi a segunda vez em que se convocaram os Chefes de Estado dos 
países membros da ONU, para debater um tema de saúde, motivo e porque 
a reunião tornou-se um marco histórico estratégico, pela alta prioridade 
política dedicada à necessidade de uma resposta global aos desafios 

postos pelas DCNT (MALTA, 2013,p. 151). 

 

              

                

          Após identificar a gravidade da situação que as doenças crônicas trouxeram a 

população, e em inúmeras reuniões que possibilitaram uma visão holística acerca do 

assunto, o Sistema Único de Saúde procurou meios de estabelecer diretrizes, e 
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campanhas que possibilitem a amenização dessa questão, tendo em vista as 

dificuldades. Ratificando, Brasil (2013) revela que o planejamento voltado para as 

pessoas acometidas de doenças crônicas, corresponde ao terceiro eixo do plano, 

que ainda que sem a intenção de emergir uma rede, obtém- se o plano de formular 

regimentos.  

O IBGE (2013), reitera que nos últimos vinte anos o Ministério da Saúde tem 

direcionado esforços para distender um sistema de vigilância específico para as 

Doenças Crônicas Não transmissíveis (DCNT), de forma que se aproprie de sua 

importância e dos fatores de riscos associados, acompanhando também as 

tendências socioespaciais no decorrer do tempo. 

          Segundo Malta et al (2014), o grande desafio do Sistema Único de Saúde 

(SUS), é na criação e execução de políticas de controle, vigilância e monitoramento, 

que tenham foco em prevenção e cuidado aos indivíduos ou portadores de doenças 

em todas as regiões, uma vez que a carga da morbidade e o curso prolongado 

dessas doenças requer uma abordagem extensa e integral.  

  A população menos favorecida é a mais acometida com relação as doenças 

crônicas, tendo em vista que as mesmas diversas vezes não possuem acesso a 

educação e saúde de qualidade, que possibilitaria maior assimilação quanto aos 

hábitos que evitariam a propagação das doenças, bem como autocuidado quanto as 

doenças adquiridas, seja de forma congênita ou não.  

Schmidt et al (2011), confirma que a morbimortalidade causada pelas doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), afeta principalmente a população mais pobre. 

Paralelamente Barros et al (2011), afirma que a redução das desigualdades sociais 

no prevalecimento de doenças crônicas depende da garantia e qualidade dos 

serviços de saúde, podendo proporcionar melhora nos diagnósticos, controle e no 

tratamento das doenças.  

Distinguindo que a esfera de saúde deveria delimitar esse público alvo portador 

dessas doenças, Brasil (2014), nos revela que, compreendida a importância das 

condições crônicas levou a publicação da portaria n 252, de 19 de fevereiro de 2013, 

que estabelece a Rede de Atenção as Pessoas com Doenças Crônicas, no âmbito 

do Sistema único de Saúde (SUS), com o objetivo de possibilitar a restruturação do 

cuidado, com competência aumentando as estratégias de cuidado, assim como 
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prevenção e promoção da saúde com relação às doenças crônicas e suas 

complicações.  

          Em geral, as doenças crônicas em sua maioria não possuem cura, somente 

tratamentos que possibilitam controlar a doença, e com determinada qualidade de 

vida, todavia, a indústria farmacêutica investiga formas de controle e até mesmo 

cura de determinadas doenças. Segundo Brasil (2014), inúmeros serviços de 

homeopatia no Brasil, buscam formas de tratar as doenças crônicas. E o mesmo 

afirma que no decorrer do tratamento, a melhora dos sintomas deverá ocorrer da 

melhor forma, em consonância a sensação de bem-estar, ainda que não em sua 

totalidade. (BRASIL, 2014) 

           O processo de construção das diretrizes e os planejamentos do Ministério da 

Saúde, mostra a importância de unir todas as esferas como um todo, para minimizar, 

ou quem sabe até erradicar as doenças crônicas adquiridas, em conformidade 

Schmidt et al (2011) diz que quando se fortalece os vínculos entre a sociedade, o 

governo e as instituições de ensino, facilita o retorno da coletividade às 

adversidades que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nos apresenta. 

            Consumando Malta (2013), nos assevera que a implantação de metas 

globais para inspecionar os progressos conseguidos, mostra um avanço significativo 

com relação a prevenção e controle de doenças crônicas. Os indícios e metas para o 

acompanhamento cumprem o papel demonstrar clareza, inteirar, e aumentar o 

compromisso político para essa ação que é no mundo inteiro, para que em cada 

país, seja mais eficaz e organizada de forma que previna e contenha as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). 
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3. ENFERMAGEM DOMICILIAR NO CUIDADO AO PACIENTE CRÔNICO  

 

 Enfermagem domiciliar é o processo assistencial, abordado no contexto 

familiar do paciente, que pode ser exercido por um profissional capacitado e, 

portanto paramentado para tal, ou por alguém da família, amigos, e afins. O 

processo do cuidado exige que a pessoa disposta a tal responsabilidade, se 

proponha a entender o contexto em que encontra- se inserido, bem como as 

necessidades do paciente.  

 O Brasil (2008), defini o cuidador como um ser humano de qualidades 

especiais, expressas pelo forte traço de amor à humanidade, de solidariedade e de 

doação. E a ocupação do cuidador o define como alguém que “cuida” a partir dos 

objetivos estabelecidos por instituições ou responsáveis de diretos, zelando pelo 

bem- estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, lazer. Que é 

uma pessoa, família ou comunidade, que presta cuidados à outra pessoa de 

qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados. 

Já Brasil (2012), defini o cuidador como pessoa que atua no espaço particular 

e, portanto familiar, realizando ou auxiliando a pessoa com quaisquer circunscrições, 

a realizar suas atividades e ocupações cotidianas e primordiais do dia a dia, com 

finalidade de conservação de sua independência e autossuficiência.  

         O processo de aproximação e interação entre o cuidador e o paciente é 

primordial e fundamental para determinar a confiança, o manuseio, e os cuidados 

propriamente ditos do paciente. Para uma relação bem estabelecida, o profissional 

deve se atentar as particularidades de cada paciente, e se adaptar, obtendo dessa 

forma manuseamento integral frente à assistência. De acordo com Lago et al (2017), 

a enfermagem tem procurado entender o ser humano como um todo, de maneira 

que suas práticas sejam voltadas bem mais ao doente do que propriamente a 

doença, buscando aproximação entre o profissional e o doente, constituindo um 

trabalho com mais vivacidade, inventividade, recognição de cada um, de acordo com 

suas peculiaridades.  

        Em concertação, Watson (2003) diz que, para que o enfermeiro possa facilitar e 

promover a reconstituição do ser cuidado, é necessário entender o cuidar como fim 

em si mesmo, e não como meio para cura médica. Recompor e reconstruir, a partir 

do cuidar do enfermeiro, refere-se a auxiliar a reconstituição da própria pessoa, as 
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perdas, os sentimentos, suas dificuldades existenciais, facilitando-lhe a aceitação de 

sua vida, mediante uma relação de ajuda, confiança, cuidado, amor, imbuídos de um 

compromisso ético.    

          O cuidado em si, e as relações interpostas entre o cuidador e o paciente, é de 

suma importância para preservação e concretização da assistência dentro das 

conformidades estabelecidas para manuseio e apoio do paciente de forma efetiva, 

para isso ele baseia- se na filosofia do cuidado, que prioriza essa relação.   

 

O cuidado domiciliar baseia-se na filosofia do cuidado, que é um 
processo interativo entre o cuidador (membro da família ou amigo) e o ser 
cuidado (paciente). Nele, o cuidador tem a função ativa para desenvolver 
ações o comportamento de cuidar, enquanto o ser cuidado é passivo, em 
função de sua condição, podendo contribuir com o cuidador 
desempenhando um papel menos passivo e tornado- se responsável pelo 
próprio cuidado em situações de educação para saúde (WALDOW, 
2006,p.171) 

 

 

 

A assistência domiciliar deve ser adaptativa, de acordo as necessidades do 

paciente, levando em conta sua complexidade, ambiente familiar, recursos, estrutura 

física, para dessa forma, propiciar um ambiente equilibrado para assistência, bem 

como rotinas relativas à necessidade desse paciente, sobretudo equilíbrio em seu 

ambiente familiar, e no caso de ausência da família que se coloque como mediador 

dos mesmos. Segundo Fernandes (2010), os profissionais de saúde ao praticarem o 

acompanhamento do paciente em seu domicilio se deparam muitas vezes com 

várias dificuldades no tratamento deste, entre elas falta de uma pessoa para ser 

referência na família com a finalidade de exercer os cuidados que o paciente precisa 

porque existe o cuidador, mas este é despreparado, desinteressado e alega não ter 

tempo para cuidar do paciente, ainda existe o baixo nível socioeconômico que não 

contribui, fatores que são considerados pertinentes.     

 Tendo em vista o paciente, como alvo da assistência, recebendo todos os 

cuidados necessários para controle de sua doença que devido sua cronicidade, 

mantém- se o equilíbrio de sua saúde, evitando internações desnecessárias e 

contínuas e, portanto, proporcionando mais conforto e bem estar para o mesmo. Em 

consonância, Paz et al., (2003) diz que o cuidado domiciliar é uma estratégia 

assistencial que vem tornando-se imprescindível para reduzir custos hospitalares, 
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diminuir número de complicações e, consequentemente o número de reinternações, 

bem como a participação da família no cuidado ao paciente proporcionando melhor 

qualidade de vida frente à debilidade do mesmo. 

         A enfermagem domiciliar, não somente contribui para o alvo da assistência, o 

ser cuidado, como também para todo um sistema de saúde, intervindo de forma 

sadia para evitar possíveis complicações, reincidências, infecções, e custos. 

 

 

 

Refletindo sobre os fatores que justificam o cuidado domiciliar e 
relacionando com os princípios éticos, como a beneficência, percebemos 
que a permanência hospitalar prolongada, e as re- hospitalizações 
contribuem para elevação dos custos ao Sistema Único de Saúde e um 
maior risco ao paciente em contrair infecções nosocomiais. Assim, justifica-
se a internação domiciliar por se caracterizar em cuidado que proporciona 
uma melhor qualidade de vida ao paciente e sua família. (SANTOS et al, 
2008,p.861) 

 

 

        Quando se trata desse contexto de assistência, nem sempre as pessoas 

atuantes nos cuidados, são profissionais graduados, seja a nível básico ou médio, 

portanto compete ao enfermeiro atuar como orientador quanto às atividades 

relacionadas às necessidades do paciente. Cabe ao enfermeiro se embasar na 

literatura para integralidade da assistência.  

 

 

Para organizar o trabalho do enfermeiro pode-se utilizar 
Sistematização de Assistência em Enfermagem (SAE), segundo a 
Resolução Cofen 358/2009 a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal em 
instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 
enfermagem, além de descrever que o processo de enfermagem é um 
instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de 
Enfermagem e a documentação da prática profissional. (LUCZINSKI et al,. 
2011,p.27) 

 

 

 

        Paz et al., (2003) afirma que o planejamento de um programa de cuidados 

domiciliares, os objetivos devem ser estabelecidos com a finalidade de concretizar 

as transformações almejadas, devem estar ligados ao paciente, família e aos 

cuidadores, instituições de saúde e formação de profissionais da área da saúde. 
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Para que a enfermagem domiciliar alcance os resultados almejados, que é de 

estabilidade do paciente e bem estar físico, emocional, social e espiritual, deve-se 

compreender a importância de unir todas as esferas de atenção em saúde de 

maneira que esse paciente possa obter suporte em caso de necessidade. De acordo 

com Chaymiti (2007) o processo de atenção domiciliar é complexo, não é especifico 

de patologia, ou grupo etário, um fator determinante é o grau de incapacidade; E 

pede conexões entre paciente, família e serviços de saúde, frequentemente não 

bastam assistência ou cuidado, necessita de outros serviços como o suporte social, 

dependendo do grau de complexidade, dos cuidados a serem prestados é 

necessária a colaboração e adequada articulação entre níveis de atenção da rede 

de saúde, outros serviços e rede de apoio a ser construída na comunidade para 

complementar a assistência. 

       Na enfermagem domiciliar, é palpável a importância da presença e apoio dos 

familiares e amigos próximos do paciente, uma vez que o mesmo encontra- se em 

uma fase delicada da sua vida, sendo importante também para o cuidador, pois 

diversas vezes o mesmo fica sobrecarregado.  Segundo Brondani (2010), a 

colaboração de outras pessoas como membros da família, amigos, entre outros, 

tornam o cuidado domiciliar uma atividade mais leve, não somente para o paciente 

como para o cuidador também, diminuindo sua sobrecarga física, emocional, 

econômica e social. Dessa forma a formação da rede de solidariedade se torna uma 

ótima estratégia para melhorar a assistência domiciliar. 
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4. DESAFIOS DA ENFERMAGEM DOMICILIAR  

 

         A enfermagem domiciliar traz muitos desafios a seus profissionais, seus 

pacientes e familiares, uma vez que a assistência é transferida do ambiente 

hospitalar, formal, para um ambiente completamente informal, o lar do assistido. 

Segundo Oliveira et al (2016), conforme o paciente e a família vivenciam a nova 

conjuntura de sujeição e dependência, toda a estrutura da casa, física e operacional, 

sofre mudanças e adaptações de forma brusca.  

        Trata- se de um ambiente em que todos encontram- se em processo de 

aprendizagem e adaptação, tanto a família quanto o cuidador, seja ele interno ou 

externo, e nesse momento deve ser definida a relação e bem estruturada para que 

um elo de confiança se crie entre o paciente- cuidador, e para isso é necessária à 

participação dos familiares do assistido. Lago (2017) ratifica que uma perspectiva 

significativa do destaque da família no âmbito domiciliar, é que trata- se de um 

ambiente de aprendizagem, e relações que precisam ser estabelecidas baseadas na 

clareza, e nas possibilidades de atuação frente aos cuidados.  

       Os cuidados domiciliares, justamente pelo fato de ocorrerem em ambiente 

informal, trazem consigo muitas questões referentes às dificuldades e dúvidas dos 

cuidadores frente à assistência, uma vez que em sua maioria, são pessoas 

despreparadas para tal. Gil (2001) afirma que os cuidadores apresentam e 

demonstram carecimento de orientação, por ocorrer enaltecimento de certas práticas 

e inseguridade para outras, salientando a necessidade de instrução referentes às 

atividades cotidianas de cuidados tais como banho, curativos, higiene pessoal e 

apoio emocional. 

        Incumbe ao enfermeiro em visita domiciliar, além da avaliação, diagnóstico e 

prescrição de cuidados, a orientação dos cuidadores frente às práticas dos 

cuidados, como banho, higiene, medicação, entre outros, de acordo com as 

necessidades visualizadas e transmitidas pelo cuidador.  
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    A visita domiciliar é imprescindível para que o enfermeiro realize o diagnóstico de 

enfermagem, observando e percebendo a realidade da família e paciente e 

buscando métodos cabíveis para assistência integral.  

 

 

   A visita domiciliar tem como característica a avaliação do cliente, seus 

familiares e do domicílio. Por meio dela o profissional realiza o diagnóstico 

da realidade em que o cliente está inserido, conhecendo os diversos fatores 

que influenciam no seu processo saúde-doença, e busca subsídios para sua 

ação no domicílio, que envolve principalmente a orientação e o 

acompanhamento das condições de saúde do cliente. (LACERDA et al, 

2007,p.111) 

 

 

 

Klock et al (2004) arremata dizendo que se tratando de cuidado domiciliar , o 

enfermeiro tem como responsabilidade  interposição entre o paciente e o cuidador. E 

para isso o mesmo deve ter empatia para com o quadro do paciente e família, 

diminuindo barreiras de contato e mantendo aproximação e, portanto mediação 

entre o cuidador e o paciente alvo do cuidado. 

        Existem muitos desafios que permeiam a enfermagem domiciliar, tais como 

questões estruturais familiares, cuidadores despreparados que elaboram planos de 

cuidados ineficazes, sem auxílio de um profissional capacitado. Rodrigues (2012) diz 

que as doenças crônicas associadas ao cuidado domiciliar, são permeados por 

questões sociais, econômicas, políticas e culturais, as quais deveriam ser uma 

questão em pauta de políticas públicas em que as esferas do poder tomassem as 

devidas providencias buscando a resolutividade. Todavia é percebida a família a 

margem da assistência tendo atitudes de cuidados baseadas em seus 

conhecimentos empíricos, diversas vezes desempenhando um cuidado divergente 

as necessidades do ambiente, estrutura familiar, e do dependente.  

         Em concordância, Ricci (2004) assevera que é imprescindível investigar a 

conformidade entre o discernimento do cuidador e a observação de um perito quanto 

a capacidade funcional do assistido em ambiente domiciliar, para que os intentos e 
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propósitos de ambos sejam parecidos, ocasionando o bem-estar necessário ao 

paciente, além de reduzir a sobrecarga dos cuidados. 

       Observa-se a necessidade de preparo dos profissionais envolvidos, bem como 

instruções seja dos cuidadores formais ou familiares envolvidos no processo de 

cuidados, subsiste uma necessidade de intervenção, com programas que amparem 

esses cuidadores visando promoção de conhecimento e embasamento de suas 

atividades dentro dessa esfera do cuidar, e do auto- cuidado. 

       Entende- se a necessidade de intervenção e evolução de projetos que tenham 

como objetivo a propagação de informação e estratégias para o cuidado, para com 

os profissionais, pacientes e familiares.  

    

 

Aponta-se assim para a necessidade do desenvolvimento de programas de 
intervenção com os cuidadores formais que visem não só a promoção de 
conhecimentos e competências específicas no contexto dos cuidados, mas 
também o desenvolvimento de estratégias que promovam o auto- cuidado e 
a gestão do stress e sobrecarga emocional. (BARBOSA et al, 2009,p.127) 
 

 

 

       Deve- se ressaltar toda a responsabilidade do enfermeiro nesse contexto de 

assistência e suas responsabilidades, atuando como coordenador, relacionando seu 

conhecimento técnico- científico as necessidades do paciente, instruindo baseando- 

se nas observações individuais de cada contexto familiar, e transmitindo suas 

orientações de forma que o cuidador, parentes, e o próprio paciente possam 

compreender. Gomes et al (2011) declara que se tratando de atenção em âmbito 

domiciliar, o enfermeiro como detentor do conhecimento técnico- científico, 

habilidoso no que diz respeito a relações entre as pessoas e para com as pessoas, 

eficácia burocrática para lidar com os pacientes, famílias e equipe multiprofissional, 

idoneidade de agregar o conhecimento científico ao popular, o científico ao emotivo, 

entende- se o papel do enfermeiro tem função deliberativa no cuidado em domicílio, 

caminhando desde a coordenação até instrução do paciente.  

       Este trabalho envolve comprometimento dos profissionais envolvidos, 

entendendo a importância e a influência que a enfermagem domiciliar tem na 

reabilitação das pessoas acometidas de doenças crônicas, as estabilizando e 
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equilibrando suas questões emocionais, se possível utilizando sensibilidade, intuição 

e ciência.  

Carvalho et al (2008) perfaz dizendo que a prática da enfermagem apoiada 

em base intuitiva e científica, sendo aplicada dentro dos modelos e interpelações 

teóricas caracteriza- se por funcionalidade sistematicamente estabelecidas dentro de 

padrões pragmáticos, contribuindo para avaliação e criação de planejamentos de 

cuidados eficazes aos pacientes.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        

       Tendo em vista que as doenças crônicas se tornaram uma das maiores causas 

de morbimortalidade mundial, e que inúmeras pessoas são acometidas das 

mesmas, entende-se a importância da problemática e necessidade de projetos que 

proporcionem promoção à saúde, orientação quanto aos tratamentos, e 

acompanhamento das pessoas que a possuem. O profissional enfermeiro tem papel 

essencial em cada uma das esferas. 

       Identificou- se a lacuna existente na enfermagem domiciliar, e a necessidade de 

aprimoramento com treinamentos e capacitação dos profissionais que nela atuam, 

para que percebam a significância dessa forma de cuidado, e o quanto é extensiva e 

proporciona descongestionamento nos serviços de saúde, gerando também mais 

qualidade de vida aos pacientes que nela se amparam. 

    Conclui- se que a enfermagem domiciliar é extremamente relevante na prática de 

cuidados, uma vez que ainda que a assistência nas esferas da saúde como postos 

de saúde, hospitais, policlínicas sejam excelentes, sem a extensão dos cuidados e 

devidas orientações e acompanhamentos ao pacientes em seu domicilio, assim 

como o olhar singular do profissional enfermeiro para analisar e adaptar o cuidado 

dentro da realidade do paciente, preparando seu cuidador e sua  família, não 

deliberaria a vicissitude da situação.  
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