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Apresentação do módulo

Seja bem-vindo ao módulo A gestão do cuidado na Atenção Domiciliar!

A primeira unidade apresenta elementos importantes para a compreensão do 
conceito de cuidado e de gestão da clínica, apontando elementos e atividades 
voltadas à abordagem centrada na pessoa.

Na unidade 2, são abordadas as competências profissionais na assistência 
domiciliar, caracterizadas por um conjunto de ações contextualizadas e funda-
mentadas nas necessidades singulares das pessoas, prestadas em domicílio e 
integradas às Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Na terceira unidade, apresentam-se instrumentos de uso sistemático a serem 
utilizados na prática multiprofissional com abordagem centrada na pessoa. 
Com a importância de se estabelecer uma boa relação clínica, em um cenário 
específico, destaca-se a necessidade de desenvolver uma postura empática 
para assegurar o cuidado efetivo das pessoas, da família e da comunidade.

A unidade 4 expõe aspectos importantes a serem considerados para a realiza-
ção de uma abordagem qualificada à pessoa que está sendo o foco do cuidado, 
bem como à sua família. O primeiro contato com os familiares e cuidadores é 
um importante momento para estabelecer vínculo e gerar confiança, aspectos 
fundamentais para a boa comunicação e o sucesso dos momentos posteriores.



Na unidade 5, aborda-se de maneira sucinta a complexidade do trabalho em 
saúde e da Atenção Domiciliar, tendo por fundamento a compreensão ampliada 
do processo saúde-doença, com o auxílio das ferramentas Clínica Ampliada e 
Projeto Terapêutico Singular. Desejamos a você bons estudos!

Objetivos específicos do módulo

Ao final do módulo, você deverá ser capaz de:

•	 compreender o conceito de cuidado e reconhecer as competências pro-
fissionais na esfera do cuidado;

•	 identificar a importância do reconhecimento antecipatório das necessi-
dades de cuidado;

•	 conhecer as ferramentas de realização da gestão do cuidado na Aten-
ção Domiciliar;

•	 avaliar a importância e o papel da discussão de caso em equipe na ges-
tão do cuidado domiciliar.

Carga horária do módulo: 30h

Unidades de conteúdo

Unidade 1 – Gestão do cuidado na assistência domiciliar
Unidade 2 – Competências profissionais na assistência domiciliar
Unidade 3 – Abordagem centrada na pessoa como ferramenta de gestão  
                     do cuidado na assistência domiciliar
Unidade 4 – Entrevista de família no cuidado domiciliar
Unidade 5 – Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular



Unidade 1

Gestão do cuidado na 
assistência domiciliar
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Unidade 1

1.1 Introdução da unidade

Para iniciar os estudos neste módulo, convidamos você a relembrar a história 
do Ariovaldo e a notícia de jornal que divulgou o seu acidente. Para isso, acesse 
o Caso Ariovaldo e a Gazeta Santa Fé:

•	 Gazeta de Santa Fé 
<https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6346>

•	 Caso Ariovaldo 
<https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6627>

Nesta sequência, realizamos uma evolução cronológica de como se deram os 
acontecimentos do caso de Ariovaldo. A partir de agora, vamos demonstrar 
como ocorreu a gestão da clínica. Para acompanhar, acesse o texto “Gestão do 
Cuidado: <https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6628>.

https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6346
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6627
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6628
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Gestão do cuidado na assistência domiciliar

Gestão da clínica é um termo genérico que engloba uma série de atividades em 
que os profissionais de saúde devem envolver-se, a fim de manter e melhorar a 
qualidade do cuidado prestado às pessoas assistidas e assegurar a responsa-
bilidade total do sistema para com elas.

Como forma de garantir uma gestão de clínica efetiva, optamos pela sistema-
tização, por meio do método clínico centrado no paciente ou na abordagem 
centrada na pessoa.

Link

Você pode encontrar mais informações sobre as dimensões e os elemen-
tos fundamentais para a gestão do cuidado, assim como situações clíni-
cas e procedimentos mais comuns na Atenção Domiciliar, acessando a 
publicação do Ministério da Saúde: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf> 
ou   <https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=5670>.

1.2 Assistência no domicílio

Por se tratar de um cenário caracterizado 
por diversas particularidades, desenvolver 
assistência no domicílio exige, por parte 
dos profissionais de saúde, uma adaptação 
ou utilização de outras ferramentas espe-
cíficas para a prestação do cuidado. Exige 
também um papel de responsabilidade e 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=5670
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Unidade 1

autonomia dos participantes, que assumem uma proporção diversa, observável 
nas relações que se estabelecem no hospital, consultório ou unidade de saúde.

1.3 Cuidado

O conceito de cuidado é um aspecto fundamen-
tal a ser dominado pela equipe. Ele traduz me-
lhor do que o termo assistência o que se faz no 
domicílio. Devemos ter também uma preocupa-
ção com a utilização de termos, como acama-
dos, para denominar o cuidado ou as pessoas 
que recebem o cuidado no domicílio. Afinal, 
além de não traduzir a realidade da maioria das 
pessoas atendidas (que em geral não estão 
restritas à cama, nem é esse o objetivo final), 
trazem uma conotação de perda de autonomia.

1.4 Habilidades

Existem algumas habilidades que devem 
ser desenvolvidas pelos profissionais no 
cuidado domiciliar:

•	 a gestão do tempo;
•	 a demora permitida;
•	 a observação atenta.
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1.5 Individualização

A individualização e a organização da gestão do cuida-
do devem ser particularizadas à pessoa que o recebe, 
levando diversos aspectos em conta.

1.6 Abordagem centrada na pessoa

A gestão do cuidado na Atenção Domiciliar poderá se 
utilizar de elementos fundamentais, como os listados 
adiante:

•	 acolhimento;
•	 clínica ampliada;
•	 apoio matricial;
•	 projeto terapêutico singular.

A sistematização do cuidado para contemplar a clínica 
ampliada tem como uma das principais ferramentas a 
abordagem centrada na pessoa (ACP).

Link

Obtenha um maior aprofundamento conceitual sobre esses elementos 
fundamentais acessando <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/cad_vol2.pdf> ou <https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/
resource/view.php?id=5670>.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=5670
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=5670
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Unidade 1

1.7 Gestão do cuidado na Atenção Domiciliar

Os profissionais de saúde devem ter claro que, mesmo o domicílio sendo o 
território da pessoa atendida e de sua família, a partir do momento em que 
assumem a responsabilidade técnica pelo cuidado desse paciente eles devem 
realizar uma avaliação clara, exata e técnica para, assim, controlar as ações 
que deverão ser realizadas, mesmo não estando presentes a maior parte do 
tempo no domicílio.

1.8 SOAP

Conhecer e organizar a demanda são aspectos fundamentais ao cuidado domi-
ciliar. Para isto, é necessário ter um sistema de registro adequado e desenvol-
ver uma boa organização da agenda, de acordo com cada caso acompanhado. 

Uma das formas sugeridas é o registro orientado por problemas (SOAP).

Além de possibilitar a coleta das informações, o SOAP estimula o raciocínio 
clínico na identificação, no manejo das necessidades e na definição de respon-
sabilidades da equipe na prestação de cuidado.
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Gestão do cuidado na assistência domiciliar

A organização da agenda da assistência domiciliar deve ser flexível para aten-
der intercorrências e incluir novos pacientes e, ao destinar um tempo para cada 
visita, deve ter flexibilidade para adaptar-se de acordo com cada situação, 
acesso, complexidade do caso, entre outros fatores. 

1.9 Organização

Administrar e reduzir a polifarmácia e o 
excesso de medicamentos é uma das 
formas de obter melhores resultados 
no cuidado. Aqui também se incluem a 
revisão e a organização das técnicas de 
procedimentos, alimentação, curativos e 
sondagens realizadas pelas pessoas ou 
por seus cuidadores. 

A organização e a revisão sistemática do uso da medicação durante a assistên-
cia domiciliar é detalhe que merece dedicação por parte da equipe.

1.10 Identificar pessoas ou famílias hiperutilizadoras

A equipe de cuidados domiciliares deve es-
tar atenta para identificar pessoas ou famí-
lias hiperutilizadoras, que geram estresse e 
ansiedade nos profissionais, podendo com-
prometer sua atuação.
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Nestes casos, para estabelecer um interlocutor e o contrato de cuidado com a 
família, é essencial:

•	 realizar um diagnóstico da situação;
•	 identificar as necessidades de cuidado;
•	 caracterizar o cuidador;
•	 identificar fatores de estresse ou medos;
•	 mapear os familiares e sua atuação dentro dos estágios de enfrenta-

mento da doença;
•	 utilizar a abordagem familiar e suas ferramentas.

1.11 Informar, tranquilizar e 
combinar com a família

Um aspecto que merece atenção espe-
cial da equipe é, diante de situações que 
envolvam final de vida, informar, tranquili-
zar e combinar com a família o processo 
que envolve o óbito, abrangendo desde 
seus aspectos clínicos até os procedi-
mentos legais.

1.12 Gestão da clínica efetiva

O desenvolvimento de uma gestão do cuidado efetiva deve ser a estratégia por 
meio da qual organizações do sistema de saúde são responsáveis por melhorar 
continuamente a qualidade dos seus serviços e assegurar altos padrões de 
atendimento.
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Encerramento da unidade

Parabéns! Você concluiu a primeira unidade deste módulo, Gestão do 
cuidado na Assistência Domiciliar! Nela você pode compreender o con-
ceito de cuidado e de gestão da clínica, apontando elementos e ativida-
des voltadas à abordagem centrada na pessoa.





Unidade 2

Competências profissionais 
na assistência domiciliar
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Unidade 2

2.1 Introdução da unidade

O conjunto de ações realizadas na Atenção Domiciliar requer algumas especifi-
cidades nas competências profissionais, contextualizadas neste cenário espe-
cífico (o domicílio) e coerentes com o cuidado continuado.

2.2 Atenção Domiciliar

A assistência domiciliar consiste numa modalidade de atenção à saúde subs-
titutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de 
ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilita-
ção prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados. Essas 
ações são integradas às Redes de Atenção à Saúde (RAS).

“Espera-se que os profissionais sejam capazes de atuar com criativi-
dade e senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e 
resolutiva, que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação” (BRASIL, 2012).

Algumas considerações devem ser ob-
servadas em relação à implementação de 
competências na assistência domiciliar. 

As competências são intencionalmente 
amplas, a fim de proporcionar uma base 
para o treinamento em qualquer profissão 
da saúde envolvida no cuidado domiciliar.
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Existem variações na forma como es-
sas competências se aplicam, inclusive 
na profundidade de conhecimento ou no 
nível de envolvimento na competência. 
Desta maneira, cada profissão terá de 
determinar como as competências se-
rão incorporadas e ensinadas por seus 
programas de treinamento e medidas 
pela organização e pelo licenciamento.

Cada competência deve considerada 
no contexto das características únicas 
e necessidades das pessoas atendi-
das, com ênfase garantida de ser cen-
trada na pessoa e no cuidado dirigido, 
preservando dignidade, autonomia e 
direitos de cada pessoa atendida.

Essas competências precisam levar 
em conta preferências individuais, et-
nias, culturas, crenças espirituais e ní-

veis de conhecimento em saúde das pessoas e de seus cuidadores. Elas devem 
considerar também os pontos fortes, os déficits e as estratégias adaptativas 
exibidas pela pessoa e por seus cuidadores em lidar com as questões de fim 
de vida e com as mudanças.
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2.3 Promoção da saúde e segurança

No que diz respeito aos aspectos de promoção de saúde e segurança na assis-
tência domiciliar, a equipe deve estar pronta para: 

•	 defender as pessoas e seus cuidadores com intervenções e comporta-
mentos que promovam a saúde física e mental, a nutrição, a função, a 
segurança, a interação social, a independência e a qualidade de vida; 

•	 identificar e informar as pessoas e seus cuidadores sobre as aborda-
gens baseadas em evidências para rastreio, imunizações, promoção da 
saúde e prevenção de doenças; 

•	 avaliar os riscos e barreiras específicas de segurança para pacientes, 
incluindo quedas, maus-tratos e outros riscos em casa; 
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•	 reconhecer os princípios e as práticas do uso de medicamentos de 
modo seguro, adequado e eficaz; 

•	 aplicar o conhecimento sobre as indicações, as contraindicações, os ris-
cos e as alternativas para o uso de restrições físicas e farmacológicas. 

2.4 Avaliação e cuidado continuado

Na avaliação e no cuidado continuado é importante: 

•	 definir o objetivo e os componentes de uma avaliação interdisciplinar e 
abrangente, bem como os papeis individuais que as profissões desem-
penham na realização e interpretação no processo de cuidado domiciliar;

•	 aplicar o conhecimento sobre as mudanças biológicas, físicas, cogniti-
vas, psicológicas e sociais que acometem as pessoas;

•	 escolher, administrar e interpretar uma ferramenta validada, confiável e 
apropriada para uso com um determinado paciente, a fim de avaliar a 
cognição, o humor, a função física, a nutrição e a dor;

•	 demonstrar conhecimento dos sinais e sintomas de alteração da situa-
ção clínica e saber a quem notificar se uma pessoa sob cuidados apre-
sentar tais sinais e sintomas;

•	 desenvolver estratégias de comunicação verbal e não verbal para supe-
rar potenciais limitações sensoriais, de linguagem e cognitivas.
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2.5 Sistema de saúde e benefícios

Em relação ao sistema de saúde é necessário:

•	 servir como um defensor para pessoas e cuidador dentro do sistema de 
saúde e seus cenários.

•	 saber como acessar e compartilhar com as pessoas e seus cuidadores 
informações sobre os benefícios de saúde e assistência.

•	 fornecer informações para as pessoas e seus cuidadores sobre ser-
viços e apoios, como: recursos da comunidade, hospitais, centros de 
saúde, serviços de cuidados de condições subagudas e cuidados pa-
liativos.

2.6 Plano de cuidados e coordenação em amplo 
espectro

Na elaboração do plano de cuidados e na coordenação em amplo espectro é 
importante:

•	 desenvolver planos de tratamento com base nas melhores evidências, 
centrados na pessoa e orientados por objetivo de cuidados;

•	 avaliar situações clínicas nas quais as recomendações de tratamento 
padrão, com base na melhor evidência, devem ser modificadas no que 
diz respeito às preferências das pessoas, de objetivos de tratamento/
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cuidado, de expectativa de vida, de condições de comorbidades e (ou) 
de estado funcional;

•	 desenvolver planos de cuidados avançados, com base nas preferências 
das pessoas, de metas de tratamento, cuidado e das necessidades físi-
cas, psicológicas, sociais e espirituais;

•	 identificar a necessidade e utilizar apropriadamente as tecnologias de 
comunicação.

2.7 Equipe e cuidados interdisciplinares

A equipe, no que diz respeito aos cuidados interdisciplinares, deve:

•	 distinguir entre referir ou consultar 
com qualquer um dos vários pro-
fissionais de saúde para alcançar 
resultados positivos na Atenção 
Domiciliar;

•	 comunicar e colaborar com as 
pessoas, seus cuidadores, profis-
sionais de saúde e outros traba-
lhadores, para incorporar informa-
ções específicas no planejamento 
global e na implementação de cui-
dados da equipe.
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2.8 Apoio ao cuidador

Com relação ao apoio ao cuidador, a equipe deve estar preparada para:

•	 avaliar o conhecimento do cuidador e as expectativas do impacto da 
doença nas necessidades de saúde dos riscos, as manifestações clíni-
cas e o tratamento de condições de saúde;

•	 auxiliar o cuidador para identificar, acessar e utilizar produtos especiali-
zados, serviços profissionais e grupos de apoio que podem ajudar com 
as responsabilidades da prestação do cuidado e reduzir a sobrecarga 
do cuidador;

•	 saber como acessar e explicar a disponibilidade e eficácia dos recursos 
para as pessoas e os cuidadores que podem ajudá-los a atingir as me-
tas pessoais, maximizar a função, manter a independência e viver em 
seu ambiente preferido;

•	 avaliar a contínua adequação de planos e serviços de cuidados com 
base nas alterações, nas pessoas e nos cuidadores, como: idade, esta-
do de saúde e função;

•	 auxiliar os cuidadores a alterarem os planos sempre que necessário.

Uma assistência domiciliar de qualidade implica, portanto, a participação ati-
va da família, dos usuários e dos profissionais de saúde na articulação dos 
demais níveis de atenção à saúde, bem como o trabalho com os intersetores.
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Assistência Domiciliar

Usuários
Família

Profissionais de saúde

Articulação com outros 
níveis da atenção

2.9 Princípios da Atenção Domiciliar

Para prestar o cuidado domiciliar, não podemos nos esquecer dos princípios 
que orientam a Atenção Domiciliar:

•	 abordagem integral à família;
•	 consentimento da família, participação do usuário e existência do cui-

dador;
•	 trabalho em equipe e interdisciplinaridade;
•	 estímulos a redes de solidariedade.
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2.10 Organização dos serviços de Atenção Domiciliar 
na Atenção Básica

Na definição dos papéis e atribuições dos componentes da equipe para a ges-
tão da clínica na Atenção Domiciliar (ou na Atenção Primária) à Saúde, é impor-
tante seguir os passos propostos adiante:

•	 identificar os pacientes elegíveis para a Atenção Domiciliar na territo-
rialização;

•	 classificar a complexidade desses pacientes, identificando em qual mo-
dalidade de assistência domiciliar eles se enquadram (AD1/AD2/AD3);

•	 elaborar um plano de cuidados/projeto terapêutico para cada paciente.

“A Assistência Domiciliar desenvolvida nesta forma mais sistematiza-
da, com critérios de inclusão e alta, definição do fluxo de assistência, 
discussão dos casos e elaboração do plano de cuidado em equipe, além 
da apropriação pelos profissionais dos conceitos e princípios que a ca-
racterizam, é fundamental” (BRASIL, 2003). 

Encerramento da unidade

Parabéns! Você concluiu a unidade Competências profissionais na as-
sistência domiciliar, na qual estudou sobre as competências profissio-
nais na assistência domiciliar, caracterizadas por ações contextualizadas 
e fundamentadas nas necessidades singulares das pessoas e integradas 
às Redes de Atenção à Saúde (RAS).
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Abordagem centrada na 
pessoa como ferramenta 
de gestão do cuidado na 
assistência domiciliar
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3.1 Introdução da unidade

Nesta unidade, vamos tratar da abordagem centrada na pessoa como ferra-
menta de gestão do cuidado na assistência domiciliar.

A prática profissional desenvolvida com a complementação entre saberes e em 
atuação multiprofissional tem seu foco no cuidado das pessoas, da família e da 
comunidade. A atuação no domicílio partilha das mesmas diretrizes, embora 
em um cenário específico.

Link

Recomendamos a leitura do texto sobre abordagem centrada na pes-
soa do PROMEF, acesse no link: <http://www.faceconsultoria.com.br/
Uploads/PDF/F399DD86EAEC9FA7DC2219585A80CC6F.pdf>.

Acrescido a isso, nos últimos anos, com o desenvolvimento da Atenção Primá-
ria à Saúde, profissões que tradicionalmente não atuavam de maneira ampla 
nesse cenário do sistema de saúde passaram à fazê-lo. Para desenvolver um 
trabalho efetivo e em equipe, foi necessário adaptar-se e incorporar novas tec-
nologias à sua prática profissional.

http://www.faceconsultoria.com.br/Uploads/PDF/F399DD86EAEC9FA7DC2219585A80CC6F.pdf
http://www.faceconsultoria.com.br/Uploads/PDF/F399DD86EAEC9FA7DC2219585A80CC6F.pdf
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3.2 Alterações na saúde e mudanças sociais

Mesmo diante de um avanço tecnológico importante, uma melhora na aborda-
gem às pessoas e seus problemas de saúde e, por consequência, na relação 
interpessoal entre os profissionais de saúde e as pessoas que recebem a aten-
ção, é fundamental e se estabelece por meio de uma relação de competência 
e cuidado.

Além do grande desenvolvimento tecnológico ocorrido na área da saúde, com 
descobertas que trouxeram maiores recursos na solução dos problemas de 
saúde, maior acesso ao conhecimento e alteraram o panorama das doenças 
e dos problemas de saúde em geral, ocorreram outras alterações e mudanças 
sociais que afetaram a relação clínica. Essas alterações e mudanças sociais 
podem ser visualizadas no quadro a seguir.
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Alterações na saúde que 
afetaram a relação médico-
pessoa nos últimos 50 anos

Mudanças sociais que 
afetaram a relação médico-
pessoa nos últimos 50 anos

1. Doenças crônicas se tornaram a maior 
causa de procura por atendimento e 
morte.

2. Acesso à saúde se torna um direito.

3. Revolução terapêutica e tecnológica.

4. Aumento dos custos com o atendimento 
e cuidados à saúde.

5. Mudanças na organização e no 
financiamento do sistema de saúde.

6. Mudanças na avaliação do desempenho: 
baseada em evidência, processos e 
desempenhos.

7. Surgimento do movimento bioético.

8. Mudanças na relação profissionais 
da saúde-pessoas: importância da 
autonomia.

9. Mudanças no currículo das escolas 
médicas e da saúde.

10. Pessoas mais bem informadas: meio de 
comunicação de massa e INTERNET.

1. Organizações de grupo de 
minorias.

2. Mudanças na organização e 
no financiamento do sistema 
de saúde. 

3. Democratização das 
informações e do uso de 
computadores: INTERNET.

4. Pressões legais.

5. Aumento da distância entre 
ricos e pobres: “pobres cada 
vez mais pobres e ricos cada 
vez mais ricos”.



35

Abordagem centrada na pessoa como ferramenta de gestão do cuidado

Este quadro apresenta, em suas duas colunas, as alterações na saúde que afe-
taram as relações médico-pessoa nos últimos 50 anos, bem como as mudan-
ças sociais que afetaram a relação médico-pessoa nos últimos 50 anos. Ele 
pode ser mais bem visto, avaliado e entendido tomando-se por base a leitura 
dos textos recomendados.

Embora essa corporação da aborda-
gem centrada na pessoa pelas profis-
sões que atuam na Atenção Primária 
atualmente seja a construção que 
deva ser desenvolvida progressiva-
mente, já se podem utilizar os con-
ceitos da abordagem centrada na 
pessoa como pano de fundo na práti-
ca diária. Isso vai inclusive auxiliar na 
construção dessa incorporação da abordagem centrada na pessoa por todos 
os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde.

Cabe ressaltar que, embora a abordagem centrada na pessoa tenha sido 
desenvolvida inicialmente para a prática médica, sua utilização por outras 
profissões da saúde, com as devidas adaptações ao processo de presta-
ção do cuidado de cada uma delas, tem sido desenvolvida com sucesso.

A abordagem centrada na pessoa fornece instrumentos de uso sistemático 
para garantir que, ao atender alguém, possamos assegurar o uso das habilida-
des necessárias para lhe prestar um cuidado efetivo.
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3.3 Componentes da abordagem centrada na pessoa

A abordagem centrada na pessoa (ou o método clínico de abordagem centrada 
na pessoa) tem seis componentes. Eles são apresentados de maneira separa-
da, mas na verdade estão estreitamente inter-relacionados, como poderá ser 
observado na figura a seguir.

Componentes da abordagem centrada na pessoa

1 Explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença.

2 Entendendo a pessoa como um todo, inteira.

3 Elaborando um projeto comum de manejos dos problemas.

4 Incorporando prevenção e promoção à saúde no dia a dia.

5 Intensificando a relação médico-pessoa.

6 Sendo realista.

Dos seis componentes demonstrados nesse diagrama, e que estão inter-rela-
cionados, existem quatro que são essenciais:

•	 explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença;
•	 entendendo a pessoa como um todo;
•	 elaborando um projeto comum de manejos dos problemas;
•	 intensificando a relação médico-pessoa.
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Explorando a doença 
e a experiência da 
pessoa com a doença

1 Entendendo a pessoa 
como um todo2

Dicas e movimentos 

• História
• Exame clínico
• Investigação

• Sentimentos
• Expectativas

• Ideias
• Função

Doença

Experiência
da doença 

Pessoa

Contexto próximo

Contexto distante

Elaborando um projeto 
comum de manejos 
dos problemas 

3

• Problemas
• Objetivos
• Papéis

Decisões 
conjuntas!

Incorporando 
prevenção e promoção 
à saúde no dia a dia 

4

• Melhorias da saúde
• Evitar riscos
• Redução de riscos
• Identificação precoce
• Redução de 

complicações

Sendo realista6
• Tempo e timing
• Equipe: construir e 

trabalhar
• Uso adequado dos 

recursos 
disponíveis

Intensificando a relação médico-pessoa5
Diagrama com os Componentes da Abordagem Centrada na Pessoa e suas inter-relações. 
Gusso e Lopes, Artmed, 2011.



38

Unidade 3

Vamos a partir de agora ressaltar os aspectos de cada um dos componentes, 
utilizando o caso Ariovaldo como ilustração. 

3.3.1 O primeiro componente: explorando a doença e  
a experiência da pessoa com a doença

Método Clínico Centrado na Pessoa

Dicas e movimentos 

• História
• Exame clínico
• Investigação

• Sentimentos
• Expectativas

• Ideias
• Função

Entender a experiência da pessoa com a 
doença requer do profissional de saúde 
focar em quatro dimensões do cuidado 
à pessoa e do que está acontecendo 
com ela. Temos de saber:

•	 as ideias da pessoa sobre o que 
está errado com ela;

•	 os sentimentos, medos sobre estar doente;
•	 o impacto de seus problemas nas tarefas da vida diária;
•	 suas expectativas sobre o que deve ser feito;
•	 suas expectativas com relação a nossa atuação.
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Método clínico
Uma das ferramentas que auxiliam no entendimento da experiência da pessoa 
com a doença é a utilização adequada do SOAP, um sistema de registro que 
sistematiza, organiza e estimula o raciocínio clínico. 

Link

Assim, utilizando os dados do texto disponível em <https://unasus2.
moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6042>, acompanhe  a  elabo-
ração de um SOAP para o Ariovaldo.

Observe o SOAP construído para o Ariovaldo pela equipe de Atenção Básica.

S (Subjetivo) – Ariovaldo (62a), afastado do trabalho por acidente/assalto, ca-
sado com Marilda (59a), quatro filhos: Claudio (28a), Marta (27a), Tarcísio (25a) 
e Hebe (24a), tem netos. Mora com a esposa e a filha Hebe. Cuidado por Nilce. 

Lesão medular por arma de fogo, ficando paraplégico. Realiza sondagem ve-
sical de alívio por resíduo. Desde o retorno ao domicílio apresenta-se calado, 
triste, sem conversar, limita-se a responder. Esposa refere que Ariovaldo perde 
o sono no meio da noite e não consegue retomá-lo. Não tem motivação para 
realizar movimentos recomendados pelo fisioterapeuta. Não quer sair de casa. 
Demonstra desafeição ao cuidador. Irrita-se facilmente, e por vezes é agressivo 
com a esposa e os filhos. Filhos e netos estão mais distanciados. Antes do 
acidente, realizava tratamento para HAS com hidroclorotiazida 25 mg. Tinha 
como lazer jogar bocha com amigos. 

https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6042
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6042
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O (Objetivo) – Aspecto emagrecido, olhar cabisbaixo, não faz contato visual. 
Apresenta úlcera de pressão na região sacra de mais ou menos 10 cm, sem 
exsudato purulento, mas com presença de tecido necrótico e esfacelo. TA: 
130/80 mmHg. AP: normal. 

A (Avaliação)

•	 Paraplegia com limitação funcional importante.  
•	 Dependência para atividades da vida diária. 
•	 Desânimo. 
•	 Tristeza. 
•	 Insônia. 
•	 HAS controlada. 
•	 Escara sacral. 
•	 Problema de relacionamento com cuidadora. 
•	 Esposa sobrecarregada. 
•	 Filhos distantes. 
•	 Ausência de vida social. 

P (Plano)

•	 Avaliar sintomas sugestivos de depressão. 
•	 Discutir possibilidade de iniciar tratamento com antidepressivo. 
•	 Avaliar cuidador pela escala de Zarit.
•	 Manter tratamento HAS. 
•	 Avaliar escara pelo protocolo e iniciar tratamento. 
•	 Rever técnica e treinamento familiar/cuidador para sondagem vesical. 
•	 Promover reinserção social.
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Outro aspecto essencial para desenvolver o primeiro componente da 
abordagem centrada na pessoa, para entender a experiência da pessoa 
com a doença, é a existência de contato visual e escuta ativa por parte 
do profissional. Esta é uma forma de desenvolver e implementar a em-
patia, o vínculo e a confiança das pessoas.

Ao dedicar os primeiros 3 ou 4 segundos exclusivamente à pessoa que está à 
nossa frente, estabelecemos imediatamente um vínculo. Realizando o contato 
visual durante a consulta, ou as intervenções, ou o atendimento, ou a visita do-
miciliar, também estimulamos essa vinculação e o desenvolvimento da empatia. 
Escutar ativamente durante 2 minutos, sem interromper, também faz com que a 
pessoa nos forneça 90% das informações necessárias a uma tomada de decisão. 

Confira o diagrama a seguir, que sintetiza o que vimos até agora sobre método 
clínico centrado na pessoa.

Método clínico centrado na pessoa (dicas e movimentos)

Dedicar os 
primeiros 3 a 4 
segundos à pessoa.

Realizar contato 
visual.

Escutar ativamente 
durante 2 minutos.
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Ao observar as imagens dos personagens da história de Ariovaldo, podemos 
confirmar a seguinte afirmação de Peter Drucker: “a coisa mais importante em 
comunicação é ouvir o que não está sendo dito”. Os profissionais de saúde 
precisam estar atentos a essas dicas e a esses comportamentos verbais e não 
verbais, bem como à expressão das emoções por parte das pessoas com as 
quais está se inter-relacionando.

Link

Desenvolver uma postura empática com a pessoa é necessário para es-
tabelecer uma boa relação clínica. Acesse o link e veja um modelo de 
teste de empatia: <https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.
php?id=6316>.

https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6316
https://unasus2.moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=6316


43

Abordagem centrada na pessoa como ferramenta de gestão do cuidado

3.3.2 O segundo componente: entendendo a pessoa como um 
todo, inteira

O segundo componente do cuidado à pessoa aborda aspectos da pessoa in-
dividualmente e seu desenvolvimento. Novamente com questões relacionadas 
com a doença e a experiência da doença, vê a pessoa dentro de um contexto 
próximo, que engloba todos esses aspectos recém-comentados e vê a pessoa 
dentro de seu aspecto mais distante, que envolve então a família, o trabalho, a 
comunidade e as relações de lazer. 

Doença

Experiência
da doença 

Pessoa

Contexto próximo

Contexto distante

Portanto, o segundo componente da abordagem centra-
da na pessoa é o entendimento integrado da pessoa em 
todos os seus contextos, desenvolvimento individual e 
familiar e relações de trabalho e lazer. 

Para implementar o componente entendendo a pessoa 
como um todo, por inteira, temos de pensar: “Quem é 
essa pessoa que está sob nossos cuidados? Quem é 
essa pessoa que está procurando ajuda?”. Com base 
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nisso, devemos utilizar ferramentas adequa-
das para buscar esse conhecimento, esse 
entendimento.

Uma das ferramentas é a anamnese, que 
nos permite conhecer contextos da pessoa, 
o que inclui a família, o trabalho, as culturas 
e crenças, bem como as várias etapas e cri-
ses do ciclo vital pelas quais passou ou está 
passando.

Para buscar essas informações, podemos utilizar a consulta individual e as in-
formações que decorrem dela. Também podemos realizar conferência familiar 
ou entrevista familiar. Ao desenvolver a conferência familiar ou a entrevista 
familiar, podemos usar como ferramenta o genograma.
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3.3.3 O terceiro componente: elaborando um projeto comum de 
manejos dos problemas

Dentro do terceiro componente da abordagem centrada na pessoa, o profissio-
nal de saúde, juntamente à pessoa, vai definir quais são os problemas, quais 
são os objetivos e quais são os papéis e, a partir daí, tomar decisões conjuntas. 
Com relação aos problemas, alguns são relacionados pela pessoa e outros são 
relacionados pelo médico, então ambos deverão elaborar e concordar com a 
lista de problemas conjunta, estabelecendo prioridades.

• Problemas
• Objetivos
• Papéis

Decisões
conjuntas!

No caso de Ariovaldo, a Dra. Ivana, juntamente ao Júlio, realizou uma conferência 
familiar com a presença dos familiares de Ariovaldo e do próprio Ariovaldo, onde 
foram colocados e apresentados os problemas identificados pela equipe, acres-
centando-se os problemas e as situações identificados pela família e por Ariovaldo. 
Além disso, foi desenvolvido um plano de intervenção com a participação de todos.

No processo de elaborar um projeto de manejo comum para os problemas, 
o profissional da saúde e a pessoa devem buscar uma concordância em três 
áreas principais: 

•	 a natureza dos problemas e as prioridades;
•	 os objetivos do tratamento;
•	 os papéis do médico e da pessoa.
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Esse consenso, essa concordân-
cia, tem de existir para que possa 
acontecer um cuidado efetivo, com 
participação dos profissionais de 
saúde, das pessoas e das famílias.

Quando houver dificuldades ou di-
vergência entre os profissionais e 
a pessoa sobre quais são os pro-
blemas, pode-se utilizar a seguinte 
grade, e preenchê-la com a pessoa:

Grade para definição de problemas

Tema Pessoa Médico/Outros

Problemas

Objetivos

Regras

Aqui, temos a grade para a definição de problemas, em que o tema abrange os 
problemas, os objetivos e a regras. Temos, portanto, um espaço para anotar 
problemas, objetivos e regras da pessoa, e temos um espaço para anotar pro-
blemas, objetivos e regras da parte dos profissionais da saúde.
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No caso de Ariovaldo, podemos 
identificar alguns problemas tra-
zidos por ele e alguns problemas 
identificados pela equipe. Assim, es-
tabeleceram-se objetivos e combi-
naram-se algumas regras. A seguir 
você pode ver com calma e muita 
atenção quais são essas questões 
que foram colocadas na grade.

Grade para definição de problemas

Tema Pessoa Médico/Outros

Problemas

•	 Mau hálito.

•	 Cheiro ruim.

•	 Triste, desanimado.

•	 Não gosta da cuidadora.

•	 Sobrecarga da esposa.

•	 Filhos não visitam.

•	 Má higiene oral.

•	 Muito tempo na cama.

•	 Sondagem infrequente e 
incorreta.

•	 Deprimido.

•	 Isolamento familiar e social.

•	 Insatisfação com a 
cuidadora.

•	 Sobrecarga da Dona Marilda.
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Objetivos

•	 Tomar medicação prescrita.

•	 Cumprir combinações.

•	 Escolha de um novo 
cuidador.

•	 Família participar do cuidado.

•	 Restabelecer contatos 
sociais.

•	 Tratar feridas.

•	 Prescrever antidepressivo.

•	 Orientar cuidador.

•	 Visitas regulares.

•	 Revisar caso 
periodicamente.

Regras

•	 Notificar equipe a qualquer 
mudança.

•	 Sinalizar dificuldades com o 
plano.

•	 Realizar as VDs.

•	 Avaliar medicações.

•	 Solicitar exames.

•	 Orientar mudanças.

3.3.4 O quarto componente: incorporando prevenção 
e promoção à saúde no dia a dia

O quarto componente tem de ser im-
plementado com cuidado. Ele busca 
melhorar a saúde, evitar riscos, redu-
zir riscos, identificar precocemente 
questões ou situações que podem 
acarretar problemas na saúde e redu-
zir complicações.

Prevenção quartenária
Ao realizar prevenção e promoção da saúde, precisamos ter muito cuidado 
para não incidir no erro do excesso de prevenção. Para isso, devemos utilizar 
os conceitos da prevenção quartenária.
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Link

Para saber mais sobre prevenção quartenária, leia os seguintes textos 
clicando em seus respectivos links: 

•	 Prevenção quartenária: a propósito de um desenho: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S2182-
51732012000600002&script=sci_arttext>

•	 Prevenção quatenária na Atenção Primária à Saúde: uma neces-
sidade do Sistema Único de Saúde:  
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/15.pdf>

•	 Prevenção quartenária e limites da medicina: 
<http://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/867/626>

3.3.5 O quinto componente: fortalecendo a relação  
profissional-pessoa

O quinto componente da abordagem centrada na pessoa busca reforçar os 
aspectos que vinculam o profissional de saúde à pessoa que está sob seus cui-
dados. Existem diversas habilidades de comunicação que podem ser utilizadas 
para implementar essa relação.

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S2182-51732012000600002&script=sci_arttext
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?pid=S2182-51732012000600002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/csp/v25n9/15.pdf
http://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/867/626
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3.3.6 O sexto componente: sendo realista

O sexto componente da abordagem centrada na pessoa relaciona-se a aspec-
tos com que os profissionais de saúde têm de ficar atentos quanto às limita-
ções ligadas ao desempenho das suas atividades, bem como às limitações da 
pessoa em responder da forma esperada aquilo que está sendo proposto pela 
equipe de saúde. Então, este componente é essencial para que os profissionais 
de saúde não se frustrem e não exijam das pessoas algo além dos seus limites 
na participação do cuidado.

•	 Tempo e timing.
•	 Equipe: construir e trabalhar.
•	 Uso adequado dos recursos disponíveis.

Um aspecto importante durante a aplica-
ção do sexto componente, sendo realista, 
é identificar resistência na pessoa, na fa-
mília, na equipe ou no sistema, o que pode, 
muitas vezes, ser fator de dificuldade para 
a implementação do cuidado.

Também é importante identificar a fase de 
mudança em que a pessoa se encontra em 
relação ao seu processo de adoecimento, 
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bem como compreender a fase em que as pessoas da família se encontram 
em relação a esse processo. Cada pessoa estará em uma etapa diferente de 
aceitação ou não do problema que está em andamento.

O trabalho em equipe é essencial para a realização do cuidado domiciliar, por-
tanto temos de ser realistas na busca de maior integração e afinidade dos pro-
fissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde e na assistência domiciliar.

Equipe: objetivos comuns.
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3.4 Abordagem centrada na pessoa

A implementação da abordagem centrada na pessoa por meio de seus com-
ponentes faz com que utilizemos um método de abordagem que privilegia a 
pessoa e sua autonomia na busca de um cuidado significativo.

Isso passa por fazer uma consulta, um atendimento, um contato profissional 
que permita uma visão caleidoscópica de quem está sendo atendido. Portanto, 
a pessoa tem de ser vista sob todas as suas diversas facetas e sob os diversos 
pontos de vista.

Muitas vezes o motivo apresentado pela pessoa leva a um diagnóstico óbvio, 
sendo de alta importância conhecer e entender as razões que a levaram a con-
sultar e suas relações na causa ou agravamento da doença. Isso somente será 
alcançado se olharmos quem busca ajuda de diversos ângulos, fazendo um 
diagnóstico da pessoa. 

Apesar de parecer simples e óbvio, este é o desafio, e ele é essencial para que 
possamos realizar uma intervenção terapêutica, multifatorial e interdisciplinar. 
Devemos levar em conta que envolver pessoas em decisões sobre sua saúde e 
cuidados de saúde é relevante para todos os profissionais da área e em todos 
os cenários. 
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Explorando a doença 
e a experiência da 
pessoa com a doença

1 Entendendo a pessoa 
como um todo2

Dicas e movimentos 

• História
• Exame clínico
• Investigação

• Sentimentos
• Expectativas

• Ideias
• Função

Doença

Experiência
da doença 

Pessoa

Contexto próximo

Contexto distante

Elaborando um projeto 
comum de manejos 
dos problemas 

3

• Problemas
• Objetivos
• Papéis

Decisões 
conjuntas!

Incorporando 
prevenção e promoção 
à saúde no dia a dia 

4

• Melhorias da saúde
• Evitar riscos
• Redução de riscos
• Identificação precoce
• Redução de 

complicações

Sendo realista6
• Tempo e timing
• Equipe: construir e 

trabalhar
• Uso adequado dos 

recursos 
disponíveis

Intensificando a relação médico-pessoa5
Diagrama com os Componentes da Abordagem Centrada na Pessoa e suas inter-rela-
ções. Gusso e Lopes, Artmed, 2011.
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A sociedade moderna vive uma crise de conciliação entre o desenvolvimento 
científico e a humanização no cuidado à saúde.

Isso resulta, por exemplo, no abalo na confiança dos profissionais em função 
de danos provocados por medicamentos ou tratamentos que deveriam curar, 
na realização de cirurgias e de exames caros e desnecessários e, muitas vezes, 
no tratamento rude dispensado às pessoas.

Centrar na pessoa é crucial para um atendimento de boa qualidade, mas 
alcançar um verdadeiro cuidado centrado na pessoa por meio dos ser-
viços de saúde requer a transformação dos sistemas, bem como das 
atitudes. Existem algumas recomendações estratégicas para a supera-
ção desse desafio:

•	 envolver as pessoas ou famílias nessas decisões;

•	 manter as pessoas ou famílias informadas;

•	 melhorar a comunicação com pessoas e famílias;

•	 dar a pessoas e famílias aconselhamento e suporte;

•	 obter consentimento informado para procedimentos ou proces-
sos de maior risco e possibilidade de dano;

•	 obter retorno das pessoas e famílias e ouvir suas opiniões sobre 
o cuidado prestado;

•	 ser franco e leal quando efeitos colaterais ocorrerem.
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A abordagem centrada na pessoa tem sido usada não apenas na melhora do 
cuidado, mas também no ensino. Um ensino centrado no aluno é uma maneira 
de proporcionar aos estudantes uma formação mais adequada às suas neces-
sidades de aprendizagem. Mesmo tendo se iniciado na medicina, já se observa 
a sua utilização por outras áreas da saúde e a validade do seu impacto já tem 
surgido em revisões. 

Encerramento da unidade

Excelente! Você concluiu a terceira unidade do módulo Abordagem cen-
trada na pessoa como ferramenta de gestão do cuidado na assistên-
cia domiciliar. Aqui você conheceu instrumentos de uso sistemático a 
serem utilizados na prática multiprofissional com abordagem centrada 
na pessoa. 





Unidade 4

Entrevista de família 
no cuidado domiciliar



58

Unidade 4

4.1 Introdução da unidade

Nesta unidade vamos tratar do tema entrevista de família no cuidado domi-
ciliar, aprofundando aspectos que foram vistos inicialmente na organização da 
visita domiciliar.

4.2 A entrevista com a família 

Vamos ressaltar aqui alguns aspectos do preparo da entrevista familiar.

Ao receber o pedido para realização de visita domiciliar a uma pessoa que está 
impossibilitada de se deslocar até a unidade de saúde, é importante a equipe 
de saúde:

•	 definir quem vai realizar a abordagem familiar;
•	 ter claro quem estará presente por parte da equipe e da família;
•	 definir quem será o interlocutor;
•	 ao chegar ao domicílio identificar cada um dos presentes (São paren-

tes? São vizinhos? São amigos?).

É importante, num primeiro contato com a pessoa que está sendo objeto do 
cuidado domiciliar, que não se promova a visita com toda a equipe que irá pres-
tar o cuidado. Num momento inicial é preciso estabelecer um vínculo e criar 
confiança, e para isso é suficiente que a visita seja realizada por um ou dois 
integrantes da equipe.
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Preparando a visita:

•	 Definir quem vai realizar a abordagem familiar.
•	 Ter claro quem estará presente por parte da equipe e da família.
•	 Definir quem será o interlocutor.
•	 Identificar cada um dos presentes no domicílio.

1° Momento
Para iniciar o processo de abordagem familiar os profissionais devem primeira-
mente correlacionar o estágio do ciclo de vida familiar ao problema da pessoa 
e da família. Desta forma, é essencial considerar o impacto do diagnóstico em 
todos os âmbitos da vida da pessoa. 

2° Momento
Depois, é necessário reconhecer o entendimento sobre a doença e as pers-
pectivas da situação, além de diagnosticar o tipo de família que se apresenta 
mediante o problema, assim como a dinâmica de funcionamento.. 

4.3 Estratégia

O encontro com a família e a realização da entrevista familiar, segundo McDa-
niel, Hepworth e Doherty (1992), deve conter estratégias que:

1.	 respeitem as defesas, removam culpas e aceitem os movimentos ina-
ceitáveis;

2.	mantenham uma boa comunicação entre os familiares e entre a família 
e a equipe;
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3.	 reforcem a identidade familiar;
4.	 explicitem a história da doença e do significado dela na família;
5.	 provenham suporte psicoeducacional;
6.	 aumentam o sentimento de união familiar;
7.	 mantenham uma presença empática com a família.

4.4 Fases da entrevista

A entrevista familiar tem cinco fases. A seguir, elas serão vistas uma a uma.

Cumprimentos

Entendimento da situação

Discussão

Identificar recursos

Estabelecer planos

As cinco fases da entrevista

1
2
3
4
5

Fase 1

Cumprimentos

A primeira fase da entrevista domiciliar é a dos cumprimentos. 
Ela tem uma duração aproximada de cinco minutos. Devemos 
cumprimentar a família, identificar-nos, observar as pessoas 
no espaço da entrevista e falar com cada membro da família.
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Fase 2

Entendimento da situação

A segunda fase da entrevista familiar é a do entendimento da 
situação. Ela também dura aproximadamente 5 minutos. De-
vemos solicitar a cada pessoa que deseja falar que explicite 
suas preocupações. Cada preocupação deve se tornar clara, 
realística e concisa. Devemos acrescentar as preocupações 
que pensamos ser necessárias em relação aos cuidados, 
além de priorizar os objetivos e observar se existem conflitos.

Fase 3

Discussão

A terceira fase é a de discussão, e dura aproximadamente 15 
minutos. Devemos solicitar que cada pessoa mostre seu pon-
to de vista, encorajando a família a perguntar, questionando 
como já lidaram com os problemas em situações anteriores.

Fase 4

Identificar recursos

A quarta fase é a de identificar recursos, e dura aproxima-
damente 10 minutos. Nela, identificamos os pontos fortes 
da família, os recursos de saúde de que as pessoas dis-
põem e os recursos comunitários.

Fase 5

Estabelecer planos

A quinta fase é a do estabelecimento de plano, e dura apro-
ximadamente 10 minutos. Solicitamos um plano da família; 
contribuímos quando necessário com informações profis-
sionais ou aconselhamento; enfatizamos as questões em 
comum; realizamos combinações lembrando os objetivos de 
cuidado; questionamos se há dúvidas; remarcamos novo en-
contro se necessário e agradecemos a participação de todos.
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4.5 Atenção

Um aspecto a ser observado no cuidado domiciliar é o de o profissional que rea-
liza a abordagem familiar ter claro de que, mesmo sendo o domicílio da pessoa, 
ele deve ter domínio do cenário, sendo importante dispor de algum momento a 
sós com a pessoa que necessite do cuidado para que ela mesma possa expres-
sar sentimentos ou necessidades individuais. Assim como pode, em determi-
nados momentos, solicitar que as pessoas presentes saiam do ambiente onde 
está sendo realizado o atendimento, caso estejam interferindo na entrevista.

O profissional da atenção domiciliar precisa ser um especialista no cui-
dado!

Encerramento da unidade

Parabéns! Ao concluir a unidade Entrevista de família no cuidado do-
miciliar, você conseguiu perceber aspectos importantes a serem consi-
derados para a realização de uma abordagem qualificada à pessoa que 
está sendo o foco do cuidado, bem como à sua família, como o primeiro 
contato, o vínculo, a comunicação. 



Unidade 5

Clínica Ampliada e Projeto 
Terapêutico Singular
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5.1 Introdução da unidade

Agora vamos conversar um pouco sobre os conceitos de Clínica Ampliada e 
Projeto Terapêutico Singular, que podem nos auxiliar no atendimento do caso 
de Ariovaldo.

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto Terapêutico Singular 
nos permitem entender que as situações percebidas pela equipe como de difí-
cil resolução esbarram nos limites da clínica tradicional.

A proposta da Clínica Ampliada constitui-se, portanto, numa ferramenta que 
articula e permite a inclusão com diferentes enfoques e disciplinas, que busca 
integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade 
do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar, portanto multi-
profissional.

Trata-se, assim, de colocar em discussão justamente a fragmentação do pro-
cesso de trabalho. Por isso, é necessário criar um contexto favorável, em que 
se possa falar desses sentimentos em relação aos temas e às atividades não 
restritas às doenças ou ao núcleo profissional. 

Clínica 
Ampliada Coloca em discussão a 

fragmentação do processo 
de trabalho.

Integra várias abordagens.
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5.2 Proposta da Clínica Ampliada

A proposta da Clínica Ampliada engloba os seguintes eixos:

•	 a compreensão ampliada do processo saúde-doença, que busca evitar 
uma abordagem que privilegie excessivamente algum conhecimento 
específico;

•	 a construção compartilhada dos diagnósticos e das terapêuticas, sen-
do que este compartilhamento vai tanto na direção da equipe de saúde 
quanto dos serviços de saúde e dos intersetores, bem como no sentido 
dos usuários;

•	 a ampliação do objeto de trabalho, que convida a uma abrangência de 
modo que todos os indivíduos se responsabilizem verdadeiramente pe-
las pessoas;

•	 a transformação dos meios ou instrumentos de trabalho, em que são 
necessários arranjos e dispositivos de gestão que privilegiem, portanto, 
uma comunicação transversal tanto na equipe quanto entre equipes (ou 
seja, na rede);

•	 suporte para os profissionais da saúde, ou seja, a criação de instrumen-
tos de suporte aos profissionais para que eles possam lidar tanto com 
suas próprias dificuldades, com identificações positivas e negativas, 
quanto com os diversos tipos de situação.

A Clínica Ampliada traduz, portanto, uma ampliação do objeto de trabalho e a 
busca de resultados eficientes com a inclusão de novos instrumentos. 
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Compreensão ampliada do processo saúde-doença.

Construção compartilhada dos diagnósticos e das 
terapêuticas.

Ampliação do “objeto de trabalho”.

Transformação dos meios ou instrumentos de trabalho.

Suporte para os profissionais da saúde.

Eixos da Clínica Ampliada

5.3 Projeto Terapêutico Singular

O Projeto Terapêutico Singular, por sua vez, é um conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo.

Ele é resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com Apoio 
Matricial, sempre que se fizer necessário. Geralmente o Projeto Terapêutico 
Singular é dedicado a situações mais complexas.

Projeto Terapêutico Singular

Conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, 
resultado da discussão coletiva de uma equipe in-
terdisciplinar com Apoio Matricial, se necessário.

Geralmente dedica-
do a situações mais 
complexas.



67

Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular

5.4 Movimentos

O Projeto Terapêutico Singular contém quatro movimentos.

Movimentos
do Projeto 

Terapêutico 
Singular

Definição de 
hipóteses1

Definição 
de metas2

Divisão de 
responsabilidades3

Reavaliação4

A seguir estão descritos os quatro movimentos do Projeto Terapêutico Singular.

1

Definição de hipóteses diagnósticas

Este momento deverá conter uma avaliação orgânica, psico-
lógica e social que possibilite aos profissionais chegar a uma 
conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário.

2

Definição de metas

Uma vez definidas as hipóteses diagnósticas, a equipe lança 
propostas de curto, médio e longo prazo, que serão obviamente 
negociadas com o sujeito doente pelo membro da equipe que 
tiver o melhor vínculo estabelecido.
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3

Divisão de responsabilidades

É importante que se definam as tarefas de cada um com clareza 
e que se estabeleça o profissional de referência. Esse profissio-
nal de referência vai articular e vigiar o projeto, de modo que o 
processo terapêutico singular ocorra da melhor forma possível.

4

Reavaliação

Trata-se do momento em que se discutirá a evolução e que se 
farão, portanto, as devidas correções de rumo do projeto tera-
pêutico singular proposto.

Encerramento da unidade

Aqui você concluiu a quinta e última unidade deste módulo, Clínica Am-
pliada e Projeto Terapêutico Singular! Aprendeu sobre a complexidade 
do trabalho em saúde e na Atenção Domiciliar, compreendendo o con-
ceito ampliado do processo saúde-doença, bem como as ferramentas 
Clínica Ampliada e Projeto Terapêutico Singular.

Esperamos que o conteúdo disponibilizado tenha contribuído para o seu 
aprimoramento profissional. 
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