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RESUMO

MOREIRA, Márcia Pereira Santos. A Avaliação Social do Idoso Dependente
na Assistência Domiciliar. São Paulo, 130 p.
Dissertação (Mestrado em Serviço Social). Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. São Paulo. São Paulo, 2005.

Esta pesquisa, sobre a prática profissional do assistente social, enfocou a
avaliação social do idoso dependente na assistência domiciliar, prestada por
um serviço hospitalar. A assistência domiciliar é uma modalidade de atenção à
saúde na qual uma equipe de profissionais faz o atendimento no próprio
domicílio do paciente. O idoso dependente, principal usuário da assistência
domiciliar, é a pessoa que perdeu sua capacidade funcional em razão de
agravos ocorridos à sua saúde tornando-o incapacitado parcial ou totalmente.
A avaliação social é um procedimento utilizado pelo assistente social para obter
o conhecimento da realidade de vida da pessoa no contexto em que vive. A
literatura que descreve o instrumental técnico do Serviço Social é muito restrita
justificando a importância de que se escreva mais sobre a prática profissional.
O objetivo deste estudo foi identificar os elementos constitutivos da avaliação
social do idoso dependente no Programa de Assistência Domiciliária do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Para tanto, foram
selecionados 24 prontuários dos pacientes em atendimento no Programa dos
quais foram utilizados a Ficha de Avaliação Social e o Relatório Social. A partir
desta pesquisa, foi possível elencar alguns aspectos a serem considerados na
avaliação social do idoso dependente em assistência domiciliar: características
físicas, culturais, emocionais e socioeconômicas do paciente e sua família; a
composição, estrutura e dinâmica familiar; a condição dos cuidados prestados
ao paciente, as condições do domicílio, o apoio social e os critérios de
elegibilidade estabelecidos pela instituição.

Palavras chaves: 1. Assistência Domiciliar 2. Idoso Dependente 3. Avaliação
Social.

SUMMARY

MOREIRA,

Márcia

Pereira

Santos.

The

Dependent

Senior's

Social

Evaluation in the Home Attendance. São Paulo, 130 p.
Dissertation (Master's degree in Social Work). Pontific Catholic University of
São Paulo. São Paulo. São Paulo, 2005.

This research, on the social worker's professional practice, focused the
dependent senior's social evaluation in home attendance, rendered by a
hospitalar service. The home attendance is a modality of attention to health in
which a team of professionals makes the service in the patient's own home. The
senior dependent, main user of the home attendance is the person that lost his
or her functional capacity in reason of worsening that happened to his or her
health turning he or she partially or totally disabled. The social evaluation is a
procedure used by the social worker to obtain the knowledge of the reality of the
person's life in the context in that he or she lives. The literature that describes
the instrumental technic of the Social Work is very restricted justifying the
importance of writting more on the professional practice. The objective of this
study was to identify the constituent elements of the dependent senior's social
evaluation in the Program of Home Attendance of the Academical Hospital of
the University of São Paulo. For so, 24 profiles of patients' attended by the
Program were selected of which the Social Evaluation Record and Social
Report were used. Starting from this research, it was possible to choose some
aspects to be considered in the dependent senior's social evaluation in home
attendance: physical, cultural, emotional and socioeconomic patient and his or
her family characteristics; the composition, structures and family dynamics; the
condition of the cares rendered the patient, the conditions of the home, the
social support and the eligibility criteria established by for the institution.

Key words: 1. Home Attendance 2. Dependent Senior 3. Social Evaluation.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa centra-se no estudo da prática profissional do assistente
social na sua dimensão técnico-operativa, enfocando a avaliação social do
idoso dependente, na assistência domiciliar prestada por um serviço hospitalar.
A assistência domiciliar é um procedimento de atendimento à saúde,
bastante recente no Brasil, embora já esteja sendo muito utilizado em outros
países. Não existe um modelo único para a assistência domiciliar: no Brasil,
grosso modo, os serviços diferem entre si quando privados e quando públicos.
Na primeira alternativa são comprados diretamente ou cobertos por convênios
ou planos de saúde; na segunda, na forma de assistência domiciliar prestada
por serviço público de saúde, são forjados com particularidades próprias,
respondendo a finalidades institucionais.
A assistência domiciliar se subdivide em duas modalidades, a saber:
internação e atendimento. Na internação, é instalada no domicílio uma
estrutura semelhante à hospitalar, com a presença de profissionais de
enfermagem em período integral além do acompanhamento de equipe
multiprofissional. Na modalidade de atendimento, a assistência ocorre
semelhante à ambulatorial por intermédio da consulta multiprofissional
domiciliar programada. Por meio da assistência domiciliar, pacientes com
variados graus de dependência funcional e cognitiva têm a possibilidade de
permanecerem em suas residências, sendo cuidados por familiares ou pessoas
contratadas, tendo seu tratamento acompanhado por profissionais da saúde.
Em certos serviços de assistência domiciliar a avaliação social é
obrigatória, antes mesmo do ingresso do paciente ao serviço. Nestes casos, a
avaliação social é parte do processo de seleção de pacientes.
A avaliação social é, sem dúvida, um procedimento específico das
atribuições do assistente social que exerce suas funções no campo da saúde.
Na situação particular de assistência domiciliar por parte de um hospital,
considerando o momento em que a avaliação social deva ser feita e o objetivo
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a que é destinada, é preciso que seja examinada com profundidade,
destacando seus elementos essenciais para garantir a qualidade do
atendimento da equipe profissional.
Historicamente denominada de estudo social1, a avaliação social foi foco
de análise de vários autores do Serviço Social, especialmente dos clássicos. A
avaliação ou estudo social sempre ocupou lugar de inegável importância na
formação e prática do assistente social, pois é a partir dela, que este
profissional obtêm os dados que lhe permitirão traçar o plano de intervenção.
Isto nos leva a pensar que os resultados da intervenção estão diretamente
relacionados à qualidade da avaliação, justificando assim a sua importância.
DOMINGUES (2000) defende a importância da avaliação social quando cita
que é a partir dela que conheceremos e traçaremos nossa estratégia
interventiva. MARTINELLI refere que a importância da avaliação social numa
profissão de natureza interventiva, como é o caso do Serviço Social, realmente
pressupõe instrumental para se concretizar. (2004 – notas de exame de
qualificação).
Esta pesquisa foi feita no Programa de Assistência Domiciliária do
Hospital Universitário (PAD-HU) da Universidade de São Paulo, portanto em
hospital geral e de ensino. Criado em 02 de Março de 2000, o PAD-HU tem por
objetivo diminuir as re-internações hospitalares, agilizar a alta hospitalar, treinar
a família e o cuidador e fortalecer o vínculo e o convívio do paciente em seu
meio sócio-familiar. A equipe é composta por dois médicos clínicos, uma
médica pediatra, duas enfermeiras, uma assistente social, duas fisioterapeutas,
uma terapeuta ocupacional, uma cirurgiã dentista, uma fonoaudióloga e duas
psicólogas. Há, ainda, um coordenador do programa que é um dos médicos
clínicos. O Serviço Social faz parte do PAD-HU desde a fundação do programa.
1

Para melhor elucidação acerca do tema, consultamos a literatura clássica da profissão e observamos
que, desde os primórdios do Serviço Social, a avaliação social sempre esteve presente, embora
historicamente denominada de “estudo social”. Em 1917, Mary Richmond autora norte-americana na qual
o Serviço Social brasileiro buscou apoio teórico, em seu livro “Social Diagnosis” criou o “Método de Casos
Individuais” que era composto pelas fases: estudo, diagnóstico e tratamento. No Brasil, Nadir Kfouri
também se dedicou ao tema aproximando o método de Richmond às características do Serviço Social
brasileiro e contribuiu para a discussão aprofundando a análise das três fases que o compunham. Os
anos se passaram e o termo “estudo social” continua sendo consagrado pelo Serviço Social brasileiro na
área do Judiciário e em outras áreas. Já na área da saúde este mesmo procedimento passa a ser
denominado “avaliação social”. Talvez para facilitar o diálogo interprofissional entre as diversas
profissões que compõem a área da saúde e utiliza-se do termo “avaliação” como exemplo: avaliação
médica, avaliação psicológica, avaliação fisioterápica, etc.
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Considerando as características particulares da assistência domiciliar, as
necessidades do paciente idoso dependente cuidado pela família, o uso
freqüente e a importância da avaliação social, como um dos principais
procedimentos operativos do assistente social, definiu-se como objetivo geral
deste estudo: caracterizar a avaliação social na sua dimensão técnicooperativa, considerando a importância da sistematização da prática profissional
no PAD-HU e, como objetivo específico: identificar os elementos constitutivos
da avaliação social do paciente idoso dependente no PAD-HU.
O conceito de avaliação social utilizado neste estudo foi o de que a
avaliação social é um procedimento que possibilita o estudo da situação, a
formação de um parecer e a definição de uma conduta (MAGALHÃES, 2003 /
CFESS, 2003). Ela é um componente da avaliação geriátrica completa
devendo fornecer uma visão global do aspecto funcional e social do paciente
(REICHEL, 2001:23) e deve ser realizada durante todo o processo de
intervenção (BEAVER e MILLER, 1998:167).
Neste estudo, focalizou-se a avaliação social como uma das atribuições
que destaca a especificidade do trabalho da assistente social no PAD-HU e
que se constitui em ponto de partida para qualquer ação interventiva desta
profissional, tendo como objetivos: elencar os dados da vida e da realidade
social e familiar das pessoas que receberão o cuidado institucional devido,
fazendo parte do projeto ético-político que norteia a prática profissional e
instruir os profissionais sobre as condições sócio-familiares nas quais será
posto em prática o plano de tratamento para o caso em foco, ou que devem
modificar o rumo traçado para o caso.
Nossa experiência como assistente social do PAD-HU nos permitiu
perceber a relevância deste estudo tanto para aprimorar nossa capacitação
técnica como para subsidiar a prática profissional da equipe, que se utiliza dos
dados coletados na avaliação social, para determinar sua própria intervenção.
Na pesquisa bibliográfica que realizamos em busca de material técnico
específico do Serviço Social na assistência domiciliar, vimos que a literatura
que trata do assunto é muito restrita. Assim, não conseguimos encontrar
trabalhos que indiquem quais são os procedimentos operativos específicos
para esta área e, bem poucos, em outras áreas de ação do Serviço Social.
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Constatamos que existe uma lacuna em relação ao tema, pois praticamente
não existem trabalhos que indiquem como fazer, normalmente parando na
análise crítica sobre o fazer. “Portanto é hoje imperativo na prática profissional
se ter clareza do ‘que eu faço; de como faço e; de para que eu faço’”
(SARMENTO 1994:243 – grifos do autor).
Diante disto e partindo do pressuposto da existência de aspectos
peculiares no trabalho em assistência domiciliar, além das características
intrínsecas a esta modalidade de atenção à saúde bem como dos seus
pacientes, é necessário que os profissionais que nela atuam, procurem
adequar seu instrumental técnico a esta realidade, com vistas à obtenção de
melhores resultados na intervenção.
Desta forma, desenvolver procedimentos operativos capazes de atender
às necessidades específicas da nossa área de atuação, dando objetividade,
melhor qualidade e maior visibilidade à prática profissional, trará como
conseqüência melhor qualidade no atendimento prestado aos pacientes e seus
familiares, pois esse é o nosso maior objetivo. Além disso, esse trabalho
acadêmico é, também, uma auto-avaliação na medida em que possibilita uma
auto-reflexão sobre nossa própria prática profissional.
No capítulo 1 – A Assistência Domiciliar – serão abordadas as
modalidades dos serviços de assistência domiciliar, o perfil do paciente e do
cuidador e o contexto familiar do paciente idoso dependente. Além disso, será
apresentado o PAD-HU, seu funcionamento, seus objetivos, suas modalidades
de atendimento, etc. Por fim, ainda neste capítulo, será descrito como funciona
o Serviço Social no PAD-HU.
No capítulo 2 – A Avaliação Social – será enfocada a dimensão técnicooperativa da profissão de Serviço Social como uma das expressões da sua
identidade profissional seguida do esclarecimento dos conceitos: avaliação e
estudo social. Logo após serão discutidos os objetivos da avaliação social, os
meios necessários à sua objetivação, a avaliação social na assistência
domiciliar e, finalmente, os fatores a serem considerados na avaliação social do
idoso dependente.
Os capítulos 1 e 2 são baseados na pesquisa bibliográfica.
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No capítulo 3 – Foram descritos os Procedimentos Metodológicos deste
estudo. Foram selecionados 24 do total de 77 prontuários de pacientes do
PAD-HU por ocasião da coleta dos dados. Os critérios de inclusão na pesquisa
foram: ser idoso (60 anos ou mais), totalmente dependente para atividades de
vida diária e ter, no seu prontuário a Ficha de Avaliação Social e o Relatório
Social com, pelo menos, o registro de um atendimento.
O capítulo 4 – Resultados e Discussão – apresenta a descrição, análise
e interpretação dos dados, que foram baseados em duas fontes documentais: a
Ficha de Avaliação Social e o Relatório Social dos 24 pacientes, idosos,
dependentes, do PAD-HU. A apresentação dos resultados se deu em duas
partes:
-

Parte I Æ Ficha de Avaliação Social. Nesta primeira parte de
apresentação dos dados, a distribuição das tabelas e gráficos seguiu
a mesma ordem da Ficha de Avaliação Social do PAD-HU, somando
32 tabelas e seis gráficos. Os dados referentes ao item “observação”,
também constantes da ficha, foram apresentados por meio de um
quadro.

-

Parte II Æ Relatório Social. Já nesta segunda parte de apresentação
dos dados, os resultados apresentados, também em forma de
tabelas, seguiram a ordem das seguintes categorias: paciente,
cuidador, família e domicílio. Estas categorias foram extraídas dos
próprios relatórios.

Nas Considerações Finais, uma das conclusões a que chegamos é de
que a avaliação social deve ser feita em todos os contatos do assistente social
com o paciente, seu cuidador e sua família, durante todo o processo de
atendimento. As informações obtidas num certo momento devem ser
comparadas com outras obtidas em momentos e circunstâncias diferentes. Não
se pode “engessar“ os resultados de uma única avaliação como a única
verdade acerca daquele paciente. O processo avaliativo deve acompanhar o
processo interventivo, mesmo porque o ser humano muda em todo momento e
suas condições de vida mudam também. Desta forma, sugerimos alguns
aspectos a serem considerados na avaliação social do idoso dependente em
assistência domiciliar:
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•

Características físicas, culturais, religiosas, emocionais e
socioeconômicas do paciente e sua família;

•

Composição, estrutura e dinâmica familiar;

•

Cuidados prestados ao paciente;

•

Situação do domicílio;

•

Suporte social;

•

Critérios de elegibilidade estabelecidos pela instituição.

Temos a intenção de que o produto deste trabalho ultrapasse os muros
da instituição hospitalar na qual foi originado e da Universidade para a qual foi
apresentado, e alcance mais pessoas da categoria profissional além de outras
interessadas no tema.

7

Capítulo 1 – A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

1.1 CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
A assistência domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde pela qual
uma equipe multiprofissional realiza suas ações no próprio local de moradia do
paciente, visando sua recuperação, estabilização do quadro clínico e/ou
reabilitação bio-psico-social. Objetiva a melhoria da qualidade de vida; realiza
treinamento do cuidador e atua numa perspectiva de prevenção e promoção da
saúde (SANTOS,2000 e 2001 / CARLETTI e REJANI,1996 / ALBUQUERQUE,
1996 e 1997).
Além disso, a assistência domiciliar, objetiva reduzir o risco de infecção
hospitalar, evitar a perda do vínculo familiar com o paciente, dinamizar a utilização
do leito hospitalar e diminuir custos” (ALBUQUERQUE,1996 / DUARTE e DIOGO,
2000).
Historicamente, esta modalidade de atenção à saúde foi praticada de
diversas maneiras e em diversos lugares do mundo. ALBUQUERQUE (1996) cita
que em 1780 o hospital da cidade de Boston instituiu o primeiro programa de
atendimento domiciliário que incluía o assistente social como membro integrante
da equipe multiprofissional. Este profissional continuou, ao longo do tempo,
atuando nessa modalidade de assistência.
No Brasil, DUARTE e DIOGO (2000) citando CUNHA (1991), observam
que esta prática iniciou-se em 1919 quando foi criado o Serviço de Enfermeiras
Visitadoras no Rio de Janeiro. ALBUQUERQUE (1996) cita a criação do programa
de assistência domiciliar do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo
no início da década de 80, a Secretaria de Higiene de Santos em 1992 e, o da
Volkswagem do Brasil, em 1994.
Uma iniciativa do Ministério da Saúde ocorreu em 1991 com a criação do
Programa de Saúde da Família (PSF) que é “uma estratégia que prioriza as ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do
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recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua”
(http://www.saude.gov.br/programas/pacs/pst.htm de 05/05/2004).
O considerável crescimento dos serviços de assistência domiciliar, tanto
públicos como privados, levou ao desenvolvimento de ações de cunho técnico e
científico, como simpósios2, encontros, jornadas, fóruns, dentre outros. Observase um interesse do setor em desenvolver conhecimento técnico-científico
específico bem como a busca da legalização para que a prática da assistência
domiciliar esteja em consonância com os pressupostos legais3 das políticas
públicas de saúde.
Alguns conselhos de classes profissionais já têm regulamentação
específica; como é o caso do Conselho Federal de Medicina que estabeleceu a
Resolução CFM 1668/2003 que, além de regulamentar a prática médica, faz
menção às outras categorias profissionais, dentre elas, a dos assistentes sociais
e cita o assistente social como componente obrigatório da equipe mínima que é
responsável, inclusive, para fazer a avaliação inicial do paciente e da sua família.
A assistência domiciliar é mencionada na Política Nacional de Saúde do
Idoso, que traz orientações acerca da forma como o idoso deve ser tratado no seu
domicílio, enfatizando um tratamento que contenha “orientação, informação e
assessoria de especialistas”.

Menciona a atenção que deve ser prestada ao

cuidador por ser esta a pessoa que desenvolve uma atividade cansativa,
desgastante e com riscos à sua própria saúde e ressalta que a assistência
domiciliar deve ser, obrigatoriamente, uma alternativa para o idoso que necessita
de internação hospitalar prolongada, visando à diminuição dos custos da
internação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999).
A assistência domiciliar é citada na Política Municipal do Idoso que, ao
defender a necessidade de que sejam criados serviços de saúde para o idoso,
2

Como exemplo: SIBRAD – Simpósio Brasileiro de Assistência Domiciliar e Jornada de Serviço Social em
Assistência Domiciliar em São Paulo Capital.
3
Todo este crescimento da assistência domiciliar tem levado setores públicos e privados a irem em busca de
sua regulamentação legal. Em 14/10/2003 foi disponibilizada na internet, no site da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), Consulta pública nº 81 que, dentre outros aspectos, conceitua terminologias
utilizadas na área, define os critérios para admissão de pacientes e cria regras de funcionamento dos
serviços de assistência domiciliar. Consultar na página da internet:
http://www.Saude.gov.br/ programas/ pacs/pst.htm de 05/05/2004.
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inclui programas de assistência domiciliar. No capítulo dedicado à assistência
social, refere ser necessário preparar pessoas para a prestação dos cuidados não
profissionais

no

domicílio

(SECRETARIA

DE

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

–

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2002).
No Estatuto do Idoso, a assistência domiciliar, é um direito da pessoa idosa
que, estando em condições mentais saudáveis, poderá optar por esta modalidade
de atendimento à sua saúde e, as instituições de saúde, têm o dever de orientar
os cuidadores familiares (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2003).
Os critérios de elegibilidade de novos pacientes podem variar na mesma
proporção em que variam os serviços, sendo os mais comuns: quadro clínico que
permita o atendimento no domicílio, existência de cuidador domiciliar, condição de
moradia adequada e residência na área de abrangência do programa (JACOB
FILHO et al, 2000 / KASSAB, 2000 / PAPALÉO NETTO e TIEPPO, 2000 / YUASO
e SGUIZZATTO, 2000 / MONTEIRO e MONTEIRO, 2000).

Comparando

a

assistência

domiciliar

com

as

características

do

atendimento intra-hospitalar, temos o seguinte quadro que mostra algumas das
diferenças:

Quadro 1 – Comparação entre a assistência domiciliar e hospitalar
Assistência Domiciliar

Assistência Hospitalar

ESPAÇO PRIVADO
“... o ambiente domiciliar pertence ao idoso e
a seus familiares...” (DUARTE e
DIOGO,2000:11)

ESPAÇO PÚBLICO
“...diferentemente de quando se atende um
cliente em consultório/ambulatório ou em
hospital, ambiente em que a equipe técnica se
sente familiarizada”. (DUARTE e
DIOGO.2000:11)

ESPAÇO MULTIDIMENSIONAL
Várias funções: proteger, educar, gerar, etc.
(MENDES, s/d:1)

ESPAÇO UNIDIMENSIONAL
Única função: a de cuidar da saúde.
(MENDES, s/d:1)
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Profissional VÊ o ambiente de moradia do
paciente.
(SANTOS,2000:61)

Paciente RELATA sobre seu ambiente de
moradia.
(SANTOS,2000:61)

ROTINAS FLEXÍVEIS

ROTINAS RÍGIDAS
“o paciente é quem se coloca na busca de
auxílio, submetendo-se a rotinas, regulamentos,
e dinâmicas destes locais que, de certa forma,
tendem a uma padronização do atendimento”.
(GAVIÃO,2000:173)

“Não se pode estabelecer condutas prontas,
como se fossem capazes de serem aplicadas
independentemente dos aspectos específicos
familiares”. (SANTOS,2000:62)

MAIOR AUTONOMIA PARA PACIENTE E
FAMÍLIA
“... o respeito à autonomia familiar pode ser
considerado como um dos diferenciais da
assistência à saúde, por meio da assistência
domiciliar”.
(SANTOS,2000:62)
“possibilidade de o paciente e família manter
maior controle sobre o processo de tomada de
decisões relacionadas ao cuidado à saúde”.
(DUARTE e DIOGO,2000:4)

MENOR AUTONOMIA PARA PACIENTE DE
FAMÍLIA

MAIOR FACILIDADE PARA FAZER O
DIAGNÓSTICO
“É comum que o diagnóstico correto de
algumas síndromes geriátricas exija o
conhecimento das condições de vida e de
moradia do paciente”. (LEME,2000:119)

MENOR FACILIDADE PARA FAZER O
DIAGNÓSTICO

MAIOR PROXIMIDADE ENTRE EQUIPE E
FAMÍLIA
“O atendimento no domicílio permite que a
relação paciente-equipe-família seja bastante
íntima...” (LEME,2000:124)

MENOR PROXIMIDADE ENTRE EQUIPE E
FAMÍLIA

“Os cuidados pessoais prestados aos pacientes
internados obedecem também a um padrão de
rotina pré-estabelecida, tanto na forma como na
seqüência das atividades diárias (higienização,
medicação, alimentação, etc)”. (MENDES,s/d:2)

“Tal situação exigirá, muitas vezes, que o
profissional se desloque até o domicílio do
doente...” LEME,2000:119)

“... o que se contrapõe à realidade da assistência
hospitalar ou de outras instituições”.
(LEME,2000:124)

Fonte: bibliografia citada
“Se pensarmos os programas a partir das peculiaridades do
espaço domiciliar, veremos que eles podem ser mais eficientes e
muito mais amplos, pois as necessidades levantadas pelas
famílias nem sempre são as mesmas levantadas pelos modelos
institucionais” (MENDES, s/d:4).

As peculiaridades do espaço domiciliar são as grandes definidoras das
características da assistência domiciliar, pois no domicílio “a dinâmica familiar
interfere no processo de tratamento ao passo que, se o paciente está no hospital,
esta dinâmica não interferirá” (TANAKA, 2003). “É preciso, no entanto, habilitar os
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profissionais a trabalhar neste campo, não tão novo, porém com características
que lhe são peculiares” (DUARTE e DIOGO, 2000:16).

1.1.1 Modalidades dos Serviços de Assistência Domiciliar

A categoria assistência domiciliar é um termo genérico que engloba todas
as ações de saúde praticadas no domicílio. De acordo com a ANVISA4 tais ações
são divididas em dois grandes blocos: atendimento e internação. Em geral os
serviços públicos executam a modalidade de atendimento enquanto que os
privados, atendimento e internação (MENDES 1998). A figura a seguir exemplifica
isto:
Figura 1 – A Assistência Domiciliar

Assistência Domiciliar

Pública

Atendimento

Privada

Atendimento

Internação

Fonte: bibliografia citada

Na modalidade de atendimento normalmente é oferecido: tratamento e
monitoramento de doenças crônico-degenerativas, reabilitação, cuidados de longa
permanência, oxigenoterapia, monitoramento de recém-nascidos saudáveis,
prevenção de doenças, promoção da saúde, antibioticoterapia, administração de

4

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consulta Pública nº 81 de 14/10/2003. Disponível na Internet:
www.anvisa.gov.br -14.10.2003.
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medicações endovenosas, dentre outros.

É como se fosse o “consultório em

casa” (LOPES, 2003).
Na modalidade de internação são oferecidos serviços que substituem a
internação hospitalar. É montada uma estrutura semelhante à do hospital, com
equipamentos, materiais e medicamentos, além de pessoal de enfermagem 24h.
Trata-se de um atendimento complexo que exige equipe especializada. É
oferecido a pacientes que teriam indicação médica de permanecer no hospital. É
como se fosse o “hospital em casa”. (LOPES, 2003).
Como vemos, existe uma gama de serviços de assistência domiciliar que
são oferecidos de diversas formas, por diversos períodos de tempo e com várias
finalidades, a pacientes de todas as faixas etárias, embora os idosos sejam a
grande maioria. Na variedade dos serviços oferecidos aos idosos cabe aqui
destacar os cuidados de longa permanência que são destinados aos pacientes
com doenças crônico-degenerativas.
É difícil conceituar cuidados de longa permanência. Suas diferenças entre
outras modalidades de atendimento são pequenas. O Programa Nacional de
Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial de Saúde conceitua cuidados
de longa permanência da seguinte forma:
“A atenção a longo prazo é o conjunto de atividades
empreendidas pelos cuidadores informais (família, amigos e
vizinhos) e pelos profissionais (saúde, social e de outro tipo) para
assegurar que uma pessoa que não está plenamente capacitada
para sua auto assistência possa desfrutar da máxima qualidade
possível de vida segundo suas preferências e de maior grau
possível de independência, autonomia, participação, realização
pessoal e dignidade humana” (OMS, 2000:06 – tradução nossa)5.

Como podemos observar, o cuidado de longa permanência é oferecido à
pessoa portadora de uma ou mais doenças crônicas, que apresenta limitação
funcional e depende da ajuda de outras pessoas para sobreviver. A finalidade dos

5

Texto original: “La atención a largo plazo es el conjunto de actividades emprendidas por los cuidadores
informales (familia, amigos y/o vecinos) y/o profesionales (sanitarios, sociales y de otro tipo) para asegurar
que una persona que no esté plenamente capacitada para su autoasistencia pueda disfrutar de la máxima
calidad posible de vida según sus preferencias y del mayor grado posible de independencia, autonomía,
participación, realización personal y dignidad humana” (OMS, 2000:06).
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cuidados de longa permanência é ajudar os indivíduos a viverem melhor, mesmo
com suas incapacidades. Isto depende da participação dos cuidadores informais e
formais e de serviços de saúde e sociais, além de políticas públicas específicas.
No Brasil, nem todos os serviços de saúde fazem este tipo de atendimento e são
extremamente escassos os serviços sociais destinados a isto.
O documento da Organização Mundial de Saúde cita o que se espera da
equipe de atendimento:
“O pessoal da saúde e os assistentes sociais dos sistemas de
atendimento a longo prazo, devem estar preparados para
administrar um amplo rol de serviços domiciliários, comunitários e
institucionais. A integração da prestação dos serviços será um
componente importante das políticas de atendimento a longo
prazo” (OMS, 2000:10 – tradução nossa)6.

Desta forma a integração dos serviços e a formação de uma ampla rede de
apoio, é de suma importância para a prestação dos cuidados de longa
permanência. Por intermédio desta rede, pessoas dependentes poderão obter
ajuda nas suas atividades de vida diária: tomar banho, alimentar-se, vestir-se,
caminhar, pentear os cabelos, etc., e nas atividades instrumentais de vida diária:
limpar a casa, ir ao banco, fazer compras, etc.
BEAVER e MILLER (1992:226) dizem quais são os serviços importantes
que devem ser oferecidos ao idoso submetido aos cuidados de longa
permanência em domicílio: “tratamento médico, assistência de enfermagem,
serviço social individualizado, serviço de nutrição, serviço de limpeza domiciliária,
visitas de companhia, ajudas na assistência pessoal, serviços de reparações
domésticas, serviços de mensageiros, compromisso telefônico e transporte7",
além da assistência informal prestada pela família, amigos e outras pessoas da
comunidade. SEÑARES et al (s/d:384) agrupam estes serviços denominando-os
de “assistência médico-social” que seria uma rede de cuidados de caráter
pessoal, doméstico e social”.
6

Texto original: “El personal sanitario y los asistentes sociales de los sistemas de ASLP deben estar
preparados para suministrar un amplio abanico de servicios domiciliarios, comunitarios e institucionales. La
integración de la prestación de servicios será un componente importante de las políticas de ASLP” (OMS,
2000:10).
7
Texto original: Los servicios importantes oferecidos a domicilio son tratamiento médico, asistencia de
enfermería, trabajo social individualizado, servicios de nutrición, servicios de limpieza domiciliaria, visitas de
compañía, ayuda en la asistencia personal, servicios de reparaciones domésticas, servicios de mensajería,
compromisso telefónico, y transporte. (BEAVER e MILLER, 1992:226).
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Não há dúvidas de que a equipe de saúde desempenha papel fundamental
neste processo. A literatura aponta que todas as modalidades dos serviços de
assistência domiciliar, independentemente de serem públicos ou privados,
dependem para sua existência e eficácia, de uma equipe multiprofissional. Esta
equipe poderá ser formada por todos os profissionais que trabalham na saúde, a
saber: assistente social, enfermeira, auxiliares ou técnicos de enfermagem,
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, farmacêutico,
dentista, fonoaudiólogo e médico.
Várias

atividades

no

domicílio

requerem

a

visão

de

diferentes

profissionais, como exemplo a avaliação do ambiente e a proposta de
adaptações: os profissionais envolvidos neste tipo de intervenção são assistente
social, enfermeira, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e até mesmo o
arquiteto

(profissional

que

também

poderá

ser

consultado)

(MELLO

e

PERRACINI, 2000:191).
O trabalho em equipe é fundamental para a eficácia do plano terapêutico,
pois “o atendimento domiciliário ao idoso só se concretiza de forma eficaz quando
desenvolvido por uma equipe assim constituída”. (DUARTE e DIOGO,2000:12).
Tal equipe será fundamental para que haja uma visão “multifatorial da doença, o
que permite intervenções de caráter global, incluindo o paciente, sua família, o
ambiente em que vive e todas as relações estabelecidas nesse contexto” (LEME,
2000:124).

1.1.2 Perfil do Paciente e do Cuidador na Assistência Domiciliar Segundo a
Literatura Pesquisada

Os pacientes atendidos em domicílio são, na sua grande maioria, pessoas
idosas (acima de 60 anos), do sexo feminino (em torno de 70% do total) com
várias patologias crônicas, sendo a principal delas as doenças cardiovasculares
(ex. Acidente Vascular Cerebral - AVC) e dependentes de uma ou mais pessoas
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para suas necessidades de vida diária (JACOB FILHO, CHIBA e ANDRADE, 2000
/ PAPALÉO NETTO e TIEPPO, 2000 / YUASO e SGUIZZATTO, 2000).
Com relação aos cuidadores familiares:
“(...) em geral, são as mulheres que assumem o cuidar e esse
papel é visto como natural, pois está inscrito socialmente, no
papel de mãe e, culturalmente, as mulheres o assumem como
mais um papel pertinente à esfera doméstica, neste contexto,
surge outra variável significativa, a faixa etária dos cuidadores que
pertencem, freqüentemente, à mesma geração dos doentes – são
‘velhos jovens independentes’ cuidando de ‘velhos velhos
dependentes’” (MENDES, 1998:195).

Como descrito por MENDES (1998), os cuidadores familiares são mulheres
na faixa etária próxima a dos pacientes. Estas cuidadoras nem sempre
escolheram a tarefa de cuidar.

DUARTE e DIOGO (2000:12), citando MENESES

(1994), afirmam que elas podem assumir este papel “por instinto, por vontade, por

capacidade ou por conjuntura (...)”.
“Cuidar do idoso em casa é, com certeza, uma situação que deve
ser preservada e estimulada; todavia, cuidar de um indivíduo
idoso e incapacitado durante 24 horas sem pausa não é tarefa
para uma mulher sozinha, geralmente com mais de 50 anos, sem
apoios nem serviços que possam atender às suas necessidades,
e sem uma política de proteção para o desempenho desse papel”
(KARSCH, 2003:863).

KARSCH (1998) em sua pesquisa intitulada “Estudo do suporte domiciliar
aos adultos com perda de independência e o perfil do cuidador principal” realizada
em São Paulo Capital, no período de 1992 a 1996, constatou que os idosos saem
com alta das unidades hospitalares e são encaminhados para os cuidados em
seu domicílio sem, no entanto, haver um preparo adequado para os cuidadores
que acabam desenvolvendo técnicas próprias para suas necessidades cotidianas.
Cita que as instituições de saúde devem orientar os cuidadores preparando-os
para a tarefa do cuidado domiciliar. NERI (2001:31) reforça este ponto de vista
considerando que no Brasil não dispomos de “redes formais de suporte”, sendo
que esta deficiência acarreta danos para a qualidade de vida tanto do cuidador
quanto do paciente.
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Na literatura existem diversas terminologias para identificar cuidadores.
ZAGABRIA (2001) realizou uma pesquisa bibliográfica e encontrou as seguintes
denominações: cuidador primário ou secundário, voluntário ou remunerado, leigo
ou profissional e cuidador familiar. GONÇALVES et al (2000) dividem os
cuidadores em duas categorias: cuidador primário, responsável pelas AVD´s
(Atividades de Vida Diária)8 e o cuidador secundário, responsável pela AIVD´s
(Atividades Instrumentais de Vida Diária)8.
Também são citadas as categorias formais e informais. Alguns serviços de
assistência domiciliar consideram como formais os cuidadores que teriam
recebido algum tipo de treinamento específico, não necessariamente seria um
membro da família. Teria horários pré-determinados e receberia algum tipo de
remuneração. Já os cuidadores informais, seriam membros da família e, na
maioria das vezes, não teriam horários pré-determinados, podendo chegar a
cuidar 24 horas por dia e sete dias por semana, sem férias ou folgas (JACOB
FILHO et al, 2000:544). Outros autores definem como formais os profissionais da
equipe de saúde e os informais os familiares que prestam os cuidados (NÉRI,
2001:110 / OMS, 2000).
Não existe um consenso quanto à definição dos cuidadores. O que
sabemos é que independente da nomenclatura empregada, o cuidador é a peça
principal da assistência domiciliar, pois sem ele não há como implementar a
assistência e nem mesmo manter a sobrevivência do paciente em casa. O
cuidador deve ser cuidado tanto quanto o paciente, pois a atividade de cuidar de
uma pessoa idosa doente é bastante desgastante e pode comprometer sua saúde
física e emocional comprometendo também a qualidade dos cuidados prestados
ao próprio paciente. Não há como prestar uma assistência domiciliar de qualidade
sem considerar a importância do cuidador9.

8

AVD: Alguns exemplos: “ajudar a sair da cama, ajudar no cuidado corporal, ajudar na locomoção, estimular
e ajudar na alimentação, promover lazer e recreação, promover comunicação, estimular a memória, manter a
limpeza e a ordem da casa, assegurar ambiente confortável, servir de elo entre o idoso e seu médico,
acompanhar nas consultas, prestar cuidados elementares sob a orientação dos profissionais, etc.” AIVD:
Alguns exemplos: “acompanhar em viagens longas para negócios, visitas, etc., executar tarefas externas
domésticas como pagar contas, colocar-se à disposição pra fazer companhia noturna, etc.” (GONÇALVES et
al, 2000).
9
A literatura que trata dos cuidadores domiciliares é muito vasta. Não sendo o propósito deste trabalho
aprofundá-la, sugerimos consultar: KARSCH, Ursula Margarida. Envelhecimento com dependência:
revelando cuidadores. Educ, São Paulo, 1998. KARSCH, Ursula Margarida. Cuidadores familiares de idosos:
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1.1.3 O Contexto Familiar e a Assistência Domiciliar

“Em um hospital, clínica, posto ou consultório existe a instituição
por trás do profissional. No domicílio, mesmo que o profissional
pertença a um grupo específico de prestação de serviço, não há
caracterização explícita da instituição, pois o ambiente pertence
ao paciente e/ou a família” (VIUDE, 2000:480).

Deste modo a residência do paciente constitui-se num local privado, lócus
da operacionalização da assistência domiciliar. É “um espaço composto por
regras, normas, valores, costumes culturais, fundamentados ao longo do tempo”
(SANTOS, 2000:62). “É um espaço de múltiplas funções: gestar, alimentar,
proteger, cuidar, educar, conviver, festejar, etc. (...) é o espaço da intimidade, no
qual se gesta a história de cada um, marcado por relações afetivas e subjetivas,
pela expressão da singularidade, pela interdependência, pelo exercício de micropoderes” (MENDES, s/d:3). É, neste contexto, que ocorrem os procedimentos de
assistência ao paciente, pela equipe de saúde.

Neste espaço o paciente convive com seu cuidador (contratado ou
familiar), parentes e outras pessoas de sua rede de relacionamento. Mesmo que o
foco da assistência domiciliar seja o paciente, é necessário ter sua “família como
perspectiva” (ANGELO, 2000), pois as famílias são parte integrante do
atendimento.

Por sua presença durante o processo de atendimento, a família se constitui
num elemento facilitador ou complicador da assistência, dada sua influência direta
e contínua sobre o paciente. Com os novos arranjos familiares, fica cada vez mais
difícil a família se organizar e dividir tarefas relativas à prestação dos cuidados. A
parceiros da equipe de saúde. Revista Serviço Social & Sociedade, nº 75, Cortez Editora, São Paulo, 2003.
SPORTELLO, Elisabete Finzch. Caracterização das Formas de Vida e Trabalho das Cuidadoras Familiares
do Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.
(Dissertação de Mestrado). Escola de Enfermagem da USP, 2003. DIAS, Ernesta Lopes Ferreira.
WANDERLEY, Jamiro da Silva. MENDES, Roberto Teixeira (orgs). Orientações para Cuidadores Informais na
Assistência Domiciliar. Editora da Unicamp, Campinas, 2002.
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inserção da mulher no mercado de trabalho fez com que ela deixasse de exercer
sua função historicamente determinada como “cuidadora por natureza”. Este fato
contribui para que as famílias passem a contratar pessoas com experiência em
cuidar de idosos (KARSCH, 1998 / MENDES, 1998).

Idade avançada, várias doenças crônicas, baixo poder aquisitivo e outros
fatores, são os determinantes das diferentes necessidades do idoso dependente
submetido a um cuidado de longa permanência no domicílio. Suas necessidades
específicas irão definir o tipo, a quantidade e a freqüência de cuidados
necessários, tanto para a família quando para a equipe de assistência domiciliar.
As necessidades geradas pela incapacidade funcional podem requerer ajuda nas
atividades rotineiras de vida diária como comer ou tomar banho, bem como nas
atividades instrumentais, como ir ao banco. Se a dependência funcional estiver
associada a incapacidades cognitivas, aumentam as necessidades de ajuda
(NERI, 2002:19).

Além dessas necessidades, o idoso pode apresentar dependência
financeira e necessitar de ajuda material como dinheiro ou equipamentos médicohospitalares que facilitarão sua vida.Também pode apresentar necessidade sócioemocional (companhia) ou cognitivo-informativa (informações) (NERI, 2002:19).

Com um idoso nestas condições dentro de casa, a dinâmica familiar é
alterada para adaptar-se à nova situação que exige, de todos os membros, algum
tipo de participação.

“Quando um idoso fica dependente de cuidados, o cotidiano da
família é radicalmente alterado em função das novas atividades
colocadas no domicílio, desestabilizando e deslocando as
relações no seio familiar” (MENDES, s/d:3).
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A situação de doença crônica, irreversível é, em si mesma, geradora do
estresse familiar, pois além da prestação dos cuidados diretos, outros fatores
como aumento dos gastos, alteração na vida social familiar, mudanças no espaço
físico, contribuem para mudanças na dinâmica familiar. Mesmo com todas as
dificuldades e sem suporte social, a maior parte das famílias prefere manter seus
idosos em casa sob seus cuidados. A internação em instituições asilares só
ocorrem no limite da capacidade familiar de cuidar (KARSCH, 2003:865).

Na literatura americana, a família aparece como a responsável principal
pelos cuidados pessoais e nos cuidados comunitários é mencionada uma rede de
serviços de apoio que visa assistência médico-social ao paciente e à sua família
(SEÑARES et al: s/d). Esta rede sistematizada de suporte é denominada de
“community care” (KARSCH, 2003:109).

No Brasil, não existe esta rede de suporte médico-social. As famílias têm
então, uma carga ainda maior na prestação dos cuidados. São raros os serviços
de saúde que atendem o idoso dependente em seu domicílio e, ainda mais raros,
os serviços de suporte social domiciliar ao cuidador, principalmente. Pela
escassez e, muitas vezes pela falta de qualidade de instituições asilares públicas,
a família de pouco poder aquisitivo não tem outra alternativa a não ser cuidar de
seu parente dependente em casa. O cuidador familiar não tem o suporte que ele
necessita para o desempenho deste papel, ficando sobrecarregado com a grande
demanda e a variedade de cuidados. A família que tem um doente em casa
necessita de uma grande ajuda para continuar prestando este tipo de assistência.
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1.2 O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO (PAD-HU) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - lócus da
pesquisa

O PAD-HU é o Programa de Assistência Domiciliar do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo10. Foi fundado em 02 de Maio de
2000 com o propósito de atender somente à comunidade USP (composta pelos
funcionários, alunos e seus dependentes da USP) vindo, com o passar do tempo,
a atender também a comunidade Butantã (formada pelos moradores do
subdistrito do Butantã). Atualmente, o atendimento continua sendo prestado às
duas comunidades, totalizando, no momento da pesquisa, 77 pacientes entre
crianças, adultos e idosos.
De acordo com Lei de Regulamentação da ANVISA11 o PAD-HU se insere
na modalidade de atendimento conforme mostra a figura a seguir:
Figura 2 – Localização do PAD-HU na subdivisão da assistência domiciliar

Assistência Domiciliar

Pública

Atendimento

Privada

Atendimento

Internação

PAD-HU

Fonte: bibliografia citada

10

Localiza-se na área física do próprio Hospital Universitário da USP, que fica situado na Cidade Universitária
à Av. Profº Lineu Prestes, 2565 – Butantã – São Paulo/SP.
11
Citada no item “Características da Assistência Domiciliar” neste mesmo capítulo.
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O PAD-HU objetiva diminuir as reinternações hospitalares, agilizar a alta
hospitalar, treinar a família e o cuidador, fortalecer o vínculo e o convívio do
paciente em seu meio sócio-familiar, melhorar a qualidade de vida do paciente e
de sua família e servir de campo de estágio para formação de novos profissionais
da saúde.

O último levantamento de dados de caracterização dos pacientes e
cuidadores foi feito por SPORTELLO (2003) que constatou que “a maioria dos
pacientes adultos em atendimento é do sexo feminino (57,8%), com idade entre
70 e 89 anos (68,9%), mas que pode atingir 90 a 100 anos (8,8%), com
diagnósticos principais de acidente vascular cerebral e demências, casados
(60%), com ensino fundamental incompleto (31,2%), analfabetos (13,2%), ensino
fundamental completo (8,89%), ensino superior (11,11%), aposentados (31,2%),
procedentes da comunidade USP (49%) e da comunidade Butantã (51%). São,
em sua maioria, idosos, aposentados com poucos recursos, portadores de
doenças crônicas, o que compromete sua autonomia para a realização das
atividades de vida diária, especialmente locomoção e mobilização, necessitando
de suporte familiar”. (...) “A maioria dos cuidadores dos pacientes do PADHU/USP é do sexo feminino (90,9%); na faixa etária de 40 a 59 anos (54,6%), é
familiar (70%), leigo (75,7%) e com nível de escolaridade variando do ensino
fundamental incompleto até o médio completo (81,9%)” (SPORTELLO, 2003:33).
Estes dados são de 2003, mas hoje, no momento desta pesquisa, a experiência
empírica mostra, que eles continuam correspondendo à realidade.

A equipe do PAD-HU é composta pelos seguintes profissionais: três
médicos (dois clínicos e uma pediatra), duas enfermeiras, uma assistente social,
duas fisioterapeutas, uma terapeuta ocupacional, uma cirurgiã dentista, uma
fonoaudióloga e duas psicólogas. Também conta com uma secretária e um
motorista. Há, ainda, um coordenador do programa que é um dos médicos
clínicos.
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Os critérios de elegibilidade para admissão de novos pacientes são:
•

Morar dentro da área de abrangência (Subdistrito do Butantã) e ser
matriculado no HU-USP;

•

Ter seu atendimento solicitado pelo médico que faz o acompanhamento;

•

Reunir condições clínicas para o atendimento em domicílio e necessitar de
atenção multiprofissional;

•

Ter cuidador familiar maior de 18 anos, responsável pelo paciente 24
horas/dia.
Os novos pacientes chegam ao programa, encaminhados pelas diversas

unidades do hospital (enfermarias, ambulatório e pronto socorro) ou pelas
Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Butantã, seguindo o seguinte
fluxograma:
1) Médico da unidade preenche o “Pedido de Assistência Domiciliária” (anexo
II);
2) Assistente social da unidade preenche a “Ficha de Avaliação Social”
(anexo I), providencia a assinatura da família no “Termo de Orientação aos
Familiares” (anexo III) e entrega os impressos preenchidos à Assistente
Social do PAD-HU;
3) Assistente social do PAD-HU faz visita domiciliar, entrevista social e
apresenta o caso em reunião multiprofissional do PAD-HU. Paralelamente,
o médico e a enfermeira do PAD-HU fazem visita ao leito (quando
internado no HU) e discutem o caso com o médico solicitante;
4) Havendo elegibilidade Æ Equipe do PAD-HU faz visita domiciliar de
avaliação multiprofissional e estabelece o plano de atendimento. Não
havendo elegibilidade Æ Médico do PAD-HU comunica ao médico
solicitante o motivo da inelegibilidade.
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Após esse processo, é feita uma visita domiciliar multiprofissional de
avaliação e planejamento da intervenção. As visitas subseqüentes são feitas por
um dos profissionais, por duplas ou por toda a equipe. A necessidade do paciente
e sua família é que define os profissionais e a periodicidade das visitas.
No caso dos pacientes terminais, a intervenção multiprofissional visa seu
conforto físico e emocional. Nestes casos, a equipe faz visitas domiciliares mais
freqüentes, geralmente semanais, visando o acolhimento e o apoio psicológico ao
paciente e família, ajudando-os a se prepararem, da melhor forma possível, para
o óbito e luto.
Os pacientes crônicos e de longa permanência no atendimento têm uma
programação de visitas de acordo com suas possibilidades de reabilitação biopsico-social ou para estabilizar o quadro e evitar agravos. Os profissionais da
equipe implementam um atendimento personalizado seguindo sua própria
programação de visitas conforme seu objetivo específico.
Ainda

dentro

da

programação,

estão

incluídas

as

reuniões

multiprofissionais das quartas-feiras quando a equipe do PAD-HU discute os
“casos” novos e em acompanhamento, organiza o cronograma das próximas
visitas, discute os assuntos administrativos, recebe visitantes interessados em
conhecer o programa e realiza discussões técnicas a fim de melhorar o
atendimento.
O PAD-HU tem vários subprogramas e presta uma variedade de serviços:
PROAFE – Programa de Atendimento aos Familiares Enlutados: Após o
falecimento do paciente, seus familiares são incluídos neste subprograma e
recebem duas visitas domiciliares: a primeira, cerca de 15 dias após o óbito e a
segunda, 30 dias após a primeira. O objetivo é acolher a família, avaliar o
processo de luto e encaminhar a serviços especializados, se necessário.
Oxigenoterapia Domiciliar: Os pacientes dependentes de oxigenoterapia
contínua são atendidos neste subprograma. É instalado na residência um
concentrador e um cilindro de oxigênio cujo pagamento do aluguel é feito pelo

24
próprio hospital. Os pacientes recebem visitas regulares da médica e enfermeira
e, quando necessário, dos outros profissionais da equipe.
Voluntariado12: Um casal de voluntários que faz parte da Ação Voluntária
do HU participa das visitas domiciliares feitas pela equipe. Durante a visita é
destinado um momento denominado “hora da música” em que os voluntários
cantam e tocam violão para o paciente e seus familiares.
Enfermaria de Cuidados Paliativos: Destinada à internação dos pacientes
do PAD-HU ou das outras unidades do hospital que estejam fora das
possibilidades de cura e em estado terminal. O paciente é internado toda vez que
a família não apresenta condições psicológicas para o óbito no domicílio.
Coleta Laboratorial Domiciliar: Todos os pacientes são inseridos neste
subprograma. Quinzenalmente é feita a coleta de exames laboratoriais (sangue,
fezes, urina) no domicílio dos pacientes conforme programação médica.
Empréstimo de Equipamentos: O PAD-HU por meio do recebimento de
doações dispõe de equipamentos médico-hospitalares para atendimento aos
pacientes. Quando o paciente tem indicação, são emprestadas camas
hospitalares, cadeiras de rodas e cadeiras higiênicas, andadores, bengalas,
dentre outros.
Na operacionalização destes subprogramas são realizadas as seguintes
atividades: visitas domiciliares aos pacientes e seus cuidadores, reuniões com
famílias, encontros semestrais de cuidadores nas dependências do hospital,
passeios com pacientes e cuidadores, reuniões técnicas e científicas para
aprimoramento da equipe de atendimento domiciliar, visitas às instituições afins,
12

Fundada em 2001, a ação voluntária do HU-USP é coordenada pelo Serviço Social, tendo como objetivo
geral: promover a constituição de um núcleo que considere o voluntário um cidadão que, motivado por
valores de participação e solidariedade, doa o seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não
remunerada em prol de causas de interesse social e comunitário, visando desenvolver serviços que
contribuam na humanização do atendimento institucional. Algumas atividades realizadas: Acolhimento em
Sala de Espera, Saguão; Banca Móvel (captação de recursos); Bazar das Pechinchas (captação de
recursos); Atividade recreativa na Sala de Espera do Ambulatório de Pediatria; Assistência ao paciente
internado (carente) – visitas, oferecer revistas, auxiliar no lanche, fornecer material de higiene (sabonete,
creme dental, shampoos, condicionadores, chinelos, prestobarba, escova de dentes, etc.); Biblioteca
Circulante para funcionários; Hospital Arte (incentivo e apoio ao paciente internado para o trabalho com
pinturas em telas); Grupo de organização de festas e campanhas; Grupo de confecção de materiais para
captação de recursos (embalagens – Natal, materiais para Bazar); Cantinho da Leitura em todas as Clínicas
(abastecimento de livros e revistas); “Hora da Música”: casal toca e canta nas diversas unidades do hospital e
nas visitas domiciliares em conjunto com a equipe do PAD-HU.
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participação em eventos acadêmico-científicos, acompanhamento de estágios,
dentre outras.
No PAD-HU não há dados estatísticos atuais que informem a média de
permanência dos pacientes. Entretanto, sabe-se que os pacientes em estado
terminal da doença têm uma sobrevida pequena vindo a falecer poucos dias ou
meses após o início do atendimento domiciliar. Já os pacientes com doenças
crônico-degenerativas, ficam um longo período de tempo em atendimento, muitas
vezes ultrapassando um ano. Estes pacientes totalizam a grande maioria dos
casos em atendimento no PAD-HU.

1.2.1 O Serviço Social no Programa de Assistência Domiciliária do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo

O Serviço Social foi implantado no PAD-HU, na data da fundação do
programa, em 02 de Maio de 2000, tendo participado de seu planejamento,
juntamente com outros serviços do hospital.
Na época, devido às dificuldades no quadro de pessoal do Serviço Social,
a Assistente Social do PAD-HU era também a Diretora Técnica do Serviço Social,
permanecendo por cerca de oito meses com esta dupla função. Após este
período, não sendo possível manter a dupla função, o Serviço Social deixou de
participar

internamente

do

PAD-HU,

passando

a

atender

aos

casos

encaminhados pela equipe. O programa permaneceu sem assistente social na
equipe por cerca de um ano e meio até que em outubro/2002, uma profissional
recém-contratada foi designada para atuar no programa, embora tendo outras
atribuições na instituição.
Atualmente o Serviço Social está presente em todo o processo de
atendimento do paciente no PAD-HU, conforme mostra o quadro a seguir:
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Quadro 2 – Resumo do processo de trabalho da Assistente Social do PAD-HU

Fases

Atividades
-

Recebe os impressos de encaminhamento do paciente ao
PAD-HU: Pedido de assistência domiciliária (anexo II), Ficha de
Avaliação Social (anexo I) e Termo de Orientação aos
Familiares (anexo III).

-

Apresenta o caso, discute e emite parecer social na reunião
multiprofissional do PAD-HU.

-

Elabora e implementa o plano de atendimento do Serviço
Social;

-

Participa das reuniões semanais multiprofissionais.

Pré-admissão do
paciente

Durante o processo de
atendimento

Pós-alta:
-

Encaminha, orienta e acompanha o acesso do paciente aos
serviços necessários à continuidade de seu tratamento;

Pós-alta e Pós-óbito
Pós-óbito:
-

Implementa o Subprograma de Atendimento aos Familiares
Enlutados em conjunto com as enfermeiras.

Fonte: Documento interno do Serviço Social do HU-USP.

Na fase pré-admissional, as assistentes sociais das diversas unidades do
Hospital Universitário (enfermarias, ambulatório e pronto socorro) e das Unidades
de Saúde da Família (USF’s) desempenham papel fundamental, pois são
responsáveis pelo preenchimento da Ficha de Avaliação Social e da interpretação
do funcionamento do PAD-HU aos familiares dos pacientes. As duas fases
seguintes ficam a cargo da assistente social do PAD-HU.
Os objetivos da prática profissional da assistente social no PAD-HU são os
seguintes:
Objetivo geral: prestar atendimento ao paciente e família visando o
diagnóstico social, o acolhimento e a intervenção em situações sócio-familiares
impeditivas à participação no Programa ou à continuidade no mesmo. Objetivos
específicos: compor a equipe multiprofissional do programa, avaliar as condições
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sócio-ambientais para inclusão do paciente, elaborar diagnóstico social, intervir
em situações-problemas através dos métodos e técnicas específicas do Serviço
Social, realizar visita domiciliar, participar de reuniões multiprofissionais,
desenvolver pesquisa referente a sua área de atuação ou em conjunto com a
equipe, proferir palestras e/ou aulas, elaborar artigos e/ou materiais educativos
referentes à sua área de atuação e participar de eventos acadêmico-científicos.
As ações da assistente social no PAD-HU estão direcionadas para paciente
e família, equipe multiprofissional e comunidade. Tais ações expressam-se pelas
atividades: avaliação social, atendimento individual, reunião com família, reunião
multiprofissional,

visita

multiprofissional,

visita

domiciliar
domiciliar

de

Serviço

pós-óbito,

Social,

articulação

visita
de

domiciliar

recursos

da

comunidade, encaminhamentos a recursos da comunidade, (re) inclusão social,
orientação, mediação paciente x equipe x família, relatório social, participação em
eventos acadêmico-científicos e produção de material educativo para o cuidador
familiar13. Além dessas atividades, a assistente social do PAD-HU é a responsável
pela supervisão e acompanhamento dos voluntários da Ação Voluntária do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (AVHUSP), que participam
do programa.
O atendimento do Serviço Social está voltado para todos os pacientes
independentemente de sua faixa etária e do subprograma de atendimento do qual
faça parte. A maior parte deste atendimento é prestada aos pacientes idosos com
doenças crônico-degenerativas e que permanecem um longo período de tempo
em atendimento, constituindo-se no maior número dos casos.
A avaliação social, procedimento presente em todo o processo de
atendimento do Serviço Social no PAD-HU, é aplicada aos pacientes, crianças,
adultos e idosos e em todas as modalidades de atendimento. Abaixo, as
subdivisões da avaliação social:

13

Juntamente com a equipe do PAD-HU, a assistente social produz material educativo para orientação e
treinamento do cuidador familiar. No momento desta pesquisa, estão sendo elaborados uma fita de vídeo e
um manual para cuidadores familiares de idosos dependentes a serem publicados, pelo PAD-HU, em data
oportuna.
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•

Avaliação social pré-admissão: é realizada pela assistente social da
unidade solicitante por intermédio do preenchimento do impresso Ficha de
Avaliação Social (anexo I). Objetiva conhecer o paciente em seu meio
sócio-familiar, conhecer suas condições de moradia, sua situação sócioeconômica e psico-social, interpretar o funcionamento do programa,
auxiliar a família na identificação do cuidador principal e de apoio,
identificar a rede de apoio formal e informal, verificar elegibilidade de
atendimento de acordo com as diretrizes estipuladas pelo próprio PAD-HU:
ser morador do Butantã e matriculado no HU, ter cuidador familiar,
entender e aceitar o atendimento domiciliar, estar disposto a cumprir o
papel

familiar

no

tratamento

(adesão

às

orientações

da

equipe

multiprofissional);

•

Avaliação social de acompanhamento: realizada pela assistente social do
PAD-HU durante todo o processo de atendimento domiciliar. Objetiva
conhecer as diversas necessidades do paciente e família, verificar
demandas específicas para o Serviço Social, avaliar os resultados da
intervenção e o grau de adesão às orientações;

•

Avaliação social pré-alta: realizada pela assistente social do PAD-HU no
término do atendimento. Objetiva avaliar a intervenção, prestar as últimas
orientações, facilitar o acesso do paciente aos serviços necessários à
continuidade do seu tratamento;

•

Avaliação social pós-óbito: realizada pela assistente social do PAD-HU
após o óbito do paciente. É feita durante as visitas domiciliares de luto em
conjunto com as enfermeiras do programa. O propósito é acolher os
familiares, ouvi-los, orientá-los sobre as fases do luto e avaliar suas
condições psico-sociais.

29
O instrumental técnico-operativo empregado na avaliação social é
composto de entrevista individual e/ou em grupo familiar, visita domiciliar,
observação e contato telefônico, além do impresso de avaliação social utilizado
na fase pré-admissional e o relatório social.

Considerando que o trabalho em equipe permite a articulação dos diversos
saberes, a assistente social do PAD-HU não trabalha sozinha. Seu trabalho está
intimamente relacionado ao dos outros profissionais que compõem a equipe, com
os quais discute condutas, planejamento e resultados de sua ação, contribuindo
para o alcance do objetivo multiprofissional: a melhor qualidade de vida possível
para o paciente, seu cuidador e sua família.
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Capítulo 2 – A AVALIAÇÃO SOCIAL

2.1 DIMENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA DO SERVIÇO SOCIAL: o fazer
profissional

Constituindo-se numa profissão de caráter eminentemente interventivo
nas tramas do real, o Serviço Social firma-se historicamente e legitima-se como
uma profissão fundamental no mercado de trabalho por ter, como tarefa
particular, a intervenção nas diversas formas de expressão da questão social.
No seu arcabouço teórico, utiliza-se dos conhecimentos produzidos pelas
ciências

sociais

reelaborando-os,

adaptando-os

e

produzindo

novos

conhecimentos a partir da sua forma particular de intervenção no real
(SARMENTO, 1994:237).
Para FALEIROS (1965:104), essa forma particular de intervenção no
real pode apresentar-se de maneira bastante diversificada, “com tarefas
variáveis e um objeto de ação permanentemente construído” dependendo das
determinações sociais e institucionais que interferem diretamente no seu
processo de trabalho.
Seu modo de ser e de aparecer socialmente são expressões de sua
identidade, aqui entendida como categoria que “constrói-se permanentemente
no confronto com as contradições do real e em meio às determinações sociais”
(MARTINELLI, 2001:144).
A identidade profissional acompanha o movimento inerente às
transformações societárias que exigem um constante repensar da profissão em
todas as suas dimensões. Movimentando-se no real, a identidade profissional
se constitui nas dimensões: ético-política, teórico-metodológica e técnicooperativa. Segundo MARTINELLI (2003) e IAMAMOTO (2001) para uma
atuação profissional eficaz, é necessária a interlocução destas três dimensões.
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O mercado de trabalho, baseado nas demandas sociais impostas pelas
transformações da sociedade, exige o aperfeiçoamento operativo como um dos
requisitos para a inserção do assistente social, conforme observa IAMAMOTO
(2001).
Diante disto, a presente preocupação com o fazer profissional é, ao
mesmo tempo, uma preocupação com a expressão da identidade profissional,
pois a dimensão técnico-operativa confere visibilidade à profissão nos âmbitos
institucional e social.
A sistematização de procedimentos operativos favorece a constante
construção da identidade profissional, “daí porque sua própria identidade,
múltipla, heterodoxa, plural, diversa, é plena de movimento e de historicidade, é
construção permanente” (MARTINELLI, 2003:19)
Conforme KAMEYAMA (1989:99) “o Serviço Social é uma especificidade
das ciências sociais e, portanto, não tem uma metodologia própria” no entanto,
pode construir conhecimentos a partir de sua prática, pois “o próprio
conhecimento se desenvolve com base na prática, (...) o que chamamos de
prática do conhecimento”.
RODRIGUES (2001:154) confirma esta afirmação:
“Pode-se considerar que o Serviço Social tem condições de
produzir conhecimentos argumentando, principalmente, que as
práticas por ele desenvolvidas caracterizam-se por um certo
modo de apropriação e aplicação dos conhecimentos das
ciências a uma forma peculiar de ação profissional e de
atuação na realidade social – apropriação, aplicação, ação,
intervenção capazes, por sua vez, de possibilitar a produção de
‘outros’ ou de ‘novos’ conhecimentos”.

Nossa posição baseia-se no ponto de vista de que o Serviço Social
desenvolve uma prática peculiar e específica que o particulariza historicamente
em meio às outras profissões e “a experiência deste saber fazer pode
constituir-se em algo passível de ser transmitido e ensinado (BARBAGALLO,
1998:198). Conforme define KFOURI (1964:6): “Este saber diz respeito a aquilo
que os Assistentes Sociais conhecem com relação ao impacto dos problemas e
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necessidades sobre os indivíduos”. Desta forma, é possível ao Serviço Social a
criação de conhecimentos, bem como a sistematização e definição de
procedimentos operativos capazes de serem aplicados numa dada realidade
objeto de sua intervenção.
A sistematização técnico-operativa é muito importante, tendo em vista a
deficiência bibliográfica sobre o registro da prática profissional tal como ela se
apresenta nos locais de trabalho. Portanto, é hoje imperativo na profissão, que
haja um esforço da categoria no sentido de escrever mais o que se faz, pois
conforme SARMENTO (1994:241), para a objetivação do fazer peculiar do
Assistente Social, torna-se necessária a utilização de um instrumental técnicooperativo

“pois

são

os

instrumentos

e

técnicas

que

permitem

a

operacionalização da proposta de ação”.

2.1.1 Avaliação ou Estudo Social? Esclarecendo Conceitos

O termo estudo social é histórico na profissão. Começou a ser utilizado
por intermédio de Mary Richmond em 1917 quando é feita a primeira tentativa
de definição da metodologia do Serviço Social. No “Método de Caso Individual”
a autora estabelece as fases: Estudo, Diagnóstico e Tratamento14.
Elucidando o conceito de estudo social, KFOURI (1970:9) escreve:

14

Mary Richmond foi uma das principais precursoras do Serviço Social nos EUA. Ela fez um grande
esforço no sentido de dar cientificidade à recente profissão de Serviço Social e criou o “Método de Caso
Individual” trazendo uma grande contribuição à profissão. Por sua ligação na área da saúde, utilizou os
termos diagnóstico e tratamento como fases seguintes ao estudo da situação. Kfouri foi uma autora que
muito se inspirou nos estudos de Richmond sendo uma das primeiras professoras de “caso individual” no
Brasil. Atualmente, não há um consenso quanto ao uso de terminologias na profissão. Como exemplo, na
área da saúde o tratamento é denominado intervenção; o estudo, avaliação. Na área do judiciário, o
diagnóstico é denominado parecer. O fato é que independentemente da nomenclatura, os procedimentos
são os mesmos. Não existe, no Serviço Social, uma determinação sobre o uso de terminologias padrões.
Sobre este assunto, sugerimos consultar BARDAVID, Stela. Tipologias de Diagnóstico. Sobre a
contribuição e influência de Richmond no Serviço Social: FRANKLIN, Donna L. Mary Richmond e Jane
Adams: Da Convicção Moral à Investigação Racional na Prática do Serviço Social. Artigo publicado na
Social Service Review, dez./1986 e RICHMOND, Mary. Diagnóstico Social. Instituto Superior de Higiene
Dr. Ricardo Jorge, Lisboa, 1950 – Tradução de Dr. José Alberto de Faria. Quanto à contribuição de Kfouri,
destacamos: KFOURI, Nadir. Estudo Psico-social e Diagnóstico. PUC, São Paulo, 1970.
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“(O estudo social) é um processo de observação e classificação
dos fatos observados, com o propósito de obter tantas
informações quantas forem necessárias para compreender o
cliente e seu problema e para dirigir com sabedoria o
tratamento”.

Vemos que Richmond e Kfouri conceituam o estudo social como um ato
profissional que antecede o diagnóstico e o tratamento.
A área judiciária utiliza o termo estudo ou perícia social. Sobre esse
assunto, o CFESS (2003:27) cita:
“(...) geralmente o assistente social estuda a situação, realiza
uma avaliação, emite um parecer, por meio do qual muitas
vezes aponta medidas sociais e legais que poderão ser
tomadas”.

Já o termo avaliação social é muito comum na área da saúde.
MAGALHÃES (2003: 39,43) o conceitua da seguinte maneira:
“(a avaliação social) não é um fim em si, mas um expediente
processual e metodológico, que recebe sua razão de ser nos
fins a que se destina”. “(...) é o resultado de um estudo, de um
diagnóstico, por meio dos quais se abrem possibilidades de
novos caminhos”.

Diferentemente de Richmond e Kfouri, Magalhães e o CFESS
consideram a avaliação social como um ato profissional que contêm, em si
mesma, o estudo e o diagnóstico. Desta forma, a avaliação é um procedimento
de maior alcance, pois nela estão articulados dados do estudo e do diagnóstico
social.
Fazendo um esquema das citações de Magalhães e do CFESS, temos:
Estudo

Æ

Avaliação

Æ

Parecer

Æ

Conduta

De acordo com este esquema, o estudo social é feito antes da avaliação,
ou seja, a avaliação pressupõe um estudo da situação. De fato, seria
impossível avaliar algo sobre o qual nada se sabe. O esquema mostra que
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primeiro se estuda a situação para depois avaliar, emitir um parecer e definir
uma conduta. Estes passos antecedem a intervenção, propriamente dita.
Como foi demonstrado, os termos estudo ou avaliação social querem
dizer a mesma coisa: são procedimentos técnico-operativos, utilizados no
Serviço Social, para o conhecimento da pessoa, da situação e do contexto nos
quais se deseja intervir.
Neste trabalho acadêmico, optamos em utilizar o conceito de avaliação
social descrito por MAGALHÃES (2003) e o CFESS (2003): A avaliação social
é um procedimento que possibilita o estudo da situação, a formação de um
parecer e a definição de uma conduta. Também utilizamos os conceitos de
REICHEL (2001:23) “a avaliação social é um componente essencial na
avaliação geriátrica completa devendo fornecer uma visão global do aspecto
funcional e social do paciente” e de BEAVER e MILLER (1998:167 – tradução
nossa15) “a avaliação social deve ser realizada durante todo o processo de
intervenção”.

2.2 A AVALIAÇÃO SOCIAL

Tendo sido determinado o conceito de avaliação social, iremos analisar
os objetivos da avaliação social e os meios necessários à sua objetivação
(instrumental técnico-operativo), como também as características da avaliação
social nos serviços de assistência domiciliar e os aspectos a serem
considerados na avaliação social do idoso dependente segundo a literatura
pesquisada.

15

Texto original: “(...) la evaluación se realiza durante todo el processo de intervención” (BEAVER e
MILLER, 1998:167).
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2.2.1 Os Objetivos da Avaliação Social

Considerando que a avaliação social pressupõe o estudo da situação,
agrupamos alguns autores que definem seus objetivos:

Quadro 3 – Objetivos do estudo da situação

Autor

Objetivos do Estudo da Situação

KFOURI

Conhecer todo o contexto da situação geradora da
dificuldade do cliente.

(1964:4)

VIEIRA

“Saber quem é o cliente, qual o seu problema e o que
pretende fazer para soluciona-lo”.

(1970:64)

HAMILTON
(1976:216)

ANDER-EGG
(1995:141)

“Permitir uma compreensão melhor da pessoa que
apresenta o problema, ao mesmo tempo em que do próprio
problema, a fim de iniciar um tratamento eficiente”.
“Conhecer aquele aspecto da realidade sobre a qual se
pretende agir”, ou seja, estudar objetivando a ação, sendo
esta a peculiaridade do estudo social realizado por um
assistente social.

Fonte: bibliografia citada

Agrupando a visão destes autores, temos a seguinte definição do
objetivo do estudo da situação: Conhecer a pessoa, sua realidade social, sua
realidade de vida, suas próprias possibilidades em relação à solução do
problema e o problema gerador da procura pelo assistente social.
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2.2.2 Os Meios Necessários à Avaliação Social: Instrumental TécnicoOperativo
“Geralmente, tem-se uma visão de instrumentos de trabalho
como um ‘arsenal de técnicas’: entrevistas, reuniões, plantão,
encaminhamentos, etc. Mas a questão é mais complexa: Quais
são os meios de trabalho do Assistente Social?”.
IAMAMOTO,2001:123 - grifos nossos).

Para a autora, os meios de trabalho são muito mais que os instrumentos
pelos quais o assistente social operacionaliza sua ação. Os conhecimentos
teóricos adquiridos na formação acadêmica são também meios de trabalho na
medida que possibilitam o raciocínio crítico e criativo sobre a realidade.
Neste sentido, MARTINELLI e KOUMROUYAN (1996:38) conceituam
instrumental como algo que “não é nem o instrumento nem a técnica tomados
isoladamente, mas ambos, organicamente articulados em uma unidade
(entrevista, relatório, visita, reunião, observação participante, etc)”. O uso
adequado do instrumental reflete a competência profissional, pois “não há
como ser um bom assistente social sem domínio de instrumentais”
(MARTINELLI,2003 – notas de sala de aula).
Na sua abordagem crítica sobre o uso do instrumental técnico-operativo
pelo assistente social, GUERRA (2002) chama a atenção quanto ao grau de
importância que tais instrumentos devem ocupar na prática profissional. A
autora observa que os instrumentos não devem ser considerados como um fim
em si mesmos, como se fossem mais importantes que o projeto ético-políticoprofissional, embora concorde com sua importância “enquanto elementos
fundamentalmente

necessários

à

objetivação

das

ações

profissionais”

(2002:169).
Compreendendo instrumental como mediação, MARTINELLI refere:
“Mediações são categorias instrumentais pelas quais se
processa a operacionalização da ação profissional. Expressamse pelo conjunto de instrumentos, recursos, técnicas e
estratégias pelas quais a ação profissional ganha
operacionalidade e concretude. São instâncias de passagem

37
da teoria para a prática, são vias de penetração nas tramas
constitutivas do real” (1993:136).

Deste modo, entendemos que na utilização do instrumental, é
necessário que haja uma harmoniosa articulação com o projeto ético-político
que norteia a prática profissional. “Não é possível esquecer que o eixo técnicooperativo das profissões deve estar relacionado ao seu norte ético-político, pois
mesmo no uso de um instrumento há uma intencionalidade” (MAGALHÃES,
2003:47).
Como visto, na objetivação do seu fazer profissional, o assistente social
faz uso de vários instrumentos como mediações16 para o alcance dos objetivos
da prática profissional. Conforme apontado pelos autores, na avaliação social
podem ser utilizados vários instrumentos, dentre eles: entrevista, visita
domiciliar, observação e relatório. A seguir, explicitaremos a operacionalização
destes instrumentos.

2.2.2.1 A Entrevista
BENJAMIN (1994), analisa a entrevista de forma bastante ampla. Para o
autor, existem dois tipos de entrevista: a entrevista que solicita ajuda e a
entrevista que oferece ajuda. A entrevista realizada com o fim de ajudar é
composta pelos seguintes estágios:
1) Abertura ou colocação do problema: O objetivo da entrevista deve estar
claro tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado;
2) Desenvolvimento ou exploração: É o momento da investigação e
levantamento dos dados, esta fase demandará a maior parte do tempo.
16

Para efeito do presente trabalho acadêmico, assumimos esta concepção de mediação embora
saibamos que esta categoria tenha um conceito bastante amplo. Para aprofundamento do tema
sugerimos a leitura da seguinte bibliografia: MARTINELLI, Maria Lúcia. Notas sobre mediações: alguns
elementos para sistematização da reflexão sobre o tema. In Revista Serviço Social & Sociedade nº 43,
São Paulo, Cortez, 1993, pp. 136-141.OLIVEIRA, Raimunda N. Cruz. A mediação na prática profissional
do assistente social. In Revista Serviço Social & Sociedade nº 26, São Paulo, Cortez, 1988, pp. 7993.PONTES, Reinaldo Nobre. A propósito da categoria mediação. In Revista Serviço Social & Sociedade
nº 31, São Paulo, Cortez, 1988, pp. 05-25.
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Deverão ser verificados todos os aspectos geradores do problema,
aumentando a percepção do entrevistador e do entrevistado;
3) Encerramento: Há várias formas de encerramento, o entrevistador deverá
desenvolver aquela que melhor se adapte. Uma das formas de
encerramento é retomar o objetivo inicial e verificar se foi alcançado;
Para o autor, não há como realizar uma boa entrevista sem o domínio
sobre um outro instrumento essencial a este: ouvir. Segundo o autor, ouvir é
muito mais que escutar, é compreender o que está por traz daquilo que é dito.
Além de saber ouvir, é necessário saber perguntar. O autor divide as perguntas
em abertas, fechadas, diretas, indiretas e duplas.
• Perguntas abertas x perguntas fechadas: A pergunta aberta oferece ao
entrevistado a possibilidade de expressar-se mais amplamente, aumenta sua
percepção sobre o problema, permite expressar suas opiniões, sensações,
pensamentos e sentimentos. Ao contrário, a pergunta fechada limita a
expressão e resume as respostas;
• Perguntas diretas x perguntas indiretas: A pergunta direta é uma
questão precisa, ao passo que a indireta é uma pergunta que parece não ser, é
aquela feita sem o ponto de interrogação no final, mas o entrevistado sabe que
precisa se manifestar de alguma forma;
• Perguntas duplas: É uma forma de pergunta sem utilidade nas
entrevistas, sejam elas quais forem. O entrevistado fica sem saber a qual das
duas perguntas responder, fica confuso.
O autor chama a atenção para que seja evitada, por parte do
entrevistador, uma atitude autoritária ou centralizadora. A comunicação
também deve ser alvo de atenção, pois as linguagens (entrevistador x
entrevistado) precisam ser compreensíveis por ambas partes.
Quanto ao registro, cada entrevistador deve desenvolver seu próprio
estilo, porém não se deve colocá-lo acima do diálogo. Alguns registram no
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momento, outros não. Alguns registram os pontos principais outros, quase
todas as informações.
O tempo de duração da entrevista não deve ser tão extenso a ponto de
causar um cansaço que impeça sua qualidade.
Analisando a entrevista que é feita durante a visita domiciliar, AMARO
(2003) cita os pontos positivos e os negativos. Por acontecer no ambiente
doméstico, o profissional acaba tendo que se adaptar aos acontecimentos da
cotidianidade da família, o que contribui para maior aproximação de ambas as
partes, favorecendo uma relação de confiança. O lado negativo associa-se à
própria cotidianidade no sentido de que não é possível controlar todos os fatos
que poderão interferir na entrevista, como exemplo, o telefone e a campanhia
da porta na instituição, este tipo de interferência não acontece.

2.2.2.2 A Visita Domiciliar
A visita domiciliar é um instrumento presente desde os primórdios da
prática profissional do assistente social, assumindo várias características com o
passar do tempo.
AMARO (2003:13) conceitua visita domiciliar como:
“Uma prática profissional, investigativa ou de atendimento,
realizada por um ou mais profissionais, junto ao indivíduo em
seu próprio meio social ou familiar”.

Em relação à finalidade da visita domiciliar, SARMENTO (1994:301)
refere:
“É utilizada quando há necessidade, para um maior
conhecimento da situação, de observar o cliente em seu
próprio ambiente, de conhecer este ambiente, de conhecer
membros da família ou, ainda, como um recurso de tratamento,
o qual exige a atuação do assistente social sobre o ambiente
familiar”.
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Conforme os autores, a visita domiciliar é um meio para se chegar ao
conhecimento das condições de vida e de moradia, bem como da composição
familiar e as relações entre os membros da família.
A visita domiciliar assume duas características: visita de conhecimento
(exploratória) ou visita de acompanhamento (interventiva) (AMARO,2003:16).
Ela pode utilizar a entrevista e a observação como instrumentos essenciais à
sua realização (SARMENTO,1994).
AMARO (2003) menciona quais são os cuidados que o profissional deve
ter ao realizar uma visita domiciliar:
“Ir à visita com uma idéia ou roteiro preliminar das informações
que você pretende obter é indispensável. O roteiro sobre o que
perguntar ou investigar deve ser feito e colocado em prática”
(AMARO, 2003:50/51).

O profissional que utiliza a visita domiciliar em sua prática profissional
deve estar apto a fazê-la. Este instrumento oferece possibilidade de um estudo
social que não seria possível dentro da instituição. No entanto, o profissional
deve estar preparado para saber interpretar tudo aquilo que encontra de
informações e pelas suas observações. Nas palavras de AMARO (2003:23)
“Na visita, devemos estar aptos para encontrar a verdade daquela realidade,
não a verdade que acreditamos ou que queremos ver”.

2.2.2.3 A Observação
(A observação é) “um instrumento importante no levantamento
de dados qualitativos e que possibilita a participação conjunta
do ‘cliente’ e do assistente social” (SARMENTO, 1994:267 –
grifos do autor).

SARMENTO (1994) considera a observação como um instrumento que
sempre esteve presente na prática profissional do assistente social. Destaca
que observar é algo que exige um treinamento e o profissional precisa estar
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apto para julgar e interpretar adequadamente aquilo que observou, não se
deixando levar por simples impressões, sendo a objetividade um requisito
importante no processo de observação.
O autor cita que o profissional deve ter uma atitude crítica diante do fato,
da situação com que se confronta ou do objeto observado. É necessário
decodificar e compreender as possíveis causas. “É ver fundo o singular sem
desprezar o geral, é aproximar-se da realidade observada para ver o aparente,
identificando-o e, ser capaz de ver além do que se apresenta, do que é dado
ao

observador,

mediante

o

movimento

do

abstrato

ao

concreto”

(SARMENTO,1994:266).
Neste mesmo raciocínio, AMARO (2003) chama a atenção sobre a
interpretação ou desvendamento da realidade. Entender a totalidade da
realidade é muito mais que considerar a soma dos fatores objetivos,
perceptíveis aos sentidos. Devemos considerá-los, sem dúvidas, mas
decodificar a realidade é olhar além do concreto, “não é, portanto, a soma, mas
sim a relação estabelecida entre as partes (...)” (Pág. 20 – grifos da autora).
SARMENTO (1994) refere que a observação implica duas dimensões:
-

Sensitiva: assimilada por meio dos nossos sentidos e

-

Cognitiva: parte de um pré-conhecimento e busca abrangê-lo para a
compreensão de todo o fenômeno.
Observar é então, ultrapassar o aparente e buscar o conhecimento da

sua essência. Ultrapassar o imediato, o exterior e buscar a assimilação do
concreto.
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2.2.2.4 O Relatório Social

“Em suma, relatórios ou laudos, são fruto de um estudo
avaliativo e comunicam o trabalho realizado, as intervenções
feitas”. (MAGALHÃES, 2003:62).

MAGALHÃES (2003) observa que o relatório pode conter parecer e
sugestões e descrever as informações obtidas por meio do estudo avaliativo.
A autora cita os tipos de relatórios:
•

Relatórios

Informativos:

Objetiva

informar

dados

ou

fatos

importantes. Não necessariamente têm pareceres ou sugestões;
•

Relatórios Circunstanciados: São os relatórios informativos feitos em
situação de emergência nos quais é emitido um parecer após um
relato breve da situação. Este relato breve é uma descrição sucinta
dos dados obtidos por meio da avaliação;

•

Relatórios de Visita Domiciliar: Deve conter a descrição do domicílio
de forma sintética privilegiando somente as informações importantes.
Também deve conter a descrição avaliativa do contexto sociofamiliar
ou relacional;

•

Relatórios de Acompanhamento: Retratam a intervenção e o contato
direto do profissional com o usuário. Objetiva o registro da
intervenção e seus resultados;

•

Relatórios de Inspeção: Devem descrever o que foi observado na
visita e emitir um parecer. São muito utilizados na inspeção de
instituições que abrigam crianças.

Como

descreve

MAGALHÃES

(2003),

os

relatórios

assumem

características diferentes de acordo com o tipo de situação e as circunstâncias
em que é redigido.
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2.3 A AVALIAÇÃO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

Segundo DOMINGUES (2000:181) “toda avaliação pressupõe a escolha
de quais variáveis são consideradas relevantes” e para qual contexto se está
avaliando. “Em instituições públicas, a avaliação econômica e social pode
também servir como um critério de triagem, quando não há recursos materiais
ou humanos suficientes para que se atenda toda a demanda. Esta prática é
bastante comum ao assistente social que, ao nosso ver, não deve utilizá-la
como um fim em si mesma, mas incorporá-la ao seu instrumental”
(DOMINGUES, 2000:182).
Na pouca literatura contemporânea existente sobre a operacionalização
da avaliação social, encontramos alguns registros que abordam o tema no
setor do judiciário. Na área da saúde e principalmente na assistência domiciliar,
a bibliografia é extremamente escassa.
SANTOS (2001:8) aborda a questão em um artigo intitulado “A
Importância da Avaliação Social em Pacientes com Indicação Clínica para
Atendimento Domiciliar”, fazendo as seguintes referências sobre o que o
assistente social deve ter em mente quando faz a avaliação:
-

Observar se o paciente e sua família estão, de fato, aceitando o
atendimento domiciliar. “A aceitação consciente é o ponto de partida da
avaliação social”;

-

Analisar fatores do relacionamento intra-familiar que possam interferir no
tratamento;

-

Na avaliação das condições de moradia da família deve-se analisar:
condições de higiene, composição familiar, situação sócio-econômica e
existência de valores culturais e religiosos;

-

Observar se o cuidador apresenta condições físicas e emocionais
adequadas e se tem disponibilidade e aptidão para o desempenho de tal
função.
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AMORIM (2003) observa que na assistência domiciliar a prática do
assistente social expressará as características da instituição, não havendo um
modelo único a ser seguido. Isto nos leva a pensar que a avaliação social,
assim como os demais instrumentos e a prática profissional como um todo, são
influenciados pelos pressupostos institucionais com os quais se encontra
vinculados.
SANTI (1999) comenta em seu artigo, sua experiência como assistente
social em assistência domiciliar da Volkswagen do Brasil. Cita que a visita
domiciliar é um instrumento fundamental para a complementação da entrevista
inicial no processo de avaliação social, sendo que na visita domiciliar deve-se
observar: condições habitacionais, contexto e dinâmica familiar.
Assim, concluímos que a avaliação social na assistência domiciliar
deverá contemplar as características próprias desta modalidade de atenção à
saúde e da instituição na qual o serviço é realizado, além dos objetivos
profissionais e do projeto ético-político do assistente social.

2.3.1 Os Aspectos a Serem Considerados na Avaliação do Idoso
Dependente Segundo a Literatura Pesquisada17

O idoso dependente é aquele que tem sua capacidade funcional
reduzida em função dos agravos ocorridos à sua saúde. É muito comum
encontrar idosos com seqüelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que os
deixa impossibilitados de realizar tarefas do dia-a-dia.
Alguns autores consideram que uma boa avaliação geriátrica precisa ser
completa, ou seja, abranger todos os aspectos que cercam o idoso, inclusive o

17

Aqui, daremos ênfase, principalmente, aos aspectos familiares e sociais, embora saibamos
que o idoso dependente precisa ser avaliado também em seus aspectos físicos e psicológicos.
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grau de sua capacidade funcional, e para tal, esta avaliação, deve ser feita por
uma equipe multiprofissional, das quais o assistente social também faz parte.
Na “Avaliação Geriátrica Completa” proposta por LEVY (2001:23), além
das informações sobre o aspecto clínico, funcional, nutricional, psicológico,
etc., é necessária “a informação sobre a estrutura familiar, os sistemas de
apoio disponíveis, o modo de vida, a ocorrência de eventos tensiogênicos18 e
os recursos básicos financeiros”.
Na avaliação multidimensional do idoso em atendimento domiciliar,
DIOGO et al (2000), sugerem a análise de vários aspectos, dentre eles:
situação econômica pessoal e familiar, devendo ser o aspecto sócio-econômico
estudado de forma “objetiva, franca, precisa” (p.151). Deve-se investigar se o
idoso é dependente de sua família ou, do contrário, é o seu mantenedor. Além
disto, analisar se a renda familiar está sendo suficiente para as providências
necessárias ao idoso e as demais pessoas da família em suas necessidades
específicas e comuns. Verificar se estas e outras questões interferem na
autonomia do idoso. Em relação à família, observar se é organizada nas
questões financeiras e nos cuidados diretos e indiretos ao idoso. A família
divide as tarefas ou estas ficam sob a responsabilidade de uma única pessoa?
Quanto ao cuidador, investigar como está sua saúde bio-psico-social. Recebe
ajuda? Está em condições satisfatórias para a prestação dos cuidados?
DOMINGUES (2000:183) define, dentre outros aspectos, que na
avaliação social do idoso, é necessário “verificar as condições físicas
facilitadoras da interação social”, evitando seu isolamento. A autora sugere a
avaliação do “grau de sociabilidade e relacionamento do idoso” e apresenta o
“Mapa Mínimo de Rede Pessoal” que investiga as relações do idoso com
amigos, família, comunidade e trabalho, observando o grau de proximidade que
tem com estas pessoas, bem como qual a função que cada uma desempenha,
por exemplo: companhia social, apoio emocional, apoio espiritual, ajuda
material, ajuda de serviços e facilitador de novos contatos.

18

Um evento tensiogênico é uma situação de tensão vivenciada pela família que pode ser
ocasionada por um fato isolado ou por uma situação crônica.
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Outro aspecto importante a ser considerado na avaliação do idoso é se
existem abusos ou negligências praticados pela família, comunidade, serviços
públicos ou particulares, dentre outros. Alguns indícios podem ser vistos no
exame físico realizado por outro profissional, cabendo ao assistente social, a
investigação de dados que demonstrem ou não a existência dos abusos. A
negligência pessoal está diretamente relacionada à inexistência de uma rede
de apoio adequada (LEVY, 2001).
Ainda em relação aos abusos, estes podem ocorrer em três grandes
âmbitos: “Negligência: isolamento, abandono e exclusão social. Violação: dos
direitos humanos, legais e médicos. Privações: de escolhas, decisões, status,
finanças e respeito” (WHO, INPEA, 2002).
LEVY (2001) também sugere que na avaliação do idoso seja feita a
“coleta da história de valores pessoais” considerando que devem ser
respeitados pela equipe multiprofissional ao propor algum tipo de tratamento.
Segundo DIOGO et al (2000:152) “as necessidades física, social e
psicológica do idoso fragilizado são freqüentemente complexas e, assim,
exigem, numa avaliação biofuncional, uma abordagem interprofissional ou
interdisciplinar”.(...) “O ser humano é um todo indivisível, no entanto, e
modulado pelas dimensões biológica, psicológica, sociológica, cultural e
espiritual, as quais podem interferir igualmente em cada uma das suas
necessidades básicas ou das funções”.
Como visto, os autores denominam a avaliação do idoso de formas
diferentes: avaliação geriátrica completa, avaliação multidimensional e
avaliação biofuncional. Mas, independente do nome que é dado ao
procedimento, existe um consenso entre eles: o idoso precisa ser avaliado
integralmente.
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Capítulo 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 A Pesquisa

O material da pesquisa, foram os prontuários dos pacientes idosos (60
anos ou mais), dependentes para atividades de vida diária, do Programa de
Assistência Domiciliária do Hospital Universitário (PAD-HU) da Universidade de
São Paulo (USP). Nestes prontuários, foram utilizados a Ficha de Avaliação
Social e o relatório social.

3.2 O Local da Pesquisa

Esta pesquisa foi realizada no PAD-HU. O PAD-HU é o Programa de
Assistência Domiciliar do Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo19. Foi fundado em 02 de Maio de 2000 com o propósito de atender
somente à comunidade USP que é composta pelos funcionários, alunos e seus
dependentes. Com o passar do tempo, começou a atender também, a
comunidade Butantã, formada pelos moradores do subsdistrito do Butantã.
Atualmente, o atendimento continua sendo prestado às duas comunidades,
totalizando, no momento da pesquisa, 77 pacientes entre crianças, adultos e
idosos.
De acordo com os critérios20 definidos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), o PAD-HU se insere na modalidade de
atendimento, ou seja, é semelhante ao atendimento de ambulatório com a
diferença de ser feito em casa.
19

O PAD-HU fica localizado na área física do próprio Hospital Universitário da USP, situado na Cidade
Universitária à Av. Profº Lineu Prestes, 2565 – Butantã – São Paulo/SP.
20
Em 14/10/2003 foi disponibilizada na internet, no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), Consulta pública nº 81 que, dentre outros aspectos, conceitua terminologias utilizadas na área,
define os critérios para admissão de pacientes e cria regras de funcionamento dos serviços de assistência
domiciliar. Consultar na página da internet::
http://www.Saude.gov.br/ programas/ pacs/pst.htm de 05/05/2004.
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O PAD-HU objetiva diminuir as reinternações hospitalares, agilizar a alta
hospitalar, treinar a família e o cuidador, fortalecer o vínculo e o convívio do
paciente em seu meio sócio-familiar, melhorar a qualidade de vida do paciente
e de sua família e servir de campo de estágio para formação de novos
profissionais da saúde.
A equipe do PAD-HU é composta por vários profissionais da saúde:
médicos clínicos e pediatra, enfermeiras, assistente social, fisioterapeutas,
terapeuta ocupacional, cirurgiã dentista, fonoaudióloga e psicólogas. Também
conta com secretária e motorista.
Os critérios de elegibilidade para admissão de novos pacientes são:
morar dentro da área de abrangência (Subdistrito do Butantã) e ser matriculado
no HU-USP; ter seu atendimento solicitado pelo médico que faz o
acompanhamento; reunir condições clínicas para o atendimento em domicílio e
necessitar de atenção multiprofissional; ter cuidador familiar maior de 18 anos,
responsável pelo paciente 24 horas/dia.
O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo se insere no
Sistema Único de Saúde (SUS) como um hospital geral de nível secundário,
regionalizado, com capacidade de 308 leitos, cerca de 1800 funcionários e
composto pelas seguintes unidades de internação: UTI adulto, infantil e
neonatal, enfermarias de clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e
alojamento conjunto, ambulatórios, hospital dia, pronto socorro adulto e infantil
e pronto atendimento. Além de um setor de apoio diagnóstico.
Tem como missão: “O Hospital Universitário é um órgão complementar
da Universidade de São Paulo destinado ao ensino e pesquisa, oferecendo
assistência multidisciplinar integral, de média complexidade, com base no perfil
epidemiológico do Distrito de Saúde do Butantã” (HU, 2002:2).
A assistente social do PAD-HU se reporta ao Serviço Social do Hospital
Universitário da USP que foi implantado no hospital na data de sua fundação,
20/12/90. O Serviço Social é um serviço hospitalar, composto por 17
funcionários, dos quais oito são assistentes sociais – sendo uma a diretora
técnica do serviço – e nove são técnicos para assuntos administrativos
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encarregados de fazerem o atendimento da triagem do Serviço Social,
endereçamentos dos pacientes aos recursos da comunidade, atendimento
telefônico, digitação, agendamento de exames, agilização de pedidos de vaga
externa, dentre outras funções.

3.3 Os Critérios de Inclusão na Pesquisa
Os critérios de inclusão dos prontuários nesta pesquisa foram:
•

Ser prontuário de pacientes idosos e totalmente dependentes para
atividades de vida diária;

•

Conter os documentos: Ficha de Avaliação Social e Relatório Social.

3.4 A Amostra

Dos 77 pacientes atendidos pelo PAD-HU na ocasião da coleta dos
dados, 64 eram adultos e 13, crianças. Dos pacientes adultos, 15 eram
atendidos somente na modalidade de oxigenoterapia domiciliar e não
apresentavam dependência física total. Ficamos então com um total de 49
pacientes adultos e totalmente dependentes. Destes, nove tinham menos de 60
anos de idade, permanecendo 40 pacientes.
Com o total de 40 pacientes, fomos verificar, nos prontuários, quais
tinham a Ficha de Avaliação Social e o Relatório Social. Em 16 casos, não
havia um ou outro destes documentos restando, então, 24 prontuários.
Desta forma, para análise da Ficha de Avaliação Social, foi considerado
o número de 24. No caso dos Relatórios Sociais, o número considerado foi de
72, equivalendo ao total de atendimentos feitos e registrados pela assistente
social nos relatórios sociais do PAD-HU.
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3.5 Coleta dos dados

Os dados foram coletados, pela própria pesquisadora, na área física do
PAD-HU, por meio dos prontuários dos pacientes, dos quais foram utilizados a
Ficha de Avaliação Social e o Relatório Social.
Na coleta dos dados da Ficha de Avaliação Social, foram consideradas
as anotações feitas pelas assistentes sociais do Hospital Universitário e das
Unidades de Saúde da Família, nos campos que compõem as fichas (anexo I).
As fichas foram lidas individualmente e, ao mesmo tempo, os dados foram
sendo computados.
Os Relatórios Sociais foram submetidos à análise de conteúdo.
Inicialmente foi feita uma leitura flutuante da qual foram determinadas as
seguintes categorias: paciente, cuidador, família e domicílio. Após isso, foram
realizadas várias outras leituras aprofundadas, nas quais foi possível apreender
as informações relativas a cada uma dessas categorias.

3.6 A Sistematização e Análise dos Dados

A apresentação dos dados foi divida em duas partes: Na parte I, foram
apresentados os dados extraídos da Ficha de Avaliação Social e na parte II,
aqueles provenientes do Relatório Social. Em ambos os casos, a apresentação
se deu nos formatos de tabelas, gráficos e quadros para os quais foram
utilizados os bancos de dados dos programas Word e Excel.
A análise comparativa dos dados encontrados foi feita, segundo,
especialmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
pesquisas acadêmicas, e autores que tratavam do assunto. Foram feitos
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alguns cruzamentos entre os dados, na busca do entendimento, mais global
possível, sobre a realidade pesquisada.

3.7 Os Procedimentos Ético-Legais

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário e obteve a autorização da coordenação do PAD-HU.
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Capítulo 4 – RESULTADOS e DISCUSSÃO

PARTE I – Ficha de Avaliação Social

4.1 Introdução
Os resultados foram divididos em duas partes. Na parte I foram
analisados os dados extraídos das fichas de avaliação social e na parte II, os
que foram obtidos por meio do relatório social.
Na data da pesquisa, o Programa de Assistência Domiciliária do Hospital
Universitário (PAD-HU) da Universidade de São Paulo (USP), atendia 77
pacientes. Após serem submetidos aos critérios de elegibilidade para esta
pesquisa21, foram selecionados 24 prontuários, o que totalizou 31% do
universo.
Na parte II, foram analisados os relatórios sociais. Neste caso, foi
considerado o número total de atendimentos feitos pela assistente social do
PAD-HU ao paciente, seu cuidador e sua família, o que totalizou 72
atendimentos.

4.2 A Ficha de Avaliação Social do PAD-HU

A Ficha de Avaliação Social do PAD-HU é um impresso utilizado
cotidianamente pelas assistentes sociais do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo (HU-USP), toda vez que um novo paciente é
encaminhado para o PAD-HU. Sua finalidade é conduzir a avaliação social
para os aspectos relevantes ao atendimento domiciliar verificando, dentre
outros aspectos, se o paciente e sua família preenchem os critérios pré21
Ter a partir de 60 anos de idade, ser totalmente dependente para as atividades de vida diária, ter a ficha
de avaliação social preenchida no prontuário e ter recebido pelos menos um atendimento domiciliar
registrado na forma de relatório social pela assistente social do PAD-HU.
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estabelecidos para sua inclusão no programa22. No ano de 2004 foram
preenchidas 185 fichas, perfazendo uma média de 15,4 fichas / mês.
Além da Ficha de Avaliação Social, outros impressos fazem parte do “kit”
de encaminhamento do novo paciente ao PAD-HU: Pedido de Assistência
Domiciliária, preenchido pelo médico (anexo II) e Termo de Orientação aos
Familiares (anexo III).
Desde que foi implementada em 02 de maio de 2000, início do PAD-HU,
a Ficha de Avaliação Social passou por várias alterações, chegando ao modelo
atual conforme demonstrado a seguir:

FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
Nome:........................................................................................... ID:..............D. N.:......................
Endereço:........................................................................................................................................
Bairro:..................................................... CEP:........................Cidade:...........................................
AT. HU:……………………….Mat.HU:…………………………Mat.UBS:……………………………..
Sexo: M ( ) F ( ) Cor:......................... Estado Civil:.............................. Religião:........................
Ponto de Referência:.......................................................................................................................
Fone Residencial:............................................................ Outros:....................................................
FUNCIONÁRIO USP Æ Inativo ( ) Ativo ( ) Unidade:........................... Função:.........................
Dependente de Funcionário USP( ) Nome:...................................................................................
Parentesco:....................Unidade:.................Função:.....................Ramal:.....................................

2. PROCEDÊNCIA
HUÆ ( ) Enfermaria ( ) Ambulatório ( ) Pronto Atendimento CLÍNICA:....................................
PSF Æ Boa Vista ( ) Centro de Saúde Escola Butantã ( ) Vila Dalva ( ) São Jorge ( )
Paraisópolis ( ) Especialidade:.......................................................................................................
Legenda para clínica e especialidade: CM (Clínica Médica) CC (Clínica Cirúrgica) CP (Clínica Pediátrica) CO (Clínica
Obstétrica) Gen (Generalista)

22

Morar dentro da área de abrangência, Subdistrito do Butantã, e ser matriculado no HU-USP.Ter seu
atendimento solicitado pelo médico que faz o acompanhamento; reunir condições clínicas para o
atendimento em domicílio e necessitar de atenção multiprofissional; ter cuidador familiar maior de 18
anos, responsável pelo paciente 24 horas/dia.
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3. RECURSOS DE SAÚDE UTILIZADOS
Unidade Básica de Saúde......................Ambulatório de Espacialidades...............Hospital/Pronto
Socorro ...........................Plano de Saúde...........................Particular.............................................

4. RECURSOS SOCIAIS UTILIZADOS..........................................................................................

5. COMPOSIÇÃO FAMILIAR DO DOMICÍLIO
NOME

PARENTESCO

IDADE

GRAU DE
INSTRUÇÃO

OCUPAÇÃO

RENDA
(SM)

Legenda para Grau de Instrução: A (alfabetizado) SA (semi-alfabetizado) NA (não alfabetizado) EF (ensino
fundamental) EM (ensino médio) ES (ensino superior) C (completo) I (incompleto)
Obs.: Mencionar nos casos de EF, EM e ES se, Completo ou Incompleto / no caso do ES, mencionar também o curso.

Total da renda familiar em salários mínimos:..................................................................................

6. SITUAÇÃO HABITACIONAL
BARRACO: Térreo ( ) Sobrado ( )

CASA: Térrea ( ) Sobrado ( )

APARTAMENTO ( )

SITUAÇÃO: Própria ( ) Cedida ( ) por................Alugada ( ) R$................Financiada R$...........
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Alvenaria ( ) Madeira ( ) Bloco ( ) Outro ( )..............................
ACESSO: Elevador

( )

Escada ( )

Nº Degraus / andares..........................................

CÔMODOS: Sala

( )

Cozinha( )

Dormitórios

(

)

BANHEIRO: Interno

( )

Externo ( )

Unifamiliar: Sim (

)

Não ( )

7. ACOMODAÇÃO DO PACIENTE
Cômodo destinado:

Quarto ( )

Acomodado em:

Cama hospitalar ( )

Cama de casal ( )

Sofá ( ) Berço ( )

Outros ( )...........................................................

Banheiro privativo:

Sim ( )

Sala ( )

Não ( )

Outro ( )................................................
Cama de solteiro ( )
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8. EQUIPAMENTOS DE APOIO23

Cadeira de rodas (

) Cadeira de banho (

..................................
Aspirador ( )

) Andador (

) Inalador (

)

.................................... ..................... ....................

Oxigênio/Concentrador ( )

Cama Hospitalar ( )

Rampa ( )
...................

Outros ( )

........................... .......................................................
.........................................
......................
Legenda: P (próprio) L (locado) E (emprestado) D (Doado)
Obs.: Mencionar a procedência (empresa que loca ou pessoa que emprestou/doou, etc.)

9. MEIO DE TRANSPORTE
Próprio (
Resgate (

) Parentes (
)

Nenhum (

)

Amigos (

)

Prefeitura( )

Táxi (

) Transporte Coletivo (

)

)

10. CUIDADOR (ES)

Nome:.................................................... Idade:..............................Grau Parentesco:.....................
Mesmo endereço do paciente Sim( ) Não ( ) Remunerado Não ( ) Sim ( ) R$...................
Treinamento formal

Sim( ) Não ( )

Já cuidava do paciente

Sim( ) Não ( ) Há quanto tempo:............................................

Obs:.................................................................................................................................................

Nome:.................................................... Idade:..............................Grau Parentesco:.....................
Mesmo endereço do paciente Sim( ) Não ( ) Remunerado Não ( ) Sim ( ) R$...................
Treinamento formal

Sim( ) Não ( )

Já cuidava do paciente

Sim( ) Não ( ) Há quanto tempo:............................................

Obs:.................................................................................................................................................

11. OBSERVAÇÕES

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL
ELEGÍVEL

(

INELEGÍVEL (

23

)
) MOTIVO: ........................................................................................................

Equipamentos de apoio são os equipamentos médico-hospitalares utilizados pela família como apoio no
processo de cuidados ao paciente.
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A partir deste ponto serão apresentadas as tabelas, gráficos e quadros,
que dizem respeito à Ficha de Avaliação Social, cuja seqüência de
apresentação, será a mesma da ficha.

4.2.1 Identificação do paciente

As tabelas apresentadas neste item correspondem a: idade, sexo, cor,
estado civil, religião, bairro onde o paciente reside e tipo de vínculo que
estabelece com a USP.
Tabela 1 – Pacientes segundo a faixa etária.
n

%

60-69

03

12,5

70-79

10

41,7

80-89

08

33,3

90-99

03

12,5

Idade

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

De acordo com a tabela acima, a maior parte dos pacientes tinha entre
70 e 89 anos de idade (75%). Cabe citar que esses pacientes tinham várias
doenças crônico-degenerativas e eram totalmente dependentes de terceiros
para sobreviverem. Isso é um reflexo do que vem acontecendo no país que
“em menos de 40 anos, (o Brasil) passou de um perfil de mortalidade típico de
uma população jovem, para um caracterizado por enfermidades complexas e
mais onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas” (VERAS, 2003:09).
Do total de 77 pacientes, de todas as faixas etárias, atendidos pelo PADHU por ocasião da pesquisa, 49 deles (64%), tinham 60 anos ou mais. Isto
demonstra que a maioria dos casos encaminhados ao programa eram
pacientes idosos.
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É cada vez maior o número de pessoas idosas no mundo. Em 2050, 1/5
da população mundial será de idosos. Hoje uma em cada 10 pessoas tem 60
anos ou mais; em 2050 será uma para cada cinco em todo o mundo e uma
para cada três em países desenvolvidos (IBGE, 2000).
No Brasil, com uma população de mais de 182 milhões de pessoas
(IBGE – população estimada 12/12/04 – 182.587.723), mais de 15 milhões têm
60 anos ou mais (IBGE – censo demográfico 2000). Em São Paulo, o total de
pessoas residentes, das várias faixas etárias, segundo o mesmo censo, é de
quase 11 milhões (10.434.252) e o número de idosos, quase um milhão
(972.199). Equivalendo a cerca de 10% do total da população da cidade.
As alterações demográficas ocorridas no Brasil ao longo dos anos
levaram a um elevado crescimento da proporção de idosos. As projeções
apontam que num período de 70 anos (1950 a 2020) “enquanto a população
brasileira estará crescendo cinco vezes, o grupo dos idosos estará se
ampliando em 16 vezes” (VERAS, 2003:11).
O crescimento da população idosa traz consigo uma nova realidade: os
idosos dependentes. Enquanto pessoas idosas passam a fazer parte do
cenário social, as pessoas idosas dependentes no cenário familiar alteram,
drasticamente, o cotidiano e a dinâmica da vida das famílias.
Tabela 2 – Pacientes segundo o sexo.

Sexo

n

%

Feminino

12

50,0

Masculino

12

50,0

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Embora a pesquisa tenha revelado um número igual entre homens e
mulheres, no Brasil e em quase todos os países, as mulheres vivem mais que
os homens. Existem algumas hipóteses que tentam explicar isso no caso do
Brasil: nas áreas urbanas brasileiras é quatro vezes maior a exposição a riscos
como acidentes e homicídios para homens do que para mulheres. Os homens
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costumam ser maiores consumidores de álcool e tabaco. As mulheres
procuram mais atendimento médico e a redução da mortalidade materna, antes
uma das principais causas de morte imatura entre as mulheres. (VERAS,
2003).
Dados do IBGE corroboram esta afirmativa. De acordo com aquele
Instituto, as mulheres são maioria no Brasil (50,78% para 49,22% de homens)
e vivem em média oito anos a mais que eles. Em 1991, as mulheres
correspondiam a 54% da população idosa, aumentando para 55,1% em 2000.
“Isto significa, que para cada 100 mulheres idosas havia 81,6 homens idosos,
relação que em 1991, era de 100 para 85,2” (IBGE, 2000).
Tabela 3 - Pacientes segundo a cor da pele.

Cor

n

%

Branca

16

66,7

Parda

01

4,2

Não Consta

07

29,1

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

A tabela acima mostra que a maior parte dos pacientes era de cor
branca. Dados do IBGE (Censo demográfico 2000), revelaram que a população
brasileira, na época de 169.872.856 milhões, tinha mais da metade (53,7%) de
pessoas brancas, seguidas de pardas (38,4%), pretas (6,2%), amarelas (0,5%),
indígenas (0,5%) e sem declaração (0,7%).
Na nossa experiência como participante da equipe que faz o
atendimento domiciliar, vemos que a informação sobre a cor dos pacientes não
é um dado necessário nem na avaliação inicial pré-inclusão e nem durante o
atendimento.
Tabela 4 – Pacientes segundo o estado civil.

Estado Civil
Viúvos

N

%

12

50,0
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Casados

10

41,6

Solteiros

01

4,2

Divorciados

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Sendo pessoas idosas a maior parte já perdeu seu conjugue. Dos 12
viúvos, a maioria (07) era composta de mulheres que, como vivem mais que os
homens, acabam ficando sozinhas na terceira idade.
A diminuição do tamanho das famílias é um fator agravante para as
idosas sozinhas, pois é pouco provável que a idosa dependente, seja acolhida
na casa de um dos filhos. (VERAS, 2003).
Ser um idoso com limitações já requer a existência de outra pessoa para
auxilia-lo nas atividades relativas à sua própria sobrevivência. Agora, ser um
idoso, limitado e viúvo, fica ainda mais difícil conseguir ajuda para essas
atividades.
Tabela 5 – Pacientes segundo a religião que professam.

Religião

n

%

Católica

13

54,2

Evangélica

05

20,8

Não Consta

06

25,0

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

A religião é um dado importante no campo da saúde, pois algumas
intervenções médicas podem se confrontar com as crenças e práticas
religiosas dos pacientes. O exemplo muito conhecido disto é a religião
Testemunha de Jeová que não aceita a transfusão de sangue e nem de
hemoderivados. Além disso, certas práticas religiosas podem interferir no
tratamento proposto pela equipe de saúde, dificultando ou impedindo
completamente

o

sucesso

do

tratamento.

Outras

podem

interferir
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positivamente, ajudando pacientes e familiares a aceitarem mais facilmente o
diagnóstico, tratamento e prognóstico.
Os dados coletados das fichas não revelaram outras práticas religiosas
além da católica (54,2%) e de um conjunto de seitas enquadradas na categoria
evangélica.
Conforme dados do IBGE (2000), o número de religiões no Brasil é
muito grande. No último censo demográfico, foram classificadas em: Católica
Apostólica Romana, Evangélicas de missão, de origem pentecostal e outras
evangélicas, Espírita, Umbanda e Candomblé, outras religiosidades e sem
religião. De todas elas a Católica Apostólica Romana apareceu em primeiro
lugar somando 73,6% do total.
Tabela 6 – Pacientes segundo o bairro do subdistrito do Butantã aonde
residem.
Bairro onde
reside

n

%

Butantã

03

12,5

Rio Pequeno

09

37,5

Raposo Tavares

04

16,7

Vila Sônia

05

20,8

Morumbi

00

00,00

Fora da área*

03

12,5

TOTAL
24
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* Fora da área de abrangência do atendimento: Subdistrito do Butantã

O HU-USP segue o princípio de regionalização determinado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para atendimento hospitalar
secundário dos moradores do subdistrito do Butantã. Além disto, também
atende aos funcionários, alunos e seus dependentes da USP, independente de
seu endereço de moradia.
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O subsdistrito do Butantã se subdivide nas cinco regiões acima
descritas, sendo a mais próxima do HU-USP, a região do Rio Pequeno. Isto
explica a maior incidência de pacientes desta área, por terem maior facilidade
de acesso ao hospital.
A população da cidade de São Paulo é de quase 11 milhões de
habitantes (10.406.000). A subprefeitura do Butantã faz parte dos seus 96
distritos administrativos e tem uma população de 348.000 habitantes que se
distribuem da seguinte maneira: Butantã 49.000, Rio Pequeno 96.000, Raposo
Tavares 90.000, Vila Sônia 76.000 e Morumbi 90.000 (SEMPLA, 1999).
A maioria dos idosos brasileiros reside na área urbana o que pode ser
muito benéfico, pois contribui para maior proximidade com os filhos, com os
serviços especializados de saúde e outros facilitadores da vida cotidiana.
Assim, “o grau de urbanização da população idosa também acompanha a
tendência da população total, ficando em torno de 81% em 2000. A proporção
de idosos residentes nas áreas rurais caiu de 23,3%, em 1991, para 18,6%, em
2000” (IBGE, 2000).

Tabela 7 – Pacientes segundo o tipo de vínculo que estabelecem com a USP.
Vínculo com a
USP
Funcionário USP
aposentado
Dependente de
funcionário USP
Sem vínculo com a
USP

n

%

02

8,3

05

20,8

17

70,9

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Fazem parte da comunidade USP, como anteriormente mencionado, os
funcionários e alunos da USP e seus dependentes. A comunidade Butantã é
composta pelos moradores do Subdistrito do Butantã.
Embora o PAD-HU tenha sido criado com o objetivo inicial de atender
unicamente a comunidade USP, atualmente vê-se que a maior parte dos
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pacientes faz parte da comunidade Butantã, não tendo nenhum vínculo com a
Universidade.
Os dois funcionários USP aposentados eram: um docente do Instituto de
Ciências Biológicas e um técnico administrativo da Faculdade de Medicina. Já
os dependentes de funcionários, eram todos dependentes de filhos em
atividade na USP e somente um deles, era aposentado.

4.2.2 Procedência
Este item refere-se à procedência do pedido de assistência domiciliar, ou
seja, de onde o PAD-HU recebeu a solicitação de atendimento do paciente.

Tabela 8 – Pedidos de assistência domiciliar segundo a unidade solicitante.
Hospital Universitário

n

%

Enfermaria de clínica médica

11

45,8

Enfermaria de clínica cirúrgica

03

12,5

Pronto Socorro de clínica médica

04

16,7

Ambulatório de clínica médica

03

12,5

Pedido externo*

02

8,3

01

4,2

Unidade de Saúde da Família
Vila Dalva

TOTAL
24
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* Os pedidos externos foram: um, de outro hospital e o outro, da própria família.

A única Unidade de Saúde da Família do Butantã que solicitou
atendimento de um paciente ao PAD-HU, foi a Vila Dalva. No hospital, as
enfermarias, e dentre elas, a de clínica médica, foram as que mais solicitaram
atendimento domiciliar. De todas as enfermarias – médica, cirúrgica, obstétrica
e pediátrica – a de clínica médica encaminhou 11 dos 24 pacientes. Esta
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enfermaria é a principal responsável pelos encaminhamentos justamente por
sua característica de atendimento a pacientes com doenças crônicodegenerativas e com dependência funcional.
Ao contrário do ambulatório e pronto socorro, nas enfermarias –
especialmente a de clínica médica – encontram-se muitos pacientes internados
com alto grau de dependência necessitando de seguimento domiciliar pós-alta,
justamente porque não terão condições físicas de retornarem ao hospital para
atendimento ambulatorial e porque seus cuidadores necessitarão de suporte e
treinamento nos cuidados domiciliares.

4.2.3 Recursos de saúde utilizados

Com relação aos recursos de saúde, as tabelas deste item mostram se
os pacientes utilizavam outros serviços. Este dado é importante porque permite
conhecer outros vínculos institucionais do paciente e a possível contribuição
destes serviços, com a assistência prestada no domicílio.

Tabela 9 – Pacientes segundo a utilização de outros serviços de saúde além do
HU-USP.

Outros serviços de saúde

n

%

Utilizam

14

58,3

Não utilizam

10

41,7

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Embora acamados, a maior parte dos entrevistados referiu que os
pacientes utilizavam algum outro serviço de saúde além do HU-USP. Cabe
ressaltar que nem sempre o paciente continua fazendo uso desses serviços
quando retorna para casa após a alta da internação hospitalar. Só depois de
algum tempo no domicílio, o cuidador e paciente verão se existem condições
físicas e financeiras de manter o vínculo com outros serviços de saúde.
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A próxima tabela apresenta quais eram os serviços utilizados pelos
pacientes.

Tabela 10 - Serviços de saúde utilizados pelos pacientes segundo as
modalidades de atenção à saúde.

Serviços de saúde

n

%

Unidade Básica de Saúde

13

50,0

Ambulatório de Especialidade

04

15,4

Hospital

06

23,0

Pronto Socorro

02

7,8

Profissional particular*

01

3,8

TOTAL

26

100,0

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* No caso, fisioterapeuta.

Dos 26 serviços mencionados a metade era de Unidades Básicas de
Saúde (UBS’s). As UBS’s são de fato utilizadas por grande parte dos
pacientes, não para consultas, mas para retirar medicamentos.
Na utilização de serviços hospitalares, somente um paciente utilizava,
além do HU, outro hospital. Na mão de obra especializada particular, também
apenas um paciente fazia uso.
Conforme dados do IBGE (2002), na Capital paulista existem 1.769
estabelecimentos públicos de saúde, dos quais somente 47 têm internação,
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totalizando 14.053 leitos. Os estabelecimentos particulares somam 437. De
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (1998)
75,5% dos brasileiros não tem plano de saúde particular.

4.2.4 Recursos sociais utilizados

Para o preenchimento da ficha de avaliação social, é entendido como
recurso social toda e qualquer forma de serviços, programas, projetos e
estabelecimentos destinados ao atendimento das necessidades sociais do
paciente e/ou de qualquer outra pessoa da família.
Tabela 11 – Pacientes segundo a utilização de serviços de assistência social.

Recurso social*

N

%

Não utilizam

17

70,9

Não Consta

07

29,1

TOTAL
24
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* Nomenclatura empregada na ficha para indicar serviços ou instituições de
assistência social.

A tabela mostrou que a maioria dos pacientes e seus familiares não
utilizavam nenhum tipo de serviço ou estavam cadastrados em instituições de
assistência social.
Na pesquisa feita por FELGAR (1998:48) com pacientes acometidos por
AVC e seus cuidadores, constatou-se que “mais de 90% dos cuidadores não
receberam ajuda de serviços, organizações ou grupos voluntários e/ou
agências particulares, mas cerca de 30% deles confirmaram que, se pudessem
receber esse tipo de auxílio, certamente ficariam satisfeitos”.
Os recursos sociais são muito importantes na assistência domiciliar,
fazendo parte da rede de apoio social da qual o paciente e seus cuidadores
necessitam para manterem os cuidados domiciliares.

“Uma política de

cuidados na comunidade (...) deve intensificar as formas de apoiar os cuidados
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informais, principalmente aqueles oferecidos por esposas e filhas, num sistema
de suporte articulado” (KARSCH, 2003:109).

4.2.5 Composição familiar do domicílio

Os dados obtidos neste item permitiram várias associações das quais
surgiram as seguintes tabelas: número de pessoas com as quais o paciente
residia, grau de parentesco dessas pessoas com relação ao paciente, grupos
etários das pessoas com as quais convivia, grau de instrução dessas pessoas
e grau de instrução do paciente, ocupação das pessoas e do paciente e renda
familiar mensal das pessoas e também do paciente.

Tabela 12 - Famílias segundo o número de pessoas residentes no domicílio.

Número de pessoas

n

%

01

01

4,2

02

04

16,6

03

06

25,0

04

06

25,0

05

03

12,5

06

03

12,5

07

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

O idoso dependente não tem como viver sozinho, pois a sua situação de
dependência física requer outras pessoas no seu convívio. Nos prontuários
pesquisados não encontramos famílias com um número muito grande de
pessoas, 50% dos pacientes moravam com três ou quatro. Somente um
paciente vivia sem a companhia de familiares em tempo integral, mas estes se
revezavam especialmente no período noturno. Durante o dia esse paciente
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ficava com uma cuidadora contratada sob supervisão da família. Quatro
pacientes viviam somente com seu cuidador e, cinco deles, com famílias
maiores compostas por cinco a sete pessoas.
Dados do IBGE (2000) revelaram que quando o idoso vive na
companhia da família, esta tem, em média 3,2 membros (IBGE, 2000). Ainda
segundo o referido instituto é cada vez maior o número de domicílios
unipessoais, isto é, com um só morador. Em 2000 os domicílios unipessoais
ocupados por mulheres representavam 67% no país sendo este fenômeno
mais freqüente nas regiões Sul e Sudeste.
Sabe-se que com a diminuição do tamanho das famílias e com a
inserção da mulher no mercado de trabalho, fica cada vez mais difícil para as
famílias assumirem os cuidados ao seu familiar idoso dependente.
Tabela 13 – Pacientes segundo a relação de parentesco que têm com as
pessoas que residem no domicílio.
Relação de parentesco

n

%

Sozinho

01

4,2

Esposa

01

4,2

Esposa(o) e filhos

06

25,0

Esposa, filhos e netos

02

8,3

Esposa, filhos e nora

01

4,2

Filhos e netos

03

12,5

Filhos

05

20,7

Filhos e outros agregados (amiga e
cuidadora)

01

4,2

Filho(a), genro e netos

03

12,5

Filho(a), genro, neto e sobrinha

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0
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De acordo com os dados acima, ¼ dos pacientes residiam com esposa e
filhos, configurando o que para muitos autores é chamado de família nuclear
(SZYMASNKI, 2000 / MELLO, 2000). Esta composição familiar corresponde
aos dados observados no IBGE (2000) dos quais em 36% dos domicílios, o
idoso morava com cônjuge, filhos e/ou outros parentes.
As outras composições familiares demonstradas na tabela exemplificam
os novos agrupamentos familiares, nos quais pode existir relação de
consangüinidade (pai e filho), relação de afinidade (marido e mulher) e relação
de parentesco (primos e tios). A família deixa de ser somente uma unidade
biológica e passa a ser também uma unidade de parentesco e de afinidade
(S’ARTE, 2000).

Tabela 14 – Pacientes segundo os grupos etários das pessoas residentes no
domicílio.
Grupos etários

n

%

Crianças e adolescentes
(0 a 18 anos)

06

25,0

Outros idosos (acima de 60 anos)

12

50,0

Entre crianças/adolescentes e idosos

06

25,0

TOTAL
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

24

100,0

É possível observar que a metade dos pacientes residiam com outros
idosos e ¼ deles, com crianças e adolescentes. Esse dado é muito importante
para a assistência domiciliar, pois os idosos independentes que vivem na casa,
poderão ser os próximos pacientes do programa. Por este motivo, esta
assistência deve ter a família como perspectiva o que significa reconhecer o
seu grande potencial como aliada no processo de tratamento (ÂNGELO, 2000).
A equipe que presta o atendimento domiciliar deve ter uma visão “multifatorial
da doença, o que permite intervenções de caráter global, incluindo o paciente,
sua família, o ambiente em que vive e todas as relações estabelecidas nesse
contexto” (LEME, 2000:124).
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Das 67 pessoas que formavam o total das famílias dos pacientes, a
escolaridade se apresentou da seguinte forma:

Tabela 15 – Famílias segundo o grau de instrução das pessoas residentes no
domicílio.
Grau de instrução

n

%

Alfabetizado

02

2,9

Semi-alfabetizado

02

2,9

Não alfabetizado

01

1,5

Ensino Fundamental Incompleto

20

29,9

Ensino Fundamental Completo

05

7,6

Ensino Médio Incompleto

07

10,6

Ensino Médio Completo

12

17,9

Ensino Superior Incompleto

08

11,9

Ensino Superior Completo

08

11,9

Não Consta

02

2,9

TOTAL
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

67

100,0

Mais de ¼ das pessoas (29,9%) tinham o ensino fundamental
incompleto e ¼ (23,9%) chegaram ao ensino superior, embora somente oito
(11,9%) tenham-no completado. Dados do IBGE (2000) revelaram que mais da
metade da população brasileira (59,9%), com mais de dez anos de idade, não
concluiu o ensino fundamental.
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A tabela também mostra que na proporção em que aumenta o grau de
escolaridade, diminui o número de pessoas: ensino fundamental, 25 pessoas,
ensino médio, 19 e ensino superior, 16 pessoas.
O

grupo

de

pessoas

alfabetizadas,

semi-alfabetizadas

ou

não

alfabetizadas foi de cinco pessoas, 7,5% da amostra. No Brasil ainda existem
17,6 milhões de analfabetos o que corresponde a 10% da população total
(IBGE – censo 2000).

Tabela 16 – Pacientes segundo o grau de instrução.
Grau de instrução

n

%

Não alfabetizado

06

25,0

Alfabetizado

02

8,3

Ensino Fundamental
Incompleto

10

41,7

Ensino Fundamental Completo

02

8,3

Ensino Médio Completo

01

4,2

Ensino Superior Incompleto

01

4,2

Ensino Superior Completo

02

8,3

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Nesta tabela, o ensino fundamental incompleto também diz respeito a
maioria dos casos, embora tenhamos três pacientes com ensino superior, dos
quais dois deles conseguiram completá-lo.

O número de analfabetos foi alto, somando um ¼ do total. Existem 5,1
milhões de idosos analfabetos no Brasil embora tenha havido um crescimento
de 16,1% entre 1991 e 2000. Os homens são mais alfabetizados, pois até 1960
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tinham mais acesso à educação formal que as mulheres somando 67,7%
contra 62,6% respectivamente (IBGE, 2002).

Entre as décadas de 1930 e 1950, a educação formal era bastante
restrita atingindo somente alguns segmentos da população. Até hoje, os idosos
sofrem o reflexo da educação que não tiveram acesso na juventude. O número
médio de anos de estudo para os idosos, segundo o censo de 2000, era de
apenas 3,4 anos. (IBGE, 2002).

Tabela 17 – Famílias segundo a ocupação das pessoas residentes no
domicílio.

Ocupação

n

%

Do lar

06

9,0

Estudante

10

14,9

Aposentado

12

17,9

Desempregado

03

4,5

Empregados em várias ocupações*

36

53,7

TOTAL
67
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
*Empregados em várias ocupações: taxista, recepcionista, caixa, moto boy,
balconista, copeiro (a), diarista, camelô, motorista, auxiliar de cobrança, comércio exterior,
bancária, estagiária biblioteconomia, digitador, empregada doméstica, gerente, lojista,
arrumadeira, arquiteto, vendedor, técnico em informática, auxiliar de manutenção, vendedor
autônomo, telebanco, ajudante, técnico em telecomunicações, secretária, autônomo.

O grupo de pessoas que compreende as ocupações: do lar, aposentado
e desempregado, somou 21 pessoas, ou seja, 31,3% do total. Isto demonstra
que grande parte das pessoas com as quais o paciente residia, passavam mais
tempo no domicílio. Mais da metade dos moradores (53,7%) trabalhava e o
número de desempregados nessa amostra é pequeno, três pessoas (4,5%).
Nas várias ocupações descritas, somente uma era de nível superior (arquiteto),
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a grande maioria correspondia a serviços gerais, domésticos ou prestação de
serviços.

A grande variedade de ocupações das 36 pessoas demonstra a divisão
social do trabalho, as novas funções produzidas pelo sistema capitalista e as
alternativas informais de subemprego, como alternativas de sobrevivência dos
moradores da área urbana.

Tabela 18 – Pacientes segundo ocupação atual.
Ocupação

n

%

Do Lar

02

8,3

Aposentado

13

54,3

Pensionista

05

20,8

Não Consta

04

16,6

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Embora em dois casos tenha sido referida a profissão do lar, a
experiência mostra que nenhum dos pacientes pesquisados tinha condições
físicas para desenvolver atividades domésticas, pois todos eram incapacitados
para este tipo de atividade, tendo uma ou mais doenças crônico-degenerativas.

A ficha de avaliação social não permitiu conhecer qual a profissão
anterior à situação de aposentado ou pensionista o que ajudaria a conhecer o
histórico ocupacional do paciente.
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Dados semelhantes a estes foram encontrados pelo IBGE (2002),
revelando que, de acordo com a PNAD (1999), a renda dos idosos brasileiros
do sexo masculino era proveniente, 54,1%, de aposentadoria. Quanto às
mulheres quase 80% era correspondente à pensão e aposentadoria.

Tabela 19 – Famílias segundo o total da renda mensal em salários mínimos*
Renda mensal

n

%

01

01

4,2

De 02 e ½ a 04

06

25,0

De 04 e ½ a 06

06

25,0

De 06 e ½ a 08 e ½

05

20,8

De 09 e ½ a 11

03

12,5

De 11 e ½ a 13

02

8,3

20

01

4,2

TOTAL
24
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* Valor do salário mínimo vigente no momento desta pesquisa: R$ 260,00
(Duzentos e sessenta reais)

Nenhuma das famílias apresentou renda inferior a um salário mínimo.
Os casos de maior renda são, geralmente, pertencentes à comunidade USP
(funcionários, alunos e seus dependentes da Universidade de São Paulo).
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Embora os dados não tenham revelado a figura do provedor principal,
em muitos casos, é o idoso aposentado ou pensionista. Por outro lado, é fato
que ter uma pessoa doente em casa onera em muito a renda familiar que tem
grande parte comprometida com os gastos relativos ao tratamento e outras
necessidades.

De acordo com a tabela, 50% das famílias ganhavam entre dois a seis
salários mínimos mensais. Dados do IBGE revelaram, que 24,4% da população
brasileira ganha até um salário mínimo por mês. O censo de 2000 mostrou que,
na cidade de São Paulo, 40,0% dos chefes de família ganham até três salários
mínimos mensais.

Tabela 20 - Pacientes segundo o valor da renda mensal em salários mínimos.

Renda mensal

n

%

Não tem renda

06

25,0

Até 01

10

41,4

01 e ½

01

4,2

02

01

4,2

02 e ½

01

4,2

03

01

4,2

03 e ½

01

4,2

04

01

4,2

06

01

4,2

20*

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
* docente

100,0

Os dados da tabela acima evidenciaram que grande parte dos pacientes,
(41,4%), tinham renda de até um salário mínimo e ¼ deles (25%) não tinham
renda. Isso quer dizer que dos 24 pacientes, seis dependiam totalmente dos
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familiares física e financeiramente. Já 18 pacientes (75,0%), contribuíam com
sua renda, que variou de um a 20 salários mínimos. É importante ressaltar que,
para muitas famílias, a única fonte de renda é a do paciente.

Dados do IBGE (2000) revelaram que 62,4% dos idosos brasileiros são
responsáveis pelos domicílios e têm 3,4 anos de estudo, idade média de 69,4
anos, com um rendimento médio de R$ 657,00 ocupando, muitas vezes, o
papel de provedor principal.

4.2.6 Situação habitacional
Neste item os dados revelaram: tipo de habitação, tipo de construção,
existência de escadas no domicílio, número de dormitórios e a relação de
propriedade do domicílio.

Tabela 21 – Domicílios segundo tipo de habitação, tipo de construção e
existência de escadas.
Tipo de habitação

n

%

Casa térrea

17

70,8

Sobrado

03

12,5

Apartamento

04

16,7

Alvenaria

19

79,2

Não Consta

05

20,8

Com escadas

17

70,8

Sem escadas

07

29,2

Tipo de construção

Escadas

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0
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A grande maioria dos pacientes (70,8%) residia em casas térreas, de
alvenaria (79,2) e com escadas (70,8). A experiência mostra que a casa térrea
é a moradia mais apropriada para o idoso dependente, pois facilita sua
locomoção diária e o trabalho do cuidador. Todavia, mesmo sendo térrea, a
existência de escadas é um elemento complicador, pois são barreiras que
dificultam a locomoção e remoção em situações de emergência.
Muitas famílias não têm condições financeiras para reformar o imóvel de
acordo com as necessidades do idoso. Algumas não o fazem por imaginarem
haver pouco tempo de vida para o seu familiar, não justificando o trabalho e os
gastos com a mudança. Outras, mesmo com dificuldades, põem em prática
sugestões da equipe de saúde, fazendo mudanças simples e práticas, mas que
ajudam a melhorar as condições do ambiente doméstico.
Na assistência domiciliar os aspectos do domicílio são registrados pelo
olhar do profissional, ao passo que no atendimento institucional, este dado é
interpretado conforme a descrição feita pelo paciente e/ou sua família. Fazer o
atendimento dentro da casa do paciente é uma experiência totalmente diferente
do atendimento feito institucionalmente, pois a casa do paciente é seu espaço
privado de permanência onde ele estabelece as regras próprias que permeiam
o convívio familiar (SANTOS, 2000). Intervir neste espaço é invadir
privacidades (KARSCH, 1998 / DIOGO et al, 2000), pois mesmo intervindo com
a intenção de ajudar, há uma interferência no contexto familiar.
Tabela 22 – Domicílios segundo o número de dormitórios.
Dormitórios

n

%

01

03

12,5

02

12

50,0

03

08

33,3

Não Consta

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0
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Somente oito domicílios tinham três dormitórios; a metade deles era
composta de apenas dois. Isto demonstra que as casas dos pacientes tinham
espaço insuficiente considerando as limitações e necessidades do idoso
dependente.
Relacionando estes dados com a tabela 12, onde foi demonstrando que
metade dos pacientes vivia com três ou quatro pessoas no domicílio, fica
evidente que os dormitórios eram ocupados por mais de uma pessoa, ou seja,
o paciente não tinha uso privativo do dormitório, o que se justifica muitas vezes
pela própria situação da doença que requer a companhia de alguém por 24
horas ininterruptamente.
De acordo com dados do IBGE (2000), 72,8% da população brasileira
utilizam um dormitório para, no máximo, duas pessoas.

Tabela 23 – Domicílios segundo a relação de propriedade.
Relação de propriedade

n

%

Própria

16

66,7

Cedida

03

12,5

Alugada

01

4,2

Não Consta

04

16,6

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Dados da tabela acima demonstram que a grande parte dos pacientes
(66,7%) viviam em casas próprias. A ficha de avaliação social não informou se
a relação de propriedade dizia respeito ao próprio paciente ou a alguma outra
pessoa com a qual vivia, como exemplo, seus filhos.
Nossa experiência permite dizer que este dado é importante na
avaliação social, pois há muita diferença quando o paciente mora com os filhos
ou os filhos moram com ele. Para o idoso debilitado e totalmente dependente
de terceiros, saber que mora com alguém num lugar que não lhe pertence é
mais um agravante para sua autonomia e auto-estima.
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Existem casos em que os filhos mudam-se para a casa do pai idoso para
que, com a proximidade física, possam cuidar com mais facilidade. Muitas
vezes isto beneficia o próprio filho que ficará isento de pagar o seu aluguel. Por
este motivo, conhecer a relação de propriedade é um dado importante que
contribui para entender as relações que se processam no contexto familiar.
O censo demográfico de 2000 revelou que 74,35% da população
brasileira vivia em casa própria. 14,29% dos domicílios eram alugados, 10,12%
cedidos e 1,24%, outros (IBGE, 2000). Estes dados são semelhantes aos
encontrados por FELGAR (1998) onde 75,6% dos pacientes viviam em suas
casas próprias, dos seus cuidadores e/ou dos filhos.

4.2.7 Cômodo destinado ao paciente
Várias associações foram possíveis neste item, gerando as tabelas:
cômodo no qual o paciente é instalado no domicílio e tipo de leito no qual
dorme ou descansa, forma de uso e localização do banheiro a ele destinado.
Tabela 24 – Domicílios segundo o cômodo destinado para o idoso dormir ou
descansar e o tipo de leito.
Cômodo utilizado pelo
paciente

n

%

Quarto

20

83,3

Sala

01

4,2

Saleta ou área de circulação

02

8,3

Não Consta

01

4,2

Cama hospitalar

02

8,3

Cama de casal

05

20,9

Cama de solteiro

12

50,0

Sofá ou cama infantil

02

8,3

Não Consta

03

12,5

Tipo de leito
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TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Nem sempre o cômodo destinado para o idoso dependente dormir é o
mesmo que ele utilizava antes da dependência. Quando o paciente recebe a
alta hospitalar e retorna para casa, a família tenta se organizar para adequar-se
à nova dinâmica que será imposta por sua situação de doença. Muitas vezes,
são feitas mudanças físicas no ambiente, considerando, na maioria dos casos,
o melhor lugar para instalação do paciente e para a manutenção dos cuidados.
Embora a grande maioria dos pacientes (83,3%) tenha sido instalada no
quarto e em cama de solteiro (50,0%), alguns (8,3%) foram instalados em leitos
desconfortáveis (sofá e cama infantil) se considerarmos suas necessidades
físicas. Também foram acomodados em locais inadequados (8,3%): sala ou
área de circulação.
O idoso dependente precisa ter sua privacidade preservada, conforto e
dignidade para viver, com o máximo de qualidade possível, o tempo que ainda
lhe resta, pois de acordo com SANTOS (2000:61), “conhecer o ambiente
familiar, ou seja, as condições de moradia, o local e as condições de
acomodação do paciente, os vínculos relacionais existentes, a situação sócioeconômica e demais características específicas do cotidiano, são elementos de
análise para que o assistente social consiga enxergar-olhando a realidade
sócio-familiar”.
Tabela 25 – Domicílios segundo a localização do banheiro na casa e seu uso
pelo paciente.

Uso do banheiro

n

%

Privado

04

16,6

Coletivo

15

62,6

Não usa banheiro

01

4,2

Não Consta

04

16,6

23

95,8

Localização do banheiro
Interna
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Externa

00

00,00

Não usa banheiro

01

4,2

TOTAL
24
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

100,0

Em quatro casas existia um banheiro para uso exclusivo do paciente. Na
maioria dos domicílios (62,6%), o banheiro era de uso comum. Relacionando
estes dados com os da tabela 22, quando foi abordado o número de
dormitórios (no máximo três e dois em 50% dos casos), fica evidente que
quase não existiam banheiros para uso exclusivo do paciente.
O dado que diz respeito à localização dos banheiros revelou outro
aspecto importante no atendimento domiciliar: sendo dentro de casa, há mais
facilidade para o banho de chuveiro mesmo em dias frios ou chuvosos, ao
passo que banheiros externos dificultam esta prática que causa maior bemestar ao paciente do que o banho no leito.
Conforme dados do IBGE (2000), 99,57 da população do Estado de São
Paulo, tem banheiro em casa.

4.2.8 Equipamentos de apoio
As próximas tabelas apresentam a utilização de equipamentos médicohospitalares no domicílio, a caracterização desses equipamentos e a relação
de propriedade deles com o paciente.
Tabela 26 – Domicílios segundo a existência de equipamentos médicohospitalares.
Equipamentos

n

%

Tem equipamentos

12

50,0

Não tem equipamentos

08

33,4

Não Consta

04

16,6

24

100,0

TOTAL
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
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Os dados revelaram que metade dos pacientes já possuía algum tipo de
equipamento por ocasião do seu encaminhamento para o atendimento no PADHU. Com os empréstimos de equipamentos feitos pelo PAD-HU, com certeza
este dado se alterou no decorrer do atendimento ou, antes mesmo de seu
início, quando a equipe do programa, após avaliação, indica e empresta o
equipamento necessário ao paciente. O objetivo desta prática é preparar o
domicílio, da melhor forma possível, para receber e cuidar do idoso
dependente.
Os equipamentos médico-hospitalares como cadeira de rodas, cadeira
higiênica e cama hospitalar, dentre outros, podem contribuir no cuidado
domiciliar, facilitando a vida do paciente e do seu cuidador.
A próxima tabela caracteriza quais foram os equipamentos referidos pelo
familiar entrevistado e sua relação de propriedade com o paciente.
Tabela 27- Equipamentos médico-hospitalares segundo o tipo de equipamento
e a relação de propriedade com o paciente.
Tipo de equipamento

n

%

Cadeira de roda

07

33,4

Cadeira higiênica

09

42,9

Andador

01

4,7

Cama hospitalar

02

9,6

Aspirador

01

4,7

Suporte para soro

01

4,7

Próprio

10

47,7

Alugado

02

9,5

Emprestado

09

42,8

21

100,0

Relação de propriedade

TOTAL
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.
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Conforme dados da tabela acima, os equipamentos referidos pelo
familiar do paciente eram, em sua maioria, cadeiras higiênicas (42,9%) e
cadeiras de rodas (33,4%); eram próprios (47,7%) ou emprestados (42,8%). A
cama hospitalar, equipamento muito útil em muitos casos, apareceu numa
quantidade muito pequena, talvez devido ao seu alto valor para compra ou
locação.
Nossa experiência permite dizer que a partir do empréstimo,
principalmente da cama hospitalar, feito pelo PAD-HU, há uma melhora na
qualidade de vida do paciente e do cuidador, deixando claro a importância dos
equipamentos médico-hospitalares como complementares nos recursos
utilizados na assistência domiciliar. Mas essa realidade não diz respeito a todos
os hospitais públicos ou mesmo a todos os programas de assistência domiciliar
públicos. Na pesquisa feita por MENDES (1998), constatou-se que nenhum dos
hospitais que participaram da pesquisa fornecia qualquer tipo de empréstimo
de equipamentos e as famílias, por dificuldade econômica, não podiam alugálos ou comprá-los.

4.2.9 Meio de transporte
A próxima tabela mostra qual o meio de transporte que o paciente
utilizava quando necessitava ir ao HU, a qualquer outro tipo de atendimento
médico ou mesmo sair de casa por qualquer outro motivo pessoal.
Tabela 28 – Meio de transporte utilizado pelos pacientes quando necessitavam
sair de casa.
Meio de transporte

n

%

Próprio

11

45,8

Parentes

01

4,2

Amigos

04

16,8

Amigos ou Táxi

02

8,3

Amigos, Táxi ou Resgate

01

4,2

Táxi

03

12,5
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Táxi ou Resgate

01

4,2

Resgate

01

4,2

24

100,00

TOTAL
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

O paciente atendido pelo PAD-HU raramente sai de casa e isso se deve
ao estado avançado de sua doença que gera vários tipos de limitações,
justificando inclusive sua indicação para o atendimento domiciliar.
Em pacientes nestas condições, o que gera uma necessidade de sair do
domicílio é, normalmente, uma emergência médica.

Com a escassez de

serviços públicos de remoção a maioria das famílias se vale de transporte
próprio (45,8%) ou dos amigos (16,8%), mesmo em casos em que seria mais
indicado um carro no modelo de ambulância.
É interessante notar que amigos aparecem sete vezes (29,1%), o que
leva a crer que existem de alguma forma ajudas informais na comunidade. Este
dado é importante para pensar na importância das redes informais de ajuda
social para idosos dependentes.
Na pesquisa feita por MENDES (1998), foi evidenciado que o transporte
dos pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC) tinha de ser
feito de táxi, carro próprio ou de um amigo, pois tomar ônibus era impossível
para pessoas com grande limitação física.

4.2.10 Cuidadores

Os cuidadores familiares de idosos dependentes são a peça
fundamental de todo o atendimento domiciliar, cuja assistência é impossível de
ser realizado sem a sua presença. Tanto quanto o paciente, a equipe de saúde
depende do cuidador para que o tratamento proposto seja implementado e
alcance seu objetivo. Como critério de inclusão, o PAD-HU exige que seja
eleito pela família um cuidador responsável; o que não exclui a participação de
outras pessoas neste processo. O cuidador familiar deve ser acompanhado
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tanto quanto o paciente para que, seu desgaste físico, emocional e social não
lhe cause danos.
Além dos equipamentos médico-hospitalares, os pacientes e cuidadores
necessitam de outras ajudas no seu cotidiano de cuidados. As próximas
tabelas irão mostrar as características de idade e relação de parentesco do
cuidador principal e do cuidador secundário referidos pelo familiar durante o
preenchimento da ficha de avaliação social. Também revelarão se esses
cuidadores residiam no mesmo endereço do paciente, se receberam algum tipo
de treinamento formal e se já cuidavam do paciente antes da introdução do
PAD-HU.
De acordo com KARSCH (2003:107) o cuidador principal “é aquele que
tem a total responsabilidade em prover os cuidados. Os cuidadores
secundários não têm qualquer responsabilidade importante, e fazem favores ao
cuidador principal”. Cabe mencionar, que na Ficha de Avaliação Social do
PAD-HU, o campo destinado aos cuidadores (item nº 10) não é identificado
segundo a nomenclatura descrita por KARSCH (2003). Todavia, durante o
preenchimento deste campo, é comum o familiar citar, em primeiro lugar, a
pessoa que será a cuidadora principal e, em segundo lugar aquela que será a
cuidadora secundária.

Tabela 29 – Caracterização do cuidador principal referido pelo familiar
durante o preenchimento da ficha de avaliação social segundo a idade e a
relação de parentesco.
Idade

n

%

20-29

02

8,2

30-39

04

40-49

Parentesco

n

%

Filha

13

54,1

16,7

Filho

03

12,5

07

29,2

04

16,7

50-59

06

25,0

Esposa
Sem parenstesco
(contratado)

04

16,7

60-69

03

12,5

TOTAL

24

100,0

70-79

01

4,2

Não Consta

01

4,2
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TOTAL
24
100,00
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Os dados da tabela acima mostraram que a filha era a principal
cuidadora (54,1%) e tinha entre 40 a 59 anos (54,2%). Dados semelhantes
foram encontrados por PERLINI (2000) em sua pesquisa com pessoas
incapacitadas por AVC, na qual 54,3% das cuidadoras tinham idade entre 40 a
59 anos. SPORTELLO (2003) na sua pesquisa com pacientes e cuidadores do
PAD-HU, também constatou a mesma realidade: as cuidadoras tinham idade
média de 51,68 anos.
Tabela 30 – Cuidadores principais segundo o local onde residiam, se
receberam algum tipo de treinamento formal e se já cuidavam do paciente
antes da introdução do PAD-HU.
Cuidador

Sim

%

Não

%

Não
Consta

%

Total

%

Reside no mesmo
endereço do paciente

18

75,0

05

20,8

01

4,2

24

100,0

01

4,2

17

70,8

06

25,0

24

100,0

13

54,2

06

25,0

05

20,8

24

100,0

Recebeu algum tipo
de treinamento
formal
Já cuidava do
paciente antes da AD

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Grande parte dos cuidadores residia com seus familiares idosos
dependentes (75,0%). A grande maioria deles, não havia recebido nenhum tipo
de treinamento para exercerem tal atividade (70,8%) e um pouco mais da
metade (54,2%) já tinham alguma experiência no cuidado domiciliar, pois já
cuidavam do paciente antes de sua internação hospitalar.
Tabela 31 – Caracterização do cuidador secundário, referido pelo familiar
durante o preenchimento da ficha de avaliação social segundo a idade e a
relação de parentesco.
Idade

n

%

Parentesco

n

%
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20-29

02

13,3

Filha

04

26,7

30-39

03

20,0

Filho

01

6,7

40-49

04

26,7

Irmã

01

6,7

50-59

05

33,3

Nora

03

20,0

Não conta

01

6,7

02

13,3

15

100,0

Sobrinha
Sem parentesco
(contratado)

03

20,0

Vizinha

01

6,7

TOTAL

TOTAL
24
100,0
Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Os dados da tabela acima corroboram os da tabela 29, na qual
evidenciou-se que a maioria dos cuidadores é composta por mulheres, no caso
filhas (26,7%), e com idade entre 40 a 59 anos (60,0%).
Em cinco das 24 fichas pesquisadas o campo referente ao segundo
cuidador não foi preenchido, dando a entender que estes pacientes só tinham
um cuidador e, em quatro delas, não existia este campo para preenchimento
por tratarem-se de fichas de modelo anterior à atualmente utilizada.
Tabela 32 – Cuidadores secundários, segundo o local onde residiam, se
receberam algum tipo de treinamento formal e se já cuidavam do paciente
antes da introdução do PAD-HU.

Cuidador

Sim

%

Não

%

Não
Consta

%

Total

%

Reside no mesmo
endereço do paciente

08

53,3

07

46,7

00

00,0

15

100,0

Recebeu algum tipo
de treinamento formal

02

13,3

13

86,7

00

00,0

15

100,0

Já cuidava do
paciente antes da AD

05

33,3

09

60,0

01

6,7

15

100,0

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Em 15 das 24 fichas pesquisadas houve referência a um segundo
cuidador, demonstrando que grande parte dos cuidadores (62,5%) contava
com ajuda de alguém.
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Pouco mais da metade dos cuidadores (53,3%), residia com o paciente.
A grande maioria deles (86,7%), não havia recebido nenhum tipo de
treinamento formal e grande parte (60,0%), já cuidava do pacientes antes da
introdução do PAD-HU.
Agrupando o total dos cuidadores referidos, temos um total de 39
cuidadores para 24 pacientes, perfazendo uma média de 1,6 cuidador por
paciente. Os gráficos a seguir, caracterizam estes cuidadores segundo a soma
do cuidador principal e secundário referidos pelo familiar durante o
preenchimento da ficha de avaliação social.

Gráfico 1 – Total de cuidadores segundo o sexo.

Sexo dos cuidadores
10%

Feminino
Masculino
90%

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Conforme já mencionado anteriormente e evidenciado neste gráfico, na
grande maioria dos casos (90%), são as mulheres que cuidam dos idosos
dependentes. A pesquisa de KARSCH (1998) com pacientes vítimas de AVC e
seus cuidadores, evidenciou dados iguais aos aqui demonstrados. Segundo a
autora, 90% destes cuidadores eram do sexo feminino.
MENDES (1998:195), esclarece este fato dizendo que “(...) em geral são
as mulheres que assumem o cuidar e esse papel é visto como natural, pois
está inscrito socialmente, no papel de mãe e, culturalmente, as mulheres o
assumem como mais um papel pertinente à esfera doméstica”.

Gráfico 2 – Total de cuidadores segundo a idade.
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30-39

3%

40-49
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60-69
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29%

não consta

28%

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Comparando os dados do gráfico acima com os dados da tabela 1,
concluímos que cuidadores de 40 a 59 anos (57%) cuidam de idosos
dependentes de 70 a 89 (75%). Não podendo ser desconsiderados os quatro
cuidadores de 60 a 79 anos que totalizaram 10,2% da amostra.
MENDES (1998:195) corrobora esta afirmativa quando diz que “(...) a
faixa etária dos cuidadores pertencem, freqüentemente, à mesma geração dos
doentes – são ‘velhos jovens independentes’ cuidando de ‘velhos velhos
dependentes’”.
Gráfico 3 – Total de cuidadores segundo a relação de parentesco com o
paciente.
Relação de parentesco dos cuidadores
com o paciente
5%

filha
filho

3%

esposa

18%
43%

irmã
nora
contratado

8%

sobrinha

3%
10%

10%

vizinha

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Em 43,0% dos casos, a filha é a cuidadora do idoso dependente. A
realidade financeira de muitas famílias não permite, em muitos casos, que haja
a contratação de cuidadores particulares o que, nesta amostra, representa 18%
do total dos cuidadores.

Gráfico 4 – Total de cuidadores segundo o local onde residiam.
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Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Conforme demonstrado neste gráfico mais da metade dos cuidadores
residia com o paciente. Residir com o paciente pode ser um facilitador na
prestação cotidiana dos cuidados, inclusive durante a noite. Na pesquisa de
KARSCH (1998), detectou-se que 90% dos cuidadores residiam com seus
familiares dependentes, caracterizando o suporte familiar.

Gráfico 5 – Total de cuidadores segundo o treinamento formal recebido para
cuidar do paciente.

Recebeu algum tipo de
treinamento formal
15%

8%

sim
não
não consta
77%

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

O gráfico demonstrou que a grande maioria (77,0%) dos cudadores não
tinha recebido nenhum tipo de treinamento formal para exercer esta função.
Os cuidadores de idosos dependentes não são treinados para isso. Eles
recebem seu familiar idoso em casa após a alta hospitalar, sem nunca terem
ouvido falar no assunto, não tendo a menor idéia de como fazer determinadas
tarefas como administrar medicamentos, alimentação por sonda, limpeza de
sonda vesical, preparo especial de alimentação, higiene íntima, etc. Sem
treinamento e nem apoio, os cuidadores familiares improvisam, criam e, por
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meio dos erros e acertos, vão construindo formas de realizar o cuidado da
melhor maneira possível, com as condições que lhe são postas.
“Cuidar do idoso em casa é, com certeza, uma situação que deve ser
preservada e estimulada; todavia, cuidar de um indivíduo idoso e incapacitado
durante 24 horas sem pausa não é tarefa para uma mulher sozinha,
geralmente com mais de 50 anos, sem apoios nem serviços que possam
atender às suas necessidades, e sem uma política de proteção para o
desempenho desse papel” (KARSCH, 2003:863).

Gráfico 6 – Total de cuidadores segundo a experiência nos cuidados com o
paciente antes da introdução do PAD-HU.

Já cuidava do paciente antes da
assistência domiciliar
15%
47%

sim
não

38%

não consta

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

Como demonstrado no gráfico, quase metade dos cuidadores já tinha
experiência no cuidado domiciliar quando o PAD-HU começou a fazer o
atendimento. Isto significa que, de uma forma ou de outra, já estavam
habituados com o cuidado domiciliar.
Os cuidadores familiares de idosos dependentes têm, acrescido ao seu
trabalho anterior, seja domiciliar ou extra-domiciliar, a tarefa de cuidar. Além da
sobrecarga de atividades, há o aumento dos gastos com medicamentos,
hospitalizações, alimentação especial, transporte, equipamentos médicohospitalares, etc., sendo um outro fator de estresse para a família que, em
muitos casos, já tinha o seu orçamento reduzido (FELGAR, 1998).
A realidade que permeia a vida dos cuidadores e dos idosos
dependentes, em parte desvendada neste estudo, mas bastante abordada na
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literatura acadêmica, demonstra a necessidade, urgente, de programas e
políticas públicas para atendimento às suas necessidades específicas.

4.2.11 Observações

Das 24 fichas de avaliação social que fizeram parte da pesquisa, 15
delas tinham o campo destinado às observações, as outras nove fichas eram
do modelo anterior, não tendo este campo. Nove das 15 fichas (60,0%)
continham as seguintes observações:

Quadro 4 – Informações constantes no campo observações da ficha de
avaliação social.

Com relação ao
paciente

•
•
•
•

Informações sobre o estado de saúde;
Quantidade de filhos;
Se o diagnóstico era recente;
Se sempre morou no domicílio para onde irá após a
alta, onde morava e porque mudará de endereço.

•
•

Estado civil e filhos;
Dúvidas diversas que poderão ser sanadas pela
equipe quando do início do atendimento;
Estado emocional;
Tipos de apoio recebidos: empregada doméstica ou
faxineira na casa, etc.

Com relação ao
cuidador

•
•

•
Com relação à

•

família

Como se dá a dinâmica familiar com relação aos
cuidados (quem participa e como participa);
Se existem outras pessoas no domicílio que
também necessitam de cuidados especiais como
crianças ou outros doentes;

Fonte: Ficha de Avaliação Social do PAD-HU.

As

observações

acima

foram

consideradas

importantes

pelas

assistentes sociais avaliadoras durante o processo de preenchimento da ficha
de avaliação social. Tais observações podem sugerir a incompletude da ficha
nos aspectos mencionados.
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Capítulo 4 - RESULTADOS e DISCUSSÃO (continuação)

PARTE II – Relatório Social

4.3 Introdução

O relatório social é um instrumento utilizado cotidianamente no Serviço
Social do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, tendo como
uma

de

suas

finalidades,

o

registro

da

intervenção

profissional.

Mensalmente, os relatórios redigidos pelas assistentes sociais, são
arquivados no prontuário do paciente, ficando à disposição dos profissionais da
equipe.
O relatório social é redigido em formulário multiprofissional, próprio do
Hospital Universitário.

4.4 O Relatório Social do PAD-HU

Os relatórios sociais do PAD-HU são arquivados em prontuário
específico, no próprio programa, sendo freqüentemente manipulados pelos
componentes da equipe multiprofissional, inclusive durante as visitas
domiciliares.
Para análise destes relatórios foi considerado o número total de
atendimentos feitos pela assistente social do PAD-HU, que totalizou 72
atendimentos o que equivale a três atendimentos por paciente. A partir da
leitura flutuante desses relatórios, foram extraídas quatro categorias: paciente,
cuidador, família e domicílio. Após a determinação destas categorias, foram
feitas outras leituras, desta vez aprofundadas, nas quais foi possível extrair
informações relativas a essas categorias.
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As categorias encontradas nos relatórios sociais do PAD-HU são
semelhantes àquelas descritas por DUARTE e DIOGO (2000:11): “a nosso ver,
cinco são os pontos principais a serem observados quando se trata de
atendimento domiciliário, a saber: o idoso, o contexto domiciliar, a família, o
cuidador e a equipe multiprofissional”.
Nas próximas tabelas é possível verificar os pontos que foram
observados pela assistente social do PAD-HU durante os atendimentos feitos
aos pacientes e suas famílias, conforme as categorias acima descritas.

4.4.1 O Paciente
Com relação ao paciente os relatórios sociais continham observações
que diziam respeito aos seus aspectos bio-psico-sociais, à situação sócioeconômica, à sua relação com o PAD-HU e as possíveis formas de suporte
social.
Tabela 33 – Pacientes segundo os aspectos bio-psico-sociais, a situação
socioeconômica, a relação com o PAD-HU e o suporte social.
PACIENTE

n

%

TOTAL DOS ATENDIMENTOS

72

100,0

Aspectos bio-psico-sociais: dinâmica e história de vida e dependência;
situação conjugal; estado físico e psicológico.

24

33,3

Situação socioeconômica: história ocupacional; renda e situação
previdenciária.

13

18,1

06

8,3

Suporte social: Utilização de outros serviços de saúde e/ou de assistência
social, participação da comunidade, amigos, etc.

20

27,8

TOTAL

63

87,5

Relação com o PAD-HU: grau de adesão às orientações e se necessita de
empréstimos de equipamentos médico-hospitalares.

Fonte: Relatório social do PAD-HU.
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Grande parte das informações registradas nos relatórios sociais do PADHU (87,5%) se referiu ao paciente. Destas informações se destacaram os
aspectos bio-psico-sociais (33,3%) seguidos pelo suporte social (27,8%).
A relação do paciente com o PAD-HU apareceu em baixo número
(8,3%). Acredita-se que isso se justifique pela grande dependência física e
cognitiva dos pacientes, fazendo com que eles tenham dificuldade ou mesmo
impossibilidade de estabelecer uma interação satisfatória com a equipe.
A situação socioeconômica também apareceu em baixo número
(18,1%). Acredita-se que isto ocorra, porque essa informação já consta da ficha
de avaliação social, não necessitando ser revista.
Os aspectos que DIOGO et al (2000) afirmam serem necessários na
avaliação global do idoso dependente em assistência domiciliar, são
semelhantes aos aqui encontrados. Dentre eles, destacamos: avaliação da
adesão às orientações dadas pela equipe na visita domiciliar anterior, dos
sentimentos e fantasias do paciente com relação à situação vivenciada, das
suas necessidades clínicas e sócio-culturais, suas dificuldades econômicas, o
suporte familiar e comunitário efetivo, dentre outros.
Quanto à adesão, os autores citam quais são os motivos que podem
levar à falta dela: “delírio, demência, depressão, escolaridade baixa, ansiedade,
estresse, hipoacusia24” (2000:150).
No que se refere ao suporte social, os mesmos autores defendem que é
necessário investigar se existem recursos comunitários ou governamentais
capazes de ajudar no processo de cuidado ou no tratamento como um todo,
abrangendo reabilitação, internação, investigação para complementação
diagnóstica, etc. Para os autores, deve-se enfocar o suporte familiar e
comunitário efetivos, ou seja, com quem, realmente, o paciente conta, sem
perder de vista que, muitas vezes, o paciente é cuidado por um familiar
também idoso e doente. DUARTE e DIOGO (2000) dizem que é muito
importante a investigação dessa rede de suporte social.

24

Hipoacusia: Diminuição da acuidade auditiva.
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4.4.2 O Cuidador

A respeito do cuidador, os relatórios sociais revelaram informações
referentes ao seu estado físico, psicológico e socioeconômico, sua relação com
a prestação dos cuidados ao paciente e sua relação com o PAD-HU.

Tabela 34 – Cuidador segundo estado físico, psicológico e socioeconômico,
relação com a prestação dos cuidados e relação com o PAD-HU.
CUIDADOR

n

%

TOTAL DOS ATENDIMENTOS

72

100,0

Estado físico, psicológico e socioeconômico.

32

44,4

Relação com a prestação dos cuidados: há quanto tempo cuida do paciente;
compreensão sobre a situação de doença; dinâmica e qualidade dos cuidados e
apoios recebidos.

29

40,3

Relação com o PAD-HU: grau de adesão às orientações; compreensão sobre o
funcionamento do programa.

08

11,1

TOTAL

69

95,8

Fonte: Relatório social do PAD-HU.

As informações que dizem respeito ao cuidador somaram um total de
95,8%, ou seja, em quase todos os atendimentos, o cuidador foi foco de
avaliação do Serviço Social. Dentre essas informações os aspectos relativos ao
estado físico, psicológico e socioeconômico do cuidador, foram registrados em
44,4% dos atendimentos, seguido da sua relação com a prestação dos
cuidados 40,3% e, por último, da sua relação com o PAD-HU, 11,1%.
A importância dada ao cuidador na avaliação social do PAD-HU está
coerente com a literatura que trata do assunto. Segundo DUARTE e DIOGO
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(2000) o cuidador é um dos itens importantes a ser considerado na avaliação
dos pacientes em atendimento domiciliar.
Os registros dos aspectos referentes ao estado físico, psicológico e
social do cuidador, encontrados nos relatórios sociais do PAD-HU, são
semelhantes aos observados por DIOGO et al (2000) que sugerem a avaliação
do cuidador segundo esses mesmos aspectos, ou seja, seu estado de saúde
física, psíquica e social.
De acordo com esses autores, os seguintes aspectos devem fazer parte
da avaliação do cuidador: “avaliar sua capacidade funcional, seu grau de
ansiedade, a existência ou não de sintomas depressivos, o isolamento social
auto-imposto ou submetido por outros. Medir a carga de trabalho, o quanto o
cuidado afeta a sua saúde física (coluna, joelhos, cansaço), suas emoções e
afetividade

(desespero,

angústia,

ansiedade,

tristeza,

expectativas,

sentimentos de culpa) e sua vida social (o quanto se isolou, se teve ou não de
abandonar o emprego, seu círculo de amizades, os relacionamentos com os
filhos, outros relacionamentos familiares, sensação de abandono)” (DIOGO et
al, 2000:152). Além disso, verificar a sua habilidade de prestar o cuidado e de
realizar os procedimentos necessários ao bem-estar do paciente.

4.4.3 A Família

Os relatórios sociais do PAD-HU revelaram, com respeito à família,
aspectos referentes à sua composição e renda, sua relação com paciente e
com o PAD-HU.
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Tabela 35 – Família segundo composição e renda, relação com o paciente e
relação com o PAD-HU.
FAMÍLIA

N

%

TOTAL DOS ATENDIMENTOS

72

100,0

Composição e renda: composição familiar domiciliar e extra-domiciliar; situação
socioeconômica de cada membro, comprometimento da renda com a situação de
doença.

33

45,8

Relação com o paciente: como se dá o relacionamento e se existem indícios de
maus-tratos, formas de organização, participação e dinâmica dos cuidados;
alterações ocorridas no cotidiano em função da situação de doença;
compreensão sobre estado de saúde; influência cultural e/ou religiosa no
tratamento.

58

80,6

Relação com o PAD-HU: grau de adesão às orientações; compreensão sobre
seu papel no tratamento domiciliar.

08

11,1

TOTAL

99

137,5

Fonte: Relatório social do PAD-HU.

Dentre todas as categorias foco de observação e investigação da
assistente social durante os atendimentos do PAD-HU, a família apareceu
como a principal (137,5%) sendo objeto de atenção em todos os atendimentos,
nos quais mais de uma observação se referiu a ela.
Para LEME (2000:118) o profissional de saúde deve ocupar-se em
conhecer as “condições de apoio familiar, ambiente físico e psíquico da vida do
paciente”.
No que se refere à composição e a renda familiar DIOGO et al
(2000:150) acreditam que é necessário “investigar, de forma cuidadosa, a
situação econômica, pessoal e familiar. A situação é tranqüila do ponto de vista
financeiro? Estão passando por momentos de dificuldade? Há dependência do
idoso frente a seus familiares ou a seu cuidador? Se há, também existe relação
de poder, de dominação, com perda de autonomia por parte do idoso? Isto tem
causado conflitos ou o paciente, submisso, reage depressivamente? A família
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divide os custos do cuidado ou o cuidador principal arca com todas as
despesas?”.
“A investigação socioeconômica tem de ser objetiva, franca e precisa. As
condutas, para serem mais adequadas, necessitarão apoiar-se nela” (DIOGO
et al, 2000:151).
Quanto ao relacionamento familiar com o paciente, LEME (2000) chama
a atenção para as formas possíveis de relacionamento, inclusive aqueles em
que existem os seguintes tipos de maus-tratos: agressões físicas (beliscões,
tapas, etc.), agressões psíquicas ou emocionais (insultos, humilhações,
tratamento infantilizado, etc.), exploração material (tomar posse de pensões ou
aposentadorias, forçar assinatura de procurações, etc.) e, por fim, a negligência
que pode ser dividida em voluntária (deixar de prestar os cuidados devidos
como forma de punição) e a negligência involuntária (deixar de prestar os
cuidados devidos seja por ignorância ou por incapacidade física). Outros
motivos que podem aumentar o risco de agressão: paciente demente,
antecedentes de toxicodependência ou psicopatia nos cuidadores, residência
com ambiente insatisfatório, dependência material do cuidador em relação aos
cuidados ou viver em ambiente tradicionalmente violento.
DIOGO et al (2000:150) citam que no atendimento domiciliar há um
binômio (paciente x cuidador) e às vezes um triângulo (paciente x cuidador x
família), nos quais é preciso avaliar: “qual o interjogo e a inter-relação? Há
relação de poder? Há interdependência? Ou dominação? A autonomia do
paciente está assegurada?”.
ÂNGELO (2000:30) refere que as famílias vivem momentos de
transições, e um deles ocorre justamente quando os idosos passam a recorrer
aos filhos para certos apoios que sempre foram dados por eles. Desta maneira,
é importante observar: “quem é a família, quem está presente junto ao idoso,
quem está realinhando seus papéis para acomodar novas funções, como a
família vive suas transições”. Outras categorias importantes a serem
consideradas na observação da família: a sua estrutura, o seu desenvolvimento
e o seu funcionamento.
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DUARTE e DIOGO (2000) observam que a família tem sua dinâmica
própria de funcionamento que se deve em grande parte ao paciente que é o
responsável provável pela configuração da sua estrutura. As autoras falam do
cuidado que os profissionais devem ter ao fazer uma avaliação ou julgamento
do contexto familiar para não se deixarem levar por suas próprias crenças e
valores.

4.4.4 O domicílio

No que se refere à categoria domicílio, foram encontradas anotações
relativas à acomodação do paciente, à relação de propriedade e ao ambiente
de moradia.
Tabela 36 – Domicílio segundo acomodação do paciente, propriedade do
domicílio e condições do ambiente.
DOMICÍLIO

n

%

TOTAL DOS ATENDIMENTOS

72

100,0

Acomodação do paciente, propriedade do domicílio e ambiente: condição da
acomodação do paciente; relação de propriedade do domicílio com seus
moradores e situação do ambiente de modo geral (salubridade, espaço, etc).

38

52,8

TOTAL

38

52,8

Fonte: Relatório social do PAD-HU.

Em 52,8% dos atendimentos foram observadas as condições de
acomodação do paciente, a relação de propriedade do domicílio e a situação
do ambiente de moradia.
DUARTE e DIOGO (2000) afirmam que o ponto chave a ser considerado
é que o domicílio pertence ao idoso e à sua família. Toda vez que a equipe for
propor algum tipo de mudança esta deve estar de comum acordo com os
moradores. As autoras afirmam ainda que “o conhecimento da real situação
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existente no domicílio do idoso é uma informação essencial para uma completa
e mais correta avaliação do caso apresentado e o estabelecimento de medidas
mais eficazes para administrar a terapêutica a ser adotada (...)” (pg.10). As
autoras defendem que o ambiente do idoso deve ser apropriado para as
condições impostas por sua situação de dependência.
LEME (2000) acredita, que grande parte das condições de vida do
paciente, só podem ser verificadas no seu próprio local de moradia, o que
levaria a um correto diagnóstico e tratamento. Exemplo disso são os casos de
quedas freqüentes em que o conhecimento das condições arquitetônicas do
domicílio seria fundamental para a orientação do paciente e da família.
DIOGO et al (2000) reconhecem a importância da avaliação do
domicílio, especialmente para evitar quedas e facilitar a locomoção do idoso,
sempre tomando o cuidado de não propor mudanças inatingíveis.
Outro fator, também considerado por DIOGO et al (2000), é a avaliação
do domicílio não só internamente, mas na sua localização geográfica. Existem
lugares totalmente desprovidos de equipamentos de saúde e sociais aonde não
existe uma rede comunitária que possa prestar algum tipo de apoio. Este dado
também deve fazer parte da avaliação do domicílio.
Ainda na visão de DIOGO et al (2000:152) “uma das metas
gerontológicas é garantir a manutenção do idoso, o máximo possível, em seu
próprio meio. É preferível que permaneça em sua casa, desde que sua
condição de saúde e os fatores socioeconômicos o permitam. Acomodação em
uma instituição significa separação da família, perda de identidade e
privacidade, dos valores culturais, podendo significar ruptura com seu passado
e sua história, com todas as conseqüências nefastas sobre sua saúde
psíquica”.
Os referidos autores sugerem o que deve ser avaliado no ambiente de
moradia do idoso: “espaço disponível: atentar para a quantidade e qualidade
dos móveis, presença de tapetes e cômodos apertados. Recursos físicos e
humanos disponíveis: avaliar a ajuda necessária de outra pessoa (familiares,
cuidador) para a realização das atividades diárias, uso de acessórios como
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cadeira de rodas, andador, muletas e bengala. Iluminação natural e artificial:
avaliar a quantidade e qualidade da luz. Hábitos: é importante a avaliação dos
hábitos anteriores do idoso, ou seja, quanto à prática de alguma atividade
física, ocupação, freqüência das saídas de casa e relacionar estas atividades
com outras domiciliares de possível realização. Ambiente agradável para o
idoso: que possa estimulá-lo para tais atividades” (DUARTE et al, 2000:162).

103

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa, sobre a avaliação social do idoso dependente atendido
no Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário (PAD-HU) da
Universidade de São Paulo, local aonde trabalhamos como assistente social,
foi fruto das inquietações da nossa própria prática profissional junto aos
pacientes, seus cuidadores e familiares, e junto à equipe multiprofissional do
PAD-HU. Também foi um resultado da insatisfação teórico-metodológica que
trazíamos desde a graduação.
A partir da pesquisa bibliográfica que realizamos, começamos a
visualizar a avaliação social sob os vários ângulos possíveis, e percorremos
vários caminhos até chegarmos à forma e conteúdo que ora se apresenta
neste trabalho.
Após as idas e vindas na construção do quadro teórico, fomos a campo
e obtivemos os dados que nos ajudaram a visualizar ainda mais a construção
da avaliação social no PAD-HU.

Quanto à ficha de avaliação social do PAD-HU
Os 11 itens que compõem a Ficha de Avaliação Social do PAD-HU,
foram analisados neste trabalho acadêmico. Os principais resultados obtidos
foram os seguintes:
Com relação aos itens identificação do paciente, procedência, recursos
de saúde utilizados e recursos sociais utilizados: 75% dos pacientes tinham
idade entre 70 e 89 anos; 50% eram homens ou mulheres; 66,7% tinham a cor
branca; 50% eram viúvos; 54,2% professavam a religião católica; 37,5%
residiam no bairro do Morumbi pertencente ao subdistrito do Butantã; 70,9%
não tinham vínculo com a Universidade de São Paulo (USP); 45,8% dos
pedidos de atendimento domiciliar eram provenientes da enfermaria de clínica
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médica do HU; 58,3% dos pacientes utilizam outros serviços de saúde além do
HU e, do total desses serviços, 50,0% eram Unidades Básicas de Saúde
(UBS’s) e 70,9% dos pacientes não utilizavam serviços de assistência social.
No item composição familiar do domicílio foi demonstrado, que 50% dos
pacientes moravam com três ou quatro pessoas na casa e, dessas pessoas,
25% eram esposas e filhos; 50% dos domicílios tinham outros idosos; 29,9%
das pessoas residentes não concluíram o primeiro grau; 41,7% dos pacientes
também não o concluíram; 53,7% das pessoas trabalham em várias ocupações
das quais somente uma, tinha ocupação de nível superior; 41,5% delas
ganhavam entre um e cinco salários mínimos, 54,3% dos pacientes eram
aposentados e 41,4% deles, tinham renda de até um salário mínimo.
Nos itens situação habitacional, cômodo destinado ao paciente,
equipamentos de apoio e meio de transporte, os dados permitiram observar
que 70,8% dos pacientes moravam em casas térreas, 79,2% de alvenaria e
70,8% com escadas; 50% das casas tinham dois dormitórios e 66,7% delas,
eram próprias. 83,3% dos pacientes dormiam ou descansavam em quartos;
50,0% deles, em camas de solteiro; 62,6% utilizavam o mesmo banheiro que
as outras pessoas da casa e 95,8% dos banheiros eram localizados dentro das
casas. 50,0% dos domicílios tinham algum tipo de equipamento médicohospitalar, sendo que do total desses equipamentos, 42,9% eram cadeiras de
banho e 47,7% eram próprios. 29,2% das famílias utilizavam transporte próprio
quando precisavam remover o paciente de casa.
Com relação aos cuidadores, os dados revelaram que 90,0% deles eram
mulheres; 57% tinham idade entre 40 e 59 anos; 43,0% eram filhas; 66,0%
residiam no mesmo endereço que o paciente; 77,0% não receberam nenhum
tipo de treinamento para cuidar do idoso em casa e 47,0% já cuidavam do
paciente antes da introdução do PAD-HU.
As anotações feitas pelas assistentes sociais no item observações da
Ficha de Avaliação Social foram as seguintes:
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•

Com relação ao paciente: outras informações sobre o estado de
saúde; quantidade de filhos; se o diagnóstico é recente; se sempre
morou no endereço para onde irá após a alta hospitalar;

•

Com relação ao cuidador: estado civil e filhos; dúvidas diversas
referidas durante a entrevista e que poderão ser sanadas pela equipe
quando do início do atendimento; estado emocional; tipos de apoios
recebidos: empregada doméstica ou faxineira na casa, etc.;

•

Com relação à família: com se dá a dinâmica familiar com relação
aos cuidados (quem participa e como participa); se existem outras
pessoas no domicílio que também necessitam de cuidados especiais
como crianças ou outros doentes.

Quanto ao relatório social do PAD-HU
Os relatórios sociais do PAD-HU foram analisados de acordo com o
número de atendimentos feitos pela assistente social e segundo as categorias:
paciente, cuidador, família e domicílio. Os dados que apareceram em primeiro
lugar nas quatro categorias foram os seguintes:
Categoria paciente: aspectos bio-psico-sociais (24,0%). Categoria
cuidador: estado físico, psicológico e socioeconômico (32,0%). Categoria
família: relação com o paciente (58,0%). Categoria domicílio: acomodação,
propriedade e ambiente (38,0%).

Conclusões
Após o estudo bibliográfico e a análise dos dados, é possível elencar,
por hora, as seguintes conclusões:
♣ A assistência domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde que
vem crescendo muito nos últimos tempos. Esta prática de assistência é feita
por equipes multiprofissionais das quais o assistente social faz parte. A
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principal característica da assistência domiciliar é o fato de o atendimento ser
feito dentro da casa do paciente, o que muda completamente a assistência
oferecida. Sendo o idoso o principal usuário da assistência domiciliar, e com o
aumento de idosos da população brasileira e mundial, faz-se necessário
capacitar profissionais para os tipos de atendimento desta população, além de
políticas públicas de proteção social.

♣ O domicílio é um lugar de privacidades, onde se gesta a história de
vida familiar. Cabe aos profissionais que nele atuam, demonstrar respeito,
educação e capacitação técnica para intervir neste ambiente. O que deve
nortear qualquer prática profissional no domicílio, é a convicção de que aquele
lugar pertence à outra pessoa que deve ser respeitada nas suas
peculiaridades.

♣ O Serviço Social é uma profissão eminentemente interventiva que se
apropria dos conhecimentos das ciências sociais, desenvolvendo um fazer
específico. Este fazer é passível de ser transmitido, modificado e superado de
acordo com seus agentes e com as demandas impostas pelas transformações
societárias. O fato de não ter uma base teórico-metodológica própria, não
impede o Serviço Social de construir novos conhecimentos ou novos saberes,
a partir da sua experiência peculiar de intervenção na realidade social. Esta
produção de conhecimentos contribui para o enriquecimento da prática, do
arcabouço teórico e da identidade profissional.

♣ Institucionalmente, o Serviço Social se insere nos processos de
trabalho, tendo uma autonomia relativa. O limite desta autonomia está nos
objetivos e limites institucionais e nos recursos de que dispõe, na instituição e
nas políticas públicas para o atendimento das necessidades dos usuários. No
espaço de atuação direta com o usuário, o assistente social é um profissional
autônomo na medida em que tem o atendimento sob sua responsabilidade
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podendo operacionalizá-lo independentemente. Desta forma, é importante ter
clareza sobre o conteúdo e as condições do trabalho que se desenvolve na
instituição para que, a partir deste conhecimento, haja condições de avanço e
superação.

♣

É

importante

que

o

Assistente

Social,

sistematize

seus

procedimentos operativos para que seja capaz de dar respostas e acompanhar
as transformações da sociedade que exigem um profissional que, além de
capacitado tecnicamente, seja crítico, criativo, propositivo, capaz de interagir
dentro do movimento do real; um profissional que caminhe dentro da história e
não às margens desta, participando permanentemente de sua construção.

♣ A Ficha de Avaliação Social do PAD-HU abrange um grande
número de informações de interesse institucional e profissional, se propõe a
definir se o paciente é ou não elegível para o atendimento domiciliar e abarca
vários aspectos sócio-familiares que serão utilizados, geralmente por toda a
equipe, durante o atendimento domiciliar. Mas, a Ficha de Avaliação Social do
PAD-HU é incompleta e, não haveria de ser diferente. Ela é incompleta, porque
a avaliação social pontual, num dado espaço e momento, nunca poderia ser
completa.
O que dá completude à Ficha de Avaliação Social do PAD-HU, são as
avaliações sociais sucessivas feitas durante o processo de atendimento do
Serviço Social no PAD-HU. Mas, da mesma forma, as avaliações sociais
subseqüentes, se analisadas isoladamente, também são incompletas.

♣

Os dados extraídos dos Relatórios Sociais do PAD-HU

evidenciaram que esses relatórios, além de registrarem a intervenção
profissional e o planejamento de novas ações, complementavam informações
acerca do paciente, seu cuidador e sua família e domicílio durante todo o
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processo de atendimento. Os Relatórios Sociais eram registros, atualizados,
das mudanças ocorridas na estrutura e dinâmica e no contexto sócio-familiar
que cercava o paciente.

♣ A avaliação social deve ser estudada do ponto de vista das três
dimensões presentes na prática profissional do assistente social: dimensão
teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Ambas as dimensões,
são complementares e interdependentes. Cada uma tem sua forma de
expressão na ação profissional. A dimensão técnico-operativa expressa-se pelo
conjunto de instrumentos e técnicas que são meios de trabalho, utilizados em
todas as fases da ação profissional. Neste sentido, a avaliação social é um
instrumento de trabalho do assistente social, com o qual este profissional se
aproxima do usuário e obtêm as informações necessárias aos objetivos da
ação. Assim, a avaliação social é um meio para o alcance de um fim fazendo
parte do arsenal técnico por meio do qual o assistente social dá concretude,
operacionaliza, objetiva e dá visibilidade à sua ação.

♣ A avaliação social tem por finalidade, o conhecimento da realidade
de vida do usuário nas suas relações com as pessoas e o meio em que vive.
Objetiva provocar o esclarecimento de uma situação para uma tomada de
consciência, pelo próprio usuário, dos problemas e condições que os geram, a
fim de que ele possa elaborar os meios e estratégias para resolvê-los. O
conhecimento obtido pelo usuário neste processo, pode conduzir a uma ação
para transformação da sua realidade. Neste sentido, a avaliação social é,
também, uma intervenção.

Æ Concluímos então, que a avaliação social deve ser feita em todos os
contatos da assistente social com o paciente, seu cuidador e sua família,
durante todo o atendimento, configurando-se em um processo avaliativo. As
informações obtidas num certo momento devem ser comparadas com outras
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obtidas em momentos e circunstâncias diferentes. Não se pode determinar os
resultados de uma única avaliação como a única verdade acerca daquele
paciente. O processo avaliativo deve acompanhar o processo interventivo,
mesmo porque o ser humano muda em todos os momentos e suas condições
de vida mudam também.

O propósito inicial deste estudo era apresentar como produto final, uma
espécie de “roteiro de avaliação social na assistência domiciliar”. Concluímos
que isto não é possível, pois seria uma maneira de reduzir e limitar a
autonomia, a criatividade e a capacidade do profissional durante o
procedimento de avaliação social. Também não acreditamos que seja possível
indicar um “roteiro de avaliação social conforme as características do PAD-HU”.
Sendo assim, sentimo-nos à vontade para registrar algumas “sugestões de
aspectos a serem considerados na avaliação social do idoso dependente
em assistência domiciliar”:

•

Aspectos

físicos,

culturais,

religiosos,

emocionais

e

socioeconômicos:
É necessário observar as linguagens verbais e não-verbais presentes
nos aspectos físicos, culturais, religiosos emocionais e socioeconômicos do
paciente, seu cuidador e sua família. Verificar se existem relações de poder e
dependência. Se o paciente consegue exercer autonomia ou se é vítima de
algum tipo de abuso ou maus-tratos, que pode ser físico, psicológico e/ou
financeiro.
No seu aspecto físico, observar o que o paciente faz sozinho e para que
necessita de ajuda. Estimular a independência.
Os aspectos culturais e religiosos podem, da mesma forma, impedir que
o tratamento se realize. Por isso, é importante conhecer suas crenças
religiosas e culturais.
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O aspecto socioeconômico pode impedir que o tratamento seja posto em
prática e, muitas vezes, a família não o vai declarar. Conhecer o aspecto
socioeconômico é fundamental para adequar o tratamento à real possibilidade
financeira da família.

•

Apectos da composição, estrutura e dinâmica familiar:

Embora seja o paciente o foco principal da assistência, não se pode
perder de vista sua família. Muitas vezes, a estrutura familiar foi construída pelo
próprio paciente e ele a mantêm. Famílias já propensas à desestruturação por
doenças tendem a se desestruturarem ainda mais por um episódio trágico.
Toda a família, de uma forma ou de outra, é influenciada pelo fato de ter um
doente em casa. A dinâmica familiar é drasticamente alterada com o processo
de cuidados de uma pessoa idosa dependente. Reuniões com a família podem
ser muito úteis para ajudá-la a vivenciar esta situação da melhor forma
possível.
Há casos em que a convivência familiar é maléfica para o paciente,
sendo necessário, indicar a institucionalização em asilos ou casas de repouso
para idosos. Esta iniciativa é bastante drástica e pode comprometer a saúde
psicológica e social do paciente. Ela só deve ser tomada em situações de
maus-tratos que coloquem em risco a integridade física e psicológica do
paciente ou outras situações familiares, como dificuldade financeira e/ou
inexistência de cuidador, em que todas as alternativas para a manutenção do
idoso no domicílio foram esgotadas.

•

Aspectos relacionados aos cuidados:

Cuidar de uma pessoa idosa, dependente, com várias doenças crônicas,
durante 24 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados, sem férias ou
períodos de descanso, não é uma situação fácil.
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No início da prestação dos cuidados normalmente várias pessoas da
família, vizinhos e amigos se oferecem para ajudar. Com o passar do tempo,
esta tarefa acaba ficando para uma única pessoa que geralmente é mulher e
tem mais de 50 anos de idade. É certo que esta pessoa ficará cansada ou
possivelmente, até doente.
A situação de estresse devido aos cuidados pode levar a vários
problemas: maus-tratos ao idoso, má qualidade nos cuidados diários,
problemas de saúde do cuidador, entre outros. É importante ficar atento ao
surgimento destes sinais e tomar medidas para ajudar o cuidador. Uma das
possibilidades é, também, a reunião familiar na qual possa ser abordada a
questão da participação das outras pessoas e a divisão de responsabilidades.

•

Aspectos do domicílio:

O domicílio fala por si só e sua linguagem deve ser “ouvida” e
decodificada. É importante observar suas condições de salubridade: espaço,
iluminação, ventilação, higiene e organização. O ambiente de moradia deve
estar em condições apropriadas para a permanência do idoso dependente e
das outras pessoas que nele residem.

•

Aspectos relacionados ao suporte social25:

No Brasil, os serviços de assistência social para os cuidadores familiares
de idosos dependentes ainda são raros. Os serviços de saúde oferecidos aos
idosos, normalmente são insuficientes e destinados ao doente e não à pessoa
que dele cuida. É importante identificar os recursos existentes e articulá-los de
maneira a formar uma rede de serviços diferentes e complementares entre si.
Os serviços de assistência domiciliar devem conhecer e articular-se com outros
recursos e programas, para com eles formar redes de suporte mais
abrangentes.

25

Este assunto é nosso tema de doutorado, já em planejamento.
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Uma das formas de suporte social são as ações informais que existem
na própria comunidade aonde o paciente reside. Vizinhos, amigos, igreja local,
associação de moradores, etc., podem, de maneiras diferentes, prestar algum
tipo de suporte.
O cuidador familiar deve ser orientado a informar-se sobre os serviços
existentes e deles fazer uso para que, dessa forma, obtenha o apoio de que
necessita para continuar desempenhando a tarefa de cuidar do idoso
dependente em casa.
Cabe aos profissionais que trabalham com idosos dependentes,
especialmente o assistente social, informar-se sobre os recursos existentes
para orientar e encaminhar às famílias.

•

Aspectos

relacionados

aos

critérios

de

elegibilidade

estabelecidos pela instituição:
Todo programa de assistência domiciliar tem seus critérios de inclusão.
Na maior parte deles, são os seguintes: ter indicação do ponto de vista médico,
morar dentro da área de abrangência do atendimento e ter cuidador familiar.
Normalmente, cabe ao assistente social a avaliação destes dois últimos
fatores.
A análise destes fatores, somente, reduz a ação profissional. Além
deles, é necessário conhecer as expectativas familiares com relação ao
tratamento domiciliar, o contexto familiar e a disponibilidade de cada membro.
A análise cuidadosa destes aspectos permitirá dizer se o tratamento é
realmente indicado para o caso.
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---------- * ----------

Não há dúvidas de que os resultados deste trabalho contribuirão para
uma melhor sistematização da nossa prática profissional como assistente
social do Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo e das colegas assistentes sociais com as quais
trabalhamos na instituição. Além disso, este trabalho acadêmico poderá
também contribuir com todas as equipes com as quais interagimos e outras,
semelhantes, de serviços de assistência domiciliar.
Seria muito importante que o produto deste trabalho acadêmico
ultrapasse os muros da instituição hospitalar onde foi originado e alcance
assistentes sociais e outros profissionais que vêem se empenhando no
aperfeiçoamento do instrumental técnico-operativo do Serviço Social e da
assistência domiciliar no Brasil.
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ANEXOS

ANEXO I – Ficha de Avaliação Social do PAD-HU

FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
Nome:....................................................................... ID:..............D. N.:.................
Endereço:...............................................................................................................
Bairro:.....................................................CEP:........................Cidade:...................
AT.
HU:……………………….Mat.HU:…………………………Mat.UBS:……………….
Sexo: M ( ) F ( ) Cor:....................Estado Civil:..................Religião:.................
Ponto de Referência:.............................................................................................
Fone Residencial:..............................

Outros:....................................................

FUNCIONÁRIO USP Æ Inativo ( ) Ativo ( ) Unidade:.........Função:................
Dependente de Funcionário USP( ) Nome:.........................................................
Parentesco:....................Unidade:.................Função:.....................Ramal:...........

2. PROCEDÊNCIA
HUÆ ( ) Enfermaria ( ) Ambulatório ( ) Pronto Atendimento CLÍNICA:..........
PSF Æ Boa Vista ( ) Centro de Saúde Escola Butantã ( ) Vila Dalva ( ) São
Jorge ( ) Paraisópolis ( ) Especialidade:.............................................................
Legenda para clínica e especialidade: CM (Clínica Médica) CC (Clínica Cirúrgica) CP (Clínica Pediátrica) CO (Clínica
Obstétrica) Gen (Generalista)

3. RECURSOS DE SAÚDE UTILIZADOS
Unidade Básica de Saúde..................... Ambulatório de Espacialidades..............
Hospital/Pronto Socorro......................Plano de Saúde................Particular..........
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4. RECURSOS SOCIAIS UTILIZADOS................................................................
5. COMPOSIÇÃO FAMILIAR DO DOMICÍLIO
GRAU DE
NOME PARENTESCO IDADE INSTRUÇÃO OCUPAÇÃO

RENDA
(SM)

Legenda para Grau de Instrução: A (alfabetizado) SA (semi-alfabetizado) NA (não alfabetizado) EF (ensino
fundamental) EM (ensino médio) ES (ensino superior) C (completo) I (incompleto)
Obs.: Mencionar nos casos de EF, EM e ES se, Completo ou Incompleto / no caso do ES, mencionar também
o curso.

6. SITUAÇÃO HABITACIONAL
BARRACO: Térreo ( ) Sobrado ( )

CASA: Térrea ( ) Sobrado ( )

APARTAMENTO ( )

SITUAÇÃO: Própria ( ) Cedida ( ) por................Alugada ( ) R$................Financiada R$...........
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Alvenaria ( ) Madeira ( ) Bloco ( ) Outro ( )..............................
ACESSO: Elevador

( )

Escada ( )

Nº Degraus / andares..........................................

CÔMODOS: Sala

( )

Cozinha( )

Dormitórios

(

)

BANHEIRO: Interno

( )

Externo ( )

Unifamiliar: Sim (

)

Não ( )

7. ACOMODAÇÃO DO PACIENTE
Cômodo destinado:

Quarto ( )

Sala ( )

Acomodado em:

Cama hospitalar ( )
Sofá ( ) Berço ( )

Banheiro privativo:

Sim ( )

Outro ( )................................................

Cama de casal ( )
Cama de solteiro ( )
Outros ( )...........................................................

Não ( )

8. EQUIPAMENTOS DE APOIO
Cadeira de rodas (

) Cadeira de banho (

..................................
Aspirador ( )

) Andador (

) Inalador (

)

.................................... ..................... ....................

Rampa ( )
...................

Oxigênio/Concentrador ( )

Cama Hospitalar ( )

Outros ( )

................... ....................................

............................

...............

Legenda: P (próprio) L (locado) E (emprestado) D (Doado)
Obs.: Mencionar a procedência (empresa que loca ou pessoa que emprestou/doou, etc.)

9. MEIO DE TRANSPORTE
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Próprio (
Resgate (

) Parentes (
)

Nenhum (

)

Amigos (

)

Prefeitura( )

Táxi (

) Transporte Coletivo (

)

)

10. CUIDADOR (ES)
Nome:.................................................... Idade:..............................Grau Parentesco:.....................
Mesmo endereço do paciente Sim( ) Não ( ) Remunerado Não ( ) Sim ( ) R$...................
Treinamento formal

Sim( ) Não ( )

Já cuidava do paciente

Sim( ) Não ( ) Há quanto tempo:............................................

Obs:.................................................................................................................................................

Nome:.................................................... Idade:..............................Grau Parentesco:.....................
Mesmo endereço do paciente Sim( ) Não ( ) Remunerado Não ( ) Sim ( ) R$...................
Treinamento formal

Sim( ) Não ( )

Já cuidava do paciente

Sim( ) Não ( ) Há quanto tempo:............................................

Obs:.................................................................................................................................................

11. OBSERVAÇÕES
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL
ELEGÍVEL

(

INELEGÍVEL (

)
) MOTIVO: ........................................................................................................
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ANEXO II - Pedido de Assistência Domiciliária do PAD-HU

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA

Nº MATR.HU:

Nº RH

Nº DO LEITO:

PACIENTE:

IDADE:

CLÍNICA:

ENFERMARIA (

)

SEXO:

AMBULATÓRIO (

MÉDICO RESPONSÁVEL:

)

CRM:

DATA DA INTERNAÇÃO:

REINTERNAÇÃO ( ) SIM

DATA PREVISTA PARA ALTA::

(

) NÃO

DATA DO PEDIDO:

DIAGNÓSTICO DE ALTA:

RESUMO CLÍNICO:

MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA ALTA/POSOLOGIA:

CUIDADOS NECESSÁRIOS:

CURATIVOS:

ÚLCERA DE PRESSÃO:
SONDA: (

) SIM

PARECER DO PAD:

(
(

) NÃO

(

)

SIM

) NÃO

-

TIPO:

LOCAL

GRAU:
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PREENCHER SOMENTE SE O PACIENTE É INDICADO PARA O POD
(PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILAR)

Gasometria Arterial em ar ambiente com 20mim de repouso absoluto.______/______/______
PH=_____

pO2=_____mmHg

pCO2=_______mmHg

Sat.O2=_______%

Prescrição atual de oxigênio terapia ____litros de oxigênio por minuto durante_____horas/dia

Prescrição recomendada:
_____________litros de oxigênio por minuto durante repouso
_____________litros de oxigênio por minuto durante atividade
_____________litros de oxigênio por minuto durante sono

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Oxigenoterapia contínua com paciente em repouso: (sem falar por pelo menos 20 minutos)
PaO2 ≤ 55 mmHg ou Sa O2 ≤ 88% ou
PaO2 56 - 59 mmHg associado a:

¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

edema causado por ICC descompensada;
evidência de cor pulmonale;
hematócrito ≥ 56%

Paciente deve ser aderente ao tratamento farmacológico adequado.
Ter deixado de fumar, caso fumante.

OBS:
•

Solicitar PAD com antecedência de pelo menos 7 dias antes da alta.

•

Não esquecer de avisar o PAD quando da alta.

Ramal: 9481/9229/9213.
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ANEXO III – Termo de Orientação aos amiliares
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIÁRIO - PAD
TERMO DE ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES

1 – Critérios para admissão e permanência do paciente no programa:
•
•
•
•
•

Ser usuário matriculado no HU, pertencente à Comunidade USP ou Butantã.;
Apresentar necessidade de atenção multiprofissional;
Ser elegível conforme avaliação da equipe multiprofissional do PAD;
Morar dentro da área de abrangência: Rio Pequeno, Raposo Tavares, Vila Sônia, Morumbi,
Butantã;
Ter cuidador familiar responsável, por 24h, maior de 18 anos.

2 – Funcionamento do programa:

Equipe Multiprofissional
O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional. A família e o paciente devem
aceitar o atendimento de todos os membros da equipe.

Transporte
O programa não dispõe de veículo para remover o paciente em situação de emergência,
consultas, exames, atendimento em reabilitação, etc.

Emergência
A família deverá providenciar o encaminhamento do paciente, em veículo por ela
providenciado, ao Pronto Socorro do HU ou ao mais próximo da residência.
“O PAD não substitui o Hospital ou o Pronto Socorro”.

Visita
Cabe à equipe do PAD definir a periodicidade das visitas considerando sempre a complexidade
da doença, o nível de cuidados e as características da família/cuidador. No dia da visita, deixar
o paciente higienizado e aguardando a equipe, juntamente com o cuidador responsável.

Cuidador
O cuidador é o elo entre o paciente, a família e os profissionais do PAD; deverá estar apto a
exercer o cuidado domiciliar e receptivo às orientações da equipe.
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Família
A família deverá organizar-se para a prestação dos cuidados diretos e indiretos ao paciente,
garantindo a viabilidade do atendimento domiciliário.

Material/Medicamento
O PAD-HU não fornece materiais (gazes, luvas, algodão, fraldas descartáveis, etc), bem como
medicamentos.

Equipamentos Hospitalares
A aquisição ou aluguel de equipamentos hospitalares (camas, cadeiras de rodas, cadeira
higiênicas, etc.) é de responsabilidade da família. No caso do eventual empréstimo realizado
pelo PAD, compete à família a conservação, uso adequado e devolução assim que solicitado.

Atendimento por telefone

O PAD funciona de 2ª à 6ª feira das 7h00 às 16h00.
A família/cuidador ou paciente poderão recorrer aos telefones abaixo para orientação e
informação:
3039.9481 - Secretária do PAD
3039.9332 ou 3039.9460 - Serviço Social

Cancelamento do Atendimento
O atendimento poderá ser cancelado caso ocorra:
- Falta de envolvimento ou colaboração do cuidador, do paciente e/ou da família ao
tratamento proposto por qualquer um dos membros da equipe;
- Mudanças no quadro clínico e/ou ou familiar que inviabilizem o tratamento;
- Descumprimento dos critérios iniciais de admissão e permanência;
- Alta, óbito ou Admissão em outro serviço

Fotografia
O PAD poderá fotografar o paciente, família e/ou residência para fins didáticos ou científicos.
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Óbito
Entrar em contato telefônico com o Serviço Social para orientação.
“A Equipe multiprofissional do PAD entende que cuidar é um processo que deve envolver os
profissionais, as famílias, os cuidadores, a comunidade e sobretudo os pacientes. A medida
que esse relacionamento revestir-se cada vez mais de bons vínculos, alto grau de
responsabilidade, respeito, carinho a atenção, maior sucesso terá o tratamento e maior
qualidade de vida terá o usuário”. Equipe do PAD – HU.
DATA:_____/_____/_____
Paciente:_________________________________________________________________
Entrevistado:_______________________________________Parentesco:____________
Ciente das regras de funcionamento do PAD– HU______________________________

Assistente Social:

