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Resumo: O trabalho analisa a Atenção Domiciliar no setor Público e Privado no município de Vitória 
buscando compreender esta modalidade de atenção como contribuição para o modelo assistencial no 
município e seu processo de trabalho. Seu ideal se apóia em um conjunto de princípios – a 
desospitalização, a redução dos riscos de infecção, o favorecimento do convívio da pessoa doente 
com o núcleo familiar em seu próprio ambiente – todos eles ligados à humanização do serviço. Por 
meio de um método cartográfico chegou-se a conclusão que esta modalidade de cuidado, no 
domicílio, surge com grande potência no cenário da produção do cuidado na Saúde Suplementar e 
que pode ser utilizada pelo setor público.  O cuidado sendo realizado no domicilio, ambiente saudável 
e mais favorável à recuperação do paciente, proporciona uma melhora na qualidade dos serviços.  
 
Palavras-chave: Atenção Domiciliar, transformação do modelo tecnoassistencial, ambiente saudável.  
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Ações de saúde voltadas para uma 
prática mais humanizada, em que se 
respeitem os direitos do usuário, com 
preservação de suas relações familiares e 
valores socioculturais, definem de maneira 
objetiva o cuidado. A Atenção Domiciliar (AD) 
é o termo genérico que envolve ações de 
promoção à saúde, prevenção, tratamento de 
doenças e reabilitação desenvolvidas em 
domicílio (BRASIL, 2006). 
 

Os serviços privados de Assistência Domiciliar 
buscam qualidade e proporcionar maior 
segurança no atendimento, em parceira com  
planos de saúde, buscam viabilizar o custo no 
atendimento em domicílio. No setor público de 
saúde, o Programa Atendimento Domiciliar 
(PAD) serve para amenizar a crise da 
superlotação, desocupa leitos e direciona o 
atendimento a pacientes que necessitam de 
atendimento continuado (MENDES JR., 2000). 
 

O Município de Vitória, por meio da Secretaria 
de Saúde, tem demonstrado interesse em 
investir na situação de saúde de seus 
munícipes para elevar a qualidade de vida da 
população.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O Município de Vitória tem trabalhado formas 
de AD, tentando se aproximar do cotidiano do 
cidadão de forma a compreender melhor as 

demandas individuais e coletivas. Constata-se 
que a Visita Domiciliar feita pelos membros 
das Equipes de Saúde da Família, como 
atividade da Atenção Primária é a única forma 
implantada de fato.  
 
No entanto os trabalhos de AD atuais, tratam a 
substituição da Internação Hospitalar, para o 
cuidado no Domicílio. Assim o trabalho ficou 
restrito à AD praticada nos Hospitais privados. 
 
O CASO DA AD EM UMA 
COOPERATIVA MÉDICA 
 

Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com informantes-chaves: 
Coordenação Administrativa da Assistência 
Domiciliar e Coordenação da Enfermagem, 
além da análise de prontuários de 
beneficiários. 
 
Foi possível reconhecer e cartografar o 
trabalho do ponto de vista da gestão e do 
trabalhador, abarcando visões múltiplas da 
AD. Ao longo destas coletas de dados foram 
se desenhando as categorias, previstas nas 
questões das entrevistas, tais como: Objetivo 
e formação da AD, arranjo e composição da 

equipe, articulação do programa com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) local, 
características do cuidador e do processo de 
cuidar, avaliação da AD e cuidados com o 
beneficiário. 
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A Assistência Domiciliar na Cooperativa 
(Coop. 1) analisada surgiu em 1998 e iniciou 
os serviços de Assistência Domiciliar, devido a 
uma demanda da clientela e também por uma 
necessidade de mercado. O objetivo da AD 
nesta Coop. 1 é oferecer qualidade de vida 
para o paciente, evitar a reinternação, facilitar 
a rotatividade dos leitos hospitalares, reduzir 
os riscos de infecções, proporcionar 
atendimentos mais humanizado, aumentando 
o contato do paciente com a família, 
oportunizando a estabilização do paciente. 
 

O número de beneficiários atualmente está em 
torno de 300 pessoas e a AD conta com uma 
equipe de profissionais, formada por médico, 
enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, 
técnico de enfermagem, psicólogo, 
nutricionista e fonoaudiólogo. 
Na AD da Coop 1, existem dois tipos de 
cuidador, o cuidador formal e o informal. O 
formal é contratado pela família para cuidar do 
doente e o informal, é um membro da família 
ou amigo.  
 
A alta é um marcador importante, pois pode 
representar um momento de ruptura da linha 
de cuidado, dependendo da forma como for 
realizada (MARTINS, 2007). O beneficiário 
tem alta no programa quando está estável, 
quando a família ou beneficiário não desejam 
continuar no programa e a alta por óbito. Outra 
razão é quando o paciente vai para o hospital 
para uma internação ou quando for detectado 
algum problema social na família. 
 
CONCLUSÃO 
 
Saúde é uma das questões mais fundamentais 
da vida e é nesta área de prestação de 
serviços que o cidadão se sente mais 
desprotegido. São muitas as queixas em 
relação aos serviços de saúde, como as 
esperas para atendimento, riscos de contrair 
infecções, erros cometidos pelos profissionais 
e a distância com os familiares. 
 
A necessidade de construir uma nova maneira 
de se produzir saúde na rede de serviços 
públicos e particulares que procurasse 
enfrentar esses temas e buscar o acolhimento 
dos usuários, tem levado a uma reflexão em 
relação aos serviços prestados e a 
incorporação do serviço de AD. 
 
O SUS ainda não oferece o serviço de AD 
para toda a população de forma universal e 
igualitária. O quadro crescente de 
beneficiários demonstra uma potencialidade 
da AD dentro da estrutura da Cooperativa 

estudada. O modo de produção do cuidado 
sugere um processo de Reestruturação 
Produtiva em curso e pode servir como 
motivação para que o SUS implante o serviço. 
 

Proporcionar ao paciente uma oferta de 
serviços hospitalares no seu próprio domicílio, 
efetuando assim, os cuidados no “melhor lugar 
terapêutico”, de forma integral, personalizada 
e humanizada deve ser a essência da AD. O 
domicílio configura-se como ambiente 
saudável e  favorável à recuperação do 
paciente, onde se tem controle do saneamento 
e preservação das relações familiares. 
 
Portanto, esta modalidade de cuidado, no 
domicílio, surge com grande potência no 
cenário da produção do cuidado na Saúde 
Suplementar e tende a fortalecer ainda mais 
as práticas focadas em novas modalidades 
assistenciais. Espera-se que essa modalidade 
crie um movimento para a vida.  
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