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RESUMO
Introdução: A terapia de nutrição enteral é imprescindível na manutenção e na reabilitação
da pessoa acometida por condições crônicas assistida no contexto domiciliar. Para o êxito
desta terapêutica, é imperativo assegurar a articulação entre os profissionais e os serviços
de saúde e promover a autonomia dos usuários/cuidadores, reconhecendo-os como
parceiros. Objetivo geral: Avaliar a prática da terapia de nutrição enteral (TNE) no
Programa de Assistência Domiciliária, em um hospital universitário do Município de São
Paulo. Método: Pesquisa desenvolvida nas abordagens quantitativa (fase1) e qualitativa
(fase 2), exploratório-descritiva, na modalidade de estudo de caso. O cenário foi o
Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2015 e maio de 2016. Na fase 1,
quantitativa, os sujeitos corresponderam a 36 usuários, e os dados foram coletados por
meio de dois formulários. Para a análise, empregou-se a estatística descritiva e inferencial.
Na fase 2, qualitativa, os participantes foram sete profissionais de saúde e 10
cuidadores/familiares. Para a coleta de dados, adotou-se a entrevista semiestruturada que
foi transformada em narrativas, submetidas à análise de conteúdo de Bardin, categorizadas
e analisadas à luz do referencial teórico proposto por Wagner. Resultados: Na fase 1,
constatou-se que 66,7% eram do sexo feminino, 77,8% com idade ≥ a 60 anos e 88,9%
estavam acamados. Em relação aos cuidadores/familiares, 88,9% pertenciam ao sexo
feminino, possuíam vínculo familiar e média de idade de 51,2 anos (dp13). Quanto à via de
acesso, predominaram a nasoenteral (52,8%) e a dieta industrializada (47,3%). A
incidência de extubação gástrica foi 1,15/100 pacientes-dia; sendo 0,67/100 pacientes-dia
para a não planejada, tendo como principal motivo, o rompimento do balão da sonda de
gastrostomia. Nos achados da fase 2, as cinco categorias corresponderam: A nutrição
enteral em domicílio: o desvelar do cuidado; Os componentes da tríade avaliativa
donabediana no contexto institucional; A expressão de sentimentos: passado, presente e
futuro; A tessitura do cuidar: o olhar da equipe interprofissional e dos cuidadores/familiares
e A articulação dos serviços de saúde na atenção ao usuário em TNED: do ideal ao real.
Dessa maneira, a experiência dos participantes foi marcada pela transição e
estabelecimento do cuidado no domicílio, pelo compromisso com o aprendizado e pela
superação de obstáculos, frente às extubações não planejadas e o processo de aquisição
de dieta industrializada. Considerações Finais: Esta pesquisa propiciou descrever a
realidade dos usuários em terapia de nutrição enteral domiciliar (TNED) e conhecer a
percepção dos profissionais de saúde e cuidadores/familiares acerca da assistência,
permeada por questões envolvendo as atividades do cotidiano dos usuários, o trabalho
interprofissional e os desafios oriundos da nutrição enteral no contexto domiciliar.
Outrossim, permitiu revisitar o processo de educação em saúde para usuários/cuidadores
em TNED, oportunizando a reconstrução de material educativo, com vistas a aprimorar a
aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, que fomentem escolhas
e decisões assertivas para melhores desfechos em saúde.
Palavras-chave: Assistência domiciliar. Nutrição enteral. Intubação gastrointestinal.
Avaliação dos serviços de saúde. Qualidade da assistência à saúde. Enfermagem.
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ABSTRACT
Introduction: Enteral nutrition is essential for maintaining and rehabilitating a person
affected by chronic conditions assisted in the home context. For the success of this therapy,
it is imperative to ensure the articulation between professionals and health care services
promoting the autonomy of patient and caregivers, recognizing them as partners.
Objective: To evaluate the practice of Enteral Nutrition (EN) therapy in a Home Care
Program, in a university hospital in the city of São Paulo. Method: This research was
developed in two phases: quantitative (phase 1) and qualitative (phase 2), both in
exploratory-descriptive approaches as a case study. The scenario was the Home Care
Program of the University Hospital of the University of São Paulo. Data collection was made
between October 2015 and May 2016. In the quantitative phase, the subjects corresponded
to 36 patients and the data was collected through two forms while descriptive and inferential
statistics were used for the analysis. In the qualitative phase, the participants were seven
health professionals and 10 caregivers/family members. For the data collection, a semistructured interview was adopted, which was then converted into narratives and submitted
to the Bardin content analysis, categorized and analysis in light of the theoretical framework
proposed by Wagner. Results: In stage 1, was found that 66.7% were female, 77.8%, ≥ 60
years and 88.9% were bedridden. Regarding the caregivers/family members, 88.9% were
female, with a family tie and the mean age was 51.2 years (sd13). Concerning the access
routes, the nasoenteral (52.8%) and the industrialized diet (47.3%) were predominant. The
incidence of gastric extubation was 1.15/100 patient-days; and 0.67/100 patient-days
represented unplanned ones, due mostly to ruptures of the gastrostomy tube. In the findings
of phase 2, five categories corresponded to: Home Enteral Nutrition (HEN): the unveiling of
care; The components of the Donabedian triad evaluation in the institutional context; The
expression of feelings: past, present and future; The structure of care: the look of the
interprofessional team and caregivers/family; and The articulation of health services in the
care of users in home enteral nutrition therapy: from ideal to reality. This way, the
participants' experience was marked by the transition to and establishment of home care,
the commitment to learning and overcoming obstacles due to unplanned extubations, and
the process of acquiring an industrialized diet. Conclusion: This research aimed to
describe the reality of patients in HEN and to comprehend the perception of health
professionals and caregivers/family concerning the care, permeated by issues involving
patient' daily activities, interprofessional work and the challenges of enteral nutrition in the
home context. In addition, it allowed revisiting the process of health education for patients,
caregivers and family members in HEN, offering a reconstruction of the educational
material, with a view to improving the knowledge acquisition and abilities development,
which foment choices and assertive decisions for better outcomes in health.
Key Words: Home care services. Enteral nutrition. Intubation, Gastrointestinal. Health
Services Research. Quality of Health Care. Nursing.
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Introdução

1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO
A graduação em Enfermagem proporcionou-me conhecimento teórico-prático
nas diversas especialidades que competem ao cuidar o ser humano. No entanto, a
assistência domiciliar marcou minha formação por reconhecer que a atuação dos
profissionais de saúde necessita de uma abordagem ampliada, perpassando pelos
aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais e espirituais, extramuro hospitalar,
à que pode ser desenvolvida em domicílio, mantendo o cuidado ao usuário e
propiciando o envolvimento do cuidador/familiar no processo assistencial.
Adicionalmente, sempre demonstrei especial interesse pela área de
administração dos serviços de saúde, que me levava a refletir sobre os atributos de
avaliação da qualidade, incluindo o desfecho do cuidado prestado pelo profissional
de saúde, especialmente pelo enfermeiro.
Em 2002, iniciei minha trajetória profissional na assistência domiciliar como
enfermeira de um serviço privado, que assistia indivíduos com doenças crônicas,
realizando o planejamento da assistência de enfermagem, a gestão dos recursos
humanos e materiais e as orientações aos cuidadores/familiares.
A seguir, gerenciei um serviço de Home Care, de uma operadora de saúde,
que dispunha de diversas empresas prestadoras de serviço de assistência
domiciliar, passando a avaliar e indicar uma dessas empresas para atender às
necessidades de saúde e às expectativas dos usuários e seus familiares. Na
ocasião, enfrentei inúmeros desafios para selecionar e recomendar aos
usuários/familiares, serviços pautados nos pilares de qualidade e segurança, bem
como que explicitassem seus resultados por meio de indicadores de avaliação de
serviços de saúde em âmbito domiciliar.
Dessa maneira, em 2008, com o objetivo de aprofundar meu conhecimento e
subsidiar minha prática, ingressei no grupo de pesquisa, cadastrado no Conselho
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), “Qualidade e
Avaliação de Serviços de Saúde e de Enfermagem”, da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (EEUSP), apropriando-me dos referenciais teórico-
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metodológicos destinados a avaliar a qualidade na atenção à saúde, com ênfase
na atenção domiciliar.
Corroboro Donabedian (1992), ao reconhecer que qualidade é um produto
social representado por concepções e valores sobre a saúde, as expectativas sobre
as relações entre usuários e prestadores de serviços e o modo como os papéis são
desempenhados por estes no sistema de saúde.
Minha trajetória culminou na pós-graduação stricto sensu, mestrado, do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP,
tendo por objeto de estudo a avaliação do indicador de intubação gástrica (IG) dos
usuários inseridos no Programa de Assistência Domiciliária (PAD) do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo – HU-USP (Naves, 2010).
Os resultados advindos desta pesquisa e minha experiência na assistência
domiciliar suscitaram novos questionamentos, a saber: Como ocorre a terapia de
nutrição enteral (TNE) em domicílio? Quais são as principais complicações
advindas da terapia de nutrição enteral domiciliar (TNED)? Como vem sendo
monitorado o indicador de extubação gástrica na assistência domiciliar? Qual é o
tipo de dieta mais utilizada pelos usuários? Quais são os anseios e necessidades
dos cuidadores/familiares com relação à manutenção da via, administração e
preparo da dieta e a administração das medicações? Os cuidadores/familiares
sentem-se aptos no processo de cuidar dos usuários em TNE? De que forma os
profissionais de saúde vivenciam e percebem sua prática frente aos diversos
elementos

que

constituem

o

assistir

de

usuários

em

TNED

e

seus

cuidadores/familiares?
Associado a meus questionamentos, constatei um importante marco para a
AD, no âmbito das políticas públicas, a inclusão deste modelo de atenção no
Sistema Único de Saúde (SUS), com a publicação da Portaria n° 2.029, de 24 de
agosto de 2011.
Em 2013, esta portaria foi substituída pela Portaria nº 963, de 27 de maio, que
redefine a atenção domiciliar, ampliando o escopo de atuação das equipes
multiprofissionais nessa modalidade de atenção. Nesse mesmo ano, insere esse
modelo assistencial nas redes de atenção à saúde (RAS).
Dessa maneira, com o estabelecimento e a ascensão da assistência domiciliar
no território nacional e ao perceber que, ainda, há lacunas na literatura com relação
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à gestão, à organização dos processos de trabalho e a avaliação da qualidade
nessa modalidade de atenção à saúde, despertou-me o interesse em verticalizar
meu conhecimento nessa temática.
Reconheço, também, que a gestão do cuidado no domicílio requer dos
gestores e profissionais de saúde competência para atender as diferentes
demandas advindas da mudança no perfil epidemiológico da população, da prática
do cuidado integrado, da ambiência no domicílio, caracterizando-se como um
modelo de atenção às condições crônicas de saúde.
Nesse contexto, encontra-se inserido o usuário em TNE, a qual detém
especificidades envolvendo os domínios: técnico, social, econômico, ético e político
para a consecução do assistir qualificado e seguro.
Sendo assim, no sentido de responder a meus questionamentos e às minhas
inquietações relativas à TNED, optei por desenvolver a presente pesquisa,
acreditando que os resultados quantitativos provenientes do seguimento e da
trajetória dos usuários e os qualitativos, da experiência dos profissionais de saúde
e dos cuidadores/familiares envolvidos na TNED contribuirão para tomadas de
decisões assertivas nos âmbitos assistencial e gerencial, com vistas à melhoria da
qualidade e da segurança do paciente e do trabalhador, nessa modalidade de
atenção à saúde.

1.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SUA
INTERFACE COM A ATENÇÃO DOMICILIAR
A partir da década de 1960, nos Estados Unidos da América (EUA), destacase o desenvolvimento de estudos na área de qualidade e avaliação em saúde. Na
década de 1980, disseminam-se a produção e a divulgação de pesquisas
conduzidas por Avedis Donabedian, pautadas em um modelo avaliativo com base
na tríade estrutura, processo e resultado.
Donabedian (1988,1992) define qualidade em saúde como um conjunto de
atributos, que inclui nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos,
mínimo risco e alto grau de satisfação por parte dos pacientes/usuários,
considerando os valores sociais existentes.
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De acordo com Starfield (2002), a qualidade na atenção à saúde consiste no
atendimento das necessidades existentes ou potenciais de saúde dos usuários de
maneira otimizada pelos serviços, dado o conhecimento atual, bem como a
satisfação com os serviços, os custos da atenção, a qualificação dos trabalhadores,
a estrutura em que os serviços são oferecidos e a adequação aos equipamentos
envolvidos na prestação dos serviços.
Conforme Frias et al. (2010), o conceito de qualidade é subjetivo e complexo
suscitando interpretações diversificadas. A compreensão de seu significado varia,
de acordo com os contextos histórico, político, econômico e cultural de cada
sociedade, além dos conhecimentos científicos acumulados.
Malik e Schiesari (2011) citam que qualidade tem a ver com quais informações
o serviço é capaz de fornecer aos usuários, uma vez definidas quais são as mais
relevantes, úteis e compreensíveis para eles. Nesta descrição, entram desde as
orientações de como acessar a instituição, as preparações para procedimentos e
as questões que constituem os instrumentos de satisfação dos usuários.
Para a avaliação da qualidade dos serviços de saúde, o modelo donabediano
é uma referência mundial, sendo empregado em grande parte das instituições e é
pautado nos seguintes componentes (Donabedian, 1985):
Estrutura: este componente abrange os recursos financeiros, humanos,
físicos, materiais, a composição da estrutura organizacional e a adoção de
protocolos assistenciais.
Processo: conjunto de atividades na produção que, no setor saúde, são
pautadas nas relações estabelecidas entre os profissionais e os usuários,
abrangendo a busca pelo diagnóstico e conduta terapêutica.
Resultado: atributos desejáveis dos produtos ou serviços, retratando os
efeitos da assistência à saúde do usuário e da população, o custo mensurado
e se esses são compatíveis com a sustentabilidade da organização.

Para Donabedian (1988), o objetivo da avaliação em saúde consiste na
monitorização da qualidade, adotando-se um acompanhamento contínuo, de tal
forma que os desvios dos padrões possam ser precocemente detectados, com o
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objetivo de serem interrompidos ou aprimorados. Outrossim, a avaliação da
qualidade permite a consolidação das atividades profissionais, o progresso no
conhecimento, mitigando os riscos de agravos à saúde.
No entender de Tanaka e Melo (2001), avaliar significa expor um valor
assumido com base no julgamento realizado, apoiado em critérios, previamente,
definidos. Em se tratando de saúde, a avaliação é uma estratégia técnicoadministrativa, destinada à tomada de decisão, na qual o exercício dessa
capacidade é dado pelo contexto e pela organização do processo de trabalho.
Ainda, com relação à avaliação, existe amplo consenso quanto à ideia de que
qualquer decisão deve ser acompanhada de avaliações sistemáticas, no sentido de
readaptar os conhecimentos em função do saber fornecido pela avaliação.
Recomenda-se a institucionalização da avaliação em todos os níveis do sistema de
saúde, incorporando, dessa maneira, uma verdadeira cultura de avaliação,
permitindo que qualquer decisão seja tomada com base em evidências
comprovadas (Contandriopoulos, 2006).
Furtado e Silva (2015) determinam que a produção da informação e
conhecimento para realizar julgamentos e subsidiar tomadas de decisões é
característica importante da avaliação.
Tanaka (2017) assevera que o processo de avaliação não consiste mais em
apenas julgar a cobertura e a disponibilidade dos serviços; alega ser fundamental
que o processo avaliativo contemple a prática da interação profissional-usuário e
profissional-serviço e promova um julgamento de valor com o objetivo de melhorar
o que está sendo feito, em todas as esferas do Setor Saúde.
No processo avaliativo, é significativo preservar a diversidade de perspectiva
dos indivíduos interessados na avaliação, sendo esta considerada um espaço de
negociação, cuja qualidade de sua produção perpassa pela visão construída por
todos os atores (Tanaka, 2017).
Novaes (2000) propõe três tipologias de avalição para os serviços de saúde:
a pesquisa avaliativa que tem por objetivo principal gerar conhecimento a respeito
do objeto analisado, para que este possa ser reconhecido como tal pela
comunidade científica e forneça subsídios para a tomada de decisões. Configurase em uma investigação desenvolvida sob coordenação das instituições
acadêmicas, objetivando ações de melhorias no que tange às diretrizes e no âmbito
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das macropolíticas das organizações. Na avaliação para decisão, o objetivo é
constituir um elemento que produza respostas às questões abordadas por
indivíduos que vivenciam a prática, contribuindo no processo de tomada de
decisão. O enfoque priorizado é o reconhecimento do objeto para sua adequada
compreensão, identificar as falhas e as ações passíveis de serem implementadas.
E, por fim, a avaliação para gestão que objetiva fornecer dados que contribuam
para o aprimoramento do objeto avaliado, tendo como foco a melhoria de um
processo em um serviço. Tem como prioridade a descrição de uma situação e a
traduz em padrões que possam ser quantificados e replicados, com vistas a garantir
a qualidade.
No intuito de subsidiar os processos de avaliação e de tomada de decisão,
envolvendo as demandas de usuários, cuidadores e familiares, com os requisitos
de qualidade e segurança assistencial é imprescindível conhecer e avaliar os
componentes integrantes da estrutura da organização, como os recursos físicos,
materiais e humanos; os processos de trabalho e as relações interprofissionais,
assim como os resultados obtidos e a satisfação do usuário em relação ao serviço
prestado (Naves, 2010).
Com isso, a avaliação da qualidade pode ser aferida por meio do emprego de
indicadores de estrutura, processo e resultado. Adicionalmente, o monitoramento
contínuo desses indicadores culmina na percepção da satisfação do usuário, na
análise do custo-benefício e custo-efetividade da terapêutica e o desfecho clínico
de dada condição de saúde (Naves, Tronchin, Melleiro, 2014).
Na avaliação de uma área ou serviço da instituição, os indicadores devem
possibilitar a visualização do contexto organizacional em sua estrutura formal e
informal, considerando as relações tangenciais dos diferentes serviços, bem como
as consequências das decisões gerenciais que esses resultados acarretam
(Tronchin et al., 2009).
Outro requisito necessário para a composição de um processo avaliativo
consiste na percepção dos usuários e equipe dos profissionais de saúde envolvidos
na assistência.
Dessa forma, Melleiro e Tronchin (2010) citam que a percepção dos usuários
e profissionais de saúde é um importante recurso para o desenvolvimento dos
processos assistenciais e gerenciais, à medida que possibilita aos gestores dos
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serviços, revisarem seus objetivos e satisfazerem as expectativas dos usuários e
trabalhadores.
A avaliação de serviços pode corroborar o processo de mudança,
evidenciando necessidades e fornecendo elementos para uma reflexão crítica
sobre o trabalho para gestores e profissionais, como também a comunidade
(Furtado, Silva, 2015).
Tendo em vista o exposto, entendo que o presente estudo consiste em uma
pesquisa avaliativa e uma avaliação para a gestão, pois os resultados deverão
contribuir para o aprimoramento do objeto avaliado, no caso a TNED, subsidiando
a reorganização dos processos de trabalho e a qualidade na atenção à saúde dos
usuários em assistência domiciliar.
As pesquisas avaliativas e as avaliações geradas no âmbito da gestão podem
impactar na produção de políticas públicas e na construção de uma cultura
avaliativa nos serviços. Todavia, ainda, é um desafio incluir, efetivamente, o
cidadão/usuário dos serviços de saúde, como protagonista do processo avaliativo,
com vistas à construção de uma cultura que disponibilize informação, de modo a
produzir sentido para quem poderia usar, como cada vez mais, aprimorando os
sistemas para que forneçam informações com uma ética emancipatória e que
atuem no fortalecimento da participação social (Louvison, 2017)
No que tange à avaliação dos sistemas e serviços de saúde, entende-se que
os processos estabelecidos na assistência (domiciliar (AD) podem e devem ser
revistos, avaliados e aprimorados. Corroboro Tanaka (2017), ao afirmar que a
avaliação apoia as pessoas a mobilizarem recursos disponíveis para a realização
de ajustes nos processos, em busca de um resultado esperado.
A AD é vista como modalidade de cuidado e é utilizada como uma estratégia
das organizações de saúde, no intuito de adaptarem-se à mudança no perfil das
doenças crônico-degenerativas, ao envelhecimento populacional, aos usuários
dependentes de aparatos tecnológicos, ao aumento na demanda por leitos
hospitalares e a realocação dos custos em saúde.
Esta modalidade de atenção é conceituada pela World Health Organization
(WHO) (1999), como a provisão de cuidado à saúde proporcionado às pessoas no
seu domicílio, englobando ações de promoção e prevenção, terapêutica,
reabilitação, cuidados de longa duração e paliativos.
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O atendimento domiciliar à saúde contempla a atuação profissional em
domicílio, que pode ser operacionalizada por meio de visitas e internação domiciliar,
envolvendo, assim, atividades que vão da educação e prevenção à recuperação e
manutenção da saúde dos indivíduos e seus familiares no contexto de suas
residências (Giacomozzi, Lacerda, 2006).
Além disso, o ambiente domiciliar propicia um cuidado pautado na
humanização,

integrando

a

equipe

de

profissionais

de

saúde

e

cuidadores/familiares. As atividades desenvolvidas pela equipe de saúde são
voltadas à reabilitação e autonomia do usuário e compreendem ações educativas
para consecução do cuidado em domicílio.
Nessa direção, a desospitalização é uma questão premente, de relevância
social, ainda que com objetivos institucionais diversos, como racionalizar custos,
suprir a escassez de leitos hospitalares, reduzir o tempo de internação e,
consequentemente, a permanência hospitalar, minimizar as intercorrências clínicas
e melhorar a qualidade de vida dos usuários (Naves, 2010).
Dentre o quadro epidemiológico e demográfico para a modalidade de AD,
encontram-se indivíduos acometidos pelas condições crônicas de saúde, os que
demandam cuidados continuados e complexos e os incapacitados por algum tipo
de acidente (Brasil, 2014, Organização Pan-americana da Saúde, 2015).
Nesse

contexto,

também,

estão

incluídas

as

doenças

infecciosas

persistentes, as condições relacionadas com a maternidade, o período perinatal e
o ciclo da vida, os distúrbios mentais a longo prazo, as deficiências físicas e
estruturais contínuas, as doenças metabólicas e bucais, as enfermidades e as
próprias doenças crônicas (Mendes, 2012).
Nos últimos 15 anos, observo uma transformação nesse modelo de
assistência no Brasil, envolvendo a estrutura, a organização, a legislação e a
integração da atenção domiciliar nas redes de atenção à saúde.
Sob o ponto de vista normativo, a Portaria nº 2.416 publicada em 1998, na
ocasião, estabelecia os requisitos mínimos para o credenciamento de hospitais e
os critérios para realização da internação domiciliar no SUS (Brasil, 2012a).
Tendo por base Dal Ben, Bussacos (2011), a Figura 1 foi construída para
elucidar os principais marcos regulatórios da AD no Brasil.
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Figura 1 – Linha do tempo: principais marcos regulatórios para a consolidação da AD no
Brasil - 2017

A trajetória histórica da AD no Brasil nos mostra que foi regulamentada pelo

SUS a partir da Lei Federal nº10.424, de 15 de abril, em 2002, incorporando-a a Lei
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Com o objetivo de regulamentar o exercício profissional, o Conselho Federal
de Enfermagem (COFEN) publica a Resolução nº 267, de 5 de outubro de 2001,
aprovando as atividades de enfermagem em domicílio, que posteriormente em
2014, foi revogada pela Resolução nº 464, de 20 de outubro. Em 2002, o COFEN,
aprova a regulamentação das empresas que prestam serviços de enfermagem
domiciliar, no âmbito da saúde suplementar. Na mesma direção, em 2003, o
Conselho Federal de Medicina publica, por meio da Resolução nº 1.668 as normas
técnicas necessárias à AD e define as responsabilidades do médico, dos hospitais
e das empresas públicas e privadas para essa modalidade de assistência.
Um dos mais importantes marcos para a consolidação das atividades em AD
foi a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 11, em 2006, que
dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam
a atenção domiciliar, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2006).
Nessa resolução, a Anvisa (2006) define a assistência domiciliar como um
conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas
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desenvolvidas em domicílio e a internação domiciliar, conceituada como um
conjunto de atividades prestadas em domicílio, caracterizadas pela atenção em
tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade
de tecnologia especializada.
Em 2010, é publicada a Portaria nº 4.224, em 28 de dezembro de 2010, pelo
Ministério da Saúde, que considera a oferta e a continuidade da internação
domiciliar nos serviços de saúde do SUS.
E, adensado ao movimento do estabelecimento da AD no SUS, em 2011, a
Portaria nº 2.029 de 24 de agosto de 2011, institui o “Programa Melhor em Casa” a
qual define a AD como modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou
complementar às já existentes e a integra às RAS. Essa portaria foi revogada pela
Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011, sendo esta última, substituída pela
Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, redefinindo a AD e ampliando o escopo de
atuação das equipes multiprofissionais.
A publicação da Portaria nº 1.208, de 18 de junho de 2013, incorpora o
“Programa Melhor em Casa” ao “Programa SOS Emergências”, definindo que os
hospitais pertencentes ao “Programa SOS Emergências” poderão contar com mais
uma equipe multiprofissional, no programa de AD.
Em 25 de abril de 2016, o Ministério da Saúde publica a Portaria nº 825, que
redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do (SUS) e atualiza as equipes habilitadas
para consecução das atividades que abrangem a AD.
Essa Portaria apresenta as seguintes definições:
 Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada à RAS,
caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de
doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em
domicílio, garantindo a continuidade de cuidados;
 Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos cuidados
realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou
complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e
operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar
(EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP); e
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 Cuidador: pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s)
para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que,
dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar
presente(s) no atendimento domiciliar.

Nesse sentido, conforme a Portaria nº 825, a AD é indicada para pessoas que
se encontram com estabilidade clínica, porém necessitam de atenção à saúde por
estarem acamadas ou possam ser acompanhadas de maneira temporária ou
definitiva, ou que apresentem algum grau de vulnerabilidade, sendo a atenção
domiciliar considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação,
reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do
usuário, família e cuidador.
Dessa forma, a citada Portaria indica três tipos de modalidades de atenção
domiciliar:
 Atenção Domiciliar 1 (AD1) – usuário que requer cuidados com menor
frequência e com menor necessidade de intervenções de equipe
multiprofissional. O usuário apresenta estabilidade clínica e os cuidados
são realizados pelos cuidadores de modo adequado. Nessa modalidade,
as equipes da atenção básica são responsáveis pelo acompanhamento em
domicílio e devem ser apoiadas nos serviços das RAS.
 Atenção Domiciliar 2 (AD2) – usuário com indicação de AD e com o objetivo
de abreviar ou evitar a hospitalização. Pode apresentar condições agudas
ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e
sequenciais; doenças crônico-degenerativas que demandem atendimentos
semanais; usuários que necessitem de cuidados paliativos com
acompanhamento semanal para controlar a dor e minimizar o sofrimento e
para recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, para acompanhamento
de ganho ponderal. Nessa modalidade, o SAD é responsável pelo
acompanhamento, com o apoio dos serviços da RAS.
 Atenção Domiciliar (AD3) – usuário com qualquer condição referida na
modalidade AD2, que requeira cuidado multiprofissional frequente, uso de
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equipamentos, realização de procedimentos de alta complexidade
(dependentes de ventilação mecânica, nutrição parenteral e outros). Nessa
modalidade, o SAD é responsável pelo acompanhamento, com o apoio dos
serviços da RAS.
Essa nova portaria avança na organização e na estrutura dos serviços
domiciliares, ao delinear como um de seus objetivos a integração às redes de
atenção à saúde.
Em relação ao processo de trabalho e recursos humanos, essa modalidade
de assistência à saúde congrega as atividades assistenciais exercidas por
profissional de saúde e/ou equipe no local de residência do usuário, incluindo as
visitas programadas, nas quais determinados procedimentos (geralmente, de maior
complexidade) são realizados pelos membros da equipe de saúde. Nesse âmbito
de atenção à saúde, contamos com a presença de um cuidador, como responsável
pela continuidade da assistência em domicílio.
As atribuições conferidas à equipe de profissionais da AD estão publicadas na
Portaria vigente, sendo elas:
“I - trabalhar em equipe multiprofissional integrada à RAS;
II - identificar, orientar e capacitar o(s) cuidador(es) do usuário em
atendimento, envolvendo-o(s) na realização de cuidados, respeitando
seus limites e potencialidades, considerando-o(s) como sujeito(s) do
processo;
III - acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou
cuidadores;
IV - promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para
cuidadores e familiares;
V - utilizar linguagem acessível, considerando o contexto;
VI - pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente
emitido por médico da EMAD ou da Equipe de Atenção Básica do
respectivo território;
VII - articular, com os demais estabelecimentos da RAS, fluxos para
admissão e alta dos usuários em AD, por meio de ações como busca ativa
e reuniões periódicas; e
VIII - participar dos processos de educação permanente e capacitações
pertinentes.”
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Um dos pressupostos para consolidação da AD é a presença do cuidador,
definido como: pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o
usuário em suas necessidades e atividades da vida cotidiana (Brasil, 2012a). De tal
modo, a figura do cuidador como sujeito do processo de cuidar, a participação ativa
da família e dos profissionais envolvidos é fundamental na AD.
O cuidador é a pessoa que, no espaço privado doméstico, realiza ou auxilia a
pessoa com limitação a fazer suas atividades básicas e instrumentais de vida diária,
com o objetivo de preservação de sua autonomia e sua independência (Brasil,
2012a).
Sob o ponto de vista da composição da equipe de profissionais, a AD envolve
a presença de enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo,
nutricionista, auxiliares e técnicos de enfermagem e assistente social.
No que tange à assistência de enfermagem, o enfermeiro desempenha o
papel de coordenador da equipe de enfermagem, realiza o planejamento, a
supervisão, a execução ou orientação dos cuidados, de acordo com a
complexidade clínica e necessidades de cada indivíduo.
Dentre as necessidades de saúde dos usuários em AD, encontra-se a Terapia
Nutricional Enteral (TNE). Em 1999, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
337 e da Resolução nº 63 de 2000, normatizou no Brasil a TNE e dispôs as
atribuições de cada profissional da equipe, imputando a obrigatoriedade dessas
normativas nos estabelecimentos de saúde que empregam a prática de aporte
nutricional por meio de intubação gástrica (Brasil, 2000).
A AD traz em si desafios específicos no que tange a segurança do paciente,
uma vez que a equipe de saúde não se encontra em uma unidade de saúde e não
pode contar com a logística de funcionamento típica desse serviço. (Brasil, 2016b).
Em estudo realizado no Canadá por Sears et al.(2013), em AD, demonstrou
que as taxas de eventos adversos por usuário-ano foram de 10,1%, sendo 56% de
eventos evitáveis. As decisões ou ações equivocadas por parte dos usuários
culminaram na ocorrência de 48,4% dos eventos, dos cuidadores informais 20,4%
e dos profissionais de saúde 46,2%. Os pesquisadores concluíram que a AD
contempla medidas de autocuidado e cuidados prestados por cuidadores formais
ou informais, o que pode influenciar na ocorrência de eventos adversos, sendo
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imprescindível a adoção de estratégias que contemplem e fortaleçam a educação
do usuário/cuidador/familiar para uma assistência segura.
Sendo assim, diante das necessidades de saúde dos usuários com relação à
continuidade em cuidado no domicílio e com o objetivo de atender às
normatizações, no que tange à terapia de nutrição enteral, considero relevante
conhecer a prática da TNE no ambiente domiciliar, incluindo a perspectiva dos
profissionais de saúde e dos cuidadores/familiares.

1.3 A TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM ATENÇÃO DOMICILIAR
O suporte nutricional em domicílio tem propiciado o tratamento com êxito de
usuários

que

apresentem

condições

crônicas

que,

de

outra

maneira,

necessitassem de internações hospitalares prolongadas ou repetidas para a
manutenção de suas necessidades nutricionais.
A Nutrição Enteral Domiciliar (NED) é considerada um tratamento de baixo
custo e seguro, pois elimina os gastos com internação, evita a contaminação
hospitalar e viabiliza o convívio dos usuários/pacientes com seus familiares. Além
disso, é fundamental para prevenir e tratar as deficiências de macronutrientes e
melhorar a recuperação do indivíduo, fornecendo a quantidade de nutrientes
compatíveis ao metabolismo existente (Costa et al., 2003).
A TNED é um dos serviços prestados na assistência domiciliar, que
compreende as atividades assistenciais exercidas por profissional de saúde e/ou
equipe interprofissional no local de residência do usuário (Waitzberg, Baxter, 2004).
Ojo (2015) define a NED como um método que permite a oferta das
necessidades nutricionais de indivíduos que apresentam incapacidade de garantir
suas necessidades nutricionais por meio da ingestão oral.
Conforme o COFEN, em 2014, por meio da RDC nº453 de 16 de janeiro de
2014, que revoga a RDC nº277/2003 dispõe sobre a Atuação da Equipe de
Enfermagem em Terapia Nutricional e define a:
 Terapia Nutricional (TN) – conjunto de procedimentos terapêuticos para
manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio da
Nutrição Parenteral ou da Nutrição Enteral.
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 Nutrição Enteral (NE) – alimento para fins especiais, com ingestão
controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição
definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por
sondas ou via oral, industrializadas ou não, utilizada exclusiva ou
parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em
pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais,
em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou
manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.
 Terapia de Nutrição Enteral (TNE) – conjunto de procedimentos
terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do
paciente por meio de NE.

A seguir, seguem as indicações de terapia nutricional enteral domiciliar
(TNED), conforme o Ministério da Saúde (Brasil,2016b):
Quadro 1 – Indicações da TNED, Ministério da Saúde, Brasil - 2015
Condições referentes ao indivíduo

Condições referentes ao domicílio

 Estabilidade hemodinâmica

 Condições adequadas de higiene

 Estabilidade metabólica

 Área adequada para manipulação da fórmula
nutricional industrializada ou com alimentos

 Condições que afetam a absorção intestinal

 Área adequada para armazenagem da
fórmula nutricional/industrializada ou com
alimentos
 Água tratada
 Luz elétrica
 Refrigeração adequada
 Contato telefônico de referência

Fonte: (BENTO; JORDÃO; GARCIA, 2011; DREYER et al., 2011; VAN AANHOLT et al., 2011,
adaptado).

Dados epidemiológicos demonstram que a incidência de NED na Espanha é
de 40 usuários por milhão de habitantes/ano (Planas et al., 2007). Dados de
prevalência da NED, nos EUA, revelam valores de 460 usuários por milhão de
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habitantes e na Grã-Bretanha de 280 casos por milhão de habitantes (Moreno,
2004; Paccagnella et al., 2008).
No Brasil, o estudo realizado por Zaban e Novaes (2009), no Distrito Federal,
encontrou em 2005, a incidência de NED de 147,98 casos/milhão de habitantes/ano
e a prevalência de 176,09 casos/milhão de habitantes. Ressalta para o fato, de não
haver, até então, no território nacional investigações que retratem a prevalência e
a incidência de NED, de modo a permitir a comparação entre os Estados.
Estudos conduzidos da Espanha (De Luis et al., 2013), apontaram que a
incidência de NED, no período entre 2008 e 2010, aumentou de 25.7 para 29.6 por
100.000 habitantes e os usuários apresentavam as doenças neurológicas, como
principal indicação. Esta pesquisa relata que o número exato de usuários em NED
ainda, é desconhecido, porém considera o aumento no emprego dessa terapêutica,
em função do desenvolvimento industrial quanto à produção de dietas e insumos
para NE e a sensibilização e conscientização dos profissionais para manter o aporte
nutricional adequado, bem como na publicação de normas e legislações no âmbito
da TNED.
Para a consecução da nutrição enteral em domicílio, é imprescindível a
intubação gástrica como via de acesso.
A intubação gástrica em domicílio é uma prática assistencial destinada ao
aporte nutricional e administração de medicamentos, implicando instalação,
manutenção e estabilidade da sonda, administração da dieta e medicamento e na
capacitação dos cuidadores ou do próprio usuário para sucesso da terapêutica
(Naves, Tronchin, Melleiro, 2014).
A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e a Associação
Brasileira de Nutrologia (2011) orientam que a escolha do acesso enteral é baseada
na condição clínica do paciente, na previsão do tempo de uso da terapia e nos
riscos de complicações. Recomendam que as sondas naso e oroenterais devem
permanecer por curto período de tempo (3 e 4 semanas); as gastrostomias são
indicadas quando não há risco de aspiração e o tempo da TNE exceder 3 a 4
semanas. Ainda, preconizam instituir jejunostomias quando houver risco de
aspiração e a TNE for superior a 3 a 4 semanas.
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A RDC nº 453 de 2014 do COFEN cita no item 5.2, as vias de acesso enteral,
considerando as sondas nasogástrica (SNG), orogástrica (SOG), nasoenteral
(SNE), gastrostomia e jejunostomia:
 SNG, SOG, SNE: geralmente, por meio de sondas de alimentação de
poliuretano, disponíveis em vários diâmetros (8,10,12,14 e 16 french),
colocadas em posição nasogástrica, nasoduodenal ou nasojejunal,
havendo ainda a sonda nasogastrojejunal, que reúne duas vias separadas
de calibres diferentes permitindo ao mesmo tempo a drenagem do
estômago e a alimentação no jejuno.
 Gastrostomias: geralmente, por meio de sonda de alimentação de silicone,
com diâmetro que varia de 14 e 26 french, com âncora ou balão de fixação
interna e discos de fixação externa, que são colocadas por diversas
técnicas, gastrostomias percutânea endoscópica (GEP), gastrostomia
radiológica percutânea, gastrostomia cirúrgica aberta (Stamm, Witzel,
Janeway), gastrostomia laparoscópica.
 Jejunostomias: geralmente, por meio de sondas de alimentação de
poliuretano com diâmetro de 8 e 10 french, que podem ser colocadas pela
técnica endoscópica percutânea (JEP) ou através de uma sonda de GTT,
ou por técnica cirúrgica aberta (Wtzel). Há ainda a possibilidade de acesso
jejunal por cateter através de agulha, utilizando cateter de polivínil de 16
Ga ou de Jejunostomia em Y de Roux, usando cateter de silicone com
balão.

A utilização de via alternativa de alimentação e o conjunto de restrições
alimentares podem interferir, em maior ou menor grau de intensidade, no cotidiano
e hábitos de vida do indivíduo e de sua família, em seu convívio social e em sua
capacidade produtiva, entre outros aspectos. Por isso, a oferta de cuidados deve
contemplar mais do que o suporte nutricional. Nesse sentido, os cuidados em
domicílio apresentam grande potencial para que equipes de saúde consigam
trabalhar os diferentes aspectos (clínicos, sociais, culturais, afetivos), que se
relacionam com o estado de saúde do indivíduo (Brasil, 2015).
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O COFEN, por meio da RDC nº 453/2014, também, dispõe a respeito da
competência do enfermeiro sobre a ministração de nutrição parenteral e enteral:
“a) desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de
enfermagem ao paciente em TN, pautados nesta norma, adequadas às
particularidades do serviço;
b) desenvolver ações de treinamento operacional e de educação
permanente, de modo a garantir a capacitação e atualização da equipe de
enfermagem que atua em TN;
c) responsabilizar-se pelas boas práticas na administração da NP e da NE;
d) responsabilizar-se pela prescrição, execução e avaliação da atenção
de enfermagem ao paciente em TN, seja no âmbito hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar;
e) fazer parte, como membro efetivo, da EMTN;
f) participar, como membro da EMTN, do processo de seleção,
padronização, parecer técnico para licitação e aquisição de equipamentos
e materiais utilizados na administração e controle da TN. “

Dentre estas competências podemos citar as orientações ao usuário e/ou
responsável legal e assegurar a manutenção e educação referente ao manuseio da
sonda gástrica.
A prescrição de cuidados pelo enfermeiro em domicílio constitui atividade
fundamental para direcionar as ações do cuidador e da família junto à pessoa
assistida, implementando e pactuando as atividades (Brasil, 2012a).
Naves e Tronchin (2012) mencionam outro aspecto que envolve a NED, que
é a capacitação dos cuidadores para executarem os cuidados inerentes à
terapêutica, cabendo ao enfermeiro desenvolver programas de educação em saúde
e ações destinadas ao processo de cuidar. Desse modo, os processos avaliativos
e educativos na assistência domiciliar são indispensáveis para aferir a qualidade,
devendo existir parâmetros capazes de atender a esse quesito.
A relação equipe de profissionais de saúde e cuidador /familiar pode
influenciar na adesão ao tratamento e no sucesso da terapêutica, pois os cuidados
com a manutenção de via, preparo da dieta, higienização dos insumos e
administração de medicamentos são realizados pelo cuidador (Brasil, 2015).
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Corroborando os apontamentos acima, Planas et al. (2003) reforçam a
necessidade de implantação de programa destinado ao usuário, família ou cuidador
para o manuseio adequado da via de acesso, detecção, prevenção e tratamento
das complicações.
Dentre as complicações envolvendo a sonda gástrica, destacam-se as de
natureza mecânica, como: deslocamento, retirada não planejada da sonda, as
obstruções, o rompimento do balão (gastrostomia), expondo o usuário a riscos
desnecessários, como a broncoaspiração, o desconforto e a dor em razão das
reintubações, longos períodos em jejum e aumento no consumo do material. Em
relação às complicações gastrointestinais, encontram-se os vômitos, a diarreia ou
a constipação (Gómez-Candela et al., 2003; Gunn et al., 2009).
Outro estudo nessa direção é reportado por Naves, Tronchin e Melleiro
(2014), ao avaliarem a incidência de extubação gástrica em dois grupos de
usuários. A incidência de extubação não planejada no grupo pediátrico foi 1,05
100/paciente-dia intubado e no adulto/idoso 0,73 100/paciente-dia intubado, não
havendo diferença estatística significante (p=0,28).
Pesquisas apontam que as complicações e problemas relacionados com o
tubo são comuns em usuários que receberam a alimentação por sonda enteral em
domicílio, associando-os à assistência prestada. Assim, enfatizam a necessidade
de investigações destinadas a avaliar os resultados nas condições de saúde do
indivíduo, bem como no impacto desses cuidados na qualidade de vida dos
usuários e cuidadores (Alivizatos et al., 2012).
Penner et al. (2012) citam que devem ser criados espaços de discussão para
cuidadores/familiares de pacientes que recebem a NED oportunizando a exposição
de seus sentimentos e suas preocupações sobre as atividades e suas
competências como prestadores de cuidados. Relataram que o papel do cuidador
precisa ser explorado para melhor compreensão de seu trabalho e suas
necessidades.
Tendo por base que a avaliação em saúde deve ser abrangente e sistêmica
permitindo a análise de diversas nuances que permeiam o cuidado da TNED,
incluindo o planejamento de ações para a melhoria da assistência e tomadas de
decisões assertivas, é que me dispus a realizar esta investigação com os objetivos
a seguir:
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
 Avaliar a prática da terapia de nutrição enteral no Programa de Assistência
Domiciliária (PAD), em um hospital universitário do Município de São Paulo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analisar o seguimento dos usuários admitidos no PAD, com base na
caracterização sociodemográfica e clínica, na via de intubação gástrica, no
tipo de dieta, na terapêutica medicamentosa e na incidência de extubação
gástrica em um hospital universitário do Município de São Paulo;
 Compreender a experiência dos profissionais de saúde acerca da
assistência prestada aos usuários submetidos à terapia de nutrição enteral
no PAD em um hospital universitário do Município de São Paulo; e
 Compreender a vivência dos cuidadores/familiares no processo de cuidar
dos usuários em terapia de nutrição enteral no PAD em um hospital
universitário do Município de São Paulo.
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE ESTUDO
No intuito de atingir os objetivos propostos e por entender que, para cada
problema, há um método capaz de responder à questão de pesquisa, optei em
realizar o presente estudo nas abordagens quantitativa e qualitativa, com
delineamento exploratório-descritivo, na modalidade de estudo de caso.
De acordo com Polit e Beck (2011), a pesquisa quantitativa derivada do
paradigma positivista busca identificar a predominância de um fenômeno, a
frequência em que ocorre e suas características, bem como os fatores relacionados
e a associação entre eles.
A investigação qualitativa preocupa-se com o universo dos significados,
motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes e hábitos dos indivíduos, permitindo
compreender o que pensam os sujeitos sobre suas experiências em determinadas
situações, correspondendo a um espaço mais estreito das relações, oportunizando
verticalizar as discussões e explorar em profundidade uma dada temática (Minayo,
2014).
Yin (2010) assevera que o estudo de caso permite examinar acontecimentos
contemporâneos sem manipulação de comportamentos relevantes, tendo como
duas fontes de evidências a observação direta dos acontecimentos estudados e as
entrevistas das pessoas envolvidas. Acrescenta que o cerne dessa modalidade de
investigação está em buscar elucidar o motivo de tomada de uma decisão ou um
conjunto de decisões, a implementação e os resultados, utilizando como tática
essencial as múltiplas fontes de evidências, contando com a triangulação dos
dados.
No entender de Minayo (2014), o estudo de caso possibilita evidenciar
relações entre intervenções e situações da vida real, o contexto em que ocorrem,
bem como o sentido e a relevância de determinadas situações-chave nos
resultados de uma intervenção.
Corroboro a teoria de Minayo (2014) ao considerar que as abordagens
quantitativa e qualitativa são complementares, podendo integrar o mesmo projeto
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de pesquisa, cujo arcabouço qualitativo é o que melhor se coaduna a estudos de
situações particulares, grupos específicos e universos simbólicos pois, em lugar de
se oporem, quando tais estudos quantitativos e qualitativos são realizados em
conjunto, promovem uma elaborada e completa construção da realidade,
ensejando o desenvolvimento de teorias e de novas técnicas cooperativas.
Cabe pontuar que a construção das abordagens quantitativa e qualitativa
ocorreu de maneira integrada, porém para melhor compreensão, foram
desmembradas em duas fases: fase 1, quantitativa e fase 2, qualitativa.

3.2 ASPECTOS ÉTICOS
Esta

pesquisa

foi

cadastrada

na

Plataforma

Brasil

(CAAE

n°45534015.2.0000.5392) para a apreciação dos Comitês de Ética em Pesquisa
(CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) (Anexos I e II),
respeitando-se os trâmites e as exigências estabelecidas pelas instituições.
Atendendo às Normas da Resolução n°466 de dezembro de 2012, que versa
sobre as Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisa em seres humanos
foram elaborados os seguintes documentos: Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Apêndices A e B), Termo de Autorização de Coleta de Dados
do Prontuário (Apêndice C) e o Termo de Assentimento (Apêndice D). Todos os
documentos foram elaborados em duas vias, sendo uma foi entregue ao
participante, e a segunda permaneceu com a pesquisadora.
Cabe pontuar que os Termos de Autorização de Coleta de Dados do
Prontuário e de Assentimento foram entregues aos usuários ou seu responsável,
pela pesquisadora ou pela enfermeira do PAD/HU-USP por ocasião da visita
domiciliar programada.
Todos os participantes foram esclarecidos à respeito dos objetivos dessa
investigação.
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3.3 CONTEXTO DO ESTUDO
A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo, que é um uma instituição pública estadual, de atenção secundária, cuja
missão é estimular e promover o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços à
comunidade.
O HU-USP integra o SUS e atende a área da Coordenadoria Regional de
Saúde da Região Centro-Oeste. A população assistida é composta pela
comunidade residente na região do Butantã, do Município de São Paulo, que
possui, aproximadamente, 430.000 habitantes e pela comunidade USP, que é
constituída pelos docentes, discentes e servidores, incluindo seus dependentes.
Dispõe de 258 leitos, distribuídos nas especialidades clínica médica, cirúrgica,
ginecologia/obstetrícia e pediatria e, ainda, conta com atendimento ambulatorial
(Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, 2017).
O Departamento de Enfermagem é constituído de cinco Divisões:
Enfermagem

Clínica,

Cirúrgica,

Pediátrica,

Obstétrica

e

Ginecológica

e

Enfermagem a Pacientes Externos. Também integram o Departamento, o Serviço
de Ensino e Qualidade e a Comissão de Ética de Enfermagem. O Programa de
Atenção Domiciliária (PAD) é uma unidade vinculada à Divisão de Enfermagem
Clínica, conforme organograma apresentado na Figura 2.
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Figura 2 – Organograma institucional do Departamento de Enfermagem do Hospital
Universitário da USP, São Paulo - 2016

Fonte: Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Manual do Departamento de
Enfermagem, 2016.

O PAD foi implementado no HU-USP em 2002, na modalidade de assistência
domiciliar. Os objetivos do Programa vêm ao encontro do preconizado pela
literatura, quais sejam: reduzir o tempo de internação hospitalar, otimizar a
rotatividade

do

leito

hospitalar;

prevenir

as

reinternações;

orientar

o

cuidador/familiares e reintegrar o paciente ao meio sociofamiliar. Busca também,
melhorar a qualidade de vida do indivíduo e de seus familiares e favorecer a
formação de profissionais de saúde nessa esfera do cuidado (Sportello, Pereira,
Sancinetti, 2008).
Dentre as atividades desenvolvidas pelo PAD/HU-USP encontram-se: o
atendimento domiciliário; o apoio na fase de enlutamento familiar; os encontros e
as reuniões de educação em saúde com cuidadores; a recreação com os usuários
e cuidadores; as reuniões de intervenção com família; as reuniões científicas e de
discussão de casos entre os profissionais de saúde; as visitas a outras instituições;
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a participação em eventos científicos e as atividades didáticas em diversos cursos
na área da saúde.
É campo de estágio de alunos, dos cursos de bacharelado em Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional e Gerontologia da USP e de
residentes de Acupuntura e Comunidade, da Faculdade de Medicina da USP,
Enfermagem em Saúde da Família e em Saúde do Adulto e do Idoso, da Escola de
Enfermagem da USP e participa da Disciplina de Medicina de Saúde da Família.
Para ser acompanhado pelo PAD/HU-USP é necessário que o indivíduo seja
matriculado no Hospital, pertença à comunidade USP e/ou Butantã, tenha indicação
e pedido da equipe que o assiste, apresente condições clínicas para ser atendido
em domicílio e possua cuidador domiciliar selecionado pela família (Sportello,
Pereira, Sancinetti, 2008).
A partir do recebimento da solicitação médica de assistência domiciliar, o
usuário é avaliado pela assistente social. O usuário e a família que atenderem aos
critérios, previamente, estabelecidos recebem a visita da equipe de profissionais de
saúde em domicílio, onde são avaliadas as condições de infraestrutura da
residência e socioeconômicas, definindo-se a periodicidade das visitas, que
ocorrem de segunda a sexta-feira e o plano de cuidados, com base nas
necessidades de saúde.
A equipe de profissionais de saúde do referido Programa é constituída por
médico, nas especialidades de clínica médica, pediatria, psiquiatria, enfermeiro,
técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social e fonoaudióloga. Conta
também com serviços de apoio, como secretaria e motorista.
Outros programas que se encontram relacionados ao PAD/HU-USP são: o
Programa de Gerenciamento de Doentes Crônicos (PROGEC), o Sistema de
Informação e Gerenciamento (SIG PAD), o Programa de Empréstimo de
Equipamentos no sentido de preparar o ambiente domiciliar, o Programa de
Atendimento à Família Enlutada, Programa de Oxigenioterapia Domiciliar e o
Atendimento Telefônico.
O PROGEC é destinado aos usuários que, apesar de sua condição crônica,
apresentem estabilidade clínica, necessitem de visitas com menor frequência.
Nestes casos, o monitoramento das condições de saúde do usuário e família é
realizado mensalmente por ligações telefônicas e visitas semestrais.
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O material de consumo é fornecido pelo PAD aos usuários, exceto as fraldas
descartáveis e a dieta industrializada. Os familiares são encarregados de retirar os
materiais no HU-USP.
Em 2016, o PAD/HU-USP atendeu a 247 usuários e família; sendo em sua
maioria (86,7%) indivíduos com idade ≥ 60 anos, com doenças crônicas como:
hipertensão, diabetes, sequelas de acidentes vasculares encefálicos, cardiopatias,
pneumopatias, demências e síndromes neurológicas (Banco de dados PAD/HUUSP, 2017).*
Diante dos dados acima, observa-se um perfil de usuários com agravos à
saúde que os insere no grupo de indivíduos em condições crônicas, que demandam
uma assistência capaz de estabelecer um plano de cuidados, articulando as
diferentes áreas do conhecimento, bem como os serviços das Redes de Atenção à
Saúde (RAS), englobando a educação do paciente/familiar.
Face ao exposto, denota-se que os processos de trabalho assistencial,
gerencial, ensino e pesquisa são realizados, visando a assegurar a qualidade da
assistência e a segurança dos usuários e família.
No que tange aos usuários em TNED, considero oportuno mencionar
determinados protocolos e ferramentas de gestão, que vêm sendo empregados no
intuito de monitorar e assegurar a qualidade assistencial.
Dentre estes, destaco os protocolos inserção de sonda para nutrição enteral
em posição gástrica, troca da sonda nasoenteral, troca do tubo de gastrostomia, o
monitoramento dos indicadores de resultado perda de sonda nasoenteral e lesão
por pressão; o material educativo, incluindo os manuais aos usuários e familiares,
como exemplo: “Cuidando do idoso em casa: Cuidados de Enfermagem”,
“Cuidando do idoso em casa: Aspectos médicos, sociais e psicológicos”, e
“Cuidando do idoso em casa: alimentação, exercícios, comunicação e
medicamentos”, folheto Óbito do Paciente do PAD: serviço social, orientações aos
familiares e um material de mídia (CD-Rom) intitulado “Como cuidar do idoso em
casa”.

*

Dados fornecidos pelo PAD/HU-USP, extraídos do Banco de dados referente a 2016.
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O registro da assistência prestada é realizado nos documentos/impressos do
prontuário a saber: folha de rosto, contendo as principais informações do usuário,
como nome, idade, diagnóstico e plano terapêutico, ficha de solicitação para o PAD,
avaliação da assistente social, evolução clínica, evolução de enfermagem,
formulário para avaliação do domicílio, usuário e família, SAE - Diagnóstico e
Prescrição de Enfermagem, evolução da fisioterapia, evolução da fonoaudiologia
e, por fim, avaliação e evolução da nutricionista.

3.4 ABORDAGEM QUANTITATIVA: Fase 1
3.4.1 População
A população constitui-se de 36 usuários em terapia de nutrição enteral,
independentemente, da via de intubação gástrica. Os seguintes critérios de
exclusão foram estabelecidos: óbito nas primeiras 24 horas após a alta hospitalar
ou passar a alimentar-se, exclusivamente, por via oral.

3.4.2 Coleta de dados
O período destinado à coleta dos dados foi entre outubro de 2015 e março de
2016.
Para tanto, foram elaborados dois formulários adaptados de Naves (2010).
O primeiro foi intitulado “Caracterização dos usuários e da terapia de
nutrição enteral domiciliar” (Apêndice E), dividido em duas partes, contemplando
na primeira, os dados sociodemográficos e clínicos e, na segunda, os dados
relativos a extubação da sonda gástrica e aos motivos de substituição
A Parte I foi composta pelas variáveis sociodemográficas e clínicas,
explicitadas a seguir:
 Data de admissão no PAD, sexo, idade (anos), diagnóstico primário,
diagnóstico secundário (dois últimos), cuidador responsável: sexo, idade
(anos), familiar (sim ou não), grau de parentesco e grau de escolaridade;
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 Data de inserção da sonda, via (nasogástrica ou gastrostomia), tipo de dieta
(artesanal, semiartesanal ou industrializada), data e motivo do término da
terapêutica (óbito ou melhora clínica) e medicações em uso (tipo e
apresentação);
 Grau de dependência do usuário – índice de Katz (independente,
parcialmente

dependente

ou

totalmente

dependente),

mobilidade

(acamado, deambula com auxílio ou deambula sozinho), condições do
domicílio: estrutura física (adequada ou inadequada, presença de rede de
água, luz e esgoto) e, por fim, data e motivo de alta do PAD.

O grau de dependência foi calculado pela aplicação do índice de Katz, na
versão do The Hartford Institute for Geriatric Nursing. Este índice fundamenta-se
na avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e mensura a
capacidade funcional do indivíduo a partir de seis atividades: tomar banho, vestirse, ir ao banheiro, transferir-se, possuir continência urinária e fecal e alimentar-se
(Katz, 1963).
Cada atividade é valorada pela pontuação zero ou um, onde um representa
independência total. Assim, após o somatório, o indivíduo que atingir seis pontos é
classificado como independente, quatro pontos parcialmente dependente e dois
pontos ou menos, totalmente dependente.
Na variável condições de domicílio, adequado ou inadequado, foram
considerados os quesitos administrativos e de ambiência para a atenção domiciliar,
a saber: suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de
comunicação de fácil acesso, facilidade de acesso para veículos e ambiente com
dimensões mínimas para um leito e equipamentos (Anvisa, 2006; Brasil, 2012a).
A Parte II do formulário destinou-se às variáveis relativas aos motivos de
retirada ou substituição da sonda gástrica. Registrou-se: a data da ocorrência,
posição seletiva, obstrução, rompimento do balão da gastrostomia, retirada pelo
próprio paciente ou cuidador, deterioração do material ou retirada eletiva. No caso
de retirada durante a realização de um procedimento, foi previsto um espaço para
assinalar as seguintes circunstâncias: durante o banho, mudança de decúbito,
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transferências (cama/poltrona), aspiração traqueal, administração de medicação,
troca de fixação, higiene oral, transporte e outros.
O segundo formulário, nominado “Registro de pacientes-dia com intubação
gástrica” (Apêndice F), teve por finalidade mensurar o total de pacientes-dia
submetidos à intubação gástrica.
Os formulários foram submetidos a um pré-teste, que demonstrou não haver
necessidade de alterações.
Cabe

pontuar

que,

entrei

em

contato

telefônico

com

todos

os

cuidadores/responsáveis dos usuários elegíveis, lhes explicando os objetivos e a
necessidade de consultar os dados do prontuário. Por ocasião da visita domiciliar,
conforme descrito nos aspectos éticos, foram obtidos os consentimentos, e a seguir
os formulários foram preenchidos, semanalmente, pela pesquisadora no PAD/HUUSP.

3.4.3 Organização e análise dos dados
Os dados foram organizados em planilha eletrônica e analisados por meio do
software Stata® versão 13.0.
Para as variáveis qualitativas, foram utilizadas as frequências relativa e
absoluta das classes de cada variável. Para as variáveis quantitativas, foram
usadas as médias e medianas, desvios-padrão, amplitude mínimo e máximo, para
indicar a variabilidade dos dados.
No intuito de comparar as variáveis dos tipos de extubação em função do
tempo de permanência, os testes Qui-Quadrado e o T de Student foram
empregados. O nível de significância adotado foi de 5%.
A curva de sobrevida de Kaplan-Meier foi utilizada para analisar o tempo de
sobrevida da sonda e também para comparar o tempo de permanência entre os
tipos de extubação (Sampieri, Collado, Lúcio, 2013).
O indicador assistencial de extubação gástrica foi calculado mediante
equação matemática, na qual o numerador representa o evento a ser mensurado
(extubação gástrica ou retirada da sonda) e o denominador, diz respeito à
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população de risco ou sob avaliação (pacientes-dia intubados), multiplicado por 100
(Bittar, 2001; Mainz, 2003).

A seguir, são apresentadas as equações utilizadas nesta pesquisa:

Incidência geral de extubação gástrica =
(1)
nº de extubação gástrica
Total de pacientes-dia com intubação gástrica

X 100

Incidência de extubação gástrica planejada =
(2)
nº de extubação gástrica planejada
Total de pacientes-dia com intubação gástrica

X 100

Incidência de extubação gástrica não planejada =
(3)
nº de extubação gástrica não planejada
Total de pacientes-dia com intubação gástrica

X 100

É oportuno mencionar que, com base no estudo de Naves (2010), a
extubação planejada foi caracterizada pelo término da terapêutica, pela
substituição eletiva da sonda (de acordo com protocolo institucional, a cada 6
meses) ou alteração da via de intubação (nasogástrica para gastrostomia); a não
planejada pela situação de retirada da sonda por rompimento do balão, por
obstrução, pela deterioração do material, pela posição seletiva ou retirada da sonda
inadvertidamente pelo usuário, profissional de saúde ou cuidador/familiar.
Os resultados são apresentados na sequência em que os dados foram
registrados no formulário e apresentados em tabelas, gráficos e figuras.
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3.5 ABORDAGEM QUALITATIVA: Fase 2
Para compreender a experiência dos profissionais de saúde e dos
cuidadores/familiares frente ao processo de cuidar dos usuários em TNED,
valorizando a experiência tal qual como ela é vivida e permeada pelas crenças,
sentimentos e valores, optei pela abordagem qualitativa, exploratório-descritiva, na
modalidade de estudo de caso.
De acordo com Minayo (2012), a abordagem qualitativa permite conhecer a
vivência, os valores, os significados e a forma de interação entre os indivíduos ou
grupo social, uma vez que estes distinguem-se pelo agir, pelo pensar sobre o que
fazem e por interpretarem suas ações dentro de uma realidade partilhada com seus
semelhantes.
A pesquisa qualitativa conflui para o objetivo destinado a compreender o
sentido ou a lógica interna que os sujeitos atribuem a suas ações, sentimentos,
crenças, opiniões e representações, tendo como termos estruturantes os
substantivos experiência e vivência, e os verbos compreender e interpretar, os
quais orientam para a ação do trabalho de campo e de toda a análise (Minayo,
Guerriero, 2014).
No intuito de articular as vivências e os olhares dos atores sociais, as fontes
de informação e de evidências e a interpretação dos achados frente à realidade do
processo de cuidar dos usuários em TNED do PAD/HU-USP vislumbrei o emprego
da modalidade estudo de caso.
Yin (2010) preconiza que cinco componentes devem ser contemplados ao se
optar pelo estudo de caso. São eles:
 A questão do estudo: direcionada para como e por quê;
 As proposições, se houver: contribuem para aprofundar a questão da
pesquisa em busca de evidências relevantes;
 A unidade de análise: podendo ser um indivíduo, um bairro, uma
comunidade, uma empresa, um país, um evento, entre outros;
 A lógica que une os dados às proposições; e
 Os critérios para se interpretar as descobertas.
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A fim de responder aos componentes relacionados por Yin (2010), elaborouse a seguinte questão para o estudo:
 Como os cuidadores/familiares e profissionais de saúde vivenciam a prática
da TNED?

Sendo assim, as unidades de análise deste estudo foram os profissionais de
saúde e os cuidadores/familiares dos usuários em nutrição enteral do PAD/HUUSP.

3.5.1 Participantes da pesquisa
Na seleção dos participantes de um estudo qualitativo, é fundamental a
escolha de um grupo de pessoas que esteja vivendo o fenômeno a ser investigado,
uma vez que a preocupação está voltada ao aprofundamento e abrangência da
experiência.
Assim, o processo da definição da amostra qualitativa considera determinados
critérios: assegurar que a escolha do “locus” e do grupo social contenham o
conjunto das expressões a serem alcançadas na investigação, definir o grupo mais
relevante, ou seja, sobre o qual recai a pergunta central da pesquisa e prever a
inclusão progressiva em função da descoberta do campo e sua comparação com o
quadro teórico (Minayo, 2014).
Para a seleção dos profissionais de saúde do PAD, estive pessoalmente, na
Instituição onde realizei o convite e expliquei os objetivos e método para selecionar
os possíveis cuidadores/familiares, contei com a colaboração da enfermeira
responsável pelo Programa, a fim de identificar os possíveis participantes.
Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos:
 Profissionais de saúde: tempo de experiência no cuidado de usuários em
TNED no PAD/HU-USP ≥ 6 meses.
 Cuidadores/familiares: idade ≥ 18 anos e tempo de cuidado do usuário em
TNED ≥ 6 meses.
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A priori não foi determinado o número de participantes, uma vez que de acordo
com essa abordagem metodológica, o quantitativo de pessoas é determinado,
mediante a compreensão do fenômeno, tendo em vista o alcance dos segundo e
terceiro objetivos.
Desse modo, a pesquisa contou com 17 participantes, sendo sete
profissionais de saúde das áreas: médica, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia
e serviço social, e 10 cuidadores/familiares.

3.5.2 Coleta de dados
Os dados foram coletados no período entre outubro de 2015 e maio de 2016,
empregando-se a técnica de entrevista semiestruturada gravada.
Minayo (2014) refere que a entrevista é a estratégia mais usada no processo
de trabalho de campo e que, para a pesquisa qualitativa, é necessário o
envolvimento

do

entrevistado

com

o

entrevistador,

como

condição

de

aprofundamento de uma relação intersubjetiva. Esclarece que a entrevista
semiestruturada difere da estruturada, pois nenhuma interação se coloca de forma,
totalmente, aberta ou fechada, obedecendo-se a um roteiro preparado pelo
pesquisador, facilitando a abordagem.
Haguette (2013) define entrevista como um processo de interação social entre
duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de
informações por parte do outro, o entrevistado. Afirma que a interação é composta
por quatro componentes: o entrevistador, o entrevistado, a situação da entrevista e
o instrumento de captação de dados.
A aplicação de uma entrevista semiestruturada, que contempla as questões
norteadoras, possibilita ao entrevistador explorar com maior profundidade os
relatos a partir das experiências dos entrevistados.
Em se tratando dos cuidadores/familiares, a pesquisadora adotou também o
recurso de diário de campo com a finalidade de registrar as observações relativas
aos participantes, como as falas, entonação, comportamentos, expressões faciais
e corporais, bem como o ambiente onde a entrevista foi realizada. Tais registros
foram empregados nas descrições que antecedem as narrativas, no Capítulo 5.
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Aos profissionais de saúde que aceitaram participar do estudo, foi agendado
um encontro, de acordo com a disponibilidade de cada um e entregue o TCLE.
As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e guiadas por um roteiro
(Apêndice G), contendo os dados sociodemográficos, as duas questões
norteadoras, descritas abaixo e um espaço para registrar as percepções do
pesquisador na condução da coleta e reflexões sobre os dados obtidos.
Questões norteadoras:
1. Como você vivencia a assistência ao usuário em terapia nutricional enteral
em domicílio?
2. Com base em sua experiência nesta instituição, como você analisa a
prática da TNED quanto aos aspectos de infraestrutura, aos recursos
materiais, aos processos de trabalho e aos resultados esperados?

As entrevistas dos profissionais ocorreram no HU-USP, em local privativo e
disponível para essa atividade e tiveram, em média, a duração de 30 minutos.
Para vivenciar o contexto em domicílio e conhecer os usuários e seus
cuidadores/familiares elegíveis para o estudo, acompanhei as visitas domiciliares
periódicas, realizadas pela equipe de profissionais de saúde.
Nessa oportunidade, convidei os cuidadores/familiares, explicando-lhes as
finalidades e o processo de desenvolvimento da pesquisa. Havendo manifestação
de interesse, agendei um encontro em domicílio de acordo com a conveniência e
disponibilidade de cada um, entregando-lhes o TCLE.
A entrevista com os cuidadores/familiares também foi guiada por um roteiro
(Apêndice H), com três questões norteadoras e um instrumento nominado
Inventário de Sobrecarga do Cuidador - Zarit Burden Interview (Apêndice I).

As questões norteadoras foram:
1. Conte-me como é para você cuidar do (a) Sr(a) em domicílio/casa.
2. Conte-me como é seu dia a dia desde que você começou a cuidar do(a)
Sr(a) com alimentação pela sonda; e
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3. Descreva-me alguns fatos/experiências que o marcaram em relação ao
cuidado com a alimentação pela sonda.

O Inventário foi aplicado após a entrevista, objetivando avaliar o grau de
sobrecarga dos cuidadores/familiares. Esta escala foi traduzida e validada para a
língua portuguesa falada no Brasil, por Scazufca (2002); vem sendo amplamente
utilizada para avaliação da sobrecarga de cuidadores de indivíduos com
diagnóstico de doenças crônicas, demência, distúrbios neurológicos ou com
transtornos psiquiátricos.
O escore desta escala varia de 0 a 88 pontos, obedecendo à seguinte
classificação: ausência de sobrecarga ≤ 21 pontos, sobrecarga moderada de 21 a
40, sobrecarga moderada a severa de 41 a 60 e sobrecarga severa ≥ 61 pontos.
O conteúdo gravado das entrevistas foi transformado em texto, empregandose as três etapas preconizadas por Meihy (1998), a saber: transcrição,
textualização e transcriação.
Na transcrição, ocorre a transformação da linguagem oral gravada para a
linguagem escrita. Em seguida, realizou-se a textualização, identificando os
elementos que eram dispensáveis para a compreensão e incorporando as questões
norteadoras ao texto e, finalmente, procedeu-se à transcriação, compondo a
narrativa de cada participante.
Concluída a narrativa, torna-se imperativo a conferência e a legitimação do
texto pelo participante, contemplando a etapa de validação. Desse modo, cada
narrativa foi apresentada aos envolvidos na investigação, e dois profissionais de
saúde optaram por realizar pequenos ajustes, não comprometendo o conteúdo.
Com vistas a garantir o anonimato, os participantes foram codificados pela
letra E, alusiva a “Entrevistado”, seguida pelo número sequencial. Cabe pontuar
que de E1 a E7 são as narrativas referentes aos profissionais de saúde e de E8 a
E17 aos cuidadores/familiares.
As narrativas são apresentadas no Capítulo 5 e para construir cada figura que
precede as narrativas, empregou-se o recurso “wordclouds.com”, com base nos
discursos dos participantes.
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3.6 ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados oriundos das narrativas, das observações registradas nos roteiros
e as descrições contidas no diário de campo compuseram o conteúdo da análise.
As narrativas foram analisadas com base no referencial do método de análise
de conteúdo de Bardin (2011), que o define, como um conjunto de técnicas de
análise das comunicações que visa, por meio de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, a obter indicadores,
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção dessas mensagens.
Desse modo, seguimos as três etapas propostas pela autora supracitada: a)
pré-análise; b) exploração do material e c) tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. Associada às três etapas, empreguei a regra de exaustividade,
representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade, por meio da
ordenação e classificação dos dados e da leitura exaustiva das entrevistas.
Os dados foram categorizados buscando-se os fatos, eventos significativos
extraídos das narrativas dos profissionais de saúde e dos cuidadores/familiares,
bem como a identificação da regularidade dos temas e o contexto de cada núcleo
de sentido.
Da análise das 17 narrativas, foram construídas cinco categorias e sete
subcategorias, que são apresentadas e discutidas no Capítulo 6:
1 A nutrição enteral no domicílio: o desvelar do cuidado
1.1 Os momentos iniciais
1.2 O dia a dia em domicílio
2 Os componentes da tríade avaliativa donabediana no contexto institucional
2.1 Componentes de estrutura
2.2 Componentes de processo
2.3 Componentes de resultado
3 A expressão de sentimentos: passado, presente e futuro
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4 A

tessitura

do

cuidar:

o

olhar

da

equipe

interprofissional

e

dos

cuidadores/familiares
4.1 A percepção dos profissionais de saúde
4.2 A percepção dos cuidadores/familiares.
5 A articulação dos serviços de saúde na atenção ao usuário em terapia de
nutrição enteral domiciliar: do ideal ao real

A interpretação e a compreensão destes achados deu-se à luz do referencial
teórico que envolve o tema de condições crônicas de saúde de Edward Wagner
(1998).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA FASE 1

De acordo com os critérios estabelecidos no Método, nesta etapa do estudo
foram envolvidos 36 usuários portadores de intubação gástrica para nutrição enteral
domiciliar. Os resultados são apresentados na seguinte ordem:
4.1 Caracterização dos usuários e seus cuidadores
4.2 Dados relacionados à intubação gástrica
4.3 Dados relacionados às extubações gástricas

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E SEUS CUIDADORES
A AD configura-se como um espaço para o estabelecimento da TNED, dentre
os requisitos para realização dos cuidados aos portadores de intubação gástrica,
está a presença de cuidador/familiar capacitado e apto para o preparo da dieta e
manuseio do tubo gástrico. Além do cuidador, também se faz necessária a
avaliação e adaptação do ambiente para o sucesso da terapêutica.
Nos dados das Tabelas 1 e 2, encontram-se a caracterização dos usuários
em TNED e seus respectivos cuidadores.
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Tabela 1 – Distribuição das características sociodemográficas e clínicas dos usuários em
TNED, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
N=36
Variáveis

N

(%)

Feminino

24

66,7

Masculino

12

33,3

< 18 anos

5

13,9

18 |-- 60 anos

3

8,3

≥ a 60 anos

28

77,8

Sequelas de AVE

19

52,8

Síndromes Neurológicas

9

25

Demências

7

19,4

Neoplasias

1

2,8

Totalmente dependente

32

88,9

Parcialmente dependente

3

8,3

Independente

1

2,8

Acamado

32

88,9

Deambula com auxílio

4

11,1

Deambula sozinho

0

0

Adequado

24

66,7

Inadequado

12

33,3

Não

24

66,7

Sim

12

33,3

Sexo

Faixa etária

Diagnóstico Principal

Índice Katz

Mobilidade

Domicílio

Alta
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Pela análise dos dados da Tabela 1, verifica-se que predominou o sexo
feminino 24 (66,7%) e que a maioria dos sujeitos 28 (77,8%) possuíam idade ≥ a
60 anos. A média de idade correspondeu a 66 anos (dp26), variando entre 6 e 92
anos.
Em relação ao diagnóstico de admissão, grande parte dos usuários
apresentou distúrbios neurológicos, representados por sequelas de acidente
vascular encefálico (AVE) (52,8%) e outras síndromes neurológicas (25%).
Estudo realizado por Naves (2010), no PAD/HU-USP, objetivando descrever
o perfil sociodemográfico de 37 usuários portadores de intubação gástrica e seus
respectivos cuidadores e analisar a incidência de extubações gástricas, encontrou
resultados semelhantes quanto ao sexo e a idade; 19 (51,4%) eram mulheres e 25
(67,6%) estavam na faixa etária ≥ a 60 anos.
Martins, Rezende e Gama Torres (2012) identificaram, em um serviço privado
de assistência domiciliar em Minas Gerais, que 73,4% da população em uso de NE
era constituída de mulheres, com média de 82,9 anos (dp10,4).
Achados similares foram verificados na pesquisa de Silva e Silveira (2014),
com usuários em TNED em um município de Minas Gerais, onde a maior parte
(52,6%) correspondeu ao sexo feminino e a média de idade era 67,5 anos, variando
entre 18 e 93 anos, e o principal diagnóstico (63%) era constituído de doenças
neurológicas.
Ainda no Brasil, um estudo clínico transversal analítico-observacional,
realizado em Curitiba, composto de 42 usuários em TNED, 21 de cada sexo,
constatou média de idade de 64,6 anos (dp18,6), e 69% encontravam-se com idade
superior a 60 anos (Cutchma et al., 2016).
Em pesquisa realizada na Irlanda com usuários em TNED, Mc Namara, Flood
e Kennedy (2000) constataram que 64% dos participantes eram do sexo masculino,
com média de idade de 68 anos (dp18), e o diagnóstico principal foi AVE.
A investigação conduzida por Frías et al. (2012) apontou que, dos 6.591
usuários, 51% eram do sexo masculino; com relação à idade, 96% encontravamse acima de 14 anos; a média de idade de 69,9 anos (dp17,8) e também houve
predominância, como diagnóstico principal, de distúrbios neurológicos (42%),
seguidos de neoplasias (28%).

71

72

Resultados e Discussão da Fase 1

Estudo multicêntrico realizado na Espanha, envolvendo 33 serviços de saúde,
acompanhando 3.223 usuários em TNED, ao longo de um ano, mostrou que os
distúrbios neurológicos foram os principais diagnósticos, tanto no grupo pediátrico,
representado pelas síndromes neurológicas (49,1%), como em 60,6% no grupo
adulto (Wanden-Berghe et al., 2015).
De Luis et al. (2013) publicaram os resultados de um estudo conduzido na
Espanha, com 691 usuários em TNED, no qual a média de idade correspondeu a
68,5 anos (dp7,6), e 30,9% possuíam como diagnóstico principal as síndromes
neurológicas.
No estudo prospectivo e observacional de usuários em TNED, na cidade de
Santiago de Compostela, Villar-Taibo (2017) verificou que, dentre os usuários em
NED, a maioria era composta por mulheres (59,7%), com média de idade de 79
anos, e o percentual de usuários acima de 65 anos foi 78,6%. Com relação ao
diagnóstico, 51,7% dos usuários apresentaram distúrbios neurológicos.
Os achados da presente investigação convergem com os encontrados na
literatura no que tange ao sexo, predominantemente, feminino, idade acima de 60
anos e a maior parte dos usuários com diagnóstico principal de distúrbios
neurológicos.
Quanto ao grau de dependência, 32 (88,9%) dos sujeitos eram totalmente
dependentes para execução das atividades de vida diária e relativo à mobilidade,
32 (88,9%) encontravam-se acamados.
O grau de dependência do indivíduo pode ser influenciado pelo processo de
envelhecimento, pelas doenças crônico-degenerativas, acarretando as perdas
funcionais que comprometem a realização das atividades básicas de vida diária,
dentre elas a capacidade de vestir-se e alimentar-se sozinho.
O grau de dependência é variável, como apontado no estudo conduzido por
Martins, Rezende e Gama Torres (2012), empregando o índice de Katz,
demonstrando que 100% dos usuários, do serviço de AD, detinham o grau de
dependência total.
Na investigação de Frías et al. (2012), com relação ao grau de dependência
(autonomia), 42% dos adultos eram totalmente dependentes de auxílio e 31% eram
independentes. Analisando a mobilidade desses usuários, a maioria (39%)
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necessitava de auxílio para a transferência da cama para cadeira e 31% não
precisavam de auxílio para locomoção.
Wanden-Berghe et al. (2015) constataram que 56,5% dos usuários eram
totalmente dependentes dos cuidados; e com relação à mobilidade, 49,4% dos
usuários necessitavam de auxílio para transferência da cama para a cadeira.
Ainda, no estudo de Villar-Taibo (2017) que avaliou a sobrecarga de
cuidadores de usuários em NED, cerca de 80% dos participantes da pesquisa
reportaram limitações na mobilidade física.
A partir dos achados na literatura, a maioria dos usuários em AD apresentam
limitações com relação à autonomia e mobilidade, corroborando os dados obtidos
na presente pesquisa.
No que diz respeito às condições do domicílio, 66,7% das residências dos
usuários apresentaram condições mínimas para o estabelecimento da AD.
Nesse aspecto, a RDC n° 11 de 26 de janeiro de 2006 (Anvisa, 2006)
estabelece como critérios de inclusão para a atenção domiciliar: o suprimento de
água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de comunicação de fácil
acesso, facilidade de acesso para veículos e ambiente com janela, específico para
o paciente, com dimensões mínimas para um leito e equipamentos.
Conforme o Caderno de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde (2012a),
um dos critérios para a elegibilidade do paciente para os cuidados domiciliares é a
ambiência domiciliar minimamente adequada, incluindo a necessidade de rede
elétrica e espaço físico adequado ao uso seguro dos equipamentos, quando
necessários.
Moreira, Galvão e Fortes (2011) asseveram que condições ambientais
inadequadas, incluindo a infraestrutura e limitadas condições sanitárias e de
moradia, comprometem significativamente a TNED.
Dessa forma, a partir dos resultados obtidos nesta investigação, constata-se
que, ainda, são necessárias adequações estruturais e sanitárias, como rede de
água, esgoto e planta física para aprimorar a qualidade do cuidado em domicílio.
No acompanhamento dos usuários, ao longo dos 6 meses, os achados da
Tabela 1 mostraram que 66,7% dos sujeitos permaneceram no PAD. Dos 12 que
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receberam alta, 4 (33,3%) foram pela melhora clínica; 4 (33,3%) ao óbito e 4
(33,3%) por mudança de endereço/transferência de serviço.
Naves e Tronchin (2012), reportaram que 21 (56,8%) dos usuários
permaneceram no PAD/HU-USP; quanto aos motivos de alta, a maioria 11 (69%)
evoluiu para óbito. Ao comparar-se os motivos de alta da presente investigação a
esses achados constatou-se uma diminuição do desfecho óbito.
Frías et al. (2012) identificaram que o motivo mais frequente de saída de um
Programa de Atenção Domiciliar foi decorrente do óbito (57%) e 14% resultante de
melhora clínica.
Na investigação de Wanden-Berghe et al. (2015), o óbito (29,3%) foi a
principal razão da alta do serviço de NED, seguida de 17,1% melhora clínica.
Tabela 2 – Distribuição das características sociodemográficas dos cuidadores, PAD/HUUSP, São Paulo - 2016
N=36
Variáveis

N

(%)

Feminino

32

88,9

Masculino

4

11,1

20 |--| 40 anos

7

19,4

41 |--| 59 anos

21

58,3

≥ a 60 anos

8

22,3

Familiar

32

88,9

Não familiar

4

11,1

Filha(o)

15

41,7

Cônjuge

6

16,6

Mãe

5

13,9

Irmãos

5

13,9

Neta

1

2,7

Sexo

Faixa etária

Vínculo

Parentesco*

(continua)
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(continuação)

Variáveis

N

(%)

Ensino Médio Completo

16

44,4

Ensino Fundamental Incompleto

8

22,2

Ensino Fundamental Completo

5

13,9

Ensino Superior Completo

5

13,9

Ensino Médio Incompleto

1

2,8

Escolaridade**

(conclusão)
* quatro cuidadores não possuíam vínculo familiar
**um cuidador não informou sua escolaridade

Pela Tabela 2, constata-se que 32 (88,9%) dos cuidadores pertenciam ao
sexo feminino, com predomínio 21 (58,3%) da faixa etária entre 41 e 59 anos; a
média de idade foi 51,25 anos (dp13).
No que diz respeito ao grau de parentesco e à escolaridade, a maioria 32
(88,9%) era familiar, 15 (41,7%) representados pelo filho/a e 16 (44,4%) concluíram
o Ensino Médio.
O Guia do Cuidador, publicado pelo Ministério da Saúde em 2008, define
como cuidador, a pessoa, com ou sem vínculo familiar, que auxilia os indivíduos
em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. O cuidador realiza, no âmbito
domiciliar, os cuidados ao usuário parcial ou totalmente dependente em suas
atividades diárias, como alimentação, higienização, locomoção, dentre outras
(Brasil, 2008; Brasil, 2012a).
Na concepção de Manoel et al. (2013), o domicílio é um espaço no qual os
indivíduos acometidos por doenças crônicas podem manter a estabilidade de sua
condição, desde que a família participe e propicie suporte necessário, incluindo o
cuidado de higiene e conforto, administração de dieta e medicamentos, atividades
de lazer e acompanhamento de consultas para avaliação do estado de saúde.
Dessa maneira, a TNED requer cuidados especiais, que devem ser realizados
pelo cuidador/familiar indicado e devidamente orientado pelos profissionais de
saúde, envolvendo o preparo e administração da dieta, de medicamentos, fixação
e

manuseio

da

sonda.

Morton

e

Goodacre

(2008)

citam

que

os

cuidadores/familiares, quando bem orientados e acompanhados, pela equipe de
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profissionais de saúde assumem a responsabilidade de acompanhar os usuários
sob TNED.
As ações de qualificação do cuidador, preconizadas na Portaria GM/MS nº
825, de 25 de abril de 2016, são estabelecidas para ampliar as ações de atenção
à saúde, visando à humanização, ao acolhimento e à socialização das demandas
inerentes ao processo de cuidado, contribuindo para a saúde do usuário e do
próprio cuidador (Brasil, 2016a).
Os achados da presente pesquisa corroboram os verificados por Naves
(2010), no qual 89,2% dos cuidadores do PAD/HU-USP pertenciam ao sexo
feminino, 73% encontravam-se na faixa etária entre 18 e 60 anos; média 50,6 anos
(dp13,4). Em relação ao vínculo, 36 (97,3%) eram familiares; sendo 27%
representados pela mãe e 21,6% pelo filho ou filha, mantendo o perfil desses
cuidadores no PAD/HU-USP.
Anjos, Boery e Pereira (2014) realizaram um estudo epidemiológico,
transversal, com 58 cuidadores familiares de idosos assistidos em domicílio no
interior do Estado da Bahia. Os resultados demonstraram que a maioria dos
cuidadores era do sexo feminino (84,5%), e o vínculo era de filho/a (77,6%). A
média de idade foi 47,4 anos (dp16,8) e a maior parte (44,9%) tinha o ensino
fundamental incompleto.
Outros autores identificaram resultados semelhantes aos da presente
investigação no que tange à caracterização do cuidador, como explicitados por
Chang et al. (2015), apontando o predomínio do sexo feminino (74,3%), 30,9%
possuíam ensino fundamental e 9,4% ensino superior completo; conforme Jukic et
al. (2016), a maior parte (78,3%) era composta mulheres com média de idade de
56,2 anos (dp12,4) e 65,2% possuíam vínculo familiar.
A pesquisa de Villar-Taibo et al. (2017) demonstrou que os cuidadores do
grupo do sexo feminino eram quatro vezes maior que o sexo masculino, a média
de idade 53,1 anos (dp13,4) e o vínculo familiar de filho/a (50%), seguido por
esposa/esposo (16%).
Diante dos resultados da presente pesquisa e dos reportados na literatura o
perfil do cuidador é representado pelo sexo feminino, idade superior a 50 anos, com
vínculo familiar, grau de parentesco variando de filho/a e esposo/a e escolaridade
variando do ensino médio ao fundamental incompleto.
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4.2 DADOS RELACIONADOS À INTUBAÇÃO GÁSTRICA
Neste estudo, a soma total dos dias de intubação correspondeu a 4.154 dias,
sendo 666 no primeiro mês, 672 no segundo, 700 no terceiro, 725 no quarto mês,
645 no quinto mês e 746 dias no sexto mês.
Os achados dos dados das Tabelas 3 e 4 demonstram as características
relativas à nutrição enteral domiciliar, em função da via, tipo da dieta e medicação.
Tabela 3 – Distribuição das características da NED, conforme a via de acesso e o tipo de
dieta, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
N=36
Variáveis

N

(%)

Nasoenteral (SNE)

19

52,8

Gastrostomia (GTT)

17

47,2

Industrializada

17

47,3

Semiartesanal

12

33,3

Artesanal

7

19,4

Via

Tipo de dieta

Os dados da Tabela 3 evidenciam que a via de acesso prevalente da sonda
gástrica foi a nasoenteral (52,8%) e o tipo de dieta, a industrializada (47,3%), com
menor percentual da dieta artesanal (19,4%).
Na pesquisa de Martins, Rezende e Gama Torres (2012), com relação à via
de acesso, em uma primeira avaliação, 59,5% utilizavam a SNE, como via para a
NE. Entretanto, ao final do estudo, 63,2% encontravam-se com ostomias (gastro ou
jejuno) e, a maioria (61,8%) dos usuários recebia dieta industrializada.
Nos achados de Ojo (2010), na Inglaterra, a via predominante (72,76%) foi a
GTT e apenas 7,78% sonda nasoenteral.
Os autores, Silva e Silveira (2014) constataram que a via de acesso para a
NE correspondeu à sonda nasoenteral, utilizada por 63% dos usuários, seguida
pela sonda nasogástrica (21%) e GTT (16%). Quanto ao tipo de dieta, 52,6% dos
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indivíduos receberam fórmulas industrializadas, seguidos de 42,1% de dieta mista
(semiartesanal).
Em um estudo multicêntrico, realizado na Polônia, por Klek et al. (2015),
avaliando a implementação da NED, ao longo de 5 anos, a via predominante foi a
GTT, correspondendo a 83,6%.
Na investigação de Cutchma et al. (2016), também a via de acesso mais
utilizada foi a GTT (52,4%) e a via nasogástrica/enteral correspondeu a 33,3%.
Quanto ao tipo de dieta, 57,1% receberam dieta mista (semiartesanal) e 23,8% a
dieta industrializada.
Boland et al. (2017) objetivando analisar a experiência do paciente e suas
atitudes relacionadas à TNED e os serviços de apoio, verificaram que a grande
maioria (89%) dos usuários recebia dieta pela gastrostomia, sendo 93% do tipo
industrializada; apenas 1% recebeu dieta artesanal.
Tendo em vista os achados da literatura, constatamos diferenças em relação
ao tipo de via de acesso para a instituição e manutenção da TNED. Em relação
ao tipo de dieta, observamos o predomínio no emprego da dieta industrializada,
com exceção do estudo de Cutchuma et al. (2016), que apontou que 57,1% dos
usuários receberam a dieta mista (semiartesanal).
Ao compararmos os achados deste estudo ao conduzido por Naves (2010),
no mesmo serviço, no qual apenas 2,7% dos usuários recebiam dieta
industrializada e 51,4%, a semiartesanal, evidencia-se um aumento expressivo de
usuários fazendo uso de dieta industrializada.
Ao tratarmos da segurança do paciente na AD, a administração de
medicamento é crucial para a assistência segura, sendo imprescindível que o
cuidador e usuário reconheçam e compreendam a prescrição, identifiquem sinais e
sintomas envolvidos nas reações adversas e saibam quais medidas devem ser
tomadas diante dessa situação (Brasil, 2016b).
O Gráfico 1 e os dados da Tabela 4 retratam as medicações de uso contínuo
e a apresentação farmacêutica das drogas.
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Gráfico 1 – Distribuição do tipo de medicação (uso contínuo) administrada via intubação
gástrica, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
Anticonvulsivante/Neurolépticos/Benzodiazepínicos
Diurético

16%

Laxantes

22%

Antiespasmódicos

2%
2%
2%

Antiulceroso
Anti-hipertensivos

4%

4%

Antidepressivos

Antiagregante plaquetário

6%

10%

Antiarrítmico
Analgésicos e opioides

6%
4%
6%

4%
12%

Estatinas
Relaxante Muscular
Hipoglicemiante
Suplementos Vitamínicos

Do total das medicações de uso contínuo prescritas para os usuários do PAD,
predominaram

as

drogas

anticonvulsivantes/neurolépticos/benzodiazepínicos

(22%), vindo ao encontro dos resultados descritos na Tabela 1, quanto ao
diagnóstico principal.
Tabela 4 – Distribuição da apresentação farmacêutica dos medicamentos recebidos pelos
usuários em TNED, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
N=36
Apresentação farmacêutica

N

(%)

Comprimido macerado

23

63,9

Comprimido macerado e líquido

8

22,2

Comprimido macerado e óleo

2

5,5

Oleosa

1

2,8

Líquida

1

2,8

Não utilizou medicamentos

1

2,8
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Os dados da Tabela 4 revelam que 23 (63,9%) receberam a medicação na
forma de comprimidos macerados; seguidos de 8 (22,2%) comprimido macerado e
líquido.
O estudo de Mc Namara, Flood e Kennedy (2000) verificou que um terço dos
usuários recebiam medicação na forma de comprimido macerado e líquido, e 10%
na forma líquida.
Williams (2008) cita que, alguns medicamentos em forma líquida, não são
apropriados para administração via sonda. Dentre estas medicações, incluem-se o
lansoprazol suspensão oral e o óleo mineral, que possui alto teor de viscosidade,
podendo causar obstrução à sonda.
Para Nascimento et al. (2012), o processo de trituração de comprimidos de
liberação entérica destrói seu revestimento, que tem como objetivo proteger o
fármaco do ácido gástrico. Por outro lado, comprimidos de liberação prolongada
apresentam tecnologia que promove a liberação gradual e prolongada do fármaco
no trato gastrointestinal. A trituração leva à liberação imediata e rápida do fármaco,
sendo este um equívoco na administração, que pode resultar em efeito tóxico com
danos potencialmente graves.
Lisboa, Silva e Matos (2014) estimam que a melhor maneira de evitar a
obstrução da sonda é o uso de formas líquidas do medicamento, recomendando as
apresentações das drogas na forma de solução, suspensão ou fórmulas magistrais.
Referem que as obstruções podem levar à necessidade de substituição da sonda,
ao aumento da carga de trabalho da enfermagem, ao comprometimento da
qualidade no cuidado, à perda da administração de medicamentos, à redução dos
nutrientes ingeridos, ao aumento de sentimentos como: ansiedade no usuário e na
família, assim como elevar os custos assistenciais.
A publicação do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos
(ISMP, 2015) reconhece que os medicamentos orais são prescritos e administrados
com frequência via sonda enteral e ostomias. Estas vias de administração, embora
sejam mais seguras que as vias parenterais e de menor custo, também,
apresentam importante potencial para o desenvolvimento de eventos adversos,
uma vez que as formas farmacêuticas orais não foram desenvolvidas para serem
administradas por essas vias.
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Tendo em vista os aspectos apresentados, podemos inferir que embora haja
recomendação para a administração de drogas de apresentação líquida/solução,
isto não vem sendo praticado diante dos achados da literatura e desta pesquisa.
No intuito de minimizar os problemas advindos da maceração de
comprimidos, Colagiovani (2010) indica como alternativa a lavagem das sondas
antes, entre e após a administração de medicamentos, reconhecendo que um
número significativo de apresentação das drogas é incompatível à administração
por sonda, incluindo também determinadas fórmulas nutricionais, que levam à
obstrução do artefato.
As Diretrizes de Segurança do Paciente em Domicílio recomendam que, para
estabelecer uma assistência segura, aos usuários com SNE, GTT ou jejunostomia,
se deve optar, preferencialmente, por medicamentos em solução. Caso não seja
viável, orienta-se a diluição dos comprimidos respeitando as instruções do
fabricante (Brasil, 2016b).

4.3 DADOS RELACIONADOS ÀS EXTUBAÇÕES GÁSTRICAS
As extubações gástricas podem ser consideradas medidas de avaliação em
saúde, especialmente, quando geram indicadores assistenciais. Contudo, observase escassez de artigos na literatura monitorando a incidência e os motivos ou
circunstâncias envolvidas nesses eventos, assim como as consequências advindas
das extubações não planejadas.
O Gráfico 2 evidencia o tipo de extubações ocorridas no PAD/HU-USP, ao
longo dos 6 meses do estudo.
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Gráfico 2 – Distribuição do tipo das extubações, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
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O Gráfico 2 demonstra que o maior percentual (58%) foi extubação não
planejada. As extubações planejadas (42%) contemplaram as substituições
eletivas, que ocorrem a cada 6 meses, de acordo com o protocolo institucional ou
mudança de via (oral).
Cabe ressaltar que, Naves (2010), no mesmo Programa, verificou que a
extubação não planejada foi 75,9%. Sendo assim, constatou-se uma redução no
percentual deste evento.
Crosby e Duerksen (2007) mencionam que, na maior parte das vezes, as
complicações relacionadas à perda da sonda não colocam a vida do usuário em
risco. Por outro lado, a extubação não planejada gera impactos no sistema de
saúde e pode afetar, negativamente, a qualidade de vida do usuário e do
cuidador/familiar.
Na presente investigação, 24 (66,6%) dos usuários sofreram extubações ao
longo dos 6 meses.
O Gráfico 3 retrata a frequência das extubações planejadas e não planejadas.
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Gráfico 3 – Frequência das extubações planejadas e não planejadas por usuários,
PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
36,1%

13,9%
11,1%

1 vez

2 vezes

3 vezes

2,7%

2,7%

5 vezes

8 vezes

Pelos achados do Gráfico 3, verifica-se que 36,1% dos usuários extubaram
uma única vez e 2,7% apresentaram cinco e oito extubações.
Na investigação de Naves (2010), conduzida no PAD/HU-USP, 49% dos
usuários apresentaram extubação. Com relação à frequência de extubações por
usuário, 31% dos usuários apresentaram uma extubação e 6,9% usuários três. Na
mesma investigação, nenhum usuário extubou acima de três vezes no período.
Em um estudo exploratório-descritivo e longitudinal, conduzido em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e de Clínica Médica, em um hospital de ensino do Rio
Grande do Sul, Cervo et al. (2014) constataram que, ao longo de 5 meses,
mensurando a saída inadvertida da sonda gástrica para aporte nutricional, 75%
dos sujeitos apresentaram uma extubação, 10% duas extubações e 10% sete
extubações; aqueles cuja extubação foi superior a seis encontravam-se
conscientes e agitados, sendo necessária a contenção mecânica no leito.
Diante disso, configura-se como um dos desafios à equipe da AD, o
acompanhamento e a observação criteriosa do usuário, especialmente, frente à
possibilidade de agitação psicomotora e confusão mental em função dos distúrbios
neurológicos mencionados na Tabela 1, para estabelecer medidas preventivas de
extubações.
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Os dados da Tabela 5 relacionam os motivos envolvidos nas extubações não
planejadas e o tipo de sonda.
Tabela 5 – Distribuição dos motivos relativos às extubações não planejadas conforme o
tipo de sonda, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
N=28
Tipo de sonda
Motivos

GTT

SNE

TOTAL

n

%

n

%

n

%

Rompimento do balão

9

32,1

0

0

9

32,1

Retirada pelo paciente

0

0

6

21,5

6

21,5

Posição seletiva da sonda

0

0

6

21,5

6

21,5

Fixação inadequada

0

0

2

7,1

2

7,1

Obstrução

0

0

2

7,1

2

7,1

Deterioração do acesso

2

7,1

0

0

2

7,1

Retirada no procedimento (banho)

1

3,6

0

0

1

3,6

TOTAL

12

42,8

16

57,2

28

100

Os achados da Tabela 5 mostram que houve uma prevalência de extubação
não planejada nos usuários cuja via foi pela sonda nasoenteral 16 (57,2%). No que
tange aos motivos, ainda considerando essa via, 6 (21,5%) decorreram da retirada
pelo usuário e pela posição seletiva, seguidas por 2 (7,1%) fixação inadequada e
obstrução, respectivamente. Por outro lado, na sonda de GTT, o principal motivo
correspondeu ao rompimento do balão 9 (32,1%).
O estudo conduzido por Crosby e Duerksen (2007) demonstrou que a
complicação mais frequente (31%) relacionada à saída inadvertida da SNE foi a
posição seletiva, seguida de hiperemia periestoma da GTT (21%) e dor na inserção
do estoma (20%). No mesmo estudo, os autores asseveram que a saída inadvertida
da sonda é a complicação que gera mais intervenções dos profissionais de saúde,
podendo prejudicar a qualidade de vida dos usuários, bem como dos cuidadores.
A investigação de Corry (2009) comparando usuários alimentados por SNE e
GTT, verificou em 62% das extubações não planejadas que os usuários eram do
grupo alimentado por SNG, média de duas extubações/usuário, variando de um a
12; no grupo com GTT, ocorreram 19% de extubações, média de uma/usuário,
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variando de 1 a 3 extubações, com diferença estatisticamente significante, (p <
0,001).
Naves (2010) constatou que 34,5% das extubações não planejadas foram em
decorrência do rompimento de balão nos usuários com GTT, seguidas por 20,7%
de retirada espontânea pelo paciente, nos portadores de SNE.
Cutchma et al. (2016) verificaram que, dentre as complicações mecânicas de
usuários em TNED, 4,7% decorreram de obstrução da sonda e da posição seletiva.
Ainda, na literatura internacional, autores têm encontrado como motivos de
retirada não planejada a quebra e a oclusão da sonda. Alivizatos et al. (2012)
detectaram como complicação mais frequente a saída inadvertida do tubo (45,1%).
Estudos, em atenção domiciliar, conduzidos por Hall et al. (2014) identificaram
que 30% dos usuários apresentaram como motivos de extubação, a obstrução do
tubo; este mesmo percentual foi verificado por Boland et al. (2017) seguido de 24%
de posição seletiva da sonda e 10% quebra/dano do tubo.
Depreendemos dos achados na literatura que, dentre a extubação gástrica, a
não planejada é predominante e que uma série de motivos concorre para a
ocorrência do evento, destacando a posição seletiva, a obstrução, a retirada pelo
usuário e o rompimento do balão.
Nessa perspectiva, de acordo com Naves, Tronchin e Melleiro (2014) é
imprescindível verificar os aspectos que envolvem a extubação, com relação ao
rompimento do balão, o tipo e a marca do material, o manuseio da sonda pelo
cuidador, a agitação psicomotora do paciente e a manutenção de programas de
educação em saúde voltados ao cuidador/familiar.
A incidência de extubação é considerada como um indicador de resultado de
qualidade assistencial, portanto merece ser monitorado, analisando suas
oscilações e tendências, para implementar ações destinadas a melhoria contínua.
Os dados da Tabela 6 demonstra a incidência por tipo de extubação,
planejada e não planejada.
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Tabela 6 – Distribuição da incidência de extubação planejada e não planejada de sonda
gástrica para aporte nutricional, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
N=48
Tipo
Mês

Planejada

Não planejada

TOTAL

n= 20

n=28

1

0,30

0,75

1,05

2

0,14

0,74

0,89

3

0,57

0,57

1,14

4

0,69

0,41

1,10

5

0,46

0,62

1,08

6

0,67

0,93

1,60

TOTAL

0,48

0,67

1,15

Ao longo dos 6 meses, ocorreram 48 extubações em 4.154 dias de usuários
intubados; a incidência geral correspondeu a 1,15 em 100 pacientes-dia, sendo
0,67 para a não planejada e 0,48 para a planejada. A média de incidência no
período foi 1,14 (dp0,23). No terceiro mês de estudo, não houve diferença de
número entre as extubações.
As incidências de extubaçao não planejadas foram superiores às das
planejadas, exceto no quarto mês do estudo.
Na investigação de Naves (2010), a incidência geral de extubação foi 1,06/100
pacientes-dia, sendo 0,80 à não planejada e 0,26 às planejadas.
Há uma escassez de estudos, que monitorem os indicadores de extubação
gástrica no âmbito da atenção domiciliar. Todavia, ao compararmos os resultados
da presente investigação aos de Naves (2010) empregando a mesma metodologia,
constata-se que não houve aumento significativo da incidência geral e uma leve
queda da não planejada.
Os autores seguintes vêm realizando estudos com indicadores de saída
inadvertida da SNE para aporte nutricional em UTI.
Cartolano, Caruso e Soriano (2009) avaliaram indicadores de qualidade da
TNE, em uma UTI Adulto e verificaram que, entre os anos de 2005 e 2008, a
incidência de saída inadvertida de sonda nasogastroenteral variou entre 0,13 e 0,22
pacientes-dia. Os autores atribuíram a baixa incidência de extubação ao fato de
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terem incluído apenas aquelas que necessitaram de reinserção, desconsiderando
os eventos relacionados à migração da sonda.
A investigação conduzida por Garcia e Fugulin (2012), objetivando
correlacionar o dimensionamento da equipe de enfermagem e os indicadores de
qualidade assistenciais em uma UTI geral, de um hospital público e de ensino,
constatou que, em 2008, a média de saída inadvertida de SNE para aporte
nutricional foi 2,33 (dp1,51) e, em 2009, 2,53 (dp1,79).
Ainda nessa direção, pesquisa conduzida em 11 UTIs de pacientes adultos,
em três hospitais, dois públicos de ensino e um privado, do Município de São Paulo,
verificou que a média de incidência de perda da sonda oro/nasoenteral para aporte
nutricional foi 2,19/100 pacientes-dia (dp 10,93), oscilando entre 0,20 e 4,19/100
pacientes-dia (Garcia, 2016).
As Figuras 3 e 4 representam a probabilidade de um usuário permanecer com
a sonda ao longo de um dado período, o que é conhecido como curva de sobrevida.
Figura 3 – Curva de sobrevivência (Kaplan Meier) do tempo de extubação, PAD/HU-USP,
São Paulo - 2016
1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
0

60

120

180

240

300

tempo em dias

360

420

480

87

88

Resultados e Discussão da Fase 1

Pela Figura 3, constata-se que a probabilidade de um usuário permanecer
com a sonda no primeiro mês correspondeu a 83,3%. No terceiro mês, houve um
declínio na probabilidade para 70,9% e no sexto mês, para 35,5%.
Achados semelhantes foram reportados por Naves (2010), cuja probabilidade
de um usuário permanecer com a sonda no primeiro mês foi, aproximadamente,
80% e, no terceiro mês, foi 55,5%.
Figura 4 – Curva de sobrevivência (Kaplan Meier) das extubações planejadas e não
planejadas, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016
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Teste Qui-quadrado, p=0,001

A Figura 4 demonstra que a probabilidade de permanência da sonda, no
primeiro mês para extubação não planejada foi 62,5%. No quarto mês, passou para
37,5% e aos 6 meses para 6,25%. Para a extubação planejada, a probabilidade de
permanência da sonda no final do primeiro mês foi superior a 88%, e aos 6 meses
foi 55,5%.
O tempo de sobrevida das extubações planejadas e não planejadas foi
comparado por meio de regressão de cox, os dados revelaram diferenças
estatisticamente significantes no tempo de sobrevida entre as extubações
planejadas e não planejadas, apontando que as não planejadas ocorreram de
forma muito mais precoce que as planejadas (p=0,001).
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Na investigação de Naves (2010), no mesmo serviço, a probabilidade de
permanência da sonda no primeiro mês para a extubação não planejada
correspondeu a 59,1% e 57,1% para extubação planejada.
Desse modo, verifica-se que houve um aumento na probabilidade de
permanência da sonda, ao final do primeiro mês, para as extubações planejadas.
A Figura 5 representa o tempo de permanência da sonda da inserção até a
primeira extubação, conforme o tipo de extubação.
Figura 5 – Box Plot do tempo de permanência da sonda da inserção até a primeira
extubação, conforme o tipo de extubação, PAD/HU-USP, São Paulo - 2016

Teste t-Student, p=0,007

A mediana do tempo de permanência para a extubação planejada
correspondeu a 68 dias e para a não planejada, 35 dias.
Ao comparar o tempo médio entre as extubações planejadas e não
planejadas, verifica-se diferença estatisticamente significante (p=0,007) entre os
tipos de extubações, sendo significativamente maior para as extubações
planejadas.

89

A construção dos
resultados da Fase 2: Os
encontros e as narrativas

A construção dos resultados da Fase 2: Os encontros e as narrativas

“O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é
mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um
momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação,
preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo
com o outro”.
Leonardo Boff

5 A CONSTRUÇÃO DOS RESULTADOS DA FASE 2: OS
ENCONTROS E AS NARRATIVAS

Neste Capítulo, são apresentadas as narrativas dos profissionais de saúde e
dos cuidadores/familiares precedidas das características sociodemográficas.
Nas narrativas dos cuidadores/familiares, encontram-se também uma breve
caracterização do usuário, o contexto familiar e as impressões da pesquisadora por
ocasião do encontro para a entrevista em domicílio.
As narrativas retratam e traduzem por meio de palavras as vivências, as
crenças e os sentimentos dos 17 participantes na prática de cuidar do usuário
submetido à TNED, transmitindo os acontecimentos e imprimindo um significado a
cada evento narrado.
De acordo com Brockmeier e Harré (2003), ao comunicar algo sobre um
evento da vida, uma situação, uma intenção, uma doença, a comunicação,
geralmente, assume o formato de narrativa, em que é apresentada uma história
contada a partir de determinadas convenções, pautada em uma base históricocultural de produção. Assim, o termo narrativa indica uma variedade de formas
inerentes a nossos processos de alcançar conhecimento, estruturar a ação e
ordenar as experiências; tendo como característica essencial ser um guia sensível
à fluida e variável realidade humana, pois esta é, em parte, o cerne da própria
narrativa.
Ao realizar as entrevistas, apreendi diversos elementos e sentimentos em
comum nos discursos dos profissionais de saúde do PAD/HU-USP e dos
cuidadores/familiares, que assistem o usuário em TNED.
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A preocupação em oferecer um cuidado seguro, com qualidade e que
promova o conforto ao usuário, permearam as narrativas dos profissionais de saúde
do PAD.
O comprometimento em aprender, o medo e a perseverança diante das
adversidades

encontradas

ao

longo

dos

cuidados

marcaram

os

cuidadores/familiares
No entender de Favoreto e Camargo Júnior (2011), a apropriação da narrativa
nas investigações na saúde, é um elemento capaz de despertar e favorecer a
percepção, a interpretação e a compreensão dos textos produzidos pelos sujeitos
e do contexto, que envolvem as experiências dos indivíduos reproduzindo como
constroem e dão significado a essas vivências. Reiteram que, para o ouvinte
capturar e perceber os elementos surgidos a partir da vivência, especialmente, nas
condições de adoecimento, é preciso considerar os aspectos da fala, os enredos e
as atitudes das pessoas que podem melhor dizer sobre o que estão vivenciando.
Nessa perspectiva, a construção de narrativas vêm se revelando uma
estratégia importante para o exercício da alteridade, da escuta sensível e da
capacidade de sustentar o encontro na apreensão da realidade. Ademais,
possibilita acessar uma multiplicidade de modos de viver e manter a saúde, bem
como permite perceber limites das práticas profissionais padronizadas (Capozzolo
et al., 2014).
Outrossim, acredito que as narrativas oportunizem um novo olhar para o
mundo interior de cada participante, expressando a subjetividade revelada por meio
de palavras e expressões.

E1, masculino, 56 anos, graduado em medicina há 31 anos
e atua no PAD/HU-USP há 16 anos.
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Data: 27/04/2016
A narrativa:
Eu acho que a TNED de nossos doentes, não é a ideal. Principalmente em
relação à sonda. Praticamente, 100% dos nossos pacientes com sonda
[nasoenteral] não conseguem receber de forma adequada a alimentação, seja
por falta de dinheiro ou porque usam a dieta artesanal e a tendência é
desenvolver as deficiências, como desnutrição, anemias e outros tipos de
doenças. A gastrostomia, eu considero que é a melhor via para receber a
dieta, mas a maioria dos pacientes do PAD não recebe dieta por essa via. Eu
considero dois fatores para a indicação de gastrostomia (GTT): aquele doente
que se incomoda muito com a sonda [nasoenteral], que apresenta um
problema social e aquele que retira muito a sonda.
Atualmente, no nosso serviço, é muito trabalhoso ter que repassar a sonda
nasoenteral, pois o familiar/cuidador tem que trazer o paciente para o ProntoSocorro (PS). Quando o paciente tira a sonda muitas vezes, acredito ser que
é porque ele está incomodado, portanto este é um motivo para se pensar em
fazer a GTT. A segunda causa de fazer a GTT é a facilidade para a família
para administrar a dieta.
Sabe, você deve estar pensando: a primeira causa para fazer a GTT teria que
ser a alimentação do paciente, mas para os pacientes que a gente atende, eu
não vejo como prioridade a oferta da dieta, porque a maioria deles apresenta
quadros clínicos graves, estão acamados e teriam outros fatores que viriam
antes da alimentação, como o conforto. Então nossa indicação de fazer a
GTT, por exemplo, acaba sendo em um doente que é demenciado grave, que
tem uma péssima qualidade de vida, aquele que está tirando [sacando a
sonda] muito, porque está incomodado – tem até aquele que fica restrito no
leito – para facilitar para a família que está muito cansada de supervisioná-lo
para que ele não retire a sonda. Nós do PAD, não seguimos a indicação formal
de transição de SNE para GTT, de aguardar um tempo com SNE para
substituir para GTT e outras medidas que indicam a troca da sonda, como
encontramos na literatura.
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Em relação à infraestrutura, posso dizer que é a que existe aqui, ou seja, de
um hospital público que atende um paciente com baixo recurso
socioeconômico. Veja, é uma população que não tem condições de comprar
a dieta industrializada, então, adaptamos a dieta para artesanal; assim mesmo
a dieta artesanal, é uma dieta cara para muitos pacientes. Daí orientamos a
fazer a dieta comum [caseira], como por exemplo a sopa, que sob meu ponto
de vista nutricional, está totalmente inadequada. Primeiro, porque a dieta
artesanal não dá o suporte nutricional adequado, além do que, como a SNE é
muito fina, ela acaba obstruindo. Aí, vejo que a própria família vai se
“adaptando”, e para isso, deixa a dieta mais “rala”, para poder administrar a
dieta pela sonda. Sendo assim, o doente acaba por desenvolver uma série de
deficiências; esse é o panorama geral dos pacientes do PAD.
Posso dizer que, recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
São Paulo (SES/SP) começou a fornecer uma dieta industrializada. Só que os
critérios de fornecimento são muito limitados. Existe uma série de coisas que
somos obrigados a cumprir para pleitear a dieta como: uma avaliação
nutricional que não são todos os pacientes que conseguem fazer, existe uma
burocracia interna de autorização, como a coleta da assinatura do
responsável pelo hospital, além de outras assinaturas. Enfim, também existe
um critério da própria SES/SP em relação a via SNE e GTT. De modo geral,
se o sujeito está com uma SNE, eles oferecem um período de dieta, mas
existe uma pressão para fazer uma GTT no paciente, para que a família
consiga fazer uma alimentação artesanal. Vejo que isso, novamente acaba
interferindo no aporte nutricional para este paciente. Mas, é uma política
governamental, que não está de todo errada, porque acho que existe certo
abuso por parte de algumas pessoas. Porém, para alguns doentes
conseguimos a liberação da dieta industrializada pelo governo. Não é um
processo tranquilo, é trabalhoso, viu! Não é qualquer um que tem ânimo e
paciência para seguir todo este caminho.
Outro ponto que dificulta a aquisição da dieta industrializada: é que o pessoal
da SES/SP “muda” conforme o governo, às vezes dentro do próprio governo
muda de três a quatro vezes. Sabe, a última vez que fui até lá e conversei
com o responsável que analisa todos os pedidos de dieta, o critério era bem
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claro: se tem a SNE ou GTT devemos fazer a renovação trimestral do pedido
e após duas vezes que solicitávamos a renovação, eles começavam a
questionar porque que ainda não havíamos feito a GTT no paciente [para os
pacientes que estavam com SNE]. Era feita uma pressão para mudar o tipo
de sonda. Depois mudaram [os critérios de dispensação da dieta] mais vezes.
Eu acho que eles sempre têm em mente fazer esta “cobrança”, porque não
querem fornecer a dieta industrializada. Alegam que tem que fazer com o que
se tem em casa, acho que quem tem GTT se conseguir fazer com uma
orientação adequada, se mantém o mínimo de nutrição basal – porque é mais
fácil de administrar pela GTT. Agora quem tem sonda nasoenteral é muito
difícil [administrar a dieta artesanal].
No HU-USP, o PAD, possui, com relação aos cuidados e manutenção da
sonda (SNE e GTT), a equipe mais preparada para isso. Dentro do possível
conseguimos fornecer o material necessário para administrar a dieta, como
os frascos, equipos, fixador da sonda de GTT. Existe uma supervisão rigorosa
e considero muito boa a do pessoal da enfermagem para controle e
manutenção das sondas. A única coisa que não se consegue é a dieta
industrializada do Estado com facilidade. Como disse, às vezes o paciente
não tem condições de comprar a dieta, por mais que as nutricionistas aleguem
que você não consegue nutrir com a dieta artesanal. Quanto ao material,
acredito que o básico para fornecer, para ofertar a dieta nós oferecemos
[risos], mas a dieta em si não, mais uma vez é um problema.
Então, é isso que te falei [em relação aos recursos humanos do PAD], acho
que as enfermeiras são extremamente capacitadas e excelentes para lidar
com a sonda, quanto a isso não há o que reclamar e acredito que poucos
serviços têm este tipo de especialização e apoio que oferecemos.
Outro grande problema é quando você tem de reposicionar, se o doente tira a
SNE tem de trazê-lo até aqui no PS do HU-USP. Foi uma determinação, há
uns 6 anos que, em minha opinião, não é a mais adequada para nosso tipo
de paciente, porque dentro do nosso escopo de trabalho na assistência
domiciliar posso facilitar ao máximo a vida da família e do paciente. Existem
outros meios de confirmação para verificar se a sonda está no estômago ou
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não, porém foram considerados inadequados, sendo instituído o “padrão
ouro”, que é a realização de radiografia após a passagem da sonda. Para mim
isso foi um retrocesso brutal, pois em 10 anos que trabalhamos fazendo a
troca em casa, nunca tivemos problemas de aspiração. Se o paciente aspirou
consideramos que foi independente do procedimento da passagem da sonda.
Acho que é um protocolo rigoroso demais, atrapalha os processos de trabalho
do PAD e completamente fora da realidade do nosso paciente.
Vejo que o fato de o paciente ir para casa, mesmo sem sonda, já é um
transtorno, uma dificuldade enorme de adaptação da família. O paciente com
sonda gástrica, ou qualquer outro tipo de sonda, qualquer ostomia, complica
muito mais. E, graças a Deus, a gente tem a assistência da fono, que eu acho
importantíssima nos casos de pacientes com sonda enteral e a gente tem a
enfermagem do PAD, que é muito preparada para isso. Esses pacientes
conseguem de fato ir para casa, ter este apoio e conseguem ficar bem. Eles
ficam bem, dentro do que é esperado. Eu não espero 100% de recuperação
deste paciente, como por exemplo, do paciente nutrido que recebe a dieta
industrializada, com SNE ou GTT, mas dentro do geral, do tratamento como
um todo, acho adequado, estamos indo bem, não deixando nada a dever.

E2, feminino, 35 anos, graduada em fonoaudiologia há 13
anos e atua no PAD/HU-USP há 10 anos.
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Data: 27/04/2016
A narrativa:
Eu vivencio de uma maneira bastante estreita, muitas vezes eu acompanho o
paciente desde a internação hospitalar até o momento da alta e com indicação
e preenchimento dos critérios para a assistência domiciliar. E eu vou fazer
este seguimento. Em especial quando o paciente recebeu alta do HU e
chegou para gente ainda com a sonda, o meu objetivo será a retirada desta
sonda ou avaliar a possibilidade em médio ou longo prazos. Caso não seja
possível a retirada, a opção será fazer a gastrostomia. Então, o paciente com
TNED faz parte do meu dia a dia.
Porém, o meu objetivo é “desmamar” dessa sonda o mais precocemente
possível, ou caso não seja possível, ou caso isso não ocorra, como posso
melhorar a qualidade de vida do paciente. Não esquecendo o devido aporte
nutricional, calórico-proteico, hidratação e medicação correta. Penso também
garantir que o paciente não evolua para uma broncopneumonia aspirativa.
Sabe, eu só posso falar daqueles pacientes que saíram daqui do HU-USP,
vejo que a equipe como um todo tem uma grande preocupação de que o
cuidador saia com um maior número de informações e com bastante
treinamento. Eventualmente evidenciamos que o cuidador não comparece
quando é convocado, ou comparece um familiar que não é o que será
designado para os cuidados do paciente. Aí não temos condições de
orientarmos adequadamente, porém via de regra, o que vejo, é que mesmo
para um cuidador que não tenha um nível de escolaridade “alto” ou uma
questão socioeconômica favorável, ele consegue receber a orientação e fazer
o manejo de uma maneira satisfatória.
Quando esta orientação é dada no PS, que é um ambiente complicado, onde
a orientação é dada de forma mais rápida, e a pessoa [família] acredita que o
paciente deveria ser internado. Isso eu percebo quando realizo a visita, que o
cuidador tem muita dúvida com relação à administração da dieta por sonda.
Diferentemente daquele cuidador do paciente que teve alta da unidade de
internação. Acredito que isso aconteça, há a orientação da nutricionista
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quanto ao tipo de dieta, dando tempo de o familiar tirar dúvidas com a
nutricionista, se for o caso. Participam dessa orientação, a enfermeira, o
técnico de enfermagem, e o familiar tem o tempo de realizar o manuseio e ser
avaliado pela equipe. O familiar/cuidador tem a oportunidade de observar a
equipe fazer o procedimento mais vezes. Nas visitas domiciliares, avaliamos
se conseguimos introduzir ou não a alimentação via oral, qual o tipo de dieta,
se esperamos e se está favorável para retirada desta sonda em breve. Ou
vamos “trabalhando” com a família para aqueles pacientes que evoluirão para
gastrostomia no futuro [para os pacientes que estão com SNE e são elegíveis
para GTT]. Então eu acho que conseguimos oferecer um trabalho
multiprofissional.
Os cuidadores conseguem aprender a questão do posicionamento no leito,
higiene oral, que muitos acham que não precisa fazer nos pacientes que estão
com a sonda, enfim são todas estas coisas que conseguimos observar
[durante uma internação no HU-USP] e passar aqui. Tenho certeza absoluta
que o sucesso da TNED depende dessa orientação inicial, que começa na
internação hospitalar.
Eu acho que o PAD consegue fazer “coisas” que eu não vi em outros serviços
[se referindo aos recursos de infraestrutura e materiais]. Mesmo em posto
[UBS], esta questão de oferecer equipo, frasco ou para os casos de sonda de
gastrostomia, a seringa de 60 ml, que facilita a administração [referindo que a
UBS não oferece estes insumos].
A orientação da troca da fixação da sonda, oferecer uma fixação própria
adequada para isso, porque antes era improvisado com cadarço ou um
pedaço de gaze. Acredito que o hospital se importa em oferecer um produto
que dure mais e que seja mais adequado. Este ponto de infraestrutura,
materiais e orientações, penso que somos um diferencial.
O único ponto negativo é a necessidade da realização do exame radiográfico
[raios X] de controle pós passagem da sonda. As enfermeiras sempre tiveram
habilidade para passar as sondas, nunca tivemos intercorrências e por conta
da mudança de protocolo do hospital tivemos que nos adaptar. Por conta
disso, a enfermagem não pode mais fazer a passagem de SNE no domicílio.
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Eu penso da seguinte maneira: se justifica a necessidade de uma equipe ir
até a casa do paciente, a ideia é que ele venha para cá [HU] o mínimo
possível, para evitar transportar o paciente acamado, com lesão por pressão,
que pode até piorar pelo simples fato de ele vir e ficar aguardando o
procedimento. É a única coisa de infraestrutura que eu acho que se perdeu
ao longo do tempo, eu até entendo a questão do protocolo de segurança,
porém acho que foi uma perda para o cuidado destes pacientes.
Tem também, a questão da gastro, de fazer a troca em casa, poder orientar o
cuidador que consegue fazer a troca adequadamente, o fornecimento do
material, o que é muito bom. Os materiais são os equipos, os frascos, e
também as orientações, todo o material escrito que é entregue, que as
enfermeiras têm o cuidado de pontuar o que é mais importante. Oferecer este
reforço verbal [orientações] e não só contar que o cuidador lerá todo o material
escrito. Orientar a família acerca dos horários da dieta, dos líquidos e acho
que oferecemos um cuidado muito bacana nesta parte.
Em relação aos recursos humanos, a gente acha que nunca é o suficiente
[risos]. Fico pensando que se a gente tivesse mais, poderíamos atender mais
pacientes, realizar um número maior de visitas por dia. Apesar de que as
enfermeiras tentam fazer as visitas da melhor maneira possível, esta questão
da periodicidade, avaliar os pacientes que têm necessidade de visitas
semanais, como os pacientes em cuidados paliativos, em estado terminal que
podem até receber mais de uma visita por semana. Se eu tivesse apenas
dedicada aqui para o PAD [atualmente, a profissional divide-se com as
atividades do hospital], eu conseguiria realizar mais visitas. Daria um respaldo
maior não só na parte da disfagia que é a minha principal demanda, mas
também nas questões de linguagem, de fala, de voz, que também fazem parte
da fonoaudiologia, mas temos que privilegiar aquilo que oferece mais risco
para o paciente que seria a ocorrência de desnutrição, de desidratação e BCP
aspirativa em decorrência da disfagia. Hoje temos que ter um foco, mas é
claro que eu consigo pensar em um ideal, porém o que consigo de fato realizar
é muito longe disso.
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Aqui é um lugar que a gente consegue trabalhar em equipe. Nós funcionamos
muito bem, não dependo de um encaminhamento só do médico, qualquer
profissional que vai à casa do paciente e constate que tenha alguma demanda
para mim, vai me comunicar o caso. Assim como eu também tenho liberdade
de sugerir uma avaliação da fisio, do médico por conta de uma demanda vista
no domicílio, durante minha visita.
Outra atividade que desenvolvemos é discutir o caso toda a semana [todas as
quartas-feiras a equipe reúne-se para discutir os casos], onde podemos
conhecer, mesmo os pacientes que não têm demanda para a fono naquele
momento, mas eu sei que aquele paciente existe, eu sei da história dele e que
se ele precisar em algum momento dos meus cuidados, eu não vou sair do
zero. Já tenho a ideia de como é o paciente, a família e a estrutura.
O acompanhamento que a enfermagem faz com as lesões por pressão, no
acompanhamento dessas lesões e na preocupação em arquivar as fotos da
evolução da ferida. Isso é muito enriquecedor, é interessante para quem está
aprendendo e para o paciente que tem a oportunidade de ter este cuidado.
Acho que o PAD tem um funcionamento bem “bacana”, desde o pessoal do
transporte [motoristas], até a secretária, e enfim, torço muito para que este
Programa permaneça no hospital.
Acho que o PAD faz a diferença, nem todos os pacientes e familiares
reconhecem o valor que é receber uma equipe em casa, às vezes recusam a
visita, muito eventualmente, dispensam o Programa sem saber que é um
diferencial. Mas é claro que isso é raro, mas são situações que enfrentamos
e que incomoda um pouco, que ficamos pensando: “- Poxa, não tem ninguém
que vai até minha casa, ver meus pais...”.
Imagina o custo disso, cada vez que sai daqui o transporte, os profissionais
que estão sempre se reciclando com mestrado, doutorado e com pósgraduação.
Muitas vezes o paciente que chega para gente, é um paciente mais grave, e
por conta disso, ele não vai ter condições de sair da dieta enteral, seja via
SNE ou via GTT. Muitas vezes eu vejo que, pelos quadros demenciais, ou por
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quadros bem graves de AVE ou trauma crânio encefálico, principalmente,
estes quadros neurológicos temos que manter a via alternativa para a
nutrição. Não acho que seja a falta do profissional específico para trabalhar
aquela questão, mas sim a condição clínica do paciente que não permite a
retirada da sonda.
Se fizer um levantamento e comparar os pacientes que estão internados com
sonda em um hospital e os que estão no PAD, os pacientes internados terão
uma porcentagem de desmame da sonda bem maior do que os do PAD. Os
pacientes do hospital apresentam um quadro mais agudo que, provavelmente,
não necessitarão de um suporte do PAD depois da alta, e essa sonda poderá
ser retirada durante a internação hospitalar ou no máximo no ambulatório. Os
pacientes que precisam do PAD apresentam outro perfil. E por conta disso, a
gente acaba por ficar mais tempo [com o paciente] com a nutrição enteral, até
mesmo, algumas vezes, evoluem para o óbito.
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E3, feminino, 37 anos, graduada em fisioterapia há 15 anos
e atua no PAD/HU-USP há 3 anos.
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Data: 27/04/2016
A narrativa:
Em geral, o maior cuidado com os pacientes em TNED é não tirar a sonda,
para que não saia do lugar e também orientar a higiene das narinas, o
posicionamento para evitar sinusite, infecção de via aérea que tem um maior
risco. Geralmente, os pacientes têm disfagia, com complicação pulmonar; são
pacientes que estão mais fracos ou que não tem consciência para fazer
exercícios. Muitos dos que a gente vê aqui, se permanecem, acabam por não
ter tanta demanda dos meus cuidados, sem muita perspectiva de evolução.
Vejo que é mais um cuidado de manutenção e orientação de mobilização
passiva dos membros e exercícios para prevenção de complicações
respiratórias.
Agora se é um paciente que teve um AVE, ficou com a sonda, foi atendido
pela fonoaudióloga e conseguiu progredir [sacar a sonda], aí vejo que minha
atuação é maior, faço mais visitas, é assim.
Em geral, os que ficam muito tempo [com a sonda] acabam tendo mobilização
passiva e o próprio cuidador faz. É tanto tipo de cuidado para a família, só de
dar a alimentação, cuidar do paciente totalmente dependente, a questão
[realização] dos exercícios fica meio restrita. As opções de exercício acabam
sendo poucas. Ocorre mais a mobilização passiva... Não é um paciente que
a gente vai conseguir fazer sentar, fazer andar... Principalmente, quando é um
paciente que apresenta uma demência grave, não tem consciência [condições
clínicas] para mudar de posição e para fazer muitos exercícios. Então a gente
[fisioterapia] vai, orienta por um tempo, orienta a parte respiratória e
acompanha se está estável, acabamos espaçando [as visitas].
Para os pacientes que têm dieta pela sonda, o maior cuidado é para que a
sonda não saia, mas é preciso mobilizar a cervical, posicionar e mudar o
decúbito para evitar o acúmulo de secreção... Outra coisa é na hora de
transferir da poltrona ou cadeira para a cama, ter muito cuidado para a sonda
não sair do lugar. Por exemplo, o paciente mais enfraquecido acaba ficando
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mais dependente, é totalmente dependente, então a orientação é mais para o
cuidador, o paciente mesmo não colabora [mobilidade restrita].
No caso da minha atividade com o paciente, o que mais faz influencia no
cuidado é o nível de consciência, a diferença é daquele que está mais grave
ou confuso, que não consegue colaborar, dificultando a progressão e a
evolução de melhora. Nesses casos, o que conta é a orientação para a família,
e é mais um conforto, uma manutenção [a fisioterapia]. Vejo que o paciente
com a sonda se sente incomodado. Em geral, se o paciente tem consciência,
a sonda é um incômodo. Tem alguns pacientes que vomitam, tem tosse, aí, a
sonda sai do lugar. Isso acontece mais no caso de sonda enteral. Os
pacientes com GTT, geralmente, possuem menos consciência e dificilmente
retornarão à dieta para via oral [retirada da sonda por melhora clínica].
Durante o tempo que estou trabalhando aqui só uma paciente que saiu da
internação com a sonda de gastro, até teve alta do PAD, que foi evoluindo
bem. Ela tinha uma GTT e começou a recobrar a consciência... Era um póstrauma e aí nela nós íamos bastante.
Acho que os pacientes são bem orientados, o PAD fornece material escrito de
orientação, tem material para a troca, os equipos [insumos]. Em geral eu acho
que é boa. A única coisa que eu acho ruim, que é uma regra: fazer o exame
radiográfico para confirmar o posicionamento da sonda. Para estes pacientes,
eu acho ruim. É muito desgastante tirar o paciente de casa e transportar para
o hospital. Muitas vezes, dá para passar a sonda em casa, há outras formas
de checar se está no lugar correto. Tanto é verdade, que a família é orientada
a “colocar a sonda no copinho”. Pode não ser o melhor [teste para verificar se
a sonda está posicionada no estômago], mas pensando nesses pacientes, eu
tenho um pouco de dó fazerem eles virem até aqui para repassarem a sonda.
A infraestrutura para o cuidado em si eu acho que é boa, só não é permitido
passar a sonda em casa... A passagem, quando desloca, mesmo com
ausculta, com pH, que daria para checar [o posicionamento] e até quando a
gente aspira a naso [a sonda], quando é muito mais difícil de pegar a
traqueia... Então eu fico com um pouco de dó dos pacientes que vem para cá
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[HU-USP]. Fico com dó pelo desgaste da família, conseguir trazer o paciente,
pois eles possuem deformidades e, às vezes, é difícil pôr no carro...
Eles também podem chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), e leva para qualquer lugar... [para qualquer PS da região]. É que
como ele leva para qualquer lugar, tem família que prefere trazer aqui. Às
vezes o SAMU pode trazer aqui, mas mesmo assim, é um desgaste. Na
verdade é a dificuldade que, às vezes, nem sentar na cadeira eles sentam,
então tirar de casa para trazer até aqui. E é assim: é uma exigência da
enfermagem, fazer o exame de raios X, mas às vezes a sonda pode deslocar
no transporte, chegou aqui [PS do HU-USP], aí no transporte [retorno para o
domicílio] pode deslocar também.
Quando tem a GTT, o pessoal daqui orienta muito bem, até a troca da gastro,
que eu trabalhei em Programa de Saúde da Família (PSF), e via que
enfermeiro da UBS não manipulava a gastro... E aí fala que é só no hospital.
Aí a gente vê as mães de crianças que trocam, mães de pacientes. As
enfermeiras do PAD, fazem com que [os cuidadores] adquiram confiança para
elas trocarem em casa... Eu admiro isso. Os familiares/cuidadores têm um
certo medo, mas quando têm que trocar por uma intercorrência, mesmo por
telefone, orientadas, vejo que conseguem. E depois tem a visita para
confirmar [se a sonda está devidamente locada], então acho que no geral é
muito bom [a infraestrutura].
Pelo o que eu vejo, quanto aos recursos materiais, considero bom. É lógico
que tem aquela do “boton” [tipo de sonda de gastrostomia]. Tem outros
recursos que poderiam ser usados quando os pacientes são mais ativos, o
que não é o caso dos que atendo aqui. Para os que atendo, os recursos
materiais são adequados.
Uma coisa que demora, é a dieta industrializada. Demorou em chegar aqui,
mas é porque vem do SUS. A dieta que é pedida entra naquela regra de alto
custo. O hospital tinha um medo de que teria que pagar por isso, mas é um
processo do SUS, do alto custo, vejo que agora se consegue para alguns
pacientes [a dieta industrializada]. Só que tem família que acha que tem
direito, mas somente tem direito os pacientes que apresentam desnutrição
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comprovada. Faz o encaminhamento, o nutricionista avalia... Mas tem muita
família que é só porque precisa da dieta, como se fosse uma medicação, vai
ter pelo SUS. Na verdade, eu nem sempre oriento, mas quando eles
perguntam eu falo que é só para o paciente desnutrido, que deverá ter uma
avaliação do nutricionista... Não é igual. O governo não paga a sua
alimentação, então não vai pagar a dieta que pode ser feita. Ainda mais
quando é por gastro, é mais fácil, só “liquifazer” [bater no liquidificador].
Quanto aos recursos humanos, eu acho que é bom. No caso da nutricionista
não tem para todos os pacientes, mas ela [nutricionista do ambulatório do
hospital] é sempre chamada para os casos de pacientes desnutridos e
principalmente quando vai pedir a dieta. Ai, se não tem esse direito, [recorrer
à dieta], pelo menos a família pode receber orientação do preparo caseiro.
Outra coisa que eu vejo, é em relação à fono, é priorizado a atendimento aos
pacientes com sonda. No meu caso, eu já falei. Em geral nos pacientes do
PAD, não há muita mudança de conduta, não visita tantas vezes. A
enfermagem eu acho muito boa. Eu vejo que estes pacientes com sonda são
uma prioridade para às enfermeiras. Mesmo com tantos pacientes, pelo
menos no começo, até a família estar com segurança, ter segurança de
administrar tudo [cuidados com o paciente], elas estão presentes.
Tem muitos pacientes que o desfecho esperado não é muito bom, pois estão
em fim de vida... Pelo menos para auxiliar a fechar uma ferida, um pouco de
alívio de conforto, em geral acho que conseguem... Acho que é isso. Muitos
são admitidos no Serviço com feridas, agora se é uma condição nova para
família, então no começo todos os profissionais estão voltados para estes
pacientes. Como o trabalho é orientar a família, e não depender da gente
[equipe do PAD]. Então, no começo vai mais [as visitas são mais frequentes]
e depois de um tempo vai espaçando. Muitos que ficam, na verdade, não vão
ter alta, ficam como paciente crônico e as visitas são mais espaçadas. Aí
depende de a família entrar em contato se tiver alguma mudança.
A condição de alta é o paciente conseguir andar... Muitos desses não vão...
Às vezes, pode continuar com a sonda e vir para o ambulatório se conseguir
andar, e ai terá alta do PAD. Se der o tempo da sonda [nasoenteral], ela faz a
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gastro e permanece sob os cuidados da equipe do PAD, principalmente
quando são os acamados.
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E4, feminino, 36 anos, cursou técnico em enfermagem há
10 anos e atua no PAD/HU-USP há 6 meses.
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Data: 20/05/2016
A narrativa:
No cuidado dos pacientes com TNED, geralmente, a gente visa uma melhor
situação para o paciente, se ele está conseguindo se alimentar, se está
conseguindo evoluir nutricionalmente. Eu considero que as orientações são
bem claras, as enfermeiras fizeram um impresso que explica direitinho como
desde o início do processo de administração da dieta, tanto via oral quanto via
sonda.
Para mim, na minha função, eu faço a orientação, da infusão da dieta, avalio
a fixação da sonda... Porque a fixação parece ser um “bicho” para os
cuidadores... Eles têm muito medo da fixação. Então, realmente é muito
importante reorientar em todas as visitas, avaliar o decúbito para não ter risco
de broncoaspiração, se o equipo está conectado direito na sonda dentre
outros cuidados de enfermagem. Geralmente, nós perguntamos: - “Como está
a troca da fixação da sonda?” Aí eles respondem: - “Ah, a troca foi na sua
última visita!” Então, se nossas visitas são semanais, pode ter certeza que
trocaremos nesta semana e na semana que vem de novo. Isso acontece na
grande maioria dos casos, porém, percebo que se nós [profissionais] não
trocarmos, dificilmente os cuidadores/familiares farão.
Vejo que os cuidadores que trocam a fixação são aqueles que já possuíam
alguma experiência na área da saúde, ou ele é técnico de enfermagem ou tem
alguma relação com a área da saúde, como uma fisioterapeuta. As pessoas
[cuidadores] que não tem formação, que são mais humildes não realizam a
troca. E mesmo assim, reorientamos toda a semana, a cada visita. Sempre
falamos você [cuidador] troca e, estou junto para avaliar. Orientamos que
sempre tem que ser em duas, ou seja, uma pessoa segura a sonda e a outra
troca. Isso para que seja uma troca segura, para não ter o risco de sair do
lugar, porque pode sair. Enquanto uma pessoa segura, a outra troca a fixação.
Agora, para a gastrostomia, a dúvida é a higienização, por vezes a sonda
apresenta alguns gruminhos... E os cuidadores apenas manifestam dúvidas
com relação a esta higienização.
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Quando você me pergunta sobre os aspectos de infraestrutura, vai depender
de cada situação, de cada paciente tem um jeito de ser, apresenta uma
situação financeira diferente. Aqui no PAD, tem paciente que não tem
condições de comprar a dieta industrializada, então a opção será a dieta
caseira. Mesmo que não seja tão eficaz, mas... É a que tem... Vai muito de
acordo com cada caso.
Nós oferecemos o que está dentro do nosso limite. Sei que não podemos
ultrapassar uma determinada cota, e para ser sincera, eu não sei direito qual
é, você pode perguntar para a enfermeira. Quando eu cheguei já existia [esta
cota para cada paciente]. Por exemplo: se eu precisar dar equipo e frasco, a
cota são dez por mês. Um para água e um para dieta. Eles têm um sistema
de rodízio. A da dieta se despreza e o da água vai para a dieta, sempre assim.
Dá para um mês certinho.
Quanto à dieta industrializada depende da nutricionista, que estipula. Tem
família que não tem condições de comprar. Às vezes, nós recebemos alguma
doação, nós repassamos, fazemos um mapeamento de quem tem menos
condições para ter a dieta. E acabamos distribuindo o que ganhamos de
doações. Mas a nutricionista é quem tenta fazer este levantamento e a
avaliação nutricional. Acredito que quem está com sonda [nasoenteral] não dá
para ser caseira, tem que ser industrializada mesmo. Na GTT ainda é possível
uma caseira [dieta]... Mas não tem um critério tão claro.
Nossa dinâmica de trabalho tem um bom entrosamento. Nós conseguimos
fazer um bom trabalho, um “encaixa” no outro. É como um jogo! A equipe toda
tenta de todas as maneiras suprir as necessidades do paciente. Mesmo que
o paciente tenha uma expectativa diferente, a equipe vai conversando e tudo
vai se encaixando. Posso te dar um exemplo: se eu não sei uma informação,
pergunto para a enfermeira, se ela não sabe, ela vai perguntar para o médico.
E ainda existe uma discussão em grupo, que são as reuniões. A comunicação
é boa e o dimensionamento de recursos humanos é adequado.
A dieta pela sonda é uma coisa nova para o paciente. Nós introduzimos a
sonda para ver se ele tem possibilidades de voltar para alimentação via oral
no sentido de fortalecer um paciente que teve uma enfermidade. Introduzimos
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uma sonda para ele se alimentar. No meu modo de ver, acho melhor fazer a
GTT, porque é muito mais fácil para a família lidar [cuidar] e é muito mais
confortável ao o paciente. Não tem nada na garganta “coçando”, fixado,
puxando e machucando o nariz. Entre as duas formas de alimentação, prefiro
a gastro, mas, para chegar nela você tem de descartar o retorno da dieta pela
boca.
É tão prazeroso comer pela boca, sentir os sabores... As texturas... Então,
também tem essa questão. Acho que quando chega ao ponto que não pode
mais pôr nada na boca, deve ser um sentimento tão estranho para o paciente,
deve ser muito esquisito. Porque nós, quando temos que fazer alguma
restrição de dieta, para fazer um exame, nossa me sinto “impossibilitada”
[risos].
Sabe, algumas vezes, durante as visitas os pacientes pedem comida... Dizem:
- “Eu quero banana, quero isso...” Mas, quem decide é a equipe, a fono....
[pausa]. Isso parte o coração, como um ser humano pode passar por isso, dói
muito [pausa]... Quando isto acontece eu levo para discussão com equipe,
para ver a possibilidade de uma reavaliação da fono ou se o paciente tem que
ficar com dieta por sonda exclusiva. O trabalho em equipe aqui é bem grande.
Acredito que com relação às orientações para o cuidador, somos bem claros,
acho que até meio repetitivos. Às vezes, alguns pacientes devem pensar “lá
vem falar de novo, falando a mesma coisa”... Mas, considero ser melhor pecar
pelo excesso do que pela falta.
Finalmente, acho que poderia ter suplementos e fórmulas prontas mais
baratas, pois nem todo mundo possui condições de comprar. Porque para
pedir pelo governo é um processo longo, moroso, não é assim? [risos]
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E5, feminino, 61 anos, graduada em enfermagem há 39
anos e atua no PAD/HU-USP há 8 anos.
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Data: 08/06/2016
A narrativa:
A minha vivência em relação às sondas, seja gastrostomia, seja nasoenteral,
sinto que os pacientes precisam muito de nossa orientação, porque são
pessoas leigas que, de uma hora para outra, a sonda, simplesmente, veio em
consequência de uma internação. E envolve toda a dinâmica desde a fixação
da sonda nasoenteral, da administração da dieta, e, além disso, os outros
tipos de cuidados. Seja o posicionamento [mobilização no leito], a
administração da dieta, os cuidados com utensílios como os equipos, frascos
e seringa.... Então eu vejo que nós precisamos redobrar a atenção para essas
famílias cuidadoras. Porque, as dificuldades são muitas, principalmente, na
sonda nasoenteral, é a fixação da sonda e as complicações. Os pacientes têm
medo e a família acaba criando um trauma quando o paciente retira a sonda.
Porque, até alguns anos atrás, a sonda era repassada em domicílio, hoje, o
tipo de paciente que nós atendemos, que é o acamado, o crônico... E fora, a
estrutura domiciliar, a parte estrutural da casa, isso dificulta a retirada do
paciente para vir ao PS para repassar [a sonda] e também tem a
regulamentação que hoje é proibido repassar em domicílio.
Isso acaba criando um transtorno muito grande, um trauma para família, a
vinda para o PS, a demora do atendimento, os questionamentos [por parte da
equipe do PS], por exemplo: “Por que sacou”, “Tem que fazer isso, tem que
fazer aquilo” [em tom de julgamento]. E, muitas vezes, a família não tem a
noção da importância dos cuidados, que, por mais que você oriente, nós
entregamos uma orientação por escrito... Mas são leigos no assunto, então
isso faz com que a família fique bastante insegura diante dessa situação
[perda da sonda].
A insegurança surge quando o paciente retira a sonda, principalmente, na
hora da fixação da sonda nasoenteral. Ontem eu vivenciei a situação da
família que está cuidando de um paciente com uma gastrostomia, e está no
PAD desde 2014. Durante a reunião familiar eu me senti, totalmente,
impotente com a situação porque a família estava dando a dieta de forma
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completamente errada. Desde a altura do equipo, do frasco, como administrar
a dieta, o tempo de infusão. Como não conseguiam dar em tempo hábil, eles
acabaram aumentando o espaço entre as dietas. Nós recomendamos que a
infusão das dietas sejam de 3 em 3 horas, seis vezes ao dia. Neste caso, que
estou te contando, a paciente estava recebendo apenas 4 vezes ao dia.
Questionei para a família porque isto estava acontecendo e eles me
responderem que as dificuldades eram com o tempo da dieta que corria muito
devagar ou rápido demais, e quando demora para infundir, acaba perdendo
um horário da dieta.
Na admissão no PAD, durante a primeira visita, nós entregamos todas as
orientações: seja a administração da dieta, os cuidados com sonda, higiene
dos frascos e equipos para serem armazenados em recipientes adequados,
evitando complicações. E nas visitas posteriores, sempre acompanhamos
para tirar as dúvidas. E a família, de 2014 para 2016, ou seja, não estava
realizando o cuidado adequadamente. Deparei-me com esta situação e fiquei
assustada. Eu orientei novamente a família estava ciente que recebeu todas
as orientações por escrito, além de tirar as dúvidas no decorrer das visitas.
Aquela orientação por escrito acabou entrando em desuso, no dia a dia deles
acabei vendo isso.
Então, o que nós precisamos fazer [profissionais de saúde]: é monitorar,
realizar visitas com mais frequência, para ver se a família está fazendo
corretamente. Eu acredito que, uma vez orientada em todas as visitas
realizadas, o cuidado melhora, sempre observo se está tudo “ok”. Este foi um
caso atípico, mas foi uma experiência ruim para mim. Esta é uma família do
Programa de Gerenciamento de Crônicos (PROGEC), onde as visitas são
mais espaçadas, ou seja, a cada seis meses. Era uma paciente crônica e que
estava estável, não apresentava complicações, a família estava adaptada,
mas neste caso, para minha surpresa, a administração da dieta estava
totalmente errada.
Em relação à SNE, é uma coisa mais complexa e as famílias acabam ficando
traumatizadas pelos cuidados, que só o fato de mobilizar o paciente para o
lado precisa observar o posicionamento da sonda, porque muitas vezes
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acabam tracionando-a, resultando na saída, ou também pela manhã, quando
encontram o paciente sem a sonda, algumas vezes, mesmo restrito ao leito.
O paciente sempre dá um jeitinho de conseguir retirar a sonda. São aqueles
mais agitados, que apresentam o potencial de perda maior dessa sonda. E aí
a família fica traumatizada porque, primeiro, pelo susto de “Como vou
alimentá-lo?”, ficam desesperados, ligam para o PAD ou já trazem para o PS.
E um dos receios dos cuidadores/familiares é a questão do julgamento dos
profissionais do PS. Os profissionais no PS, questionam por que não deixaram
o paciente restrito, por que não colocaram a “luva” na mão, e com este tipo de
abordagem que recebem no ato da repassagem da sonda, os profissionais
falam para os familiares que eles não cuidaram direito... Vejo o contrário, a
família cuida muito bem. Infelizmente naquele momento a abordagem [dos
profissionais do PS], não foi boa para os familiares, pois eles levam sempre
para o lado negativo. E isso eles [os cuidadores] comentam com a gente, é
uma situação muito embaraçosa para nós.
No domicílio, temos a questão cultural, social, econômica e estrutural. Então,
o que nós fazemos? Lidamos com familiares analfabetos, pessoas que não
sabem ler, mas que nós precisamos orientar. Realizamos marcas nos frascos,
nos insumos. Geralmente, eles apresentam boa adesão e preocupação em
querer aprender. Isso, nós acompanhamos com bom resultado. Mas, o
domicílio não é perfeito, então a nossa função [equipe do PAD] é respeitar a
família. Nós estamos visitando uma casa, nós somos visitas, então não
podemos querer que seja igual ao hospital que seja parecido com a outra
família. Ninguém faz igual, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível
do ideal. Para os pacientes com SNE ou GTT, o PAD empresta a cama
hospitalar para evitar complicações, para que, o paciente possa estar em
posição adequada para administração da dieta. Se não tem a cama
disponível, os pacientes devem receber a dieta sentados, com o apoio de
coxins. Além da cama, o PAD oferece o suporte de soro, este [suporte de soro]
quando não existe, improvisamos, seja no varal, seja na parede do domicílio.
Solicitamos a compra de suporte de ferro [aqueles para pendurar plantas].
Considero que realizamos um trabalho de excelência. Porque oferecemos
todo o material, inclusive o fixador nasal. A troca da fixação é semanal e isso
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otimiza o trabalho da família. Nós oferecemos quatro fixações por mês, a qual
cada uma dura sete dias, desde que você siga os cuidados de higiene. Frasco,
equipo, seringa, tudo nós oferecemos também. Quanto a isso nós temos uma
rotina, nós temos uma cota mensal. Orientamos os familiares a seguir esta
cota e que deve ser retirada aqui no PAD.
Temos o “call-center” do PAD e durante a semana eles devem vir até aqui e
retirar o material. Não podemos ultrapassar este tempo [entre a solicitação e
retirada dos materiais], para também educar as famílias em seguir as rotinas
do serviço. O não seguimento resulta na reutilização do material, impactando
em complicações gástricas. Esse fato permite que a gente verifique que eles
não estão utilizando o material adequadamente. Mas, entregamos uma
orientação por escrito e educamos o uso correto de todo o material. Se, por
ventura, acabar antes do tempo, nós não oferecemos outro, a família precisa
comprar. Isso faz parte no nosso papel educativo.
A primeira visita ao paciente é a da equipe multiprofissional. Sempre
priorizamos os cuidados, as orientações na primeira visita. São vários
profissionais em uma visita de uma hora e meia, e nesse tempo, o que é
importante para a enfermagem? Se o paciente estiver com a sonda, é priorizar
a sonda. Orientamos, reorientamos e uma semana depois, retornamos para
ver quais são as dúvidas e o que falta para melhorar. Eu vejo que o problema
maior ainda está na fixação da sonda. E por isso, retornamos na segunda
semana para realizar a troca. Depois disso, vejo que as famílias/cuidadores
conseguem realizar este tipo de cuidado sem a nossa ajuda.
Durante a visita, a primeira preocupação está na fixação da sonda, em não
tracionar, pois na maioria dos casos, encontramos a formação de lesão por
pressão na narina. Recentemente tive uma experiência com lesão na narina
e que foi muito traumático para a família e para o paciente. Então é assim,
vejo o quanto é importante a orientação e transmitir confiança!
Os processos de trabalho são diversos. A agenda das visitas é realizada
semanalmente junto com a secretaria do PAD. Priorizo os alunos para que
eles tenham a oportunidade de realizar procedimentos, como a troca de
fixação da sonda, a administração da dieta. Eu divido as atividades com minha
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colega. Para o planejamento do serviço, organizamos por cores – por
localização do domicílio – para facilitar o trajeto do motorista e agiliza o tempo
das visitas.
Nosso trabalho é realizado em equipe, estamos em um ambiente muito
agradável e de respeito. Tudo o que você decidir, a equipe respeita e sou
considerada como profissional em minha área de atuação. Por se tratar de
pacientes com sonda, fazemos maiores parcerias com a fonoaudióloga.
Discutimos várias questões como a transição da dieta, alteração de via dentre
outros; é um trabalho muito coeso.
No HU-USP, os pacientes com sondas normalmente permanecem conosco,
depende da região que ele mora. Se a UBS tem condições de recebê-lo e que
tenha uma fonoaudióloga, nós o transferimos, do contrário nós ficamos com o
paciente. A troca de toda a SNE deve ser no PS, conforme a regulamentação
e é obrigatório a realização do exame radiográfico e, a dieta é liberada após
a avaliação do médico. Nós enfermeiras do PAD realizamos a troca da GTT
em casa.
No PAD nós temos muita autonomia para fazer este trabalho. Quando os
pacientes são antigos a própria família já troca a sonda de GTT, comunica o
PAD, usa-se a sonda reserva que deixamos no domicílio para que não tenha
a perda da estomia [fechamento]. Se for durante a semana e dentro do nosso
expediente, encaixamos uma visita extra. Orientamos que coloquem a sonda
do tipo folley e avisem os profissionais. Até por telefone nós conseguimos dar
orientação. Penso que colocar a sonda de folley é supertranquilo. Para o PAD
o cuidador principal é a família e não o cuidador contratado. O cuidador que é
contratado pode ser trocado ou deixar de prestar os cuidados conforme a sua
necessidade. É o familiar que deverá orientar o cuidador, por isso a família
deve estar apta para isso.
Claro que estamos sempre alerta às dificuldades, acompanhando de perto.
No “call-center” que fica das 7 às 19 horas, todos os recados devem ser
anotados em um caderno e todos os profissionais devem ler e realizar os
devidos retornos e checar se o problema foi resolvido. Também são anotadas
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[as informações provenientes do call-center] no prontuário do paciente, isso
tem resolvido muito nessas situações.
No decorrer do tempo, vejo que o desmame da SNE ou mesmo a GTT é o
que esperamos como resultado. Aí, mais uma vez, temos uma parceria com
a fono. A enfermagem vai e constata que o paciente está comendo por via
oral e comunicamos a fono. A fono realiza a transição para a dieta pastosa e
indica que o paciente consegue deglutir, não apresenta engasgos e vai
preparando paciente para a retirada da sonda. Isso é um processo longo que
requer exercícios, de orientação. Durante minha visita, checo o prontuário, na
anotação da fono e vejo o que foi liberado e verifico se a família está seguindo
as orientações…. Porque a família, na maioria das vezes, não segue as
orientações recebidas e relata que o paciente tem vontade e acabam dando.
Aqui no PAD, nós temos um controle de todos os pacientes com SNE e GTT,
avaliamos as trocas [periodicidade]. Se tem medicação que está deteriorando
o material, reduzimos as trocas de seis para quatro meses ou conforme a
necessidade. Contamos também com a participação da secretária que liga
para a família e pede para não administrar a última dieta antes da troca
agendada.
É muito importante estarmos atentos. Realizamos a orientação verbalmente,
porque é uma prática que eu tenho e que durante os anos que estou no PAD
são detectadas falhas, e a minha postura foi sempre avaliar através das
perguntas para verificar as dúvidas. Encontro os familiares cansados,
cuidando 24 horas. São pequenas coisas [cuidados], e precisamos também
cuidar dos cuidadores e oferecer suporte. A orientação, reorientação nunca é
demais, é uma ajuda que evita complicações.

E6, feminino, 57 anos, graduada em serviço social, há 36
anos e atua no PAD/HU-USP há 08 anos.
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Data: 22/06/2016
A narrativa:
Bem, no meu trabalho, eu entro em contato com os familiares/cuidadores a
partir do pedido de inclusão do paciente no PAD, emitido pelo médico. O fluxo
para a inclusão tem início com a entrevista da assistente social, com o objetivo
de realizar a avaliação sociofamiliar. Então, nesse primeiro momento, também
tomo conhecimento do uso de sondas ou não. Havendo essa indicação, isso
passa a ter uma relevância, uma vez que implicará a superação de receios e
inseguranças.... Tem a questão da disponibilidade do cuidador/familiares no
manuseio da sonda. Na primeira entrevista, eles trazem muito essas
questões. Não só na questão de custos, com a aquisição de produtos, mas
principalmente um grande medo no manejo da dieta por sonda. Essas
questões [medos e receios] vão sendo minimizadas à medida que
interpretamos o atendimento realizado pela equipe do PAD os papéis de cada
profissional na orientação, controle, monitoramento que se constitui no
suporte para o manejo da dieta/sonda. Trata-se de um processo de
fortalecimento para conseguirem trabalhar bem essa questão [nos cuidados
com a TNED].
Os nossos pacientes, em geral, vêm de uma estrutura socioeconômica e
familiar bastante difícil. São famílias com renda precária, com uma dificuldade
de acesso aos bens e serviços. Nem sempre conseguem ter acesso ao
fornecimento da dieta; têm dificuldade, por exemplo, para comprarem a dieta
industrializada; de alto custo.
A Secretaria de Estado de Saúde (SES/SP), conta com a Comissão de
Farmacologia da Secretaria do Estado de Saúde, que regula os critérios para
a concessão de dietas; em reunião com a participação do coordenador do
PAD, foi orientado que fornecem dieta para os pacientes com desnutrição
grave e sonda nasoenteral. Se o paciente não apresentar o estado nutricional
“precário”, no máximo fornecem um complemento nutricional. Então, está
posto que vai haver um custo para a família. Por isso, muitos acabam optando
pela dieta caseira, a qual é orientada pela nutricionista. Segundo a
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nutricionista a dieta caseira é mais pobre em nutrientes o que incide na
qualidade nutricional do que é oferecido ao paciente.
Muitos conseguem ter acesso e comprar os nutrientes para a dieta artesanal,
cujos ingredientes totalizam um valor inferior ao da dieta industrializada,
também, orientado pela nutricionista. Pouquíssimos têm acesso à compra da
dieta industrializada a qual, segundo a equipe, sob o ponto de vista da
assepsia é melhor, mais completa, de fácil manuseio para a família. A maioria
acaba fazendo a artesanal, que são os pós (Soy Milk®, albumina, dextrosol) ...
E a nutricionista orienta o preparo, manejo; preparam uma vez ao dia e
administram via sonda. No entanto, vários pacientes recebem a dieta de
preparo caseiro.
O PAD não consegue fornecer a dieta, mas fornece os materiais, como
equipos, frascos e outros, em geral, para os cuidados. É uma política de
atendimento do PAD que visa a assegurar satisfatoriamente a qualidade e a
quantidade desses itens aos pacientes.
Os pacientes com sondas e lesão por pressão têm uma prioridade no
atendimento no PAD; a equipe tem um cuidado bem grande, acompanha
cuidadosamente como a família está executando esse cuidado. Orienta todas
as prevenções, como: não administrar a dieta com o paciente deitado, evitar
aspirações. Enfim, tudo que é pertinente a cada área, a nutrição, a fono, a
enfermagem e fisio... Vejo que elas são bem cuidadosas. Acho que o PAD
possui um processo de trabalho bem estabelecido. O paciente e o cuidador
são orientados verbalmente e também é fornecido o material para leitura, a
realização das visitas... Eu vejo que é um processo de trabalho de bem
completo.
Há esforços para que consiga pelo menos aqueles com sonda nasoenteral, a
reversão deste quadro. A fono acompanha, e temos pacientes que acabam
saindo da sonda, conseguindo retomar a dieta via oral e outros não. Mas, o
que se espera também é que isto seja feito com segurança, que haja o menor
índice possível de intercorrências, como sacar a sonda, aspirações e óbito por
broncoaspirações.... Então, acho que é isto que a gente espera poder
prevenir. Que consigam se manter adequadamente nutridos, com a qualidade
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de vida possível à cada um; que é um dos objetivos do cuidado domiciliar.
Além disso, é trabalhado todo o contexto dos cuidados domiciliares, que inclui
higiene, estimulação, reabilitação, acolhimento e participação familiar... E que
o cuidado domiciliar seja feito com segurança.
Eu entendo que a transferência do cuidado da terapia nutricional do hospital
para a família [em domicílio] é um processo bastante ousado, corajoso que
precisa ser realizado, pois o paciente não deverá ficar indefinidamente no
hospital em razão da alimentação pela sonda. Porém, deve ser um processo
muito bem estabelecido, muito baseado na orientação. O que acontece,
muitas vezes, é que o paciente tem um acidente vascular encefálico (AVE),
vêm para o hospital, colocam uma sonda no pronto-socorro e dali alguns dias
ele sai [de alta].
Então, a família não tem muito tempo para se habituar, para se adaptar a essa
nova demanda. Estou me referindo a uma etapa anterior ao PAD, onde o
paciente ainda está no Pronto-Socorro, onde é difícil para a família conseguir
assimilar esse novo tipo de cuidado, conseguir dar conta dos custos materiais
e superar seus obstáculos, seus medos, seus receios nesse manejo. Então
isso é muito difícil.
A equipe do PS orienta a família/cuidador com relação aos cuidados que
envolvem a TNED. Eles são encaminhados ao ambulatório da nutricionista,
onde ela orienta os tipos de dieta para que eles possam optar. E a
enfermagem do PS orienta o manejo, a administração… Só que o tempo é
curto... Porque no PS o tempo é “outro”.
Então, eu vejo que muitas vezes, a ida do paciente para casa com a sonda e
bem complexa. Priorizamos para o agendamento de visita domiciliar da
equipe, o paciente portador de sondas. A chegada na casa, da equipe
reforçando toda a orientação, corrigindo eventuais equívocos que possam
estar havendo, e dando a segurança de que vai prosseguir com este
atendimento; semanalmente ou quinzenalmente; faz toda a diferença para a
família e, consequentemente, ao paciente.
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Esta fase intermediária entre o paciente ir de alta para casa e receber a visita
do PAD é frágil. Exemplificando, se um paciente tem alta na quinta-feira, ele
só vai receber a equipe do PAD na terça-feira, que é o dia de inclusão de
novos pacientes [terças e quartas-feiras]... Então o final de semana é de muita
insegurança para a família. Mas os cuidadores e familiares são orientados,
eles recebem orientação, só que no caso de transição do PS para PAD... O
PS trabalha num ritmo muito rápido... [no sentido de que as orientações de
cuidado no PS ocorrem em um menor tempo].
Tem uma questão que acho importante: muitas vezes as equipes falam “a
família está resistente em levar o paciente para casa”. E eu trabalho muito
isso com os colegas dizendo não se tratar de resistência, mas tudo o que
envolve o cuidado com a dieta enteral, os medos e as inseguranças. A família
precisa de um tempo, alguns dias, não sei ao certo determinar quanto, varia
de uma família para outra para que ela possa se “aclimatar” à esta nova
situação. Destaco a falta de política pública efetiva para dar conta dessa
demanda. Esse suporte que a Secretaria [SES/SP] dá é muito frágil, e a
prefeitura não conta com essa modalidade de insumo. Às vezes nem material
as UBSs fornecem; como os equipos, frascos... Fornecem soro, gaze, quando
têm... Realizamos encaminhamentos ao programa de insumos solicitando o
material discriminado pela enfermagem, mas isso é um processo lento;
montam processo, sem que tenhamos a previsão de fornecimento... O pedido
segue para o almoxarifado deles, tem que abrir uma cota para cada paciente;
me explicaram. Então, não é tão automático, daí, a necessidade do PAD
assumir estas cotas de insumos aos pacientes.

E7, masculino, 56 anos, graduado em medicina há 34 anos
e atua no PAD/HU-USP há 10 anos.

A construção dos resultados da Fase 2: Os encontros e as narrativas

Data: 22/06/2016
A narrativa:
Eu vejo que o cuidado em casa, na realidade, varia um pouco baseado no que
acabou causando a transformação desse indivíduo em uma pessoa
dependente de cuidados externos. Por exemplo, você tem aqueles eventos
agudos tipo os acidentes vasculares encefálicos e tem as outras doenças,
crônicas, como as demências, acho que varia muito [a condição de
dependência do paciente com relação ao tipo de doença e do cuidado]. Por
exemplo, nas doenças agudas, a pessoa que era funcional, de repente, vira
uma criança de 80 quilos. Eu me recordo em todos esses anos que cuidei de
doentes aqui do PAD, tenho a lembrança que apenas uma única família ter
conseguido conviver com a ideia, de uma doente que tinha um quadro de
Alzheimer que foi progredindo para piora clínica, de concordar em não passar
a sonda, não fazer nada... Até porque tinha uma discussão “religiosa”, onde
julgava-se que não dar dieta por sonda era certo, porque era considerado um
procedimento médico, daí vão ocorrendo mudanças religiosas e acabam
considerando que dar dieta por uma sonda é normal.
Se você for pensar, todo mundo que usa óculos, usa uma prótese visual. Por
exemplo, na época dos tigres dentes de sabre, eu só iria enxergar o tigre na
hora em que ele estivesse me dando uma mordida [o profissional aponta para
seus óculos], e hoje em dia, ninguém acha uma anormalidade uma pessoa
usar óculos.
Quanto às dietas, quer por SNE, quer por GTT, que para nós profissionais é
tão normal, para a grande parte das famílias, acaba sendo uma coisa
impressionante: [o entrevistado foi bem enfático] “- Nossa, dar dieta por
sonda, isso vai me dar um trabalhão!”, enfim, acho que a maioria das pessoas
depois de um tempo acaba se acostumando.
Bem, tem pacientes que recebem dieta por sonda nasoenteral que muitas
vezes não conseguimos oferecer uma nutrição adequada, que o doente se
beneficiaria de uma GTT, aí de novo, nos tropeçamos neste “imaginário” das
pessoas dizendo: “- Meu Deus, uma sonda que já é impressionante, imagine
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uma sonda que vai direto para o estômago!” Por exemplo, hoje, durante nossa
reunião [reunião que acontece todas as quartas-feiras com todos os membros
da equipe do PAD para a discussão de todos os casos], discutimos sobre uma
paciente, com sequela de AVE que está há 4 meses com sonda e que não
está conseguindo se nutrir adequadamente, e depois de 4 meses que ela está
emagrecendo, a família que não queria que fizesse a GTT, já está pensando
nesta possibilidade [de trocar a SNE para GTT]. Penso que é muito variável,
depende das expectativas das famílias, obviamente, devemos considerar a
opinião do doente também, sempre que possível. O grande compromisso é
com o paciente. Mas, geralmente, os pacientes do PAD, não tem esta
capacidade de emitir a sua própria opinião. Daí, temos que lidar com a família
para tentar achar a terapêutica nutricional mais adequada.
Eu sempre tento, toda vez que a gente faz este tipo de cuidado, o ideal seria
que a equipe que cuida do doente dentro do hospital já falasse isso [transição
da sonda nasoenteral para a sonda de gastrostomia], começasse a desenhar
um futuro de possibilidades. E até acho que isso não é fácil porque muitas
vezes, as pessoas fazem aquelas perguntas, bem diretas como: “Tenho ou
não tenho que deixar passar a sonda?” “Quanto tempo o doente vai durar?”
Isso são coisas que a gente não consegue precisar. Então quem está no
hospital deveria ser treinado a falar: “Pode ser que no futuro esta sonda [SNE]
não consiga dar uma nutrição adequada e existem outras maneiras de
melhorar isso, como a gastrostomia”. Sempre tentar manter esta “antevisão”
do que pode acontecer no futuro. Acho que a dificuldade está justamente
nisso: falar de mais ou falar de menos. Então, eu acho que toda vez que você
conversa com um familiar ou com o paciente, você tem que falar e perguntar:
- “O que você entendeu do que eu falei?”, faz toda a diferença. Às vezes, você
fala “A” e pergunta para o doente: - “O que você entendeu?”, e ele te responde
“B”.
Nesses casos, eu falo: - “Vamos conversar tudo de novo”, até o doente/família
compreender o que estou falando.
Sempre que possível deixar que a pergunta nasça com a pessoa, com o
paciente, com o acompanhante e não ir atropelando a conversa [fala no
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sentido de que nós, profissionais damos todas as orientações sem que o
paciente/cuidador nos questione]. As dúvidas vão nascendo na cabeça das
pessoas. Eu sempre me lembro de uma propaganda “de fora” [de outro país],
que eu morri de rir, que é uma menininha de uns 6, 7 anos, com cara de
anjinho, olho azul, cabelos encaracolados e aparecia falando: “- Mamãe, o
que é virgem?”, e mãe, sem graça, começa a explicar, enfim dá uma volta
para explicar; porém a dúvida da menina era que ao ler um vidro de óleo de
oliva, ela queria saber por que o óleo de oliva era virgem [muitos risos], e que
não tinha nada a ver com a virgindade humana, que a mãe havia pensado.
Então, temos que tomar cuidado com o que vamos falar, tentar deixar a dúvida
nascer na pessoa, e não tentarmos expor todos os cenários possíveis. Se
fizermos isso, falaremos “300 horas” a fio e não vão absorver quase nada.
Eu acho que a nossa infraestrutura aqui é bastante boa, existe um discurso
uníssono que é igual do médico, da enfermeira, da nutricionista, da
fonoaudióloga e da fisioterapeuta. É impressionante como a gente conseguiu,
até por causa de nossos anos de insistência, criar um discurso uniforme na
equipe. Vou jogar um pouco de “confete”, por exemplo, as meninas da nutrição
aqui no HU, nas enfermarias, nas UTIs, elas têm um trabalho muito importante
de estar junto à equipe médica, falar da nutrição e trocar ideias. Por exemplo:
aqui na nossa UTI, a maioria dos pacientes que chega começa a receber a
dieta em torno de 27 horas, o que é absurdamente rápido. A minha
experiência de ter trabalhado em outras UTIs é que não raro, tem doentes que
ficam dias, semanas em jejum. Então, o nosso discurso é único.
Aqui no PAD, o que acontecia, anteriormente, quando solicitávamos a dieta
industrializada para a SES/SP, parecia ser mais fácil. Hoje em dia, eles
questionam demais, solicitam declaração que não há conflito de interesse
entre outras coisas. Para mim não interessa se eles vão comprar de uma
marca X, Y ou Z, confesso que fiquei meio assim [fazendo um ar de
desconfiado], me pergunto por que estão fazendo isso, de certa maneira
dificultando o acesso? Existe a elegibilidade para receber a dieta, temos que
demonstrar que uma pessoa com dieta caseira, artesanal não está
conseguindo ganhar peso, está desnutrido por uma série de razões, e aí o
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médico conversa com a nutricionista e realiza a solicitação e eles podem
conceder ou não.
Nos últimos 4 meses, era um processo bem “suave”, porém estamos
enfrentando algumas dificuldades de conseguir as dietas pelo Estado. Eu não
vejo nada de errado, no sentido de haver um gasto adequado do dinheiro na
saúde, que sabemos, infelizmente, hoje em dia há a judicialização da saúde.
Onde as pessoas ouvem em falar de um remédio X, como a fosfoetanolamida,
a qual as pessoas ouviram falar que funciona e começaram a entrar com
ações judiciais. O paciente pode ouvir que dieta X é melhor e aí já entra com
uma ação. Mas, graças a Deus, aqui no PAD nunca houve isso. Acho que tem
pacientes que conseguem manter a dieta caseira. Tem um paciente que está
conosco, bem dentro do possível há muitos anos e tem dieta caseira.
Em relação aos recursos materiais, eu acho que são bastante bons. O PAD
tem uma resolubilidade, uma funcionalidade excelente. É um serviço antigo,
onde nos permitiu criar muitas coisas que funcionam bem, e é até gozado,
hoje em dia se pensarmos nos programas do governo como o “Melhor em
casa”, eu sempre brinco que, como somos prévios a qualquer lei,
recomendação que existisse, nós nos criamos e temos um “manequim 48”.
Daí vem a lei e quer que eu caiba no “manequim 42”. É complicado [risos].
Mas funcionamos bastante bem, mesmo assim. As nutricionistas que orientam
as dietas caseiras, que sejam mais fáceis de fazer, que não entupam a sonda,
sempre tentando chegar próximo ao ideal. Eu não tenho dúvida que para
qualquer família se tem a possibilidade, a dieta industrializada é infinitamente
mais fácil. Só que tropeça no custo, que é fixo. Não é como quando o doente
tem uma infecção que precisa tomar o antibiótico por 10-14 dias. A
dispensação de frasco e equipo é tranquilíssima, aqui funciona que nem
“relógio suíço”.
Nosso processo de trabalho é muito bom. Principalmente, as reuniões que
fazemos às quartas-feiras, onde nivelamos, colocamos toda a equipe no
mesmo nível de conhecimento do que cada doente tem, e no sentido de trocar,
por exemplo: a fono me dá um conhecimento, a fisio outro, a enfermagem
outro tanto. Existe a contribuição de cada um e ocorre a uniformização do
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nosso discurso quer seja com a dieta, quer seja com a úlcera por pressão,
posicionamento no leito, dentre outros. Chega até ser “monótono” para a
família [risos].
Temos doente como aquele que já mencionei que mesmo com a dieta caseira
tem uma sobrevida longa, sem grandes intercorrências, se mantendo super
bem: “gordinho” e saudável. Os outros pacientes, tanto crianças como os
adultos, que passaram pelo PAD que solicitaram a dieta para a Secretaria, se
saíram super bem. Alguns doentes que estavam “encovados”, com o índice
de massa corpórea abaixo de 20, ganharam massa muscular e gordura, mas
claro que temos que orientar a família a fazer os exercícios direitinho. É aquela
coisa: você tem que “costurar todo mundo”. Eu acho que conseguimos
resultados muito bons aqui no PAD.
Com relação às perdas de sonda, eu acredito que são coisas que acabam
acontecendo. E a causa são as coisas mais tolas, por exemplo, você pode
estar com um relógio mais folgado e ao examinar o paciente, o relógio prender
na sonda do paciente e [faz um barulho e movimento que replicam a retirada
abrupta de uma sonda]. Assim como tem os casos que a família diz que tem
uma gatinha que o paciente gosta muito e que permitem subir na cama e que
nos contam que a gatinha “arrancou” a sonda. Parece piada, mas não é. Mas
normalmente, quando os pacientes perdem a sonda, eles vêm até aqui [PS
do HU-USP], a passagem da sonda ocorre tranquilamente, porém,
eventualmente por superlotação do PS, ainda mais pelas condições atuais, o
paciente é direcionado para outro PS da região, o que também é tranquilo
para trocar a sonda.
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E8, feminino, 74 anos, esposa, ensino fundamental
incompleto, cuidadora há 2 anos. Obteve 68 pontos na
avaliação da Escala de Zarit, indicando sobrecarga severa.
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Data: 26/10/2015
Características do usuário e contexto da entrevista
J.G.S., masculino, 74 anos, diagnóstico principal de sequela de AVE. Está no
PAD/HU-USP desde janeiro de 2015. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Acamado e traqueostomizado, ventilação em ar
ambiente. Recebe dieta semiartesanal via gastrostomia.

Cheguei ao domicílio de J.G.S. às 12:00 horas. E8 mostrou-se pouco ansiosa
com a entrevista, a qual ocorreu na cozinha, pois estava preparando o almoço
de sua neta. Disse-me que estava muito cansada e “estressada” com relação
aos cuidados, por vezes, percebi que a cuidadora relatou certa raiva e irritação
por estar nessa situação. Relata que J.G.S. pede muita ajuda e ocupa muito
seu tempo. O domicílio apresenta estrutura inadequada, pois tem muitas
escadas,

dificultando

o

acesso.

Apresenta

quatro

cômodos,

com

aproximadamente 60m2, sendo que J.G.S. ocupa a sala de estar. Dispõe de
rede elétrica e redes de água e esgoto. Residem no domicílio: J.G.S., E8
(esposa) e sua filha, a qual auxilia nos cuidados.

A narrativa
Para mim, cuidar do meu marido é muito trabalhoso. Tanto em casa como no
hospital. Quando ele vai para o hospital e eu tenho que ficar lá, também é
estressante.
Meu dia a dia para cuidar dele com a sonda é trabalhoso, como eu te disse...
Eu tenho que colocar o remédio, coloco o remédio na seringa, e colocar a
comida na sonda, a água, é muita coisa... Só a dieta que minha filha prepara.
Bem, com relação a algum fato ou experiência que me marcou com relação
ao cuidado com a sonda foi o dia que a sonda “saiu” do nariz dele. Eu fiquei
apavorada porque saiu um pedaço preto assim [neste momento ela
demonstra com a mão a extensão da sonda que foi exteriorizada – por volta
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de uns 10 cm]. Eu achei que estava saindo sangue de dentro, mas não era.
Era aquela parte da sonda que fica no estômago. Ela fica escura.
Mas na hora em que a sonda saiu, eu fiquei apavorada. Minha neta falou: “–
Vó, olha isso aí!”. Eu achei que a sonda tinha quebrado, e minha neta disse
que não tinha quebrado. A sonda saiu quando eu fui dar banho nele e aquele
“negócio” do nariz saiu. Aquele que prende a sonda [fixação]. Em seguida, ele
tossiu e a sonda saiu, porque ela estava solta [a fixação tinha saído]. Mas
como eu não tinha experiência nenhuma, eu fiquei apavorada.
A sonda já saiu duas vezes, mas eu fiquei apavorada só na primeira vez e não
na segunda. Porque na segunda [extubação] eu já estava “por dentro”. Na
segunda vez a sonda também saiu e minha filha falou que o jeito era levar no
hospital. E é triste levar o paciente até o hospital. O atendimento demora
muito, tem de fazer o ultrassom, ou melhor, a radiografia.
No PS do HU-USP, colocaram uma sonda com um “arame” dentro da sonda
[o arame se trata do fio-guia]. Isto foi na última vez, e como a gente não tem
experiência nessa parte, nós o trouxemos com essa sonda. Eu achei que
aquela tampinha branca tinha que retirar em casa. Ao chegar em casa, minha
filha foi tirar esta tampinha e quando viu, era um “arame” que estava dentro.
Em seguida, eu liguei para o PAD e a “moça” [secretária] falou que a
enfermeira passaria aqui só no outro dia. Mesmo assim, naquele dia, demos
“comida” [dieta] pela sonda. Demos água também. Deixamos ele “em pé”
[decúbito elevado – sentado]. E aí, logo pela manhã a enfermeira veio e tirou
o “arame”. Mas esta experiência foi “feia”, viu? Fiquei apavorada. Pelo que eu
me lembre, foram estas duas vezes que ele perdeu a sonda.
Mas, agora, ele está com aquela sonda na barriga [o paciente teve sua via
alterada de SNE para GTT]. Não estou muito acostumada com essa sonda.
Parece que fica saindo “coisa de dentro”. E estou sentindo um cheirinho ruim
nela. Minha filha tem olhado esta parte da sonda.
Ela tem limpado e colocado um “líquido” para proteger a pele [Cavilon®],
porque eu não consigo... É a minha filha que faz [o curativo da GTT]. Tenho
medo de mexer, ela [filha] também fica com medo. Não sei o que tem dentro
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dessa sonda. Se for só um fio que nem o outro [fio-guia da sonda nasoenteral].
A gente não tem experiência com isso. Eu fico apavorada.
Agora quem está me ajudando a cuidar dele é a minha filha. Ontem ela não
veio então eu tive que dar o banho nele, coloco ele na cadeira, mas mesmo
assim é muito pesado para mim.
A dieta eu faço e bato no liquidificador. Quando não estou em casa, minha
filha faz a dieta e bate. Por exemplo, agora às oito e meia, ele tinha que
“comer” a dieta [infundir] batida. Como a fisioterapeuta estava aqui, eu acabei
esquecendo. Agora pouco eu me lembrei e pensei: - “Caramba!” [risos].
Esqueci-me de dar a dieta. Mas eu dei a vitamina de mamão. Às 13 horas
tenho que dar a “comida” feita em casa. Mas já está pronta ali [apontando para
a pia]. É só aquecer e pronto.
Também coloco os remédios pela sonda. Porque a médica falou que não era
pra dar nada pela boca. Mas a médica veio aqui na semana passada e falou
que, se ele quiser um Danone®, uma coisa assim mais “consistente”, que nós
poderíamos dar pela boca. Mas, ele não pede nada. Ele come só o que a
gente dá mesmo [pela sonda]. Ele pedia muita água no começo, quando ele
colocou a sonda, mas agora não pede mais nada. Acho que ele está muito
“passado” [paciente contactua pouco]. Ele não tem noção das coisas. Ele
gostava de assistir jogo de futebol na televisão e não assiste mais.
Bem, dentro das minhas experiências com a sonda, o que mais me marcou
foi quando mandaram ele para casa com o “arame” dentro [fio-guia não foi
retirado pela equipe do PS/HU-USP].
Agora, estou me acostumando com a gastrostomia. Está dando muito
problema para “correr a dieta”. Ou a dieta desce muito rápido ou desce muito
devagar. Estamos em uma “briga” com estas “garrafinhas” [frascos da dieta].
Fico aflita com esta situação, porque sei que a dieta tem que gotejar, só que
às vezes, a dieta “derrama” [corre aberta, fazendo com que a dieta seja
infundida muito rápido]. Tem hora que eu sou obrigada a deixar “derramar”
[infusão rápida] porque não consigo fazer ela pingar [gotejar]. Disseram que
dá disenteria [diarreia]... Ele está com o intestino preso, muito preso. Os
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médicos deram um “negócio” para colocar no ânus dele [supositório], mas
soltou pouco o intestino. Estou dando ameixa preta, Yakult 40®, que a
nutricionista mandou mamão batido com leite, óleo mineral e os comprimidos
que os médicos receitaram. Mas não evacuou nada, já demos até aquele
laxante que a gente usa em casa [a cuidadora não recordava o nome do
laxante].
Eu já falei com o médico sobre o intestino dele. O médico trouxe um “negócio”
[Fosfoenema®]. Coloquei e ele fez um pouco, mas ainda sobrou uma
garrafinha. O médico falou para colocar a segunda “garrafinha” depois de
quatro dias. No dia que fiz a primeira ele dormiu bem, parece que esse
remédio aliviou.
Acho que é isso. Não me lembro de mais nenhum fato que tenha me marcado.

E9, feminino, 55 anos, filha, ensino médio completo,
cuidadora há 1 ano. Obteve 34 pontos na avaliação da
Escala de Zarit, indicando sobrecarga moderada.
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Data: 26/10/2015
Características do usuário e contexto da entrevista
M.G., feminino, 82 anos, diagnóstico principal de Doença de Alzheimer. Está
no PAD/HU-USP desde julho de 2015. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Passa a maior parte do tempo acamada e restrita ao
leito, pois a família relata que M.G. retirou a sonda nasoenteral inúmeras
vezes. Recebe dieta semiartesanal via sonda nasoenteral.

Cheguei no domicílio às 14 horas. Fui recepcionada pelo esposo de E9. E9
relata estar ansiosa e curiosa com relação à entrevista. A entrevista foi
realizada na sala da casa, ambas sentadas no sofá. No início, a entrevista foi
interrompida pelo esposo de E9. Sendo assim, E9 solicitou que ele se
retirasse, pois se sentiria mais à vontade para conversar comigo sem a
presença dele.
O domicílio apresenta condições precárias estruturais e, principalmente de
higiene. Encontrei muita quantidade de lixo e pó na entrada da casa e na sala
de estar havia muita sujeira visível, assim como no quarto onde permanecia
MG. Ao adentrar no quarto verifiquei que M.G estava em péssimas condições
de higiene, com odor fétido de fezes e urina. O domicílio possua três cômodos,
com aproximadamente 60m2 e móveis desorganizados; possuí rede elétrica,
de água e esgoto. Residem no domicílio: M.G., E9 (filha), seu esposo e uma
filha com um neto de 3 anos.

A narrativa
Cuidar da minha mãe aqui em casa é um pouco difícil, trabalhoso, porque tem
a criança [neto], e o pessoal da minha família, também não ajuda muito. Não
tenho muito tempo para ficar com ela. Eu gostaria de ficar mais tempo com
ela, mas tenho que lavar a roupa, a louça e coisas para fazer na casa. Eu
gosto de cuidar dela, eu me sinto bem cuidando...
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Cuidar dela com a sonda é, assim: eu fiquei meio preocupada, e foi muito
difícil um tempo atrás, porque não tínhamos cama [hospitalar], precisávamos
levantar ela, colocar em cima da cabeceira da cama com vários travesseiros.
Ela ficava caindo para o lado, e eu ficava preocupada porque o pessoal falava
que se não tomasse cuidado com a dieta, ela poderia ir direto para o pulmão.
Eu me preocupava com isso. Eu fiquei uns três meses com ela assim, na cama
de solteiro, sem cama adequada.
Eu ainda fico preocupada da sonda sair do lugar, principalmente quando ela
tosse, fico muito preocupada. As enfermeiras me passaram informações que
a sonda poderia sair e a gente não consegue ver o quanto sai ou muda de
lugar devido à tosse. Isso me preocupa muito.
Teve um dia, primeira vez que saiu a sonda. Eu fiquei num desespero total, já
achei que ia entrar em algum outro órgão, e fiquei muito apreensiva. Achei
que minha mãe estava desmaiada, porque eu fiquei gritando, e não sabia o
que estava acontecendo.
Nesse dia, ela estava deitada, eu tinha acabado de dar comida [dieta pela
sonda], e ai quando eu vi ela tinha puxado [a sonda], ela puxou
desesperadamente a sonda, este dia me marcou muito. Outro dia eu tinha
colocado um pano nela [logo abaixo do queixo da paciente], para que quando
ela babasse não sujasse a roupa. Quando eu fui tirar o pano a sonda “veio
junto”, ela saiu um pouquinho, mas não chegou a sair totalmente. Levei minha
mãe no hospital [HU-USP], eles falaram que eu poderia ficar tranquila que a
sonda não saiu.
Outra vez, que também me marcou, foi o dia que ela puxou, puxou tão
violentamente, até o final da sonda. Eu vi sangue e fiquei muito preocupada.
E olha, ela estava presa na cama [amarrada no leito], eu acabo sempre
deixando presa e com uma meia na mão para ela não puxar a sonda.
Um dia, eu precisei do SAMU e o pessoal, me orientou a colocar uma “meinha”
nela, como se fosse vestir a mão com cada par de meias. Daí para frente
parou um pouco isso aí, entendeu? Isso foi na época que a sonda saía muito,
mas aí melhorou, graças a Deus!
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Além desses fatos que te contei, me incomoda aquela sujeira que fica na
sonda, que inclusive eu lavo bem, assim quando eles [a equipe do PAD]
mandam lavar, sai toda a “sujeirinha”. Mas, quando ela deita parece que vem
vômito mesmo pela sonda, vem um “suco gástrico” que deixa a sonda suja.
Queria muito que aquilo ficasse limpo.
Eu acho que o pessoal do PAD vai querer mudar para pôr uma sonda aqui.
[fazendo um sinal apontando a barriga - a equipe mencionou realizar a retirada
da SNE e fazer uma GTT]. Eu e minha família estamos de acordo, porque
parece que não vai precisar amarrar a mão dela, não vai precisar mais ir ao
hospital trocar. Então... Acho melhor.
É isso o que tenho para te dizer!
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E10, feminino, 49 anos, irmã, ensino superior completo,
cuidadora há 6 anos. Obteve 46 pontos na avaliação da
Escala de Zarit, indicando sobrecarga moderada a severa.
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Data: 23/11/2015
Características do usuário e contexto da entrevista.
E.C.S.L., feminino, 45 anos, diagnóstico principal de esclerose múltipla. Está
no PAD/HU-USP desde junho de 2013. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Acamada e traqueostomizada, ventilação em ar
ambiente. Recebe dieta industrializada via gastrostomia.

Cheguei no domicílio às 11 horas da manhã. E10 recebeu-me muito bem.
Ficamos na sala da casa, onde E.C.S.L. estava sentada na poltrona. A
entrevista foi realizada na sala, no sofá. E10 é muito esclarecida, bem
articulada, possui um vínculo muito próximo com E.C.S.L, a ponto de
renunciar sua própria vida. Referiu o término do casamento, atribuindo o fato
à função de cuidadora. Mencionou estar muito cansada, porém tem clareza
quanto ao seu papel e responsabilidades no cuidado da irmã. O domicílio
possui três cômodos, com aproximadamente 50m2, com muitas escadas,
dificultando a locomoção do usuário, mesmo em cadeira de rodas. Apresenta
rede elétrica, de água e esgoto. Residem no domicílio: E.C.S.L., E10 (irmã) e
seu pai.

A narrativa
Cuidar da minha irmã é normal. Se eu tivesse condições físicas e financeiras
melhores, seria melhor. Mas, assim, dentro do que eu possuo, eu acho que
está de acordo. Para mim, é tranquilo cuidar dela.
Como a dieta é industrializada, pela manhã eu preparo e no decorrer do dia
vou colocando. Ficou muito bom desde que comecei a receber a dieta
industrializada pelo governo. Ficou bem prático, porque eu não teria
condições de fazer da maneira adequada [a dieta caseira]. No começo,
quando não tinha a industrializada, eu tentei, mas é muito desgastante. Não
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digo que é humanamente impossível, porque tudo é possível, não é? Mas,
assim: ou eu faria a alimentação dela ou prestava os outros cuidados.
Para cuidar dela e fazer a alimentação do jeito que é prescrito.... Tem que
esterilizar, lavar e outras coisas. O ritual do preparo é muito complicado. E eu
por “xeretar” muitas coisas, fui ver que o risco de contaminação da dieta é
muito grande. Então, realmente se for para fazer, tem que fazer do jeito que é
orientado mesmo. Eu preferi até correr atrás [da dieta industrializada ser
concedida pela SES/SP], nem tanto pelo trabalho que dava e sim do risco que
eu percebi. Eu vi uma entrevista onde um médico explicou sobre esses riscos
[de contaminação e outros]. Fui pesquisar e vi que, realmente, pela boca se
tem alguma contaminação, a saliva se encarrega [barreira] de matar as
bactérias. Já pela sonda, a dieta vai direto para o estômago [aumentando as
chances de contaminação].
É por isso que eu troco o equipo todos os dias, troco os frascos e não
reaproveito nada.
Fiz a dieta caseira por pouco tempo, não chegou a uma semana. Logo que foi
dada a dieta para ela, uma vizinha faleceu, infelizmente. E ela tinha a dieta
industrializada. A família tinha comprado dieta para 2 meses e me doaram.
Então, praticamente, eu não soube o que era fazer a dieta. Porque logo, em
seguida, eu entrei com o processo judicial e eles me concederam. Em 20 e
poucos dias a dieta chegou e, por isso, eu não passei por esse “perrengue”
[de fazer a dieta caseira]. Dificuldade de preparar a dieta industrializada, eu
nunca tive.
Com relação à sonda, é muito tranquilo. Tanto é que eu até já troquei a sonda
sozinha. Uma vez aconteceu de a sonda escapar, no mesmo momento, eu
liguei para o PAD e a enfermeira não pôde vir e também não conseguiria
enviar ninguém para trocar a sonda [gastrostomia]. Foi então que ela me
disse, por telefone, que iria me orientar. Ela foi me orientando como fazia [a
troca da sonda]. Foi, assim, eu tive de “devolver” [colocar de volta] a que tinha
saído, e vi que o balão tinha murchado... Então, eu lavei a sonda e coloquei
de novo.
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Para mim, eu sabendo da necessidade da minha irmã em repassar a sonda,
eu encarei e pensei: - “Eu vou fazer!” Porque eu sou assim, mesmo que doa
em mim, mas há necessidade, eu vou fazer!
Sou bem chata, muitas vezes, eu incomodo até demais as “meninas” que me
ajudam [enfermagem PAD]. Ligo sempre que tenho dúvidas, não faço nada
quando tenho dúvidas. Sempre vou atrás para evitar fazer coisas erradas.
Sabe, tenho uma boa rede de apoio, graças a Deus. A Equipe Mínima de
Assistência Domiciliar – EMAD [equipe de AD ligada à UBS da região], é muito
legal, o PAD também [risos]. Tanto é que teve um dia que a enfermeira me
disse que ia dar alta do PAD para minha irmã, e eu pedi para ela: -“Pelo amor
de Deus, não dê alta, não!” [risos]
O cuidador precisa disso, do apoio. A gente fica com o paciente o dia todo,
mas não temos a capacidade, o curso de um enfermeiro, de um médico.
Então, você [cuidador] fica com aquele receio de fazer a coisa errada, e eu
tenho muito medo de fazer a coisa errada. De provocar alguma coisa. É claro
que se acontecer alguma coisa, não foi provocado [intencionalmente] por mim,
foi uma fatalidade, mas mesmo assim eu ficaria muito…[pausa]. Eu não
aceitaria que por conta de uma irresponsabilidade minha acontecesse alguma
coisa com ela. Eu sou muito preocupada. Tem muita gente que acha que é
exagero. Mas não é bem assim, ela tem uma situação complicada. Não
adianta eu tapar o sol com uma peneira.
Um dia meu pai disse: - “Ela tem que ficar molhada! Ela tem que saber que
vai ficar molhada, não tem como trocar toda hora, tem que deixar molhada!”.
Eu já não penso assim! Se realmente, eu não tivesse a fralda e não tivesse
braços para trocar aí sim [falaria para ela]. Mas, eu tendo a fralda e braços
para trocar, acho um desaforo deixá-la molhada. Independentemente de ser
minha irmã, ou quem quer que seja, é um ser humano que está impossibilitado
de fazer uma coisa e outro está ali do lado. Como vai ver uma situação dessa
e não vai fazer nada?
Antes dela fazer o uso da sonda eu pensei que nós fôssemos perdê-la. Ela
estava pesando 35 quilos e depois de colocar a sonda e utilizar a dieta,
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ganhou peso e os exames dela voltaram ao normal. Foi tudo de bom! Muitas
vezes as pessoas falam que tem medo por não saberem mexer. Mas, a minha
experiência é assim: dá trabalho, mas a saúde melhora e você vê isso no
paciente. Vale a pena!
Tenho uma vizinha que o filhinho dela também é acamado. E ele está apático
e já foi indicado colocar a sonda e ela tem receio da sonda e do trabalho. Eu
sempre falo que vale a pena.
Ela está com a sonda há dois anos e antes, quando não tinha a sonda, a hora
da alimentação era traumatizante. Eu batia, eu espremia e eu fazia a sopa de
diferentes formas [consistências]. Tentava várias formas e nada. Era muito
desgastante. Nada dava certo. Tanto é que o fisiatra chegou e disse que o
tempo que ela gastava para comer, ela consumia mais energia do que ingeria.
Ele [o médico fisiatra] me explicou direitinho a possibilidade de colocar a
sonda, e eu entendi. Tanto é que 2 meses depois de inserir a dieta, a vida
dela melhorou. A pele, tudo.... Ela estava muito ruim antes da alimentação
pela sonda. Todos os exames estavam muito alterados.
A única coisa que algumas pessoas comentam comigo é que têm muito medo
[da sonda], fazem da sonda um “mistério”, uma coisa muito assustadora
[arregalando os olhos], e não é. Acho que não é difícil para mim e nem para
ninguém. Ah, e não é o fato de “coitadinha, comia pela boca e agora não vai
poder comer mais” Opa, “peraí”! Ela está viva! Vamos continuar. É difícil, não
sentir o gosto entre outras coisas, mas a saúde dela está “guardada”.
Eu creio que para ter este tipo de cuidado, realmente se faz necessário o apoio
que o PAD oferece. Já vi várias pessoas que colocam a sonda e depois eles
não têm alguém que venha trocar, não têm a manutenção da “coisa”,
entendeu? E não ter este tipo de apoio é bem preocupante.
Porque em outro hospital, colocou a sonda e foi no “se vira”. O que o pessoal
me disse foi isso: “Nossa parte foi colocar a sonda e agora o resto é com
você”. Tanto é que dispensaram a alimentação que deu para uma semana.
Eles me disseram que eu teria que fazer a dieta. E não é bem por aí...
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Se for para uma pessoa “cair de paraquedas” com um paciente com uma
sonda é assustador. É preferível não colocar.
Nesta época eu vim para casa sem o suporte do PAD do HU-USP. Neste
momento fui fazer um curso [para cuidador] indicado por uma assistente social
de outro hospital onde ela fazia a reabilitação. Ela me deu uma lista de alguns
lugares que eu poderia procurar para que eu tivesse uma ajuda jurídica. Ela
também me disse que as pessoas são mal informadas e a partir do momento
que se entra com um tratamento como esse [alimentação enteral] tem que ter
apoio.
Porque é bonito, é muito fácil colocar a sonda. No sábado, ela passou com o
médico e terça-feira eles já queriam dar alta. Só não foi, porque não tinha
ambulância para levar. O procedimento foi muito prático, só que o depois do
procedimento é que é difícil. Então, para nós como cuidadores é assustador,
porque não tem o que colocar naquela sonda [dieta]. E se não cuidar, a
pessoa vai ficar doente mesmo, o que é natural. Se for para fazer [cuidados
com manuseio de sonda e dieta] com o apoio do PAD depois, é ótimo. Mas,
sem esse apoio, eu tenho dó de quem for colocar, porque é bem difícil.
Tenho uma prima, que a mãe dela é tratada em outro serviço e eles meio que
jogaram a mãe dela, sem apoio nenhum. Eu fico pensando nas pessoas que
não têm esse serviço [PAD] como fica? Passa a ser um tormento [cuidar do
paciente em casa]. Aí, o que era para ser bom, fica.... [Faz uma expressão de
reprovação].
Bem, penso que cuidar de alguém com sonda em casa é isso. Pelo que eu
me lembre, não tenho mais o que colocar.
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E11, feminino, 44 anos, mãe, ensino fundamental
incompleto, cuidadora há 15 anos. Obteve 26 pontos na
avaliação da Escala de Zarit, indicando sobrecarga
moderada.
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Data: 23/11/2015
Características do usuário e contexto da entrevista
W.S.R., masculino, 15 anos, diagnóstico principal de encefalopatia. Está no
PAD/HU-USP desde maio de 2014. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Acamado, apresentando uma importante
deformidade em coluna cervical, impossibilitando até algumas posições de
decúbito. Traqueostomizado em nebulização contínua. Recebe dieta
industrializada, via gastrostomia.

Cheguei ao domicílio às 11 horas. E11 estava um pouco agitada, pois além
de cuidadora, é ela quem se responsabiliza pela organização familiar e
dinâmica da casa. A entrevista foi realizada na cozinha, sem interrupções. O
domicílio possui três cômodos de aproximadamente 40m2. W.S.R. fica em um
cômodo improvisado (a sala de estar foi dividida). Apresenta rede elétrica, de
água e de esgoto. Residem no domicílio: W.S.R., E11 (mãe) e dois irmãos.

A narrativa
Cuidar do meu filho para mim é normal... Cuido dele como tem que cuidar,
não é? Eu coloco o alimento [dieta], dou o banho, atenção. Enfim, bastante
coisa.
Meu dia a dia de cuidados com ele, desde que passou a sonda, melhorou
bastante. Porque antes [há um ano] ele se alimentava por boca e às vezes eu
passava muito, muito susto. Ele comia bastante e ao mesmo tempo ele tossia
muito, ficava com muita falta de ar. E agora, depois que passou a usar a sonda
ele não tem mais aquele sofrimento, aquele sufoco que ficava. Ele pôs a
sonda em outubro, fez agora um ano.
Uma das experiências que tive e que me lembro foi quando a sonda estourou
[o balão]. Assim que vi que estourou, eu o levei no médico de imediato.
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Fiquei desesperada. Eu acordo às 6 da manhã, todos os dias, fui dar os
medicamentos dele “bonitinho”, sem acontecer nada. Quando foi umas 8
horas fui dar o suplemento dele, o alimento. Quando eu fui pegar na sonda
para dar a dieta, eu senti aquilo meio estranho, e quando eu olhei para ela, eu
só peguei um pouquinho para colocar o equipo e vi que tinha algo meio
estranho.
Quando eu vi, ela estava saindo, estava solta... Aí entrei em desespero. Eu
acordei meus outros filhos, o C e a P. O C não estava nem com a carta [de
habilitação]. Ele pegou o carro, eu arrumei o W, coloquei uma roupa de
qualquer jeito e fomos embora para o HU-USP. Chegando lá o atendimento
foi muito bom, entramos como emergência, trocaram a sonda e depois fomos
embora. Isso aconteceu no comecinho do ano.
Outro fato que me marcou foi quando apareceu um granuloma [na inserção
da pele com a sonda]. Mas graças a Deus, sumiu. Vou lavando com “sorinho”
[soro fisiológico]. Agora não tem mais [o granuloma]...
Na vez que fui até o HU-USP trocar a sonda, o médico falou para mim que às
vezes acontece mesmo de estourar o balão.
Só que agora eu estou com um pouquinho de dúvida. Se de repente, alguma
coisa acontecer com a sonda, como já aconteceu... Ainda não “gravei” bem
como eu faço.... Ao invés de levar ele lá [no HU-USP], eu mesma colocar a
sonda. Isso, eu ainda, tenho dúvida.
A enfermeira do PAD já passou para mim, sabe? Só que já tem um tempinho
e eu não me lembro de tudo [de como trocar a sonda em caso de perda]. Eu
ainda não decorei tudo. Eu sinto um pouquinho de medo de mexer na sonda
[risos]. Eu decorei algumas coisas, eu acredito que, ainda não sei se está certo
do jeito que eu decorei.
Primeiro, sei que tenho que fazer o teste, tenho que encher ela [a via do balão]
para ver se não está furado, antes de colocar a sonda. Assim que verificar,
passo aquele “gelzinho”... Aí, eu sou tão indecisa... Não sei a quantidade que
tem que por. Mas se acontecer, apesar de ter o informativo na pasta, a
enfermeira do PAD me socorre [risos].

A construção dos resultados da Fase 2: Os encontros e as narrativas

Com relação à minha experiência de cuidar de alguém com dieta e sonda é
isso.
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E12, masculino, 52 anos, irmão, ensino fundamental
completo, cuidador há 2 anos. Obteve 13 pontos na
avaliação da Escala de Zarit, indicando ausência de
sobrecarga.
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Data: 23/11/2015
Características do usuário e contexto da entrevista
F.K., masculino, 70 anos, diagnóstico principal de sequela de acidente
vascular encefálico. Está no PAD/HU-USP desde fevereiro de 2014. É
totalmente dependente para as atividades de vida diária e acamado. Recebe
dieta semiartesanal, via gastrostomia.

Cheguei no domicílio às 10 horas da manhã. Fui recepcionada por E12 e
sentamos na sala. Ele em uma poltrona e eu no sofá. Ele estava bastante
tranquilo com relação à entrevista, porém respondeu às perguntas de forma
objetiva e direta. Demonstrou bastante segurança nas respostas.
O domicílio tem um acesso difícil, pois apresenta degraus e depressões. A
casa é pequena, com três cômodos de aproximadamente 45m2, sendo que,
um deles é utilizado por F.K, onde há uma cama hospitalar. Possui rede
elétrica, de água e de esgoto. Residem no domicílio: F.K., E12 (irmão) e sua
irmã.

A narrativa
Cuidar do meu irmão aqui em casa é sossegado [risos]. É bem mais tranquilo.
É bem mais fácil, antes ele tinha dificuldade de mastigar, de engolir, de beber
líquido. Pela sonda, é bem mais fácil! Ele colocou esta sonda recentemente
[gastrostomia].... Acho que foi em outubro [há um mês]. A primeira [sonda
nasoenteral] foi passada em janeiro do ano passado e teve alta do hospital
para casa com a sonda.
Foram mais ou menos 7 meses com a sonda [nasoenteral], agora esta aqui
[gastrostomia] é recente, ele está com ela, como te disse, há um mês.

173

174

A construção dos resultados da Fase 2: Os encontros e as narrativas

Quanto aos cuidados com a sonda e a dieta, eu sigo os horários que foram
determinados pela nutricionista. Ela orientou a alimentação, os horários de
administrar os remédios e outras coisas, tudo com horário certo.
Com relação aos fatos e experiências que me marcaram com relação à
nutrição enteral, lembro-me, da primeira vez, que ele “arrancou” a sonda
[nasoenteral]. Ele arrancou a sonda umas três ou quatro vezes, ele mesmo
arrancou. Tive que levá-lo ao hospital, para eles [equipe do PS] colocarem
uma nova sonda. Na hora fiquei meio desesperado [risos]. Vai que sai uns
“negocinhos” lá de dentro? [risos]. Assim que a sonda “escapou” eu levei para
o PS do HU. Na primeira vez a gente tentou recolocar a sonda [GTT], mas
não conseguimos. Eles [profissionais do PAD] deixam aquela sonda
sobressalente, com aquele balãozinho, para que a gente recoloque. Até
tentamos recolocar. Na primeira vez, a gente conseguiu, mas teve uma vez
que escapou e o buraquinho fechou [estomia fechou], então tivemos que levar
ele lá [no HU]. Até agora está tranquilo, acho que está mais difícil de ele tirar
[sacar a sonda].
Hoje estou mais sossegado [risos], até agora não “escapou” nada. O preparo
da dieta é a minha irmã quem faz. E para colocar a dieta na sonda, nunca
tivemos problemas.
A única coisa que me marcou com relação a nutrição enteral foi quando ele
teve uma melhora do quadro e conseguiram retirar a sonda dele [o paciente
evolui para alimentação via oral]. Ele começou a comer pela boca, a mastigar
normalmente. Foi marcante, a gente se sente bem com isso [de ver a melhora
do irmão com relação à nutrição de via sonda para via oral].
Minha experiência com a nutrição enteral em casa é assim!

E13, feminino, 48 anos, mãe, ensino médio completo,
cuidadora há 6 anos. Obteve 4 pontos na avaliação da
Escala de Zarit, indicando ausência de sobrecarga.
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Data: 21/12/2015
Características do usuário e contexto da entrevista
E.C.R.S., masculino, 6 anos, diagnóstico principal de encefalopatia e
síndrome convulsiva. Está no PAD/HU-USP desde abril de 2011. É totalmente
dependente para as atividades de vida diária. Acamado e traqueostomizado,
ventilação em ar ambiente. Recebe dieta industrializada via gastrostomia.

Cheguei no domicílio às 10 horas da manhã. A residência é adaptada para os
cuidados de E.C.R.S, uma vez que permanece na sala, em cama hospitalar.
E13 mostrou-se pouco ansiosa e sem muita expectativa com relação à
entrevista. Relatou que sempre está muito atarefada com os afazeres
domésticos. Respondeu às perguntas de forma objetiva e direta. Durante a
entrevista, referiu que E.C.R.S. é cuidado por todos os outros familiares
(irmãos). O domicílio possui três cômodos, com aproximadamente 70m2,
desorganizados, com um pequeno banheiro anexo. Apresenta rede elétrica e
de água e de esgoto. Residem no domicílio: E.C.R.S., E13 (mãe), um irmão e
uma irmã.

A narrativa
Cuidar do meu filho é muito bom! É a melhor coisa do mundo, na minha vida.
As meninas [enfermeiras] do PAD até pegam no meu pé, principalmente
quando ele interna. Ele já teve várias internações que até chegou a ter reunião
para falar da possibilidade dele não voltar para casa. Ele já ficou muito ruim e
eu sempre acreditei que ele ia voltar, porque aqui em casa ele é o xodó de
todo mundo.
Para mim, cuidar dele com a alimentação pela sonda foi tranquilo, porque ele
já saiu do hospital com esta sonda [gastrostomia]. Ele usa desde que nasceu.
Para cuidar da alimentação pela sonda no dia a dia, para mim, é tranquilo, a
gente [cuidadora] tem as instruções. Depois que ele entrou com o PAD, ficou

177

178

A construção dos resultados da Fase 2: Os encontros e as narrativas

mais fácil. Quando ele saia de alta da pediatria ou UTI direto para casa, nós
não tínhamos uma orientação como deveriam ser feitas as coisas [cuidados
com a sonda e dieta], exatamente como deveriam ser. Depois que ele veio
para o PAD, ele não teve mais nenhum problema.
Um fato marcante para mim foi só no começo, quando ele veio para casa, e
eu não tinha essa experiência que tenho hoje, e que foi o PAD que me
ensinou.
Eu mesma coloco a sonda se for preciso. Foi quando ele foi embora [teve alta]
do hospital, da pediatria... Ele saiu da UTI, foi para o berçário e fez a cirurgia
para colocar a sonda [GTT]. A incisão infeccionou, ele foi para casa e descobri
que havia contraído uma bactéria no hospital. Essa infecção foi diagnosticada
após 7 dias que ele estava em casa. Ele voltou [para o HU-USP] e ficou mais
um 1mês internado. Quando ele voltou para casa, onde eu realmente iria
cuidar sozinha, a sonda saiu algumas vezes. O balão [da sonda] estourava, e
eu corria com ele na mesma hora. Era um transtorno, pois muitas vezes, eu
não tinha como chegar ao hospital [não tinha meios de transporte disponíveis].
Lembro-me que eu subia com ele sozinha naquele “morro” [uma subida
íngreme próxima à entrada do HU-USP], e ele era gordo [risos]. Mas também
era tranquilo, eu chegava, levava ele até o PS infantil e eles já trocavam a
sonda. Quando não conseguia no PS, ele ia para o ambulatório, mas isso foi
só no começo mesmo. [Começo de ter TNED].
Bem, não tenho mais nada que me lembre de que tenha me marcado. Depois
que ele está em casa não teve mais nada. Tenho a sonda de reserva, se
estourar o balão eu mesma troco aqui em casa.
Para mim, nas trocas de gastrostomia aqui em casa, veja, eu nunca tive
problema.

E14, feminino, 21 anos, neta, ensino fundamental completo,
cuidadora há 1 ano. Obteve 18 pontos na avaliação da
Escala de Zarit, indicando ausência de sobrecarga.
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Data: 18/02/2016
Características do usuário e contexto da entrevista.
M.J., feminino, 73 anos, diagnóstico principal de Esclerose Lateral
Amiotrófica. Está no PAD/HU-USP desde outubro de 2015. É totalmente
dependente para as atividades de vida diária. Permanece a maior parte do
tempo sentada em poltrona. Dependente de ventilação mecânica. Recebe
dieta industrializada via gastrostomia.

Cheguei ao domicílio de M.J., às 14 horas. Encontro a cuidadora tranquila,
acompanhada de alguns familiares que permaneceram na cozinha, enquanto
M.J. recebia uma visita em seu quarto. A entrevista ocorreu na sala da casa e
transcorreu sem interrupções. O domicílio possuía 4 cômodos, com
aproximadamente 70m2, limpos e organizados. M.J. fica sozinha em um
quarto, ao lado da sala. Apresenta luz elétrica e rede de água e esgoto.
Residem no domicílio: M.J., E14 (neta), um filho e uma filha.

A narrativa
Para mim, cuidar da minha avó é bem tranquilo, fácil, e hoje é bem mais
prático do que antes. Porque antes era bem mais difícil, pois eu não sabia
algumas coisas, agora eu estou levando mais jeito para isso. Está sendo bem
melhor e é bom cuidar dela, estar por perto, aproveitando o tempo com ela
também.
Antes, eu não sabia dar a medicação pela sonda, eu tinha muita dificuldade
em realizar a aspiração traqueal, tinha medo de machucá-la, mas agora eu
estou mais confiante, e é bom também porque ela percebe esta minha
confiança em realizar o procedimento.
Com relação à minha rotina de cuidar dela desde a introdução da sonda para
a alimentação, é o que eu disse. No começo era um pouco mais fácil, porque
ela não tinha “dor de barriga”, diarreia [que podem acontecer com os pacientes
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que possuem a sonda]. Fiquei muito insegura até para preparar a dieta.
Quando ela não tinha sonda, era mais fácil cuidar dela.
Além disso, ela não tinha dor, não tinha nada de errado com que nos
preocupasse e que nos intimidava. Depois que ela passou a sonda para a
dieta ela se queixa de dor, tem diarreia. O cuidado ficou mais difícil. Tenho
medo de dar dieta e ela passar mal.
Sabe, tem 1 mês que ela apresenta diarreia. Da dor ela se queixa há mais ou
menos 1 mês, mas agora já está mais controlada, se mostra mais aliviada.
Com relação ao cuidado ficar mais difícil, vejo que é por conta da dor, é o
medo de machucá-la, de provocar alguma outra dor durante o manuseio.
Tenho medo até de não dar certo a dieta, por conta das quantidades, por
exemplo, do “açúcar” por causa da diabetes. Mas, agora está tudo controlado
e voltando ao “normal”. Até com relação à GTT considero que está mais fácil,
controle melhor [com relação aos cuidados da sonda].
Quando você pergunta os fatos e experiências que me marcaram, acho que
só tem uma coisa mesmo que eu fiquei com medo. Foi quando a enfermeira
veio trocar a gastrostomia aqui em casa. Eu não queria ver, não queria
enxergar aquele “buraco”, tinha ainda o sangue... Mas, pela expressão de
medo da minha avó, eu não “gostei”. Também tive medo quando a enfermeira
falou que eu teria que trocar também... Aprender a “puxar”, a mexer no
“balãozinho”, medir, eu fiquei com um pouco de receio, não queria trocar a
sonda em casa, sozinha.
Fico imaginando que vai sair alguma coisa, eu fiquei com medo, mas depois
a enfermeira do PAD me explicou como era o processo do teste do balão [para
verificar se não está furado] da sonda e, hoje, eu faço com facilidade, não
tenho problemas com isso. O fato de ter que mexer na sonda me marcou
bastante. Creio que foi isso, não tenho outra experiência que tenha me
marcado.

E15, feminino, 51 anos, cuidadora contratada, ensino médio
completo, cuidadora há 1 ano. Obteve 15 pontos na
avaliação da Escala de Zarit, indicando ausência de
sobrecarga.
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Data: 23/03/2016
Características do usuário e contexto da entrevista
C.S.S., feminino, 90 anos, diagnóstico principal de Doença de Alzheimer. Está
no PAD/HU-USP desde julho de 2015. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Passa a maior parte do tempo acamada e restrita ao
leito, pois a família relata que C.S.S. retirou a sonda inúmeras vezes. Recebe
dieta industrializada, via sonda nasoenteral.

Cheguei ao domicílio às 16 horas e 30 minutos. Fui recepcionada E15, que
estava tranquila e receptiva à entrevista, a qual transcorreu no quarto de
C.S.S, que estava dormindo. O domicílio possui 4 cômodos amplos, com
aproximadamente 80m2, sendo que C.S.S. ocupa um cômodo sozinha. O
quarto é muito organizado, com painéis com informações acerca dos cuidados
de C.S.S., inclusive com a data da última troca da SNE. Apresenta rede
elétrica e redes de água e esgoto. Residem no domicílio: C.S.S., seu filho,
com sua respectiva esposa e uma filha.

A narrativa
Minha rotina com C.S.S. é a seguinte: todos os dias eu chego às 8 da manhã,
dou o primeiro medicamento dela, depois umas 8:30 horas, troco a fralda, com
outra pessoa que vem me ajudar, pois eu não fico sozinha. Trocamos a fralda,
e logo em seguida eu coloco a água [na sonda] e durante o dia, vou dando a
dieta e água, intercalando de 3 em 3 horas. Para mim, é bem tranquilo.
Esta pessoa que te falei só me ajuda no banho e nas trocas das fraldas. Só
que depois das 17 horas é ela quem fica. Ela também coloca a água e a dieta.
No começo fiquei com medo de cuidar dela [risos]. Fiquei com medo, de tudo
no começo, porque nunca tinha cuidado de ninguém com sonda. Mas depois
eu fui aprendendo e foi rápido para aprender também.
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A pessoa que cuidava dela antes me ensinou a mexer na sonda... Aprendi a
colocar os alimentos, a alimentação dela e depois lavar a sonda para não
entupir. De vez em quando colocar a seringa e puxar para ver se está saindo
líquido, para ver se está no lugar direitinho. Porque o líquido [suco gástrico]
volta pela seringa.
Quando ela colocou a sonda, eu fiquei com medo [risos], fiquei preocupada
com medo de entupir, de não saber lidar com a sonda. E a gente tem que ter
muito cuidado também para ela não puxar, por que ela já puxou e já tirou. Ai
tem que sair correndo para por outra. Então, minha real preocupação foi essa,
não deixar a sonda sair.
Ela não tem puxado a sonda. Coloco a “meia e o paninho” na mão para ela
não puxar, porque se não colocar, ela puxa. Na hora do banho ela vai com a
mão no nariz direto, para arrancar a sonda. Então tem que ter muito cuidado.
Com relação às orientações, além da primeira cuidadora dela, a enfermeira
do PAD quando veio aqui, eu tirei algumas dúvidas. Ela me ensinou o
“negócio” da seringa e de colocar no copo também. Põe um pouquinho de
água e põe no copo para ver se faz bolha para ver se está no lugar. Foi isso
o que eu aprendi. [risos].
Eu aprendi a fazer a dieta, que eu também não sabia. Aprendi a manusear a
sonda, preparar a dieta, porque é tudo comprado, os produtos são
industrializados, tem o leite e outros nomes que eu não sei. Eu aprendi a fazer
a dieta e não teve tanto segredo.
Tirando meu medo do começo, mas depois que eu aprendi, foi tranquilo. Ainda
bem!

E16, feminino, 32 anos, mãe, ensino fundamental
incompleto, cuidadora há 13 anos. Obteve 35 pontos na
avaliação da Escala de Zarit, indicando sobrecarga
moderada.
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Data: 29/04/2016
Características do usuário e contexto da entrevista
R.V., feminino, 13 anos, diagnóstico principal de paralisia cerebral. Está no
PAD/HU-USP desde abril de 2011. É totalmente dependente para as
atividades de vida diária. Acamada e dependente de ventilação mecânica.
Recebe dieta industrializada via gastrostomia. A dieta de R.V. é doada pelo
voluntariado do HU-USP, pois, segundo a mãe, o tipo que a dieta que a
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES/SP) disponibiliza não é
adequada para R.V.

Cheguei ao domicílio às 14 horas. E16 estava preparando uma sopa para o
jantar, me recebeu muito bem, preparou um café e fizemos a entrevista na
cozinha. Em alguns momentos, esboçou emoção ao pontuar alguns fatos
relevantes, como o nascimento da paciente e as condições que hoje ela se
encontra. O domicílio possui 4 cômodos pequenos, com aproximadamente 70
m2, e um pouco desorganizado. O quarto de R.V. é dividido com sua mãe e
companheiro e é decorado com temas infantis. Apresenta rede elétrica, de
água e de esgoto. Residem no domicílio: R.V., E16 (mãe), padrasto, dois
filhos. E16 está grávida de 8 meses.

Narrativa
É difícil cuidar da minha filha aqui em casa, mas eu consigo. Graças a Deus,
é melhor para mim aqui em casa do que no hospital. Prefiro em casa. Porque
em casa, sou eu quem “mexo”, tudo sou eu, então eu acho mais prático, mais
seguro. Eu gosto de mexer na sonda. Não gosto de deixar minha filha em
outro lugar e alguém pegar ela, dar banho nela... Ai eu não gosto... Acho que
eu mesmo que faço esse “serviço” ... Esse “serviço” é meu, e eu não abro
mão. Entendo que isso faz parte do cuidado dela em casa e sempre fez parte
da minha vida.
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Às vezes é um pouco pesado, mas nada que um pouquinho de paciência que
não ajude.
Meu dia a dia é bem corrido [risos], não tenho tempo para nada, praticamente.
Não tenho tempo para descansar, para ir ao mercado, resolver as coisas. É
bem complicado.
No começo, a sonda era um “bicho de sete cabeças”, como diz o ditado. Eu
tinha trauma na época, morria de medo, entendeu? Não sei, tinha medo de
aquilo pular, e eu acabar vendo “as tripa dela de dentro da barriga”. Só que
eu vi que não era nada disso. Aí comecei a encarar aos poucos, a olhar [os
cuidados com a sonda], fui colocando as mãos... Mas no começo foi bem
difícil. Meu medo diminuiu quando tive que trazer ela para casa... Ou eu
aprendia ou ela não vinha.
Perdi meu medo no hospital. Fizeram um treinamento no hospital para fazer
a sondagem e para aspirar [vias aéreas] também, junto com as enfermeiras.
Tinha muito medo de pegar a narina, durante a aspiração, por que ela ficava
“agoniada”, então eu tinha medo... Enquanto eu não aprendi a aspirar e
sondar para tirar o xixi [sondagem de alívio] ela não pôde sair do hospital.
Depois que aprendi, foi fácil, tirei de letra. Hoje eu confio muito mais em mim,
bem mais. Hoje eu não tenho medo de fazer nada nela não!
Nos cuidados do dia a dia, passo os medicamentos pela seringa, deixo o
comprimido diluir na água meia hora antes para poder passar pela sonda.
Faço isso em um copinho e puxo pela seringa e depois passo pela sonda. A
dieta é batida no liquidificador, o leite, as “36 medidas” [do leite em pó] em 800
ml de água. São 7 dietas por dia.
Uma das coisas que me lembro, e que me marcou foi que um dia a sonda
“pulou” [saiu].... Vira e mexe ela “pula” [sai], mas hoje eu estou mais tranquila.
Ela pula e, quando sai, vaza bastante dieta da barriga. Aí sai o granuloma
para fora, e aquilo me deixa um pouco perturbada. “Tirando” isso aí... Ela
tossia e a sonda “pulava” [saía], a barriga inchava e a sonda “pulava”. Foi
quando resolveram colocar a sonda jejunal. Essa que ela está agora é a
gastrostomia “normal”.
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Minha angústia começou no hospital. Quando ela fez a cirurgia [para
colocação da GTT] eu tinha medo de passar a mão na barriga dela, entendeu?
Por causa dos pontos, tinha medo da própria sonda pular e ficar enganchada
na minha mão [risos]. E nessa daí, foi indo... Eu fui, como se diz o ditado, me
apegando mais com Deus, eu pedia força para Ele. Porque só Ele mesmo e
mais ninguém, me dá força [se emocionou neste momento].
Outra coisa que marcou foi a jejunal [jejunostomia], que detestei, não gostava
daquela sonda. Como ela era muito grossa e quando ela saia, foram umas
três ou quatro vezes, aqui em casa, ficava muito grande [o orifício da
jejunostomia]. Eu não conseguia tirar [a sonda] ela da barriga. A médica me
falou que, quando fosse assim, eu poderia puxar. Só que a primeira vez que
fui tentar puxar a sonda, a sonda não tinha fim, parecia que eu estava puxando
uma “mangueira”. Quando percebi que a “mangueira” não saía eu entrei em
desespero, comecei a tremer, minha pernas tremiam, eu entrei em pânico
[risos], ainda chorei e coloquei uma fralda na barriga dela, tampei a sonda e
corri para o hospital.
Fui de carro com um colega meu que tinha chegado aqui. Assim que ele
chegou perguntei se ele poderia me ajudar a levar ela lá no hospital.
O pessoal lá da UTI [HU-USP] me disse que era para tirar [a sonda], caso
saísse e a equipe do PAD também me orientou isso. Disseram para não
colocar a sonda de volta que poderia perfurar o intestino. Essa sonda
[jejunostomia] era até o intestino... Não gostava [desta sonda] de jeito
nenhum. Eu fiz de tudo para tirar, graças a Deus eu consegui [risos].
Eu pedi para tirar a sonda [de jejunostomia] porque toda vez que ela tossia a
sonda “pulava” [saía], entendeu? Então a chance de eu ficar em casa era
pouca. Teve uma vez que eu fui para o hospital duas vezes na semana, teve
que passar por via endoscópica.
Aí no terceiro dia de internação, mandaram ela para casa e depois na quintafeira a sonda “pulou” de novo, aí eu tive que voltar para lá de novo. Aí acaba
se tornando uma coisa chata [voltar para o hospital], por que toda vez que
pulava ela tinha que ser anestesiada. E eu não gostava de tanta anestesia
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sem necessidade. Eu pedi para trocarem para a outra [GTT] e me
perguntaram se eu tinha certeza disso. Me disseram:
- “Você sabe o risco?”, eu falei: - “É o que eu quero.”, eu respondi. “- Esta
sonda [jejunostomia] não resolvendo pra ela, vai deixar nela para quê?”. Até
hoje eu tenho ela guardada, eles disseram assim: - “Guarda, caso ela precise
a gente repõe”. Aí eu falei: - “Eu vou guardar, mas em nome de Jesus ela não
vai precisar não”.
Fico angustiada de ela ter que fazer cirurgias [procedimentos para passagem
de jejunostomia] sem tanta necessidade. O processo de assinar o termo
[termo de responsabilidade para procedimentos cirúrgicos], não é todas as
vezes que quem toma a anestesia sai com vida, não é? A anestesia é meio
complicada. Eu não queria por causa disso [passar por mais um
procedimento] e toda vez que ela voltava, ela ficava mais fraquinha, gemente,
toda dolorida, a barriga inchava bastante. Fora que na ponta da sonda tem
uns pontos que eles “costuram” embaixo [fios de sutura que fixam a sonda de
jejunostomia ao abdome]. Então fui me “desagradando” dela... Ninguém
merece, além do que minha filha não fazia cocô... Com certeza doía. Era bem
sofrido, viu?
E depois que ela tirou [jejuno] graças a Deus tudo se resolveu. Agora está
tudo bem! Não tive problemas com ela não [GTT]. Às vezes “pula” [sai], neste
caso eu mesma coloco, se estoura [o balão da sonda] eu pego a sonda no
PAD e troco e assim vai. Não sinto mais nada neste momento, para mim é
tranquilo e sossegado trocar em casa.
Um fato que gostaria de colocar é em relação à dieta. Só as dietas que o
médico solicitava que dava complicação para pegar. Toda vez que ele fazia
as “papeladas” [solicitação de dieta para a Secretaria Estadual de Saúde], a
SES mandava a dieta que tinham, e ela não pode tomar qualquer dieta. Então,
ela não se adaptava e toda vez que eu dava, ela ia para o hospital, porque o
“organismo” dela não aceitava. O organismo dela só tolera esta dieta que ela
tomando. O hospital testou vários tipos. Ela não se deu com nenhuma.... Nem
com a da Secretaria, só essa daí. [ela se refere a um tipo de dieta que ela
recebe por doação do serviço de voluntariado do HU-USP].
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Ela também não se adaptou com a dieta caseira. Sem chances de passar para
essa daí [dieta caseira]. Todas às vezes que eu dava a dieta caseira pela
sonda, ela ficava “querendo vomitar” e colocando “força”. Aí, quando ela ficava
com aquela “força” para vomitar, o balão e a sonda pulavam e era dieta para
tudo quanto é lado. Então, sem chances de “passar” a caseira.
As voluntárias do hospital que me ajudam para conseguir a dieta que ela usa.
E sempre tem. Quando acaba, eu ligo para a assistente social e depois de uns
2 ou 3 dias ela me liga de volta para buscar a dieta no PAD. As outras dietas,
da Secretaria [a que a SES dispensa], ela não tolera, ela começa a ter muita
diarreia, e como ela já é desnutrida e tem bastante ferida [lesões por pressão]
fica difícil. Também, a barriga incha, ela fica com a barriga muito alta, parece
com uma “melancia”. Mas tentaram outros tipos e vi que não deu certo... Até
suco ela não tolera, nada, nada. É isso...
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E17, feminino, 55 anos, filha, ensino médio completo,
cuidadora há 5 anos. Obteve 22 pontos na avaliação da
Escala de Zarit, indicando sobrecarga moderada.
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Data: 20/05/2016.
Características do usuário e contexto da entrevista.
M.B.D., feminino, 80 anos, diagnóstico principal de sequela de acidente
vascular encefálico. Está no PAD/HU-USP desde fevereiro de 2011. É
totalmente dependente para as atividades de vida diária, acamada e na maior
parte do tempo fica em seu quarto, em sua cama. Recebe dieta semiartesanal,
via gastrostomia.

Cheguei ao domicílio às 14 horas. E17 relatou certa ansiedade e expectativa
com relação à entrevista. A entrevista ocorreu na sala da casa, eu sentada
em uma cadeira e E17 em outra. No início estava um pouco acanhada em
responder as questões norteadoras, porém, no decorrer da entrevista, sentiuse à vontade para relatar sua experiência como cuidadora. Atualmente, refere
cansaço, menciona que não conta com a ajuda de outros familiares para o
auxílio, emocionou-se em alguns momentos, principalmente, quando se refere
a possível morte de sua mãe. O domicílio apresenta uma estrutura adequada,
ampla, com três cômodos e um banheiro, medindo aproximadamente 70m2,
possuindo rede elétrica, de água e de esgoto. Residem no domicílio: M.B.D.,
E17 (filha) e seus dois irmãos.

A narrativa
Bem, como filha da M., penso que a gente tem que cuidar dela, não é? Mas,
no começo, eu “apanhei” [para aprender cuidar dela]. “Apanhei” bastante, mas
agora já me acostumei. Eu não sabia lidar com gente “assim” [dependente de
cuidados]... Eu fui aprendendo sozinha [fez uma pausa longa] e com elas
também [enfermeiras do PAD]. A enfermeira vinha aqui em casa, prestava o
cuidado e me ensinava. A comida [dieta] era pronta, eu comprava a dieta e já
fazia [introduzia na sonda], então fui aprendendo assim.
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No começo, eu fiquei perdida, porque a primeira sonda era aquela que é pelo
nariz (SNE)... Sonda no nariz é horrível!
Aquela sonda incomodava minha mãe e ela não saía de casa e tinha hora que
ela não queria comer... No começo, eu ainda dava sopinha pela boca e teve
uma hora que ela “brecou” e nem queria tomar água. Ela começava a
engasgar. Até o médico proibiu ela de tomar água pela boca. Depois,
colocaram essa do nariz.... Ah era horrível, você já imaginou com uma sonda
daquelas?
Mas, assim, cuidar dela, eu cuido. Mas, agora que ela está com a gastrostomia
é bem melhor. A gastro foi a melhor coisa que aconteceu. Mas, um suco, às
vezes, eu dou pela boca. Dou sopinha... Só que eu substituo apenas uma
comida [refeição] do almoço, mas o resto eu estou dando normal, pela sonda.
No meu dia a dia eu faço a dieta, todos os dias eu faço a comida dela.
Infelizmente, não é mais a industrializada. Faço a comida dela, que ela recebe
seis vezes por dia, ou seja, cinco vezes pela sonda e uma vez pela boca. A
minha rotina é essa.... Fazer a comida dela e dar a comida dela pela sonda.
Foi bom porque às vezes ela não queria comer, e na sonda você põe a
“garrafinha” [frasco] e vai. Além da dieta, tem os remédios. De uma em uma
hora dou água e depois dou remédio. Ela toma cinco comprimidos, eu dou
água, e dou o remédio e assim vai, de 3 em 3 horas. A dieta é intercalada com
os remédios.
Lembro-me da primeira vez quando colocaram a sonda! [tom e face
assustados]. A primeira vez que eles colocaram a sonda. Porque agora é aqui.
[apontando para a região do estômago]. Quando era no nariz [sonda
nasoenteral] minha mãe não puxava. Aqui na barriga, teve uma vez que ela
puxou e a sonda saiu.... Fiquei desesperada porque ela saiu, achei que tinha
furado o balãozinho... Eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer, porque
eu não tinha nem a reserva. Fui buscar tudo para trocar. Estourou de um lado
e, do outro lado não. Mas a sonda não saiu. Depois, quem veio correndo me
acudir foi a enfermeira do PAD [risos]. Eu suava e transpirava muito. A
primeira vez, eu não consegui [trocar a sonda]. Agora não! Agora, eu já troco
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sem problemas. Eu sei tirar, limpar, colocar, encher o balãozinho, igualzinho
o que elas fazem [as enfermeiras].
O ruim é quando gruda, quando estoura só de um lado e o outro lado do balão
não estoura. “Filha do céu”... Precisa puxar e minha mãe dá uma “coisada”
[fácie de dor]. Mas isso não é frequente, só aconteceram umas duas vezes e
eu tive que chamar a enfermeira, porque eu mesma, não consegui retirar. E
como a enfermeira estava por perto, ela veio até em casa me ajudar. Mas eu
também sei passar a sonda mais fininha, aquela que tem três lados [Folley]
Porque essa que está aí [GTT] tem só dois lados. Mas não tenho mais
dificuldade não. [fala tranquila].
Com relação à sonda, eu me recordo só deste fato mesmo. Eu fiquei nervosa,
transpirava, chorava, porque eu nunca tinha visto. E quando você vê aquele
buraco, para mim, eu pensei que ia sair sei lá o que de lá de dentro, nem
imaginei como é que era [risos].
Ninguém tinha me ensinado. Porque, quando colocaram a sonda de gastro no
Hospital, ela foi fazer a cirurgia, para fazer o buraquinho [GTT], ela já veio de
lá [do hospital]. E eu não vi como era a sonda. Quando eu fui visitar, ela já
estava com a sonda e logo veio para casa. A equipe do hospital até me
ensinou, só que, acho que deveriam ensinar “fazendo”, ou seja, você olhando
passo a passo. Com o tempo, eu fui aprendendo. A enfermeira me ensinou e
fui “indo” [no sentido de aprender]. Agora eu faço normalmente, é como se
estivesse operando uma pessoa [risos], pareço médica [risos], mas é bom.
Ainda tem um fato que recordo. Teve uma vez que fui dar água para ela, pela
boca e ela engasgou. Por conta disso, o médico do PAD pediu para não dar
mais água para ela. Ela engasgou, ficou roxa, e não voltava. Aí, eu liguei para
o PAD, não sabia se eu pegava no telefone ou acudia ela. Isso faz tanto
tempo! Não lembro quem me atendeu no telefone, lembro que ela foi falando
e eu fui fazendo, mas eu pensei que ia perder minha mãe naquele dia. Agora
ela não engasga mais, porque o médico me disse para dar água apenas pela
sonda. Eu só molho a boca dela para não criar ferida. Mas, agora, ela come a
comida mais grossinha, mais “gelatinosa”, com essas coisas ela não engasga.
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Esse dia eu chorei, eu pensei que.... Neste dia eu fiquei apavorada, eu no
telefone e minha mãe lá sozinha em casa, e eu estava sozinha com ela.
Fui aprendendo nesses 5 anos, sempre repetindo a mesma coisa, fazendo a
mesma coisa. Levantar da cama, fazer a comida de 3 em 3 horas, colocar
água, trocar as fraldas após a evacuação e o xixi, limpar e dar banho. Mas,
no começo, se você visse do jeito que eu fiquei. Fiquei mais apavorada do
que cansada, porque eu não sabia lidar [com o cuidado]. Agora está ótimo,
está bom... E é só esperar. Eu tenho medo de ir embora, de morrer e largar
minha mãe aqui. Eu tenho medo, porque só eu que cuido dela, ninguém mais.
Minha irmã não está nem aí, e meus dois irmãos também não se importam. E
eu tenho medo, sabe? Medo de ela sentir falta, porque eu vivo grudada com
ela. Não sei se vai ser eu ou ela que vai morrer primeiro. Se ela for, eu vou
sofrer muito. Mas, eu tenho medo de ir antes dela, você entendeu? Porque se
eu morresse, eu acho que ela não aguentaria não, ela viria junto depois. Mas,
vamos encerrar este assunto [risos], que eu não gosto de falar nisso [risos].
Bem, é isso o que eu penso com relação à sonda e a dieta.

As categorias oriundas
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“É necessário fazer outras perguntas, ir atrás das indagações que
produzem o novo saber, observar com outros olhares através da
história pessoal e coletiva, evitando a empáfia daqueles e
daquelas que supõem já estar de posse do conhecimento e da
certeza.”
Mário Sérgio Cortella

6 AS CATEGORIAS ORIUNDAS DAS NARRATIVAS: FASE 2

A imersão do pesquisador nos conteúdos das narrativas, buscando identificar
a similaridade e o significado das experiências dos participantes, possibilitou a
construção de cinco categorias e suas subcategorias, que apresento a seguir:

6.1 A NUTRIÇÃO ENTERAL EM DOMICÍLIO: o desvelar do cuidado
A expressão do cuidar na perspectiva dos participantes perpassa pelas
questões técnicas e operacionais, envolvendo a TNED, associadas à apreensão do
saber e do fazer, provocando a ruptura entre o assistir na instituição hospitalar,
remetendo à assistência domiciliar.
Desse modo, a concretude do cuidar é manifestada pelos participantes em
vivências iniciais e do cotidiano.

6.1.1 Os momentos iniciais
A percepção dos profissionais de saúde sobre os aspectos que permeiam a
transição do hospital para o domicílio e a adaptação dos cuidadores/familiares para
essa “nova” condição, listando os obstáculos da transição, a primeira visita e os
sentimentos.
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A seguir, as falas evidenciam essa situação:
E5 - A primeira visita ao paciente é a da equipe multiprofissional.
E6 - Nesse primeiro momento, também tomo conhecimento do
uso de sondas ou não. Havendo esta indicação, isso passa a ter
uma relevância, uma vez que, implicará a superação de receios
e inseguranças... Nessa primeira entrevista, eles trazem... Não
só na questão de custos, com a aquisição de produtos mas,
principalmente, um grande medo no manejo da dieta por sonda.
E6 - A chegada na casa, da equipe reforçando toda a orientação,
corrigindo eventuais equívocos que possam estar havendo, e
dando a segurança de que vai prosseguir com este atendimento;
semanalmente ou quinzenalmente; faz toda a diferença para a
família e, consequentemente, ao paciente.
E10 - Porque em outro hospital, colocou a sonda e foi no “se
vira”. Nesse momento, fui fazer um curso [para cuidador]
indicado por uma assistente social de outro hospital onde ela
fazia a reabilitação. Ela me deu uma lista de alguns lugares que
eu poderia procurar para que eu tivesse uma ajuda jurídica. Ela
também me disse que as pessoas são mal informadas e a partir
do momento que se entra com um tratamento como esse
[alimentação enteral] tem de ter apoio...

O discurso de E6 reflete a importância sobre a indicação de assistência
domiciliar de forma assertiva e a preocupação relativa ao tempo de aprendizado do
cuidador/familiar para assimilar o cuidado, valorizando e reconhecendo o papel da
família no processo de transição e adaptação.
E6 – Eu entendo que a transferência do cuidado da terapia
nutricional do hospital para a família [em domicílio] é um
processo bastante ousado, corajoso e que precisa ser
realizado.... A família não tem muito tempo para se habituar,
para se adaptar a essa nova demanda. Estou me referindo a
uma etapa anterior ao PAD, onde o paciente, ainda, está no
Pronto-Socorro... É difícil conseguir assimilar esse novo tipo de
cuidado... Dar conta dos custos materiais e superar seus
obstáculos, seus medos, seus receios nesse manejo.

A chegada do usuário em domicílio demanda inúmeras adaptações e
enfrentamentos por parte de cuidadores/familiares.

As categorias oriundas das narrativas: Fase 2

Dessa forma, Carvalho et al. (2015) asseveram que o processo de
desospitalização é acompanhado de mudanças que requerem uma ambientação
por parte de cuidadores/familiares no que tange à logística de insumos e
medicamentos, aumentos dos custos de energia elétrica e, por vezes, adaptações
na estrutura domiciliar.
A visão dos cuidadores/familiares acerca da instituição do cuidado ao usuário
em NED e o manejo inicial foram permeados pela inexperiência em prestar os
cuidados e pelo reconhecimento da atuação dos profissionais de saúde, sobretudo,
da enfermeira. Os discursos de E15, E16 e E17 reiteram essas premissas:
E15 - No começo, fiquei com medo de cuidar dela [risos]...
Porque nunca tinha cuidado de ninguém com sonda. Mas depois
eu fui aprendendo e foi rápido para aprender também.
E16 - No começo, a sonda era um “bicho de sete cabeças”, como
diz o ditado... Foi bem difícil. Meu medo diminuiu quando tive
que trazer ela para casa... Ou eu aprendia ou ela não vinha.
E17 - Mas, no começo, eu “apanhei” [para aprender cuidar dela].
“Apanhei” bastante, mas agora já me acostumei. Eu não sabia
lidar com gente “assim” [dependente de cuidados]... Eu fui
aprendendo sozinha [fez uma pausa longa] e com elas também
[enfermeiras do PAD]. No começo, eu fiquei perdida, porque a
primeira sonda era aquela que é pelo nariz (SNE)... Sonda no
nariz é horrível!

Ainda, podemos constatar que as falas de E15, E16 e E17 são retratadas pela
superação e pelo fato do aprendizado ser condição essencial para assistência em
domicílio, além do estabelecimento de vínculos entre a equipe, usuário e
cuidador/familiar.
Nessa ótica, Bôas e Shimizu (2015) citam que aspectos como a
longitudinalidade do cuidado, a vinculação da equipe profissional ao usuário e à
família e o emprego de tecnologias leves constituem-se diferenciais da atenção
domiciliar.
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6.1.2 O dia a dia em domicílio
Transcorridos os primeiros dias de cuidado em domicílio e o estabelecimento
da NED, a equipe de profissionais de saúde e os cuidadores/familiares vão
descobrindo as potencialidades, as fragilidades e as demandas advindas de cada
célula familiar no sucesso da terapêutica.
Nessa dinâmica do cuidar em domicílio permeiam as ações educativas
realizadas pelos profissionais, que evidenciam as necessidades oriundas dos
cuidadores/familiares, ancoradas no acolhimento de dúvidas, na identificação e,
consequentemente, na desconstrução de barreiras para o estabelecimento e
manutenção da NED.
Tal fato pode ser explicitado pelas falas a seguir:
E2 - Nas visitas domiciliares, avaliamos se conseguimos
introduzir ou não a alimentação via oral, qual o tipo de dieta, se
esperamos e se está favorável para retirada desta sonda em
breve.
E3 - O maior cuidado com os pacientes em TNED é não tirar a
sonda, garantir que ela não saia do lugar e também orientar a
higiene das narinas, o posicionamento para evitar sinusite,
infecção de via aérea que tem um maior risco... Em geral, os que
ficam muito tempo [com a sonda] acabam tendo mobilização
passiva e o próprio cuidador faz... Vejo que o paciente com a
sonda se sente incomodado... Tem alguns pacientes que
vomitam, tem tosse, aí, a sonda sai do lugar. Isso acontece mais
no caso de sonda enteral.
E4 - ... Realmente, é muito importante reorientar em todas as
visitas, avaliar o decúbito para não ter risco de broncoaspiração,
se o equipo está conectado direito na sonda, dentre outros
cuidados de enfermagem.

Os discursos de E9, E10 e E16 externam as dificuldades e barreiras
encontradas nos cuidados diários dos usuários em NED:
E9 - Cuidar da minha mãe aqui em casa é um pouco difícil,
trabalhoso, porque tem a criança [neto], e o pessoal da minha
família, também não ajuda muito. Eu ainda fico preocupada da
sonda sair do lugar, principalmente, quando ela tosse, fico muito
preocupada.
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E10 - O ritual do preparo [dieta] é muito complicado.
E16 - Meu dia a dia é bem corrido [risos], não tenho tempo para
nada, praticamente. Não tenho tempo para descansar, para ir ao
mercado, resolver as coisas. É bem complicado.

O exercício do cuidado em domicílio demanda adaptações nas esferas:
econômica, na reorganização do tempo, nas relações familiares e pessoas,
podendo gerar uma sobrecarga no cuidador (Anjos, Boery, Pereira, 2014).
Por outro lado, as narrativas abaixo conferem segurança dia após dia,
demonstrando familiaridade no manejo e cuidados com a administração de
medicamentos e da dieta pela sonda, incorporando a prescrição dos cuidados dos
profissionais de saúde, bem como as situações em que os cuidadores/familiares
recorrem à criatividade para evitar a saída inadvertida da sonda gástrica.
E11 - Meu dia a dia de cuidados com ele, desde que passou a
sonda, melhorou bastante.
E12 - Cuidar do meu irmão aqui em casa é sossegado [risos]. É
bem mais tranquilo. É bem mais fácil, antes ele tinha dificuldade
de mastigar, de engolir, de beber líquido. Pela sonda, é bem
mais fácil!
E13 - Para mim, cuidar dele com a alimentação pela sonda foi
tranquilo, porque ele já saiu do hospital com esta sonda [GTT].
Ele usa desde que nasceu. A gente [cuidadora] tem as
instruções.
E14 - Porque antes era bem mais difícil, pois eu não sabia
algumas coisas, agora eu estou levando mais jeito para isso...
Eu não sabia dar a medicação pela sonda.
E15 - Durante o dia, vou dando a dieta e água, intercalando de
3 em 3 horas. Para mim, é bem tranquilo. Ela não tem puxado a
sonda. Coloco a “meia e o paninho” na mão para ela não puxar,
porque se não colocar, ela puxa.

Com o passar dos dias, o viver com a sonda adquire o aspecto de concretude,
e os cuidadores tornam-se mais conscientes, fortalecidos e participativos.
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E10 - A única coisa que algumas pessoas comentam comigo é
que têm muito medo [da sonda], fazem da sonda um “mistério”,
uma coisa muito assustadora [arregalando os olhos], e não é.
E14 - ...É bom também porque ela percebe esta minha confiança
em realizar o procedimento.
E16 - Eu gosto de mexer na sonda. Não gosto de deixar minha
filha em outro lugar e alguém pegar ela, dar banho nela... Esse
“serviço” é meu, e eu não abro mão. Entendo que isso faz parte
do cuidado dela em casa e sempre fez parte da minha vida.

Manoel et al. (2013) avaliaram as relações familiares e o nível de sobrecarga
dos cuidadores em um serviço de AD, apontando que os cuidadores necessitam
sentir-se apoiados, valorizados e reconhecidos pelo trabalho que executam, para
que o cuidado seja vivenciado como um ato de afeto, ajudando-os a não se
sentirem sobrecarregados.

6.2 OS COMPONENTES DA TRÍADE AVALIATIVA DONABEDIANA NO
CONTEXTO INSTITUCIONAL
A qualidade dos serviços de saúde pode ser avaliada sob a ótica da tríade
donabediana, composta pelos elementos de estrutura, processo e resultado. Além
desses elementos, Donabedian (1992) salienta a importância da participação do
usuário na produção, na consecução e na avaliação dos serviços de saúde.
As percepções dos participantes, com relação à infraestrutura oferecida pelo
PAD, aos processos de trabalho e aos resultados esperados dos usuários que
utilizam a NED, foram divididas em três subcategorias: Componentes de estrutura,
Componentes de processo e Componentes de resultados.
O equilíbrio entre os elementos de estrutura, processos e resultados deve
subsidiar modelos avaliativos dinâmicos, constituídos por análises críticas e ações
que visem a um atendimento personalizado, individualizado com qualidade,
segurança e satisfação do paciente (Dal Ben, Bussacos, 2011).
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6.2.1 Componentes de estrutura
O cuidado do usuário em domicílio depende de vários fatores, dentre eles, a
oferta de elementos de estrutura para que o processo do cuidar seja desenvolvido
de maneira segura e livre de danos. As condições relatadas pelos participantes
trazem à tona determinadas questões socioeconômicas que, por vezes, não
representam o melhor cenário para o estabelecimento da NED, porém acreditam
que tais questões não interferiram na qualidade do cuidado domiciliar.
As expressões de E1, E6, E10 e E17 reproduzem as condições
socioeconômicas dos usuários do PAD/HU-USP e os recursos previstos na
legislação do SUS.
E1 - Em relação à infraestrutura, posso dizer que é a que existe
aqui, ou seja, de um hospital público... Veja, é uma população
que não tem condições de comprar a dieta industrializada, então
adaptamos a dieta para artesanal.
E6 - O PAD não consegue fornecer a dieta, mas fornece os
materiais, como equipos, frascos e outros, em geral, para os
cuidados. É uma política de atendimento do PAD que visa a
assegurar satisfatoriamente a qualidade e a quantidade desses
itens aos pacientes.
E7 - Em relação aos recursos materiais, eu acho que são
bastante bons... A dispensação de frasco e equipo é
tranquilíssima, aqui funciona que nem “relógio suíço”.
E10 - Porque é bonito, é muito fácil colocar a sonda. No sábado,
ela passou com o médico e terça-feira eles já queriam dar alta.
Só não foi, porque não tinha ambulância para levar. O
procedimento foi muito prático, só que o depois do procedimento
é que é difícil.
E17 - Infelizmente... [a dieta] não é mais a industrializada.

A fala de E16 indica que a falta de equipamentos dificultou o cuidado, porém
não o inviabilizou. Complementa com a preferência em estar com a filha em
domicílio.
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E16 - Foi muito difícil um tempo atrás, porque não tínhamos
cama [hospitalar]. É difícil cuidar da minha filha aqui em casa,
mas eu consigo. Graças a Deus, é melhor para mim aqui em
casa do que no hospital.

O documento publicado pelo Ministério da Saúde intitulado: “Segurança do
Paciente no domicílio” (Brasil, 2016b), com o objetivo de promover a segurança da
assistência em domicílio e possibilitar que o cuidado prestado seja no tempo e nas
condições oportunas a cada situação, declara que compete ao SAD uma
organização logística adequada, garantindo insumos, transportes, entre outros
recursos.
Com relação ao dimensionamento de recursos humanos, E2 e E3 exprimem
seus anseios com relação à falta de profissionais para uma assistência segura e de
qualidade:
E2 - Em relação aos recursos humanos, a gente acha que nunca
é o suficiente... Se eu tivesse apenas dedicada aqui para o PAD
[atualmente, a profissional divide-se com as atividades do
hospital], eu conseguiria realizar mais visitas…”
E3 - No caso da nutricionista, não tem para todos os pacientes,
mas ela [nutricionista do ambulatório do hospital] é sempre
chamada para os casos de pacientes desnutridos, e
principalmente, quando vai pedir a dieta.
E4 - O dimensionamento de recursos humanos é adequado.

Ainda, no que tange aos equipamentos e material, E5 e E12 discorrem sobre
a improvisação e a provisão de sonda em domicílio:
E5 - Além da cama, o PAD oferece o suporte de soro, este
[suporte de soro] quando não existe, improvisamos...
Oferecemos todo o material, inclusive o fixador nasal.
E12 - Eles [profissionais do PAD] deixam aquela sonda
sobressalente, com aquele balãozinho, para que a gente
recoloque...

As falas de E3, E5, E10 e E17 relatam a experiência de utilizar o serviço de
atendimento telefônico disponível aos usuários do PAD:
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E3 - Os familiares/cuidadores têm um certo medo mas, quando
têm de trocar [a sonda] por uma intercorrência, mesmo por
telefone, orientadas, vejo que conseguem.
E5 - No “call-center” que fica das 7 às 19 horas, todos os recados
devem ser anotados em um caderno e todos os profissionais
devem ler e realizar os devidos retornos e checar se o problema
foi resolvido.
E10 - Com relação à sonda, é muito tranquilo. Tanto é que eu
até já troquei a sonda sozinha. Uma vez aconteceu de a sonda
escapar, no mesmo momento, eu liguei para o PAD e a
enfermeira não pôde vir e também não conseguiria enviar
ninguém para trocar a sonda [gastrostomia]. Foi então que ela
me disse, por telefone, que iria me orientar. Ela foi-me
orientando como fazia [a troca da sonda]. Foi, assim, eu tive de
“devolver” [colocar de volta] a que tinha saído, e vi que o balão
tinha murchado... Então, eu lavei a sonda e coloquei de novo.
E17 - Ela engasgou, ficou roxa, e não voltava. Aí, eu liguei para
o PAD, não sabia se eu pegava no telefone ou acudia ela. Isso
faz tanto tempo! Não lembro quem me atendeu no telefone,
lembro que ela foi falando e eu fui fazendo, mas eu pensei que
ia perder minha mãe naquele dia.

Os discursos supracitados apontam a disponibilização de um serviço de “call
center”, como uma alternativa de comunicação entre a organização e os
cuidadores/familiares, respondendo às demandas e necessidades dos usuários,
até mesmo em situações de emergência.
A oferta de ferramentas de comunicação, como o “call-center”, é citada como
prioritária e, amplamente, utilizada com sucesso no âmbito internacional em AD,
possibilitando a comunicação no monitoramento de pacientes crônicos, após a alta
hospitalar, na agudização de uma condição crônica e no esclarecimento de dúvidas
na prática do autocuidado (Brasil, 2012b).
A estrutura “call-center” é variável, podendo ser um serviço com
equipamentos com tecnologia avançada (monitores, computadores, softwares) ou
telefonia, caracterizado por ligações periódicas, visando a acompanhar as
conquistas ou dificuldades apresentadas pelos usuários ou cuidadores.
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6.2.2 Componentes de processo
Nesta investigação, os componentes de processo, envolvem os elementos
destinados para à execução do procedimento de inserção e manejo da sonda
gástrica, assim como as relações interpessoais entre equipe de saúde, gestores,
usuários e cuidadores/familiares.
Desse modo, o assistir extramuro hospitalar representa desafios frente ao
seguimento de protocolos assistenciais executados pelos cuidadores/familiares
sem a supervisão direta de profissionais e os conflitos vividos pelos profissionais
quanto à própria legislação vigente ao se tratar de TNED. Um desses aspectos diz
respeito à necessidade da reinserção da SNE, na vigência da extubação gástrica.
Conforme a Resolução do COFEN n° 453/2014, que aprova a Norma Técnica,
que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional,
indica que compete ao Enfermeiro:
“a) Participar da escolha da via de administração da NE em consonância
com o médico responsável pelo atendimento ao paciente e a Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN);
b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/gástrica ou transpilórica para
a administração da NE, conforme procedimentos pré-estabelecido;
c) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a
confirmação da localização da sonda; ...”

Ademais, no Manual da EMTN do HU-USP, disponível on-line, recomenda
que seja realizado o exame radiográfico após a passagem da SNE com o objetivo
de confirmar seu posicionamento pós-pilórico (Caruso, Sousa, 2014).
O discurso de E1 evidencia que a necessidade de passagem de sonda
nasoenteral no Pronto-Socorro, por ocasião das extubações não planejadas,
prejudica a dinâmica do processo do cuidado em ambiente domiciliar:
E1 - “Atualmente, no nosso serviço, é muito trabalhoso ter que
repassar a sonda nasoenteral, pois o familiar/cuidador tem que
trazer o paciente para o Pronto-Socorro.”
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Sendo assim, a prática da verificação do posicionamento da sonda
nasoenteral por meio da realização de radiografia foi incorporada aos protocolos
assistenciais no PAD, evidenciando que, após a inserção, há necessidade de
confirmar o posicionamento, atividade esta executada no Pronto-Socorro do próprio
hospital, implicando o deslocamento do usuário.
As narrativas que seguem, trazem à tona uma análise desse contexto, na ótica
dos profissionais de saúde do PAD em relação a essa exigência:
E1 - Outro grande problema é quando você tem de reposicionar,
se o doente tira a SNE tem de trazê-lo até aqui no PS do HUUSP. Foi uma determinação, há uns 6 anos que, em minha
opinião, não é a mais adequada para nosso tipo de paciente,
porque dentro do nosso escopo de trabalho na assistência
domiciliar posso facilitar ao máximo a vida da família e do
paciente. Acho que é um protocolo rigoroso demais, atrapalha
os processos de trabalho do PAD e completamente fora da
realidade do nosso paciente.
E2 - O único ponto negativo é a necessidade da realização do
exame radiográfico [raios X] de controle pós-passagem da
sonda. As enfermeiras sempre tiveram habilidade para passar
as sondas, nunca tivemos intercorrências e por conta da
mudança de protocolo do hospital tivemos de nos adaptar... Até
entendo a questão do protocolo de segurança.
E3 - A única coisa que eu acho ruim, que é uma regra: Fazer o
exame radiográfico... Para estes pacientes, eu acho ruim. É
muito desgastante tirar o paciente de casa e transportar para o
hospital. Muitas vezes, dá para passar a sonda em casa, há
outras formas de checar se está no lugar correto.

A exigência do protocolo institucional, no que tange à necessidade de
verificação da localização da SNE, por meio de exame radiográfico, também é
dificultador no processo de cuidar pelos cuidadores/familiares.
O depoimento de E8 reflete o impacto dessa etapa descrita no protocolo:
E8 - E é triste levar o paciente até o hospital. O atendimento
demora muito, tem de fazer o ultrassom, ou melhor, a radiografia
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O processo de trabalho dos profissionais de saúde do PAD envolvendo a
orientação do cuidador/familiar acerca do manejo da TNED é considerado um dos
elementos basilares do assistir em domicílio.
As falas de E2, E5 e E6 revelam diferentes componentes na consecução
dessa atividade:
E2 - Participam dessa orientação, a enfermeira, o técnico de
enfermagem, e o familiar tem o tempo de realizar o manuseio e
ser avaliado pela equipe. O familiar/cuidador tem a oportunidade
de observar a equipe fazer o procedimento mais vezes.
E5 - Sinto que os pacientes precisam muito de nossa orientação,
porque são pessoas leigas que, de uma hora para outra, a
sonda, simplesmente, veio em consequência de uma
internação... Na admissão no PAD, durante a primeira visita, nós
entregamos todas as orientações: seja a administração da dieta,
os cuidados com sonda, higiene dos frascos e equipos... Se o
paciente estiver com a sonda, é priorizar a sonda... A primeira
preocupação está na fixação da sonda, em não tracionar, pois
na maioria dos casos, encontramos a formação de lesão por
pressão na narina.
E6 - Acho que o PAD possui um processo de trabalho bem
estabelecido. O paciente e o cuidador são orientados
verbalmente e também é fornecido o material para leitura, a
realização das visitas... Eu vejo que é um processo de trabalho
bem completo.

Em estudo realizado no Distrito Federal por Bôas e Shimizu, em 2015,
objetivando aferir o tempo dispendido pela equipe multiprofissional de saúde no
cuidado aos usuários em AD, mostrou que 22% das horas destinadas à assistência
indireta (tempo dispendido na visita domiciliar, incluindo a orientação geral e
realização de procedimentos e o tempo de deslocamento) foram decorrentes de
orientações para o cuidado.
Outras atividades, que podem contribuir para a qualidade assistencial e
favorecer a comunicação entre os profissionais de saúde destacadas nas narrativas
de E2 e E7, dizem respeito às reuniões semanais da equipe interprofissional, cujo
objetivo é discutir cada caso, elencando as necessidades de saúde dos usuários e
as intervenções de cada profissional no plano terapêutico.
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E2 - Outra atividade que desenvolvemos é discutir o caso toda
a semana [todas as quartas-feiras a equipe reúne-se para
discutir os casos], onde podemos conhecer, mesmo os
pacientes que não têm demanda para a fono naquele momento,
mas eu sei que aquele paciente existe, eu sei da história dele e
que se ele precisar em algum momento dos meus cuidados, eu
não vou sair do zero.
E7 - Nosso processo de trabalho é muito bom. Principalmente,
as reuniões que fazemos às quartas-feiras, onde nivelamos,
colocamos toda a equipe no mesmo nível de conhecimento do
que cada doente tem...

A atenção profissional deve produzir novas sistemáticas de cuidado a partir
da organização no trabalho, tais como: reunião de equipe, discussão de caso,
atendimentos compartilhados, de acordo com as realidades locais. (Brasil, 2012b).
Peduzzi et al. (2016) destacam que a prática de reuniões de equipe e sua
supervisão podem ser consideradas como dispositivos facilitadores para o
desenvolvimento do trabalho em equipe.
A visão do cuidador/familiar E11 reafirma o papel do enfermeiro do PAD, como
uma referência para o exercício do cuidar:
E11 - ...Apesar de ter o informativo na pasta, a enfermeira do
PAD me socorre [risos].

A NE inicia-se após o estabelecimento da via, seja a nasoenteral ou a
gastrostomia; para o êxito na terapêutica, o cuidador/familiar deve ser orientado
com relação aos cuidados da sonda (fixação e manuseio), administração de
medicações e o preparo e infusão de dieta.
As ações de qualificação do cuidador são estabelecidas para ampliar a
atenção à saúde, visando à humanização, ao acolhimento e à socialização das
demandas inerentes ao processo de cuidado, contribuindo para a saúde do usuário
e do próprio cuidador. Assim, é vital que a orientação e a capacitação do
cuidador/usuário ocorram antes da inclusão do usuário na assistência domiciliar.
(Brasil, 2016b).
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E2, E6 e E13 reiteram a importância do momento e local adequado para a
realização das orientações:
E2 - Quando esta orientação é dada no Pronto-Socorro, que é
um ambiente complicado, onde a orientação é dada de forma
mais rápida. Isso eu percebo quando realizo a visita, que o
cuidador tem muita dúvida com relação à administração da dieta
por sonda. Diferentemente daquele cuidador do paciente que
teve alta da unidade de internação.
E6 - Esta fase intermediária entre o paciente ir de alta para casa
e receber a visita do PAD é frágil. Exemplificando, se um
paciente tem alta na quinta-feira, ele só vai receber o PAD na
terça-feira, que é o dia de inclusão de novos pacientes [terças e
quartas-feiras]... Então, o final de semana é de muita
insegurança para a família.
E13 - Quando ele saia de alta da pediatria ou UTI direto para
casa, nós não tínhamos uma orientação como deveriam ser
feitas as coisas [cuidados com a sonda e dieta], exatamente
como deveriam ser.

Conforme o Caderno de Atenção Domiciliar (2015), no caso da TN, a
orientação e a qualificação dos cuidadores deve acontecer de forma precoce,
preferencialmente, antes da alta hospitalar.

6.2.3 Componentes de resultado
Ao ser admitido no PAD, a qualidade assistencial e a segurança do usuário
são pautadas na manutenção da TNED, atendendo às demandas de recurso
material,

a

administração

da

dieta

e

medicamentos,

a

segurança

do

cuidador/familiar, bem como evitar as extubações não planejadas e os eventos
adversos advindos da terapêutica.
Nesse sentido, os profissionais de saúde buscam integrar os saberes,
almejando resultados consonantes à melhora clínica e à alta do atendimento
domiciliar.
A garantia da continuidade do cuidado tão importante quanto uma cuidadosa
avaliação para a admissão do usuário é a avaliação do momento oportuno de alta
do serviço de atendimento domiciliar (Brasil, 2016b).
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Nos depoimentos de E1, E2, E5, E6 e E7, são ilustrados os possíveis
desfechos do cuidado ao usuário em TN no HU-USP pactuados no plano de
cuidados, por ocasião de sua admissão:
E1 - Esses pacientes conseguem de fato ir para casa, ter este
apoio e ficar bem. Eles ficam bem, dentro do que é esperado...
Dentro do geral, do tratamento como um todo, acho adequado,
estamos indo bem...
E2 - O objetivo será a retirada desta sonda ou avaliar a
possibilidade em médio ou longo prazos. Caso não seja possível
a retirada, a opção será fazer a gastrostomia.
E2 - Porém, o meu objetivo é “desmamar” dessa sonda o mais
precocemente possível, ou caso não seja possível, ou caso isso
não ocorra, como posso melhorar a qualidade de vida do
paciente. Não esquecendo o devido aporte nutricional, calóricoproteico, hidratação e medicação correta. Penso também
garantir que o paciente não evolua para uma broncopneumonia
aspirativa.
E5 - Eu acredito que, uma vez orientada em todas as visitas
realizadas, o cuidado melhora..- No decorrer do tempo, vejo que
o desmame da SNE ou mesmo a GTT é o que esperamos como
resultado. Considero que realizamos um trabalho de excelência.
E6 - A fono acompanha, e temos pacientes que acabam saindo
da sonda, conseguindo retomar a dieta via oral e outros não.
Mas, o que se espera também é que isto seja feito com
segurança, que haja o menor índice possível de intercorrências,
como sacar a sonda, aspirações, e óbito por broncoaspirações...
Então, acho que é isto que a gente espera poder prevenir.
E7 - Eu acho que conseguimos resultados muito bons aqui no
PAD. O PAD tem uma resolubilidade, uma funcionalidade
excelente.

A seguir, as falas sob o olhar dos cuidadores/familiares, externam a
valorização do trabalho realizado pelos profissionais de saúde do PAD.
E10 - Se for para fazer [cuidados com manuseio de sonda e
dieta] com o apoio do PAD depois, é ótimo. Mas, sem esse
apoio, eu tenho dó de quem for colocar, porque é bem difícil...
Ah, e não é o fato de “coitadinha, comia pela boca e agora não
vai poder comer mais” Opa, “peraí”! Ela está viva! Vamos
continuar.
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E13 - Depois que ele entrou com o PAD, ficou mais fácil. Depois
que ele veio para o PAD, ele não teve mais nenhum problema.

Para o sucesso da terapêutica, as narrativas de E2 e E5 conferem a
importância do processo de orientação, desde a internação hospitalar do usuário,
que antecede a admissão no PAD, até o estabelecimento da TNE em domicílio:
E2 - Tenho certeza absoluta que o sucesso da TNED depende
dessa orientação inicial, que começa na internação hospitalar.
E5 - Vejo o quanto é importante a orientação e transmitir
confiança!

6.3 EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS: passado, presente e futuro
O exercício do cuidar de um usuário em TNED revela sentimentos
transformadores que perpassam por momentos distintos, envolvendo ansiedade
pela singularidade do cuidado nos momentos iniciais, a superação dos medos e
das barreiras e a esperança da melhora clínica.
Os discursos de E3 e E4 manifestam os sentimentos dos profissionais de
saúde em relação à simbologia refletida na alimentação via oral, e o sofrimento
vivido pela família diante da necessidade de transportar o usuário, quando há a
saída inadvertida da sonda.
E4 - Sabe, algumas vezes, durante as visitas os pacientes
pedem comida...dizem: - “Eu quero banana, quero isso...” Mas,
quem decide é a equipe, isso parte o coração, como um ser
humano pode passar por isso, dói muito [pausa]... É tão
prazeroso comer pela boca, sentir os sabores...as texturas...
Acho que quando chega ao ponto que não pode mais pôr nada
na boca, deve ser um sentimento tão estranho para o paciente,
deve ser muito esquisito.
E3 - Em geral, se o paciente tem consciência, a sonda é um
incômodo... Eu tenho um pouco de dó fazerem eles virem até
aqui (PS do HU/USP) para repassarem a sonda. Fico com dó
pelo desgaste da família, conseguir trazer o paciente, pois eles
possuem deformidades e, às vezes, é difícil pôr no carro...
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Simbolicamente, a alimentação, o medo e as aflições permearam as
narrativas dos participantes, sobretudo, em relação à substituição da sonda à
fixação. Tal situação é revelada nos discursos abaixo:
E4 - Porque a fixação parece ser um “bicho” para os
cuidadores... Eles têm muito medo da fixação.
E5 - Os pacientes têm medo e a família acaba criando um trauma
quando o paciente retira a sonda. A insegurança surge quando
o paciente retira a sonda, principalmente, na hora da fixação da
sonda nasoenteral.
E8 - Em um dia que a sonda “saiu” do nariz dele. Eu fiquei
apavorada... Eu achei que estava saindo sangue de dentro, mas
não era. Era aquela parte da sonda que fica no estômago. Ela
fica escura.
E9 - Cuidar dela com a sonda é, assim: eu fiquei meio
preocupada... Teve um dia, primeira vez que saiu a sonda. Eu
fiquei num desespero total.

O medo, o anseio e a preocupação em realizar um cuidado que possa trazer
riscos ao usuário, como dor e obstrução da sonda, podem ser observados nas falas
que seguem:
E14 - ...Tenho medo de machucá-la, de provocar alguma outra
dor durante o manuseio. Tenho medo até de não dar certo a
dieta, por conta das quantidades.
E14 - Tive medo quando a enfermeira falou que eu teria que
trocar também... Aprender a “puxar”, a mexer no “balãozinho”,
medir, eu fiquei com um pouco de receio, não queria trocar a
sonda em casa, sozinha.
E15 - Quando ela colocou a sonda, eu fiquei com medo [risos],
fiquei preocupada com medo de entupir, de não saber lidar com
a sonda. Então, minha real preocupação foi essa, não deixar a
sonda sair.

Embora os cuidadores/familiares demonstrem segurança no manejo do
usuário em AD, é importante ressaltar que existem outras variáveis que determinam
a qualidade do cuidado e que podem interferir na qualidade de vida do cuidador,
gerando certa sobrecarga.
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A AD configura uma modalidade promissora na área da saúde. Mas, nas
vantagens realçadas, podem ocorrer sobrecarga familiar e, até mesmo, ônus
financeiro, o que exige atenção especial para sua implantação (Kerber, Kirchnof,
Cezar-Vaz, 2010; Martins, 2006).
A AD perpassa por diversos fatores que podem ser barreiras para o
estabelecimento

de

um

cuidado

seguro,

dentre

eles,

as

condições

socioeconômicas, como apontam E1 e E10:
E1 - “Vejo que o fato de o paciente ir para casa, mesmo sem
sonda, já é um transtorno, uma dificuldade enorme de adaptação
da família. O paciente com sonda gástrica, ou qualquer outro tipo
de sonda, qualquer ostomia, complica muito mais.”
E10 - Se eu tivesse condições físicas e financeiras melhores,
seria melhor. Mas, assim, dentro do que eu possuo, eu acho que
está de acordo. Para mim, é tranquilo cuidar dela.

Revisitando a caracterização dos 10 cuidadores/familiares, constatamos que
a média de tempo no papel de cuidador correspondeu a 5,2 anos (dp 5), variando
de 1 a 15 anos.
E5 refere sua percepção ao encontrar cuidadores/familiares cansados em
decorrência da dinâmica do cuidado ao usuário e enfatiza a necessidade de
promover

ações

que

minimizem

o

impacto

da

sobrecarga

desses

cuidadores/familiares:
E5 - Encontro os familiares cansados, cuidando 24 horas. São
pequenas coisas [cuidados] e precisamos também cuidar dos
cuidadores e oferecer suporte.
E10 - Mas, a minha experiência é assim: dá trabalho, mas a saúde
melhora e você vê isso no paciente.

Pela aplicação da escala de Zarit Burden Interview, verificamos que 50% dos
cuidadores/familiares apresentaram sobrecarga moderada, com média de 28,1
pontos (dp18,6); mínimo de 4 pontos e máximo de 68 pontos.
Nascimento et al. (2013) asseveram ser importante um olhar atento das
equipes de saúde aos aspectos emocionais e de saúde do cuidador, o que coloca

As categorias oriundas das narrativas: Fase 2

o suporte profissional nestas situações, como fundamental para que o cuidar não
se torne desgastante e traga adoecimentos.
Carvalho et al. (2015) referem que o cuidador vivencia, por diversas vezes,
situações em que sua capacidade de discernimento, de adaptação e enfrentamento
das situações inerentes ao cuidado são testadas. Mesmo os que apresentam maior
resiliência, estão sujeitos à sobrecarga física e emocional, decorrentes das
atividades de cuidado.
Na pesquisa de Villar-Taibo et al. (2017), que realizaram a avaliação da
sobrecarga dos cuidadores com a mesma escala, foi obtida média de 26,3 pontos
(dp14,6); 49,5% apresentaram ausência de sobrecarga, 18,4% sobrecarga
moderada e 32% sobrecarga severa. Ainda, o estresse do cuidador constitui-se em
um grande desafio para assistir na AD, pois impacta diretamente na saúde, no bemestar do cuidador, assim como na qualidade do cuidado dispensado ao usuário.
Dessa maneira, é necessária a implantação de programas e medidas de apoio
e suporte ao cuidador/familiar do usuário, visto ser a NED uma terapêutica que
envolve habilidades procedimental, cognitiva e atitudinal, acompanhada de
sentimentos e simbologias.
Na ótica de E17, o futuro é expresso pelo fato de ser a única cuidadora,
responsabilizando-se pelo compromisso do cuidado:
E17 - Eu tenho medo de ir embora, de morrer e largar minha mãe
aqui. Eu tenho medo, porque só eu que cuido dela, ninguém
mais.

Para o participante E4, quando o usuário que não tem mais o retorno da
alimentação por via oral, uma das alternativas em longo prazo será a alteração da
via nasoenteral para a GTT, que pode ser menos incômoda ao usuário em NED:
E4 - No meu modo de ver, acho melhor fazer a GTT, porque é
muito mais fácil para a família lidar [cuidar] e é muito mais
confortável ao paciente. Não tem nada na garganta “coçando”,
fixado, puxando e machucando o nariz. Entre as duas formas de
alimentação, prefiro a gastro, mas, para chegar nela você tem
de descartar o retorno da dieta pela boca.
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Por outro lado, o discurso de E7 refere que, apesar das recomendações da
literatura, o processo de transição da sonda nasoenteral para a gastrostomia deve
ser criterioso, devendo-se levar em conta a opinião do usuário e sua família:
E7 – “Penso que é muito variável, [a troca da SNE pela GTT],
depende das expectativas das famílias, obviamente, devemos
considerar a opinião do doente também, sempre que possível. O
grande compromisso é com o paciente.”

Com isso, nas narrativas de E9 e E10, evidencia-se a participação da família
na decisão em razão da alteração de via e a percepção de uma melhora na
qualidade de vida do usuário:
E9 - Eu acho que o pessoal do PAD vai querer mudar para pôr
uma sonda aqui. [fazendo um sinal apontando a barriga - a
equipe mencionou realizar a retirada da SNE e fazer uma GTT].
Eu e minha família estamos de acordo, porque parece que não
vai precisar amarrar a mão dela, não vai precisar mais ir ao
hospital trocar. Então... Acho melhor.
E10 - Ele [o médico fisiatra] me explicou direitinho a
possibilidade de colocar a sonda, e eu entendi. Tanto é que 2
meses depois de inserir a dieta, a vida dela melhorou.

Borges et al. (2016) determinam que as práticas sociais dos sujeitos da AD
são envolvidas por diversos fatores, como os simbolismos familiares e
organizacionais que perpassam pelas interpretações entre os membros familiares,
os cuidadores e a equipe interporfissional. Esses autores mencionam que, em
domicílio, a equipe de saúde exerce um certo poder sobre a família, por deter o
conhecimento técnico e operacional. Por outro lado, reconhecem que a família
também tem esse poder sobre a equipe, concluindo que a relação de dependência
é uma via de mão dupla.
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6.4 A TESSITURA DO CUIDAR: o olhar da equipe interprofissional e
dos cuidadores/familiares
Esta categoria expressa a relação da equipe interprofissional com os
cuidadores/familiares permeada por elementos/componentes que envolvem os
aspectos técnicos, de comunicação e a parceria do cuidador/familiar na trajetória
do usuário em TNED.
O contexto do domicílio propicia uma fonte inesgotável para a educação
permanente e de novas formas de integrar os diferentes olhares à transformação
de práticas de saúde (Bôas, Shimizu, 2015).
A seguir, as subcategorias retratam a percepção dos profissionais de saúde
do PAD e dos cuidadores/familiares frente ao exercício do cuidado em âmbito
domiciliar.

6.4.1 A percepção dos profissionais de saúde
A integração dos saberes e a atuação dos profissionais de saúde na AD é
primordial para o sucesso da NED, uma vez que cabe à equipe, identificar e
compreender as necessidades e expectativas dos cuidadores/familiares e usuários
frente à assistência prestada, prover e gerenciar os recursos e revisitar,
constantemente, seus processos de trabalho.
Dessa forma, a equipe de saúde que atua em domicílio deve considerar a
experiência da família para compreender não apenas como o cuidado ocorre, mas
como o familiar cuidador percebe-se diante da dificuldade de assistir um doente
(Rodrigues, Ferreira, 2011).
Compete ao profissional da AD envolver e corresponsabilizar o usuário e o
cuidador/família, na medida de suas possibilidades, na elaboração do plano de
cuidados de forma compartilhada, clara, objetiva, respeitosa de modo que atenda
às necessidades de saúde do usuário (Brasil ,2016b).
A seguir, os depoimentos descrevem a percepção dos profissionais de saúde
com relação aos papéis e responsabilidades de cada integrante, especialmente, da
equipe de enfermagem:
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E1 - No HU-USP, o PAD possui, com relação aos cuidados e
manutenção da sonda (SNE e GTT), a equipe mais preparada
para isso. Então, é isso que te falei [em relação aos recursos
humanos do PAD], acho que as enfermeiras são extremamente
capacitadas e excelentes para lidar com a sonda.
E3 - As enfermeiras do PAD fazem com que [os cuidadores]
adquiram confiança para elas trocarem em casa... Eu admiro
isso. Eu vejo que estes pacientes com sonda são uma prioridade
para às enfermeiras.

Na construção do cuidado que envolve a atenção domiciliar, outros
trabalhadores são reconhecidos, contribuindo para o desenvolvimento das
atividades como relata E2:
E2 - Acho que o PAD tem um funcionamento bem “bacana”,
desde o pessoal do transporte [motoristas], até a secretária e,
enfim, torço muito para que este programa permaneça no
hospital.

O processo de trabalho de uma equipe interprofissional caracteriza-se na
complementaridade do trabalho e da interação humana, estabelecendo uma
relação recíproca entre as atitudes técnicas dos profissionais e as interações
desses componentes (Peduzzi et al., 2016).
As narrativas de E1, E3, E4 e E6 traduzem a visão dos profissionais de saúde
relativas ao comportamento e prática colaborativa desse grupo. Destaca-se, ainda,
que ambos retratam a complementaridade de cada área de atuação.
E1 - E, graças a Deus, a gente tem a assistência da fono, que
eu acho importantíssima nos casos de pacientes com sonda
enteral.
E3 -...Existe um discurso uníssono que é igual ao do médico, da
enfermeira, da nutricionista, da fonoaudióloga e da
fisioterapeuta.
E4 - Nossa dinâmica de trabalho tem um bom entrosamento. Nós
conseguimos fazer um bom trabalho, um “encaixa” no outro. É
como um jogo! A equipe toda tenta de todas as maneiras suprir
as necessidades do paciente. Mesmo que o paciente tenha uma
expectativa diferente, a equipe vai conversando e tudo vai se
encaixando.
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E6 - Enfim, tudo que é pertinente a cada área, a nutrição, a fono,
a enfermagem e fisio... Vejo que elas são bem cuidadosas

Peduzzi et al. (2016) definem o trabalho em equipe como uma estratégia para
a integração das especialidades e profissões, sendo imperioso para o
estabelecimento da assistência e cuidado integral ao usuário.
Os discursos revelam a presença de uma equipe interprofissional atuante no
PAD/HU-USP.
A complementaridade dos achados quanti e qualitativos deste estudo
expressa um grupo de usuários admitidos no PAD/HU-USP, portadores de
condições crônicas de saúde.
A atenção à saúde das pessoas em condições crônicas pressupõe o trabalho
em equipe, tornando-se efetivo, à medida que ocorre a articulação de profissionais
de distintos núcleos, com seus saberes e práticas específicos para construção de
estratégias conjuntas de intervenção (Brasil, 2012b).
A fala de E5 reconhece o papel da equipe e complementa sua atuação em um
ambiente acolhedor e de respeito:
E5 - Nosso trabalho é realizado em equipe, estamos em um
ambiente muito agradável e de respeito. Tudo o que você
decidir, a equipe respeita e sou considerada como profissional
em minha área de atuação.

Com o passar do tempo, os profissionais de saúde do PAD almejam que os
cuidadores/familiares adquiram confiança e assimilem as orientações realizadas
para o manejo da NED.
Ademais, reconhecem que os cuidadores/familiares necessitam de cuidado,
retomando o aprendizado pauta o na orientação e apontam, novamente, o
deslocamento do usuário ao PS do HU-USP para repassar a sonda nasoenteral,
como algo oneroso acrescido do julgamento dos profissionais.
No discurso abaixo, E5 representa os questionamentos advindos dos
profissionais de saúde do PS, na ocasião de perda de sonda em domicílio:
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E5 - A vinda para o PS, a demora do atendimento, os
questionamentos [por parte da equipe do PS], por exemplo: “por
que sacou”, “tem que fazer isso, tem que fazer aquilo” [em tom
de julgamento].

A narrativa de E4 demonstra que a fixação da sonda nasoenteral configurase como um desafio para os cuidadores, revelando se tratar de uma questão
emergente no que tange à orientação para o cuidador/familiar.
E4 – Geralmente, nós perguntamos: - “Como está a troca da
fixação da sonda?” Aí eles respondem: - “Ah, a troca foi na sua
última visita!” Então, se nossas visitas são semanais, pode ter
certeza que trocaremos nesta semana e na semana que vem de
novo. Isso acontece na grande maioria dos casos, porém,
percebo que se nós [profissionais] não trocarmos, dificilmente os
cuidadores/familiares farão.

As falas de E4 e E7 sugerem determinadas formas de comunicação que
podem auxiliar o cuidador/familiar na compreensão das orientações que são
realizadas para o manejo da NED:
E4 - Acredito que com relação às orientações para o cuidador,
somos bem claros, acho que até meio repetitivo. Às vezes,
alguns pacientes devem pensar “lá vem falar de novo, falando a
mesma coisa”... Mas, considero ser melhor pecar pelo excesso
do que pela falta.
E7 - Então, eu acho que toda vez que você conversa com um
familiar ou com o paciente, você tem que falar e perguntar: - “O
que você entendeu do que eu falei?”, faz toda a diferença. Às
vezes, você fala “A” e pergunta para o doente: - “O que você
entendeu?”, e ele te responde “B”. Nesses casos, eu falo: “Vamos conversar tudo de novo”, até o doente/família
compreender o que estou falando.

De acordo com Peduzzi et al. (2016), a atenção interprofissional colaborativa
e centrada no paciente/usuário é um modo de reconhecimento da autonomia e
singularidade dos sujeitos engajados no cuidado e destaque dos usuários na
produção social de sua saúde.
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6.4.2 A percepção dos cuidadores/familiares
Nesta categoria, são abordadas as percepções dos cuidadores/familiares com
relação a seu papel no manejo da NED e as relações estabelecidas com a equipe
de profissionais de saúde do PAD.
Os cuidadores/familiares e usuários entendem que a AD propicia uma relação
de profundo vínculo entre trabalhador e usuário, valorizando o trabalho dos
profissionais de saúde e considerando-os uma referência às questões relacionadas
à sua saúde (Kerber, Kirchhof, Cezar-Vaz, 2010).
Dessa forma, os depoimentos dos cuidadores/familiares evidenciaram o
reconhecimento de uma parceria e confiança nos profissionais de saúde do PAD:
E10 - Sou bem chata, muitas vezes, eu incomodo até demais as
“meninas” que me ajudam [enfermagem PAD]. Ligo sempre que
tenho dúvidas, não faço nada quando tenho dúvidas. Sempre
vou atrás para evitar fazer coisas erradas. Tanto é que teve um
dia que a enfermeira me disse que ia dar alta do PAD para minha
irmã, e eu pedi para ela: - “Pelo amor de Deus, não dê alta, não!”
[risos].
E17 - Agora, eu já troco sem problemas. Eu sei tirar, limpar,
colocar, encher o balãozinho, igualzinho o que elas fazem [as
enfermeiras]. Fui aprendendo nesses 5 anos, sempre repetindo
a mesma coisa, fazendo a mesma coisa.

No que tange ao manuseio da sonda, destaca-se a figura do enfermeiro nos
discursos de E14, E15 e E17:
E14 - A enfermeira do PAD me explicou como era o processo do
teste do balão [para verificar se não está furado] da sonda e,
hoje, eu faço com facilidade, não tenho problemas com isso.
E15 - A enfermeira do PAD quando veio aqui, eu tirei algumas
dúvidas. Ela me ensinou o “negócio” da seringa e de colocar no
copo também. Põe um pouquinho de água e põe no copo para
ver se faz bolha para ver se está no lugar. Foi isso o que eu
aprendi [risos].
E17 - A enfermeira vinha aqui em casa, prestava o cuidado e me
ensinava. Quando ela perdeu a sonda, quem veio correndo me
acudir foi a enfermeira do PAD.
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Nas narrativas que se seguem, transparecem o estabelecimento da
autonomia e confiança na atividade de cuidar do usuário em NED e o sentimento
de satisfação por parte dos cuidadores/familiares.
E9 - Eu gosto de cuidar dela, eu me sinto bem cuidando...
E10 - Com relação à sonda é muito tranquilo. Tanto é que eu até
já troquei a sonda sozinha. Para mim, eu sabendo da
necessidade da minha irmã em repassar a sonda, eu encarei e
pensei: - “Eu vou fazer!” Porque eu sou assim, mesmo que doa
em mim, mas há necessidade, eu vou fazer!
E13 - Cuidar do meu filho é muito bom! É a melhor coisa do
mundo, na minha vida... Eu mesma coloco a sonda se for
preciso. Para mim, nas trocas de gastrostomia aqui em casa,
veja, eu nunca tive problema.

Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2012c), o processo de educação
permanente em saúde é pautado na realização de ações que visem à
transformação das práticas profissionais e do processo de trabalho, a partir das
necessidades de saúde de usuários e da população.
A fala de E17 demonstra a atuação por parte da equipe interprofissional com
relação às orientações da NED, porém sugere que a prática, atualmente, adotada
para orientação dos cuidadores/familiares pode ser revista, como cita a seguir:
E17 - A equipe do hospital até me ensinou, só que, acho que
deveriam ensinar “fazendo”, ou seja, você olhando passo a
passo.

Lacerda (2010) assevera que a capacitação para a autonomia do indivíduo e
sua família demanda um serviço de saúde sistematizado com acompanhamento,
com supervisão, com estabelecimento de um tempo para a realização do cuidado
no contexto domiciliar e também com objetivos definidos.
Santos e Penna (2009) concluíram que a educação em saúde promove a
emancipação dos sujeitos, a partir da construção de uma consciência crítica e
reflexiva sobre os saberes.
Dessa forma, Peter et al. (2015) citam que a adoção de ferramentas de
suporte para a educação em saúde resulta no aumento da confiança e segurança
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por parte dos usuários e cuidadores/familiares na realização dos cuidados e,
consequentemente, melhores desfechos em saúde.

6.5 A ARTICULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO AO
USUÁRIO EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL DOMICILIAR: do
ideal ao real
Para o êxito no estabelecimento e manutenção do usuário em TNED, é
imprescindível considerar a articulação e organização dos serviços de saúde, bem
como a elaboração de diretrizes clínicas destinadas ao atendimento das condições
crônicas de saúde, com a participação de diversos atores.
A organização da atenção e da gestão do SUS ainda hoje se caracteriza por
intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas, existindo
incoerência entre a oferta de serviços e as necessidades de atenção. O modelo de
atenção não tem acompanhado a mudança do perfil epidemiológico da população,
na qual há ascensão de doenças crônicas, mostra-se inadequada para enfrentar os
desafios postos por essa situação de saúde (Brasil, 2010; Mendes, 2011).
Carvalho et al. (2015) reiteram que o atual modelo de atenção à saúde ainda
é fragmentado, resultando em um sistema frágil e vulnerável, uma vez que suas
ações são direcionadas para as condições agudas, desconsiderando a importância
da atuação dos serviços da atenção primária.

Nesta categoria, os participantes externaram que a prática atual da TNED não
é a almejada, uma vez que fatores socioeconômicos e a articulação com órgãos
governamentais comprometem os aspectos relativos à via de acesso ideal, à
aquisição e à oferta da dieta, repercutindo na qualidade de vida do usuário e do
cuidador/familiar.
As narrativas abaixo corroboram essa assertiva:
E1 - Outro ponto que dificulta a aquisição da dieta
industrializada: é que o pessoal da SES/SP “muda” conforme o
governo, às vezes, dentro do próprio governo muda de três a
quatro vezes.
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E1 - Eu acho que a TNED de nossos doentes não é a ideal.
Principalmente, em relação à sonda. Praticamente, 100% dos
nossos pacientes com sonda [nasoenteral] não conseguem
administrar de forma adequada a alimentação, seja por falta de
dinheiro ou porque usam a dieta artesanal, assim, a tendência é
desenvolver as deficiências, como desnutrição, anemias e
outros tipos de doenças.
E4 - Aqui no PAD tem paciente que não tem condições de
comprar a dieta industrializada, então, a opção será a dieta
caseira. Mesmo que não seja tão eficaz, mas... é a que tem...Vai
muito de acordo com cada caso. Às vezes, nós recebemos
alguma doação, nós repassamos, fazemos um mapeamento de
quem tem menos condições.

Os participantes E8, E13 e E12 relataram experiências negativas em relação
à necessidade de locomoção para repassar a sonda e a assistência no ProntoSocorro:
E8 - No PS do HU-USP, colocaram uma sonda com um “arame”
dentro da sonda [o arame se trata do fio-guia]. Isto foi na última
vez, e como a gente não tem experiência nessa parte, nós o
trouxemos com essa sonda. Esta experiência foi “feia”, viu?
Fiquei apavorada.
E13 - Quando ele voltou para casa, onde eu realmente iria cuidar
sozinha, a sonda saiu algumas vezes. O balão [da sonda]
estourava, e eu corria com ele na mesma hora. Era um
transtorno pois, muitas vezes, eu não tinha como chegar ao
hospital [não tinha meios de transporte disponíveis].
E12 - Ele arrancou a sonda umas três ou quatro vezes, ele
mesmo arrancou. Tive que levá-lo ao hospital, para eles [equipe
do PS] colocarem uma nova sonda. Na hora, fiquei meio
desesperado [risos].

Para enfatizar a necessidade de locomoção, os cuidadores/familiares
recorrem à rede social de apoio e ao serviço de atendimento móvel, conforme
discorrem E9 e E16:
E9 - Um dia, eu precisei do SAMU e o pessoal, me orientou a
colocar uma “meinha” nela, como se fosse vestir a mão com
cada par de meias. Isto foi na época que a sonda saía muito,
mas aí melhorou, graças a Deus!

As categorias oriundas das narrativas: Fase 2

E16 - ...Tampei a sonda e corri para o hospital. Fui de carro com
um colega meu que tinha chegado aqui [em casa].

Por outro lado, E11 avalia, de forma positiva, o atendimento realizado pelo
PS:
E11 - Chegando lá, o atendimento foi muito bom, entramos como
emergência, trocaram a sonda e depois fomos embora. Isso
aconteceu no comecinho do ano.

A Portaria GM/MS nº 825/2016 estabelece que o atendimento pelo SAMU ou
equivalente (para município com mais de 40 mil habitantes) é um dos pré-requisitos
para habilitação de um Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Dessa forma, em
razão de situações de maior complexidade ou agravamento do quadro clínico, o
usuário pode receber o atendimento móvel ou ser transferido a unidades de
urgência ou ao hospital.
E6 revela sua experiência com relação à interlocução junto ao órgão
municipal, responsável pela dispensação de insumos, que poderia afetar na
qualidade do cuidado ao usuário em NED:
E6 - .... É um processo lento (sobre a dispensação de insumos
pela prefeitura); montam processo, sem que tenhamos a
previsão de fornecimento...o pedido segue para o almoxarifado
deles, tem que abrir uma cota para cada paciente...; me
explicaram. Então, não é tão automático, daí, a necessidade do
PAD assumir estas cotas de insumos aos pacientes.

Com relação à dispensação de dietas industrializadas pela SES/SP, as
narrativas dos profissionais de saúde revelam que este processo ainda é moroso,
sobretudo, no que se refere aos critérios estabelecidos para o fornecimento da dieta
e documentação exigida, comprometendo as demandas nutricionais dos usuários
e a dinâmica familiar.
E1 - Posso dizer que, recentemente, a Secretaria Estadual de
Saúde do Estado de São Paulo (SES) começou a fornecer uma
dieta industrializada. Só que, os critérios de fornecimento são
muito limitados. Existe uma série de coisas que somos obrigados
a cumprir para pleitear a dieta... Enfim, também existe um critério
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da própria SES em relação à via SNE e GTT. De modo geral, se
o sujeito está com uma SNE, eles oferecem um período de dieta,
mas existe uma pressão para fazer uma GTT no paciente para
que a família consiga fazer uma alimentação artesanal. Não é
um processo tranquilo, é trabalhoso, viu? Não é qualquer um que
tem ânimo e paciência para seguir todo este caminho. Eu acho
que eles sempre têm em mente fazer esta “cobrança”. Porque
não querem fornecer a dieta industrializada.
E3 - Uma coisa que demora, é a dieta industrializada. Demorou
a chegar aqui, mas é porque vem do SUS.
E4 - Acho que poderia ter suplementos e fórmulas prontas mais
baratas, pois nem todo mundo possui condições de comprar.
Porque para pedir pelo governo é um processo longo, moroso,
não é assim?
E7 - Aqui no PAD, o que acontecia anteriormente, quando
solicitávamos a dieta industrializada para a Secretaria de Saúde
do Estado, parecia ser mais fácil. Hoje em dia, eles questionam
demais.... Me pergunto por que estão fazendo isso, de certa
maneira dificultando o acesso?... Nos últimos 4 meses, era um
processo bem “suave”, porém estamos enfrentando algumas
dificuldades de conseguir as dietas pelo Estado.

Os cuidadores/familiares corroboram os profissionais, pontuando a mesma
problemática:
E10 - Porque, logo em seguida, eu entrei com o processo judicial
e eles me concederam. Em 20 e poucos dias a dieta chegou e,
por isso, eu não passei por esse “perrengue” [de fazer a dieta
caseira]. Dificuldade de preparar a dieta industrializada, eu
nunca tive.
E16 - ... a SES mandava a dieta que tinham e ela não pode tomar
qualquer dieta. Então, ela não se adaptava e toda vez que eu
dava, ela ia para o hospital, porque o “organismo” dela não
aceitava.

É importante mencionar que E16 citou que obtém a dieta industrializada por
meio do corpo de voluntários do HU-USP, indicando mais um problema para os
usuários que não se adaptam à dieta padronizada pela SES/SP:
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E16 - As voluntárias do hospital que me ajudam para conseguir
a dieta que ela usa. E sempre tem. Quando acaba, eu ligo para
a assistente social e depois de uns 2 ou 3 dias ela me liga de
volta para buscar a dieta no PAD.

O discurso de E6 apontou possíveis lacunas sobre as políticas públicas
vigentes, no que se refere à dispensação de dieta industrializada e insumos para a
NED:
E6 - Destaco a falta de política pública efetiva para dar conta
dessa demanda. Esse suporte que a Secretaria [SES] dá é muito
frágil, e a prefeitura não conta com essa modalidade de insumo.

Zaban e Novaes (2009) reafirmam a necessidade da elaboração de leis
nacionais que embasem e promovam o desenvolvimento da NED com o objetivo
de estabelecer os benefícios dessa modalidade de cuidado.
Frente aos depoimentos, percebemos a relevância de articulação entre os
diferentes serviços que compõem a rede de atenção à saúde do usuário do SUS
para condução e sucesso da TNED.
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7 ANÁLISE INTERPRETATIVA À LUZ DO REFERENCIAL
TEÓRICO
O referencial teórico adotado para a interpretação dos achados qualitativos foi
referente às condições crônicas em saúde, fundamentado no modelo proposto por
Edward H. Wagner e nominado de Chronic Care Model (CCM) - Modelo de Atenção
Crônica (MAC), considerando que este envolve os elementos basilares explicitados
pelos cuidados contínuos aos usuários em TNED, a interação entre usuários e
profissionais de saúde e a rede de atenção à saúde.
Considero oportuno mencionar o conceito de condição de saúde para
adentrarmos nas questões relativas às condições crônicas. Nessa direção, Mendes
(2012, p.31 e 32) descreve:
“As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na
saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos
persistentes e que exigem respostas sociais reativas ou proativas,
episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de
atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias.
Ademais, condição de saúde vai além de doenças por incorporar certos
estados fisiológicos, como a gravidez, e os acompanhamentos dos ciclos
de vida, como o acompanhamento das crianças (puericultura), o
acompanhamento dos adolescentes (hebicultura) e o acompanhamento
das pessoas idosas (senicultura) que não são doenças, mas são
condições de saúde de responsabilidade dos sistemas de atenção à
saúde”.

A condição crônica de saúde é entendida como qualquer condição que exija
cuidados contínuos para usuários e suas interações com o sistema de saúde
(Wagner, 1998).
Com o objetivo de estabelecer um modelo que atenda a estas condições de
saúde, o MacColl Institute for Healthcare Innovation, nos EUA, por meio do projeto
Improving Chronic Illness Care estabeleceu o Chronic Care Model (CCM).
Este modelo é estruturado em dois eixos (comunidade e sistema de atenção
à saúde), englobando seis componentes, perpassando pelas pessoas, pelas
interações, na busca de resultados clínicos e funcionais, conforme explicitados na
Figura abaixo.
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Figura 6 – Modelo de cuidado às condições crônicas do MacColl Institute for Healthcare
Innovation.

Fonte: Wagner EH, 1998. Autorização de imagem cedida pelo American College of Physicians.
Tradução para o português realizada por Mendes, 2011.
"Copyright 1996-2017 The MacColl Center. The Improving Chronic Illness Care program is supported by The
Robert Wood Johnson Foundation, with direction and technical assistance provided by Group Health's
MacColl Center for Health Care Innovation".

Os elementos do sistema descritos no CCM têm por objetivo apoiar o
desenvolvimento de uma população de usuários informados e motivados e equipes
de saúde preparadas e proativas e requer um sistema de saúde organizado e
integrado aos recursos disponíveis na comunidade (OPAS, 2015).
Nessa perspectiva, objetiva-se a organização do cuidado, tendo como
protagonista o usuário/familiar, atuando como um elemento ativo, que interage com
os profissionais de saúde em busca da capacitação ao autocuidado e à autonomia,
culminando em melhores resultados para sua saúde.
No eixo Sistema de Atenção à Saúde, a organização da atenção à saúde
é uma parte relevante do modelo que abrange os componentes da prática clínica e
recorre ao emprego da liderança e da concessão de incentivos para melhorar a
qualidade da atenção (OPAS, 2015).
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Nesta pesquisa, os participantes revelaram aspectos envolvendo o Sistema
de Saúde e sua organização:
E6 - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), conta com a
Comissão de Farmacologia da Secretaria do Estado de Saúde,
que regula os critérios para concessão de dietas; em reunião
com a participação do coordenador do PAD, foi orientado que
fornecem dieta aos pacientes com desnutrição grave e sonda
nasoenteral. Se o paciente não apresentar o estado nutricional
“precário”, no máximo, fornecem um complemento nutricional.
E6 - Realizamos encaminhamentos ao programa de insumos,
solicitando o material discriminado pela enfermagem, mas isso
é um processo lento; montam processo, sem que tenhamos a
previsão de fornecimento...

Segundo o Caderno de Atenção Domiciliar (Brasil, 2013), a integralidade da
assistência é garantida pelo grau de comunicação entre os serviços de saúde, que
possuem diferentes papéis. A comunicação perpassa por regras e normas,
protocolos, sistemas de referência e contrarreferência e centrais de regulação,
compondo uma rede de cuidados.
O autocuidado apoiado é compreendido como o conjunto de atividades que
uma pessoa deve se comprometer a realizar para viver bem possuindo uma ou
mais

condições

crônicas,

adquirindo

confiança

para

cuidar-se

física

e

emocionalmente, gerenciando a terapêutica proposta para atingir melhores
condições de saúde (OPAS, 2015).
Nesse sentido, a equipe de profissionais de saúde desempenha o papel
preponderante ao elaborar e consolidar junto ao usuário/família o plano de cuidado,
bem como o monitoramento das atividades (Mendes, 2011).
Abaixo, seguem as falas que evidenciam as práticas do autocuidado apoiado:
E2 - Vejo que a equipe como um todo tem uma grande
preocupação, que o cuidador saia com um maior número de
informações e com bastante treinamento. Eventualmente,
evidenciamos que o cuidador não comparece quando é
convocado, ou comparece um familiar que não é o que será
designado para os cuidados do paciente.
E16 - Em casa, sou eu quem “mexo”, tudo sou eu, então, eu
acho mais prático, mais seguro.
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Os profissionais de saúde necessitam organizar a atenção em torno do
usuário, cuidador/familiar. Nessa ótica, a prevenção dos agravos à saúde e o
monitoramento das condições de saúde são fundamentais, todavia as ações
deverão ser pactuadas a partir das necessidades e expectativas dos indivíduos,
contando com os recursos da comunidade (OPAS, 2015).
As narrativas de E5 e E13 apontam elementos que evidenciam o cuidado
centrado no paciente e na família:
E5 - Nós estamos visitando uma casa, nós somos visitas, então
não podemos querer que seja igual ao hospital que seja parecido
com a outra família....- Nós precisamos redobrar a atenção para
essas famílias cuidadoras. Porque, as dificuldades são muitas,
principalmente, na sonda nasoenteral que, é a fixação da sonda
e as complicações.
E13 - Um fato marcante para mim foi só no começo, quando ele
veio para casa, e eu não tinha essa experiência que tenho hoje,
e que foi o PAD que me ensinou.

As narrativas de E6 e E10 destacam a importância do processo de
amadurecimento dos familiares/usuários com relação ao estabelecimento dos
cuidados domiciliares. Além disso, atribuem à equipe dos profissionais de saúde o
papel

de

acolher

as

inseguranças

e

as

singularidades

de

cada

usuário/cuidador/família.
E6 - Tem uma questão que acho importante: muitas vezes as
equipes falam “a família está resistente em levar o paciente para
casa”.... A família precisa de um tempo, alguns dias, não sei ao
certo determinar quanto, varia de uma família para outra para
que ela possa se “aclimatar” a essa nova situação.
E10 - O cuidador precisa disso, do apoio.

Os cuidadores/familiares externaram sentimentos de autoconfiança no que
tange ao processo de cuidado em domicílio, a partir de um plano de cuidado
proposto pela equipe interprofissional do PAD:
E15 - Aprendi a colocar os alimentos, a alimentação dela e
depois lavar a sonda para não entupir. De vez em quando
colocar a seringa e puxar para ver se está saindo líquido, para
ver se está no lugar direitinho. Eu aprendi a fazer a dieta, que
eu também não sabia. Aprendi a manusear a sonda.
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E16 - Agora está tudo bem! Não tive problemas com ela não
[gastrostomia]. Às vezes “pula” [sai], neste caso eu mesma
coloco, se estoura [o balão da sonda] eu pego a sonda no PAD
e troco e assim vai. Para mim é tranquilo e sossegado trocar em
casa.

Mendes (2012) afirma que a efetividade do autocuidado está além de dizer
aos usuários o que devem fazer. Deve-se reconhecer o usuário como o centro na
atenção à saúde, utilizando programas de apoio que possam prover informações,
suporte emocional e estimular comportamentos que promovam a convivência com
as condições crônicas.
A educação em saúde configura-se como um facilitador para a capacitação
da comunidade, promovendo a saúde e permitindo uma relação dialógica entre
usuários e trabalhadores de saúde. Desse modo, com o intuito de desenvolver as
ações, faz-se necessário o conhecimento das práticas educativas que, visam a
contribuir para melhora de várias doenças, sobretudo, as crônicas (Cervera,
Parreira e Goulart, 2011).
O desenho do sistema de prestação de serviços envolve a organização da
atenção à saúde com base na APS objetivando definir as funções e atividades dos
e entre os membros da equipe, realizar a estratificação de risco, assegurar a
atenção proativa, realizar o acompanhamento periódico dos usuários e criar redes
integradas de prestação de serviços de saúde (OPAS, 2015).
Outrossim, a necessidade do trabalho em equipe e a presença de
profissionais das diferentes áreas do saber são ressaltadas na grande maioria dos
modelos de cuidados crônicos.
E1 - E, graças a Deus, a gente tem a assistência da fono, que
eu acho importantíssima nos casos de pacientes com sonda
enteral e a gente tem a enfermagem do PAD, que é muito
preparada para isso.
E2 - Aqui é um lugar que a gente consegue trabalhar em equipe.
Nós funcionamos muito bem, não dependo de um
encaminhamento só do médico, qualquer profissional que vai à
casa do paciente e constate que tenha alguma demanda para
mim, vai me comunicar o caso.
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E3 - Então a gente [fisioterapia] vai, orienta por um tempo,
orienta a parte respiratória e acompanha se está estável,
acabamos espaçando [as visitas].

De acordo com a Organização Pan-americana de Saúde – OPAS (2015) é
essencial, que os membros da equipe de saúde colaborem entre si, estabelecendo
parcerias entre usuários/cuidador/familiar, no sentido de estabelecer planos, metas
e estratégias de implementação de ações centradas nas necessidades, nos valores
e nas preferências dos usuários.
E5 - Quando os pacientes são antigos a própria família já troca
a sonda de GTT, comunica ao PAD, usa a sonda reserva que
deixamos em domicílio para que não tenha a perda da estomia
[fechamento].
E10 - Eu creio que para ter este tipo de cuidado, realmente, se
faz necessário o apoio que o PAD oferece. Já vi várias pessoas
que colocam a sonda e depois eles não têm alguém que venha
trocar, não têm a manutenção da “coisa”, entendeu? E não ter
este tipo de apoio é bem preocupante.

O suporte às decisões diz respeito às ações de apoio à equipe de saúde
representadas pela divulgação de diretrizes baseadas em evidências, que devem
ser implantadas e propagadas a todos os níveis de atenção. Cabe, ainda, à equipe
praticar, elaborar ou adaptar e avaliar as diretrizes, incorporando o usuário nessas
atividades no intuito de melhoria contínua da qualidade.
Para subsidiar esse componente, Mendes (2012) recomenda o emprego de
protocolos assistenciais, a integração entre especialistas, a educação permanente
e a oferta regular de educação em saúde aos usuários e familiares.
E2 - .... Os profissionais que estão sempre se reciclando com
mestrado, doutorado e com pós-graduação.
E6 - Posso te dar um exemplo: se eu não sei uma informação,
pergunto à enfermeira, se ela não sabe, ela vai perguntar ao
médico. E ainda existe uma discussão em grupo, que são as
reuniões. O trabalho em equipe aqui é bem grande.
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O discurso de E5 revela que, apesar de seguir um protocolo institucional,
baseado em evidências, este necessita ser revisto, pois os profissionais, o usuário
e o cuidador/familiar enfrentam dificuldades relacionadas à prática recomendada.
E5 - ...Até alguns anos atrás, a sonda era repassada em
domicílio, hoje, o tipo de paciente que nós atendemos, que é o
acamado, o crônico... E fora, a estrutura domiciliar, a parte
estrutural da casa, isso dificulta a retirada do paciente para vir
ao PS para repassar [a sonda] e também tem a regulamentação
que hoje é proibido repassar em domicílio.

No CCM, Os sistemas de informação clínica, promovem a organização de
dados relativos à população contribuindo para identificar as necessidades dos
usuários, planejar a atenção ao longo do tempo, monitorar a respostas ao
tratamento e avaliar os resultados relativos à saúde. Nesse aspecto, a informação
pode ser registrada por meio eletrônico ou físico/impresso, sendo também um
recurso para apoiar as estratégias de melhoria (OPAS, 2015).
Mendes (2012) advoga que as informações em prontuário eletrônico, agilizam
a organização das condições de saúde de modo estratificado, gerenciam as
atividades da equipe de profissionais, bem como dos usuários.
E5 - Também são anotadas [as informações provenientes do call
center] no prontuário do paciente, isso tem resolvido muito
nessas situações.

O prontuário é um documento fundamental e obrigatório para o registro das
informações referentes ao paciente/usuário. Na atenção domiciliar, recomenda-se
que seja preenchido em duas vias, uma permanecendo no domicílio e outra junto
à equipe (Brasil, 2012a).
No eixo Comunidade, os recursos constituem-se no componente mais
amplo do Modelo, uma vez que congregam o sistema de saúde, famílias e
domicílios, os empregadores, as organizações religiosas, comunitárias, serviços
sociais e educacionais e outras instâncias da comunidade (OPAS, 2015).
As narrativas de E10 revelam a importância da utilização de recursos da
comunidade e do sistema de saúde para o profícuo estabelecimento do cuidado
aos usuários em TNED:
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E10 - Sabe, tenho uma boa rede de apoio, graças a Deus. A
Equipe Mínima de Assistência Domiciliar – EMAD [equipe de AD
ligada à UBS da região] é muito legal, o PAD também [risos].
E10 - Fiz a dieta caseira por pouco tempo, não chegou a uma
semana. Logo que foi dada a dieta para ela, uma vizinha faleceu,
infelizmente. E ela tinha a dieta industrializada. A família tinha
comprado dieta para 2 meses e me doaram.

Dado o exposto, apresento a Figura 7, representando o processo de cuidar de
usuários em TNED, na ótica dos profissionais de saúde e dos cuidadores/familiares,
inspirada nos achados do Capítulo 4 e no presente Capítulo.
Figura 7 – O cuidar de usuários em terapia de nutrição enteral no domicílio

A prática educativa na
atenção à saúde de usuários em
terapia nutricional domiciliar:
proposta de intervenção

A prática educativa na atenção à saúde de usuários em terapia nutricional domiciliar:
proposta de intervenção

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode darse fora da procura, fora da boniteza e da alegria.”
Paulo Freire

8 A PRÁTICA EDUCATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE DE
USUÁRIOS EM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR:
proposta de intervenção
A trajetória percorrida ao longo desta investigação possibilitou verticalizar o
conhecimento relativo à TNED de usuários admitidos no PAD/HU-USP, analisar
seu seguimento, delineando aspectos referentes às condições de saúde e
indicadores de resultado no cenário do estudo.
Ao resgatar o conteúdo das narrativas dos profissionais de saúde e dos
cuidadores/familiares, a ambiência em domicílio e os recursos materiais e
educativos destinados ao processo de cuidar, percebi como elementos marcantes
os protocolos institucionais, o manejo da sonda gástrica e os processos tradicionais
de orientação ao cuidador/familiar, que contemplam as orientações realizadas
durante as visitas e entrega de material impresso.
Assim, passei a refletir e buscar na literatura científica estratégias destinadas
à educação de usuários vivendo uma condição crônica de saúde, as quais
pudessem fomentar aspectos de autocuidado e da autonomia, de acordo com o
grau de dependência, assim como qualificar o cuidado, vislumbrando uma melhor
qualidade de vida do cuidador/familiar.
Nesse percurso, deparei-me com o referencial de literácia em saúde e com a
ferramenta de educação em saúde nominada Teach-Back, considerando-os como
essenciais para a construção da proposta de intervenção aqui apresentada.
De acordo com a WHO (1998), a literácia em saúde representa as habilidades
cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos
para acessar, compreender e empregar as informações, com o objetivo de
promover e manter sua saúde.
O Institute of Medicine (2004) define literácia em saúde, como o grau que cada
indivíduo possui para obter, processar e compreender as informações de saúde e
dos serviços, para poder tomar decisões correspondentes às suas necessidades.
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SØrensen et al. (2012) ao realizarem uma revisão integrativa, definiram que a
literácia em saúde está relacionada à alfabetização e envolve o conhecimento, a
motivação e as competências de um indivíduo para acessar, entender, avaliar e
aplicar as informações de saúde, com o objetivo de tomar decisões no que compete
aos cuidados em saúde e prevenção de doenças para manter ou melhorar a
qualidade de vida.
Isso posto, a ausência de competências na literácia em saúde resultam em
escolhas menos saudáveis e inapropriadas, aumentando os riscos associados à
saúde,

impactando,

negativamente,

no

autocuidado,

favorecendo

re-

hospitalizações, desperdiçando recursos humanos e financeiros no sistema de
saúde (WHO, 2013).
O estudo realizado nos EUA, por Peter et al. (2015), contou com 469
participantes, portadores de insuficiência cardíaca que receberam algum tipo de
orientação durante a internação hospitalar. Contudo, em 180 participantes adotouse o “Teach-back”, como ferramenta de educação e depois de 1 ano de
acompanhamento desses pacientes, os autores constataram uma redução em 12%
nas taxas de reinternações aos pacientes que receberam as orientações
empregando-se o “Teach-back”.
Sendo assim, a adoção de medidas de educação em saúde voltadas aos
usuários e cuidadores/familiares em TNED podem reduzir as complicações
advindas dessa condição crônica de saúde e melhorar a qualidade e os processos
de trabalho, sobretudo as ações educativas no PAD/HU-USP.
Chang et al. (2015) mencionam que a incidência de complicações do usuário
em NED poderia estar relacionadas ao modelo de educação em saúde adotado em
um serviço e reiteram que os usuários e cuidadores, quando orientados com uma
abordagem educacional direcionada, desenvolvem conhecimentos e habilidades
que melhoram a qualidade do cuidado, podendo até reduzir custos.
É nessa direção que propus-me a desenvolver uma estratégia de educação
em saúde, voltada aos cuidadores/familiares, usuários e profissionais de saúde,
com o objetivo de melhorar os desfechos em saúde dos usuários em TNED,
empregando-se a literácia e a ferramenta “Teach-back”.
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Para Tamura-Lis (2013), os usuários do sistema de saúde beneficiam-se com
a transferência de informações claras, particularmente, em um ambiente de
cuidados de saúde. A educação efetiva do usuário pode ter um impacto significativo
na qualidade dos cuidados e na segurança do paciente, levando a uma maior
satisfação nos serviços de saúde.
A responsabilidade pela educação em saúde reside, tanto no profissional
como na instituição prestadora do cuidado, cabendo a esses a busca contínua de
métodos e estratégias efetivas e eficazes para garantir clareza e compreensão ao
indivíduo que receberá ou realizará o cuidado, em busca de uma prática segura e
de qualidade.
A Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ) publicou, em

2015,

um conjunto de documentos nominados “Health Literacy Universal Precautions
Toolkit” (Brega et al., 2015), com o objetivo de reduzir os eventos adversos do
cuidado na atenção primária, melhorar a informação e apreensão do conhecimento
pelo usuário/familiar/cuidador, independentemente, do grau de literácia em saúde,
adotando-se o modelo do “Teach-back” como ferramenta para a educação.
Para aplicar a ferramenta supracitada pelos profissionais de saúde, 10 passos
são recomendados, a saber:
 Mantenha atitude e tom de voz acolhedores;
 Utilize uma linguagem acessível e faça contato visual;
 Use linguagem clara;
 Peça para o usuário explicar o que entendeu, com suas próprias palavras;
 Não faça perguntas abertas;
 Evite perguntas que possam ser respondidas com sim e não;
 Enfatize que a responsabilidade é sua em transmitir uma informação clara;
 Caso o usuário/familiar/cuidador não realize o que lhe foi orientado
corretamente, explique novamente e verifique, quantas vezes for
necessário;
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 Utilize material impresso com linguagem clara para apoiar a orientação; e
 Documente

o

emprego

do

“Teach-back”

e

a

resposta

do

usuário/família/cuidador.

Kornburger et al. (2013) asseveram que o “Teach-back” é uma estratégia
valiosa, fácil, compreensível e efetiva que apoia a equipe de profissionais de saúde
e promove segurança e qualidade assistencial a usuários e familiares. Nesses
estudos, observou-se que a utilização dessa ferramenta aprimora a prática dos
enfermeiros, uma vez que possibilita a verificação da compreensão de usuários,
corrigindo os desvios de informação e o desenvolvimento de habilidades para os
cuidados domiciliares.
Ao adotar essa estratégia, o profissional encoraja e engaja os pacientes e
famílias no processo de aprendizado, apoiando o cuidado centrado no paciente e
na família.
Dentre os materiais educativos passíveis de emprego do “Teach-back”,
encontram-se: os folhetos, manuais, mídias, cartazes dentre outros.
Uma das premissas desse método é a linguagem clara, informal e de fácil
entendimento, exemplificado no Quadro 2, a seguir:
Quadro 2 – O que é uma linguagem clara e simples?
Linguagem simples é o uso de uma linguagem familiar, utilizada no dia a dia, de forma
que o paciente/usuário possa entender o que você está explicando.
AO INVÉS DE

DIGA

Hipertensão

Pressão alta

Modificar

Mudar

Fratura

Osso quebrado

Oral

Pela boca

Deambular

Andar

Ótimo

Melhor caminho

Negativo

Resultado bom ou ruim

Dieta

O que você come

Fonte: Always use “Teach-back” (2017). Tradução de responsabilidade da autora.
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Nos quadros que se seguem, encontra-se a proposta elaborada nesta
investigação, pautada na literácia em saúde e na ferramenta de educação em
saúde “Teach-back”.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO – LITERÁCIA EM SAÚDE
Esta proposta tomou por base o material existente no PAD/HU-USP, no que
tange aos cuidados com sondas, estomias e alimentação e administração de
medicamentos por meio das sondas, que compõem os manuais: Cuidando do idoso
em casa: cuidados de enfermagem e Cuidando do idoso em casa: alimentação,
exercícios, comunicação e medicamentos.

1- Manual - Cuidando do Idoso em casa: Cuidados de Enfermagem.
Cuidados com sondas e estomias (Sportello, Hashimoto, Tartarotti,
2013).

A SONDA NASOENTERAL - SNE
TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO

É um tubo de material flexível que auxilia na
alimentação de pessoas que não conseguem
alimentar-se pela boca. Isso pode ocorrer em
pacientes que sofreram Acidente Vascular
Encefálico (Cerebral) (AVE/AVC), neoplasias
do esôfago ou estômago, pneumonia
aspirativa, fístulas digestivas, doenças crônicas
ou demências como Doença de Alzheimer e
Doença de Parkinson.

É um tubo flexível que ajuda na alimentação
das pessoas que não conseguem comer pela
boca. Isso pode acontecer em pessoas que
tiveram um acidente vascular cerebral
(derrame), câncer no esôfago ou estômago,
problemas no pulmão e outras doenças, como
as demências (esquecimento ou não se
lembram de situações ou fatos).

O procedimento de colocação da sonda é
SEMPRE realizado no Hospital, pois é
necessário realizar uma radiografia (raio- X),
que será avaliada pelo médico, para
confirmação da posição correta da sonda. É um
procedimento dos profissionais Enfermeiros ou
Médicos, sempre após Prescrição Medica.
É importante ter alguns cuidados para a
segurança do paciente com a sonda em
posição gástrica, ou seja, quando for indicado
que ela permaneça no estômago:

A sonda deve ser sempre colocada no Hospital,
porque precisa fazer uma radiografia (raios X),
que será vista por um médico, para que ele
possa confirmar se a sonda está na posição
correta.
É um procedimento que só pode ser feito por
enfermeiros ou médicos e sempre precisa ter
um pedido do médico.
Para que a pessoa não corra riscos e fique em
segurança, é muito importante que a sonda
fique no lugar correto, que é no estômago.
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TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO

1 – CUIDADOS PARA MANTER O
POSICIONAMENTO CORRETO DA SONDA:

1 – CUIDADOS PARA MANTER A SONDA NA
POSIÇÃO CORRETA:



Mantenha sempre a sonda fixada no nariz
e na testa ou então no nariz e atrás da
orelha;



Sempre prenda a sonda no nariz e na testa
ou no nariz e atrás da orelha;





A asa do nariz não deve permanecer
tracionada (puxada) após a fixação, pois
favorece a formação de feridas;

A asa do nariz não pode ficar “puxada”
depois da fixação, porque isso pode formar
uma ferida;





Troque o adesivo que está fixando a sonda
sempre que necessário. Para que o
adesivo tenha melhor aderência, você deve
limpar a pele antes de aderí-Io com uma
solução alcoólica, como demaquilante;

Troque o adesivo (fita) que fixa a sonda
sempre que for necessário. Para que o
adesivo “grude” melhor, limpe bem a pele
com uma solução com álcool, como um
produto que tira a maquiagem;





Após a passagem da sonda, geralmente, o
profissional faz uma marca com caneta
permanente na sonda, logo abaixo do
nariz. Observe sempre se a sonda está
nesta posição;

Geralmente, depois da passagem da
sonda, o profissional faz uma marca na
sonda, com uma caneta, logo abaixo do
nariz. Observe sempre se a marca que está
na sonda está na mesma posição;





Mantenha as mãos do paciente contidas,
caso esteja agitado, para que ele não retire
a sonda.

Caso o paciente fique agitado, amarre as
mãos dele, de uma forma que não o
machuque, para que ele não retire a sonda.

2 - CUIDADOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE
DIETAS, LÍQUIDOS E MEDICAMENTOS:

2 - CUIDADOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE
DIETAS, LÍQUIDOS E MEDICAMENTOS:

(Vide também o tópico: "Administração de dieta
por Sonda Nasoenteral – SNE ou por
Gastrostomia")

(Veja também o tópico: "Administração de dieta
por Sonda Nasoenteral – SNE ou por
Gastrostomia")



Lave as mãos antes de manipular a sonda.



Antes de mexer na sonda, lave as mãos.



Teste sempre a sonda antes de administrar
qualquer
líquido
(dieta,
suco,
medicamento, água) da seguinte maneira:



Sempre teste a sonda antes de infundir
qualquer
líquido
(dieta,
suco,
medicamento, água), da seguinte maneira:

TESTE N° 1: Aspire a sonda com uma seringa
de 20ml de bico simples. Se retornar conteúdo
gástrico, você pode administrar a dieta. Se não
retornar, faça o teste n° 2.
TESTE N° 2: Abra a sonda e mergulhe a ponta
da sonda em um copo com pequena
quantidade de água. Se NÃO borbulhar, a
sonda está no estômago. Se a ÁGUA
BORBULHAR, NÃO ofereça a dieta e procure
o Hospital, pois a sonda pode estar no pulmão.

TESTE N° 1: Coloque uma seringa de 20ml na
entrada da sonda e puxe o êmbolo. Se você
constatar conteúdo gástrico (líquido que vem
do estômago) na seringa, você poderá
administrar a dieta. Se não observar o retorno
de conteúdo do estômago, faça o teste n° 2.
TESTE N° 2: Abra a tampa da sonda e
mergulhe a ponta da sonda em um copo com
pequena quantidade de água. Se NÃO
borbulhar, a sonda estará no estômago. Se a
ÁGUA BORBULHAR, NÃO ofereça a dieta e
procure o Hospital, pois a sonda poderá estar
no pulmão.

3 - CUIDADOS DE HIGIENE:

3 - CUIDADOS DE HIGIENE:



Lave as mãos antes de manipular a sonda;



Lave as mãos antes de mexer na sonda;



Faça a higiene da boca três vezes ao dia,
utilizando uma escova ou tecido macio,



Faça a limpeza da boca três vezes ao dia,
utilizando uma escova ou tecido macio,
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TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO

com pequena quantidade de creme dental.
Se necessário, utilize tecido macio para
retirar o excesso de creme dental. NUNCA
despeje água ou qualquer líquido na boca
do paciente que não engole, pois ele pode
aspirar e esse líquido ir para o pulmão;


Limpe cuidadosamente e diariamente as
narinas com hastes flexíveis ou tecido
macio e água morna para evitar o acúmulo
de crostas.

com pequena quantidade de pasta de
dente. Se necessário, utilize tecido macio
para retirar o excesso de pasta de dente.
NUNCA coloque água ou qualquer líquido
na boca do paciente que não engole, pois
ele poderá engasgar e esse líquido ir para
o pulmão;


Limpe com muito cuidado e todo dia as
narinas com hastes flexíveis (cotonete) ou
tecido macio e água morna para evitar o
acúmulo de sujeiras.

4 - PONTOS IMPORTANTES CUE VOCE
PRECISA SABER:

4 - PONTOS IMPORTANTES QUE VOCÊ
PRECISA SABER:



A sonda gástrica será trocada em caso de
retirada acidental, entupimento, furo,
vazamentos e/ou conforme Prescrição
Médica;



A sonda gástrica será trocada em caso de
retirada acidental, entupimento, furo,
vazamentos e/ou, conforme a solicitação
do médico;



Nunca recoloque a sonda caso ela saia
acidentalmente;



Caso a sonda saia do lugar, nunca coloque
a sonda de volta;



Se a sonda estiver enrolada na boca, não
tente recolocá-la;



Se a sonda estiver enrolada na boca, não
tente recolocá-la;



Se o paciente referir desconforto durante e
após a ingestão da dieta e se observar que
ele está perdendo peso, procure o serviço
responsável.



Se o paciente referir desconforto durante e
após a ingestão da dieta e se observar que
ele está perdendo peso, procure o serviço
responsável.

GASTROSTOMIA – GTT
TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO

É uma abertura cirúrgica da pele até o
estômago, onde é introduzido um tubo de
silicone, maleável que permite a administração
de dietas ou medicamentos diretamente no
estômago. É indicada para pacientes que não
podem alimentar-se por boca; para pacientes
em uso de SNE por tempo prolongado; por
dificuldade de colocação da SNE; em casos de
obstrução nas regiões por onde passa o
alimento e/ou traumas, entre outros. É um
procedimento
realizado
no
Hospital,
geralmente por via endoscópica.

É uma abertura na barriga, por onde a sonda é
introduzida e que fica dentro do estômago.
Nesta sonda, você poderá administrar a dieta
ou os medicamentos.

Cuidados que você deve observar quando o
idoso for portador da gastrostomia:
(Vide também o tópico: "Administração de dieta
por Sonda Nasoenteral - SNE ou
Por Gastrostomia")

É indicada para os pacientes que não podem
comer pela boca; para aqueles que estão com
a sonda nasoenteral há muito tempo ou que
têm dificuldades para colocar a sonda
nasoenteral.
O procedimento da gastrostomia só poderá ser
realizado no Hospital, geralmente, com ajuda
de um aparelho.
Cuidados que você deverá realizar quando o
paciente tem uma gastrostomia:
(Veja também o tópico: "Administração de dieta
por Sonda Nasoenteral - SNE ou
Por Gastrostomia")
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1 - ADMINISTRAÇÃO DA DIETA PELO
TUBO DE GASTROSTOMIA:

1 - ADMINISTRAÇÃO DA DIETA PELO
SONDA DE GASTROSTOMIA:





Antes de administrar qualquer conteúdo
pelo tubo, verifique se ele está realmente
no estômago. Para isso você deve adaptar
uma seringa na porta de entrada da
alimentação e aspirar (puxar o êmbolo da
seringa para trás).

Antes de colocar qualquer conteúdo pela
sonda, verifique se ela está no estômago.
Para isso, você deverá colocar uma seringa
na entrada da sonda onde vai dar a
alimentação e aspirar (puxar o êmbolo da
seringa para trás).

2 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PELO TUBO:

2 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PELA SONDA:



Use a seringa para administrar o
medicamento, usando a porta de entrada
para medicamentos (quando houver);





Dê preferência ao medicamento em forma
de líquido, se houver disponibilidade do
mesmo prescrito pelo médico. Em casos de
comprimidos, triture-os e dilua em água
filtrada;

Use a seringa para colocar o medicamento,
usando a entrada para medicamentos
(depende do tipo da sonda que o paciente
está usando);



Prefira os medicamentos em forma de
líquido, verifique com o médico se ele pode
receitar a forma líquida. Em casos de
comprimidos, amasse bem e dilua em água
filtrada;



Lave a sonda depois de ter dado o
medicamento com 20ml de água filtrada e
morna.



Lave o tubo após administração do
medicamento com 20ml de água filtrada e
morna.

3 - CUIDADOS COM A PELE:

3 - CUIDADOS COM A PELE:

É muito importante saber que todos os
pacientes que estão se alimentando por
gastrostomia devem cuidar muito bem da pele
ao redor do tubo para evitar irritação, pois
quando isso ocorre, causa dor e desconforto. A
pele ao redor do tubo deve permanecer sempre
limpa e seca. Qualquer vazamento ao redor do
tubo e/ou irritação da pele, você deve avisar a
equipe que assiste o paciente.

Os pacientes que estão se alimentando por
gastrostomia devem cuidar muito bem da pele
em volta da sonda para evitar irritação, pois
quando isso acontece, poderá causa dor e
desconforto. A pele ao redor do sonda deve
permanecer sempre limpa e seca. Qualquer
vazamento ao redor da sonda e/ou irritação da
pele, você deverá avisar a equipe que cuida do
paciente em casa.



Lave as mãos com água e sabonete antes
e após a realização dos cuidados, para
prevenir infecção;



Lave as mãos com água e sabonete antes
e depois dos cuidados, para prevenir
infecção;



Durante a banho, lave a pele ao redor do
tubo com água e sabonete neutro;



Durante a banho, lave a pele ao redor da
sonda com água e sabonete neutro;



Seque bem com uma toalha limpa e macia;



Seque bem com uma toalha limpa e macia;



Realize o curativo da região ao redor da
sonda conforme orientação do enfermeiro
e troque-o sempre que necessário para
evitar o vazamento do suco gástrico e
irritação da pele ao redor;



Realize o curativo da região ao redor da
sonda conforme orientação do enfermeiro
e troque-o sempre que necessário (se
apresentar vazamentos), para evitar a
irritação da pele ao redor;



Pode ocorrer o que chamamos de
Granuloma, que nada mais é que uma
hiperqranulação, ou seja, uma reação
inflamatória desencadeada pela fricção do
tubo no estoma. Nesses casos, você



Pode ocorrer o que chamamos de
“Granuloma”, que nada mais é que uma
hipergranulação, ou seja, uma reação
inflamatória que começa pelo atrito da
sonda com a pele em volta. Nesses casos,
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observará um tecido vermelho vivo ao
redor do tubo que pode sangrar quando
manipulado. Comunique a equipe de saúde
que irá orientá-lo como realizar o curativo
de acordo com medicamentos e soluções
disponíveis.

você observará um tecido vermelho vivo ao
redor da sonda que poderá sangrar quando
manipulado. Entre em contato com a
equipe de saúde que irá orientá-lo como
fazer o curativo.

4 - CUIDADOS COM O BALÃO DO TUBO DE
GASTROSTOMIA:

4 - CUIDADOS COM O BALÃO DA SONDA
DE GASTROSTOMIA:

Uma vez por semana você deve conferir o
volume de água do balão do tubo de
gastrostomia,
pois
pode
ocorrer
o
esvaziamento do balão. Isso pode causar
extravasamento da dieta ou do suco gástrico
causando lesões na pele.

Uma vez por semana você deverá conferir o
volume de água do balão da sonda de
gastrostomia,
pois
poderá
ocorrer
o
esvaziamento do balão. Isso pode causar o
vazamento da dieta ou do suco gástrico, que
poderão causar feridas na pele.

Cada sonda tem um volume ideal para a seu
balão. Esta informação está na embalagem e
na própria sonda. Observe junto ao enfermeiro.
Como conferí-lo:

Cada sonda tem um volume ideal para seu
balão. Esta informação (a quantidade do líquido
que deverá ser introduzido no balão) está na
embalagem e na própria sonda. Observe com
o enfermeiro e pergunte caso tenha dúvidas.



Como conferí-lo:

Lave as mãos com água e sabonete antes
e após a realização dos cuidados, para
prevenir infecção:



Lave as mãos com água e sabonete antes
e depois dos cuidados, para prevenir
infecção:



Segure a sonda perto da barriga do
paciente, sem puxá-la, para evitar a saída;



Aspire (puxe o êmbolo) cuidadosamente e
observe o volume que retorna;

Conecte uma seringa vazia na entrada da
sonda, específica para a acesso ao balão;



Se a volume estiver abaixo daquele que foi
verificado com o enfermeiro, complete-o
colocando água filtrada ou fervida fria.

Aspire (puxe o êmbolo) com cuidado e
observe o líquido que retorna;



Se o líquido estiver abaixo daquele que foi
verificado com o enfermeiro, complete-o
colocando água filtrada ou fervida fria.



Segure a sonda próxima ao abdome, sem
puxá-la, para evitar a saída acidental;



Conecte uma seringa vazia no dispositivo
da sonda específico para a acesso ao
balão;




5 - CUIDADOS GERAIS:

5 - CUIDADOS GERAIS:



A troca do tubo é feita por uma pessoa
treinada ou pelo enfermeiro responsável
pelo paciente. É necessária quando o balão
se rompe e a sonda sai do estômago ou
quando há o entupimento do tubo. Se não
houver tais intercorrências, o tubo será
trocado de acordo com as indicações do
fabricante e as orientações do enfermeiro;





Se o tubo sair do estômago você deve
TESTAR O BALÃO. Se ele não estiver
furado, você deve reintroduzir o tubo na
abertura do estômago, encher o balão com
o volume de água indicado e posicionar
adequadamente o anel aparador próximo
da pele. Caso ele esteja furado, cubra a

A troca da sonda deverá ser feita por uma
pessoa que recebeu orientação do
enfermeiro ou pelo enfermeiro responsável
pelo paciente. A troca é feita quando o
balão estoura e a sonda sai do estômago
ou quando ela entope. Se a sonda não sair
pelas condições acima, ela será trocada de
acordo com as indicações do fabricante ou
da equipe de saúde;



Se a sonda sair do estômago você deverá
TESTAR O BALÃO (veja as orientações no
item 4). Se ele não estiver furado, você
deverá colocar a sonda de volta, na
abertura do estômago, encher o balão com
o volume de água indicado e colocar o anel
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abertura da pele com uma gaze e procure
o serviço de saúde, levando consigo o tubo
danificado para que seja feita troca. Seja
rápido, pois o orifício pode fechar em três
ou quatro horas, sendo necessário novo
procedimento cirúrgico;


Para que o tubo não saia acidentalmente,
coloque uma faixa abdominal e/ou
camisola/camiseta e fixe a roupa para que
o paciente não o puxe. Se necessário,
mantenha as mãos do idoso enluvadas;



Geralmente, você será orientado a verificar
a posição correta pela medida indicada no
tubo. Se o tubo se deslocar para dentro do
estômago, reajuste a posição e o
anel/aparador do tubo, de forma a deixá-lo
a cerca de 2mm da pele e o tubo firme.

próximo da pele. Caso o balão esteja
furado, cubra a abertura da pele com uma
gaze e procure o serviço de saúde, levando
a sonda danificada para que seja feita a
troca. Seja rápido, pois o orifício pode
fechar em 3 ou 4 horas;


Para que a sonda não saia acidentalmente,
coloque uma camisola ou camiseta para
que o paciente não o puxe. Se necessário,
mantenha as mãos do paciente enluvadas.

ADMINISTRAÇÃO DE DIETA POR SONDA
NASOENTERAL OU POR GASTROSTOMIA
TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO



Coloque próximo ao paciente todo o
material
que
será
utilizado
para
administração da dieta ou medicamento;



Coloque próximo ao paciente todo o
material que será utilizado para a infusão
da dieta ou administração do medicamento;



Administre a dieta sempre com o paciente
sentado ou semi-sentado e o mantenha na
mesma posição por aproximadamente 45
minutos após a administração da dieta e/ou
líquidos;





Administre água nos intervalos da dieta, 5
vezes ao dia, conforme orientação da
equipe que assiste o paciente;

Coloque a dieta sempre com o paciente
sentado ou com a cama cabeceira da cama
elevada. Mantenha o paciente na mesma
posição por aproximadamente 45 minutos
depois da administração da dieta e
líquidos;



Dê água nos intervalos da dieta, conforme
a orientação da equipe de saúde;



A dieta deve ser sempre administrada em
temperatura ambiente;



A dieta deverá ser sempre colocada na
sonda em temperatura ambiente;



Observe se durante a alimentação o
paciente apresenta dificuldade para
respirar;
vômitos
ou
regurgitação,
desconforto e distensão abdominal, dor ou
diarreia;



Observe se durante a alimentação o
paciente apresenta dificuldade para
respirar, vômitos, desconforto e “inchaço”
no abdome, dor ou diarreia;





Administre 20 ml de água morna após a
dieta para evitar entupimento;

Coloque 20 ml de água morna após a dieta
para evitar entupimento;





Você pode administrar dieta e líquidos na
SNE e na gastrostomia de duas maneiras:
utilizando seringas de bico simples ou
frascos e equipos próprios;

Você poderá administrar dieta e líquidos
pela sonda de gastrostomia de duas
maneiras: utilizando seringas de bico
simples ou frascos e equipos;





Se for administrar a dieta com seringa,
conecte a seringa sem o êmbolo na porta

Se for administrar a dieta com seringa,
aspire a dieta preparada, conecte a seringa
na entrada de alimentação da sonda; e
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de alimentação da sonda; preencha com a
dieta, respeitando a quantidade prescrita, e
deixe
que
o
alimento
entre
espontaneamente,
sem
que
seja
necessário empurrar;

administre (empurrando o êmbolo) bem
devagar;

Se for administrar a dieta com frascos e
equipos: coloque a dieta no frasco; conecte
o equipo ao frasco de dieta; pendure o
frasco de dieta até um metro acima da
posição do paciente para facilitar o
gotejamento; deixe que preencha todo o
equipo antes de encaixá-lo na sonda. O
gotejamento deve ser ajustado, abrindo a
pinça rolete para que seja lento, evitando
desconforto gástrico e diarreia;
Você deve utilizar uma seringa (ou um
conjunto de frasco com equipo) para
administrar água e outra seringa (outro
conjunto de frasco com equipo) para
administrar dieta. Eles devem ser lavados
com água morna e detergente neutro e
enxaguados abundantemente com água
corrente; secados de forma natural e
guardados em pote limpo, com tampa e
seco quando não estiverem sendo usados.
A limpeza adequada de todos os utensílios
utilizados para o preparo e administração
das dietas evita a sua contaminação.
Sugere-se que você utilize a seringa (ou
conjunto frasco com equipo) da dieta por
três dias antes de desprezá-la e, então,
passe a seringa (ou conjunto frasco com
equipo) da água para administração de
dieta, utilizando nova unidade para água e,
assim sucessivamente. Porém, não deixe
de verificar as indicações do fabricante e as
orientações do enfermeiro.



Se for administrar a dieta com frascos e
equipos: coloque a dieta no frasco; conecte
o equipo ao frasco de dieta; pendure o
frasco de dieta até um metro acima da
posição do paciente para facilitar o
gotejamento; preencha todo o equipo com
o conteúdo da dieta antes de encaixá-lo na
sonda. Controle o gotejamento na pinça do
equipo para que seja lento (gota a gota).



Você deverá utilizar uma seringa (ou um
conjunto de frasco com equipo) para
administrar água e outra seringa (outro
conjunto de frasco com equipo) para
administrar dieta. Eles deverão ser lavados
com água morna e detergente neutro e
enxaguados com água corrente; deixe
secar de forma natural e guarde em um
pote limpo, com tampa, quando não
estiverem sendo usados. A limpeza
adequada de todos os utensílios utilizados
para o preparo e administração das dietas
evita sua contaminação.



A seringa ou o conjunto de frasco com
equipo da dieta deve ser utilizado por 3 dias
antes, de jogá-los. Como sugestão passe a
seringa ou conjunto de frasco com equipo
que foi utilizado para administrar a água,
para administração de dieta, utilizando
nova unidade para água e, assim,
sucessivamente. De qualquer maneira, não
deixe de verificar as indicações do
fabricante e as orientações do enfermeiro.

2- Manual - Cuidando do Idoso em casa: Alimentação, exercícios,
comunicação e medicamentos. “Alimentação através de sondas”.
(Caravaggi et al., 2013).
TEXTO ORIGINAL

TEXTO PROPOSTO

A forma de alimentação mais adequada ao
organismo é a via oral (pela boca). Em algumas
situações especiais, a alimentação oral pode
ser insuficiente ou não ser possível. Nestes
casos, a alimentação deverá ser oferecida
através de sondas.

Em
algumas
situações
especiais,
a
alimentação pela boca poderá ser insuficiente
ou não ser possível. Nestes casos, a
alimentação deverá ser oferecida por meio de
sondas.
A escolha do tipo de dieta, a quantidade e o
fracionamento, que melhor se adequará às
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A escolha do tipo de dieta, volume e
fracionamento, que melhor se adequará às
necessidades nutricionais de cada paciente
que deverá ser feita por um nutricionista. A
dieta deverá ser formulada individualmente,
preparada e administrada com todos os
cuidados de higiene para garantir a sua
qualidade, visando a recuperação e/ou
manutenção da nutrição adequada do paciente.

necessidades nutricionais de cada paciente,
deverá ser feita por um nutricionista. A dieta é
específica para cada paciente e deve ser
preparada e administrada com todos os
cuidados de higiene para garantir sua
qualidade e a alimentação adequada.

DIETAS POR SONDA

DIETAS POR SONDA

DlETA A SER USADA:

DlETA A SER USADA:

Dependendo do caso pode ser possível a
utilização de algumas preparações líquidas
feitas com os alimentos em sua forma natural
ou
podem
ser
utilizados
produtos
industrializados.

As dietas podem ser:

Estes produtos podem ser encontrados em pó
ou já prontos para uso.

- Industrializadas: que já vêm prontas para
injetar pela sonda. Podem ser em pó, para diluir
em água ou líquidas, prontas para o uso.
- Semiartesanal: são aquelas preparadas em
casa, com alimentos, como por exemplo, uma
sopa de legumes ou também podemos injetar
produtos industrializados, para dar com a dieta.
- Artesanal: são as dietas que são preparadas
com alimentos de forma natural, batidos no
liquidificador.

PREPARO E CONSERVAÇÃO:

PREPARO E CONSERVAÇÃO:

As dietas industrializadas em pó devem ser
dissolvidas em água filtrada e fervida e
oferecidas imediatamente, ou armazenadas em
geladeira por no máximo 1 dia. Neste caso,
retirar apenas o volume necessário, cerca de
trinta minutos antes da próxima administração,
para que possa atingir a temperatura ambiente,
não sendo recomendado aquecer a dieta. No
caso de dietas prontas para uso, a embalagem
deve ser aberta somente no horário em que
será utilizada. Caso não seja aproveitado todo
volume, guardar na geladeira até seu uso.

As dietas industrializadas em pó deverão ser
dissolvidas em água filtrada e fervida e
oferecidas imediatamente, ou armazenadas em
geladeira por, no máximo, 1 dia. Nesse caso,
retirar apenas a quantidade necessária, cerca
de 30 minutos antes da próxima administração,
para que possa atingir a temperatura ambiente,
não sendo recomendado esquentar a dieta. No
caso de dietas prontas para uso, a embalagem
deverá ser aberta somente no horário em que
for utilizada.

CUIDADOS COM A HIGIENE:

CUIDADOS COM A HIGIENE:

Alguns cuidados deverão ser seguidos para
garantir a qualidade, como limpeza do local de
preparo, dos alimentos, das embalagens, dos
utensílios, e dos equipamentos.

Realizar a limpeza do local de preparo, dos
alimentos, manter os frascos, equipos e
seringas limpos e secos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Atenção especial deve ser dada à posição do
paciente para receber a dieta através da sonda.
Este deve estar sentado ou reclinado, durante
e após a administração da dieta, a fim de evitar
vômitos ou aspiração.

Muita atenção: o paciente deverá estar sentado
ou reclinado, durante e após a administração
da dieta, a fim de evitar vômitos ou aspiração.
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Deve ser oferecida água filtrada e fervida, em
temperatura ambiente, nos intervalos das
dietas, para hidratar o idoso.

Deverá ser oferecida água filtrada e fervida, em
temperatura ambiente, nos intervalos das
dietas.

Após cada administração de dieta ou
rnedicações, deverá ser feita a “lavagem" da
sonda com cerca de 40 a 50 ml de água filtrada
e fervida, sempre em temperatura ambiente,
para evitar entupimento da sonda.

Após cada administração de dieta ou
medicações, deverá ser feita a “lavagem" da
sonda com cerca de 40 a 50 ml de água filtrada
e fervida, sempre em temperatura ambiente,
para evitar o entupimento da sonda.

Na presença de intercorrências, alguns
cuidados deverão ser tomados como, por
exemplo, em caso de diarreia. Identifique os
medicamentos que estão sendo utilizados e
que contribuem para a alteração do trânsito
intestinal (sorbitol, magnésio ou laxativos).

Caso o paciente apresente alguma alteração
como diarreia, verifique se a dieta foi infundida
muito rápido ou se o paciente utiliza
medicações
que
possam
alterar
o
funcionamento do intestino.

Administrar a dieta em temperatura ambiente
(temperaturas extremas, quente ou fria,
aceleram o trânsito intestinal); verificar a
higiene no preparo e administração da dieta;
observar data de validade.
Qualquer intercorrência deve ser comunicada à
equipe de Assistência Domiciliária.

Sempre administre a dieta em temperatura
ambiente (temperaturas extremas, quente ou
fria, aceleram o trânsito intestinal); verifique a
higiene no preparo e administração da dieta; e
veja a data de validade da dieta industrializada.
Qualquer
comunique
Domiciliária.

acontecimento
à
equipe
de

inesperado,
Assistência

Objetivando instrumentalizar os profissionais de saúde do PAD/HU-USP, na
implantação da ferramenta “Teach-back” no processo educativo ao usuário, foi
elaborado um infográfico nominado “Educação do usuário/cuidador/familiar –
Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar.
O infográfico é algo que comunica, sincretiza a imagem e o verbo, de maneira
original. Além disso, sustenta a ideia de mudança de pensamento, de
comportamento e ações, lançando mão de descrições e explanações (Souza,
2016). Para a mesma autora, o infográfico consolida uma comunicação simples e
complexa, ao mesmo tempo, onde a imagem e o texto apresentam, de forma
detalhada, uma ideia ou uma ação.
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“O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são
domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida”.
Albert Einstein

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento desta pesquisa, mediante o emprego das metodologias
quantitativa e qualitativa, na modalidade estudo de caso, permitiu analisar e
compreender as especificidades do processo de cuidar e o modo de vida de
usuários

em TNED, sob

a ótica dos profissionais de

saúde

e

dos

cuidadores/familiares.
A abordagem quantitativa possibilitou acompanhar ao longo de 6 meses a
trajetória de um grupo de usuários, no caso, os que recebiam dieta enteral, bem
como mensurar o indicador de resultado – incidência de extubação gástrica e os
motivos associados, sinalizando que a maioria (58%) das extubações foram não
planejadas, sendo o principal motivo (32,5%) o rompimento do balão da GTT,
seguido da retirada pelo próprio usuário (21,5%).
Na caracterização dos usuários, predominou o sexo feminino (66,7%), a
maioria (77,6%) ≥ a 60 anos; e os distúrbios neurológicos foram os principais
diagnósticos (77,8%) encontrados nessa população. Sendo assim, o perfil dos
usuários deste estudo apresentou as características de uma população, na maioria
idosa, e em condições crônicas de saúde consonante os resultados da literatura.
O cuidador/familiar configura-se, como um elemento imprescindível para o
estabelecimento do cuidado domiciliar. Nos achados desta pesquisa, o perfil
encontrado foi o sexo feminino, idade superior a 50 anos, com vínculo familiar e
grau de parentesco variando de filho/a e esposo/a, corroborando os principais
estudos em AD. No que tange ao estresse do cuidador/familiar, 50% apresentaram
sobrecarga moderada, aliada à constante preocupação com os cuidados ao
usuário, sobretudo, com relação à saída da sonda e a aquisição da dieta
industrializada

reverberaram,

como

desgaste

na

qualidade

de

vidado

cuidador/familiar.
As taxas da incidência da extubação não planejada, apresentou índices
menores se comparados ao estudo similar, realizado no PAD/HU-USP e o
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incremento da utilização da dieta industrializada, todavia metade dos usuários,
ainda, não dispõem desse insumo. Ressalta-se a escassez de estudos sobre os de
indicadores de resultado na AD, impossibilitando a comparação entre os serviços.
No que tange à dieta industrializada, a apreensão dos achados qualitativos
revelou a burocratização para sua aquisição e a falta do produto no órgão
governamental, sendo necessário, em alguns casos, recorrer à judicialização.
A abordagem qualitativa na modalidade de estudo de caso agregou aos
achados quantitativos as experiências/vivências dos profissionais de saúde e dos
cuidadores/familiares, descritas pelas narrativas, que foram permeadas pelo
conhecimento teórico-prático e pelas nuances envolvidas no processo de cuidar,
pela ambiguidade de sentimentos, pelos obstáculos a serem ultrapassados, pela
resiliência dos cuidadores e pelo significado e apreensão da realidade do cuidado
domiciliar, gerenciado por um hospital público e de ensino.
Ao rememorar os encontros com os profissionais, as visitas domiciliares, as
escutas e incansáveis releituras das narrativas resultantes das entrevistas dos
participantes, associados aos achados quantitativos, posso inferir que o processo
de cuidar de um usuário em TNED é multifacetado, desafiador, premente e
instigante, que requer integrar as diferentes perspectivas sem perder a clareza do
objeto a ser avaliado.
Outro aspecto marcante diz respeito às características de moradia e estrutura
familiar de cada um, tornando o ambiente domiciliar único, tanto nos aspectos de
estrutura como nas condições sóciossanitárias, por vezes, precárias, percebidas,
como dificultadoras para o estabelecimento do cuidado.
Ademais, os fatores interpessoais, que envolvem as relações entre
cuidador/familiar e usuário, fatores socioeconômicos que interferem diretamente no
estabelecimento da AD e, por fim, as relações interprofissionais da equipe que
assiste o usuário foram permeadas pelo reconhecimento do papel entre os
profissionais e pelos cuidadores, pelas orientações aos cuidadores e familiares
realizadas em domicílio e pelo cumprimento de protocolos assistenciais e
gerenciais.
Ao realizar as entrevistas, pôde-se constatar a preocupação da equipe de
saúde e dos cuidadores/familiares no processo de transição do usuário do ambiente
hospitalar para o domiciliar, evidenciando a necessidade do cuidador/familiar
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receber as orientações de cuidado nos momentos que antecedem a alta hospitalar
para o domicílio. Tal medida pode contribuir para a redução de intercorrências em
domicílio como, por exemplo, as extubações gástricas.
A implantação do protocolo institucional que preconiza a realização de
radiografia após a passagem de SNE, por um lado, atende às recomendações
institucionais e de segurança do paciente; por outro, gera deslocamento, a busca
pelo Pronto-Socorro, a insatisfação dos cuidadores/familiares com a assistência
prestada nesse local, reiterando a necessidade de implantação de medidas e
estratégias, visando diminuir a incidência das extubações não planejadas e estreitar
a articulação com o PS, embora se reconheça não ser o melhor equipamento de
saúde para atender a essa demanda.
Outrossim, os medos e as inseguranças estiveram presentes nas narrativas
dos cuidadores/familiares, com especial atenção às orientações de cuidados com
a sonda, com a administração de dieta e medicamentos e a necessidade constante
de aprendizagem, demarcando essas demandas, como cruciais do processo de
cuidar. Houve também a ambiguidade na expressão de sentimentos revelados pela
esperança e confiança diante da melhora clínica do estado de saúde dos usuários,
diante da responsabilidade e desempenho do papel do cuidador/familiar
apreendidos nas narrativas.
Um dos pilares para o sucesso da assistência domiciliar é a articulação entre
os serviços de saúde que compõem a rede de atenção ao usuário. Na presente
investigação, os depoimentos tanto dos profissionais de saúde como dos
cuidadores/familiares expressaram diversas vulnerabilidades da AD, sobretudo, na
aquisição de insumos e da dieta industrializada, acessibilidade para as situações
de emergência/urgência, julgamento de profissionais não envolvidos na AD,
tornando-se um cenário passível de discussão e protagonizador de mudanças, para
a consecução do objetivo real do assistir em domicílio.
Saliento a relevância da equipe de enfermagem na AD, haja vista que o
enfermeiro é uma referência para as questões que envolvem as orientações dos
cuidados, sobretudo à manutenção da sonda, que se configura como um referencial
de acolhimento aos anseios, medos e inseguranças do cuidador/familiar, sendo a
educação em saúde o elemento-chave ao sucesso para o estabelecimento da
TNED, que deve ter início no ambiente intra-hospitalar.
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Outros aspectos que refletem a qualidade da assistência dispensada aos
usuários/cuidadores/familiares do PAD foram o quantitativo e qualitativo dos
profissionais, a presença do call-center, como um recurso de comunicação, as
reuniões semanais entre a equipe dos profissionais de saúde. Por outro lado, foi
apontada a necessidade de um nutricionista integrar essa equipe e a presença de
fonoaudióloga em tempo integral.
Considerando o arcabouço dos resultados e diante das nuanças que
envolvem a educação em saúde – componentes cognitivos, procedimentais e
atitudinais, centrada no usuário, esta pesquisa oportunizou a elaboração de uma
proposta educacional, objetivando aprimorar a prática, tradicionalmente, adotada
para o manejo dos usuários em TNED, buscando um processo educativo dialógico,
com vistas a melhores desfechos em saúde.
Acredita-se que esses achados possam subsidiar também os processos de
ensino e pesquisa na instituição, cenário deste estudo, dando voz àqueles que
buscam a autonomia profissional e do usuário/cuidador/familiar, incrementando o
trabalho interprofissional, a fim de consolidar a AD, no Sistema Único de Saúde.
Por conseguinte, ao concluir esta investigação, ratifica-se a complexidade que
envolve a qualidade e a avaliação em AD, tornando-se imprescindível o
conhecimento do contexto institucional e social dos usuários, bem como apropriarse deste para exercitar mudanças necessárias à organização e gestão dos serviços
de saúde, que integram essa modalidade de atenção.

Referências

269

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 63, de 06 de julho de 2000.
Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a terapia de
nutrição enteral [Internet]. Brasília; 2000. [citado 2015 jan.17]. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2000/63_00rdc.htm

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº11, de 26 de janeiro de 2006.
Dispõe sobre o Regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam a atenção
domiciliar [Internet]. Brasília; 2006. [citado 2015 jan. 17]. Disponível em: http://elegis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=20642&word

Alivizatos V, Gavala V, Alexopoulos P, Apostolopoulos A, Bajrucevic S. Feeding tuberelated complications and problems in patients receiving long term home enteral nutrition.
Indian Journal of Palliative Care. 2012; 18 (1):31-3.

Always use Teach-Back! [Internet]. United States of America, 2017 [cited 2017 apr. 30].
Available: http://www.teachbacktraining.org/.

Anjos KF, Boery RNSO, Pereira R. Qualidade de vida de cuidadores familiares de idosos
dependentes no domicílio. Texto Contexto Enferm. 2014;23(3): 600-8.

Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2011.

Bittar OJN. Indicadores de qualidade e quantidade em saúde. RAS Rev Adm Saúde
2001;12(3):21-8.

Bôas MLV, Shimizu HE. Tempo gasto por equipe multiprofissional em assistência
domiciliar: subsídio para dimensionar pessoal. Acta Paul Enferm. 2015; 28(1):32-40.
Boland K, Maher N, O’Hanlon C, O’Sullivan M, Rice N, Smyth M, Reynolds JV. Home
enteral nutrition recipients: patients perspectives on training, complications and satisfaction.
Frontline Gastroenterology [Internet]. 2017 [cited 2017 May 17];(8):79– 84. Available from:
http://fg.bmj.com/content/flgastro/early/2016/10/08/flgastro-2016-100736.full.pdf.
DOI:
10.1136/flgastro-2016- 100736.

Borges MV, Silva ARL, Souza EM, Fantinel LD. Implicações simbólicas na organização de
um home care: interpretações entre a equipe de saúde e os cuidadores familiares. REAd.
Rev. Eletrôn Adm. 2016;22(1):52-76.

270
Brasil. Lei 10.424, de 15 de abril de 2002. Acrescenta capítulo e artigo à Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e
dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de
Saúde [Internet]. Brasília; 2002 [citado 2016 dez. 19]. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10424.htm

Brasil. Ministério da Saúde. Atenção domiciliar no SUS: resultados do laboratório de
inovação em atenção domiciliar. Brasília; 2014.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 963, de 27 de maio de 2013. Redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) [Internet]. Brasília; 2013a [citado
2015 set. 13]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963
_27_05_2013.html.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1208, de 18 de junho de 2013. Dispõe sobre a
integração do Programa Melhor em Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do SUS) com o
Programa SOS Emergências, ambos inseridos na Rede de Atenção às Urgências
[Internet].
Brasília;
2013b
[citado
2015
set.
13].
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1208_18_06_2013.html.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.029, de 24 de agosto de 2011. Institui a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) [Internet]. Brasília; 2011 [citado
2016 dez.19]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029
_24_08_2011.html.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS). Brasília-DF, Diário Oficial da União, Seção 1.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM nº825, de 25 de abril de 2016. Redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas
[Internet].
Brasília;
2016a
[citado
2017
fev.
28].
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0825_25_04_2016.html.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Caderno de atenção domiciliar.Volume 1. Brasília; 2012a.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Caderno de atenção domiciliar. Volume 2. Brasília; 2013.

271
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Caderno de atenção domiciliar: cuidados em terapia nutricional. Volume 3.Brasília;
2015.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de atenção
básica. Documento de diretrizes para o cuidado de pessoas com doenças crônicas nas
Redes de Atenção à Saúde e nas linhas de cuidado prioritárias. Brasília; 2012b.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Hospitalar e de Urgência. Segurança do paciente no domicílio. Brasília; 2016b.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília; 2008.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Glossário temático: gestão do trabalho e da educação na saúde. 2ªed. Brasília; 2012c.

Brega AG, Barnard J, Mabachi NM, Weiss BD, DeWalt DA, Brach C, Cifuentes M, Albright
K, West, DR. AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit. 2ªed. Rockville, MD:
Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2015.

Brockmeirer J, Harré R. Promessas de um paradigma alternativo. Psicologia: Reflexão e
Crítica 2003; 16(3):525-35.

Capozzolo AA, Castro SJ, Ibrimizi JÁ, Henz AO, Kinoshita HR, Queiroz MFF. Narrativas na
formação comum de profissionais de saúde. Trab. Educ. Saúde 2014; 12 (2): 443-56.

Caravaggi S, Bonini MV, Goulart SC, Takahashi PSK. Cuidando do idoso em casa:
alimentação, exercícios, comunicação e medicamentos. Manual de orientação do
Programa de Assistência Domiciliária – PAD. São Paulo:HU-USP; 2013.

Cartolano F C, Caruso LC, Soriano FG. Terapia nutricional enteral: aplicação de
indicadores de qualidade. Rev Bras Ter Intensiva. 2009;21(4):376-83.

Caruso L, Sousa AB, organizadores. Manual da equipe multidisciplinar de terapia
nutricional (EMTN) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo – HU/USP; São
Carlos:Cubo; 2014.

Carvalho DP, Toso BRGO, Viera CS, Garanhani ML, Rodrigues RM, Ribeiro LF C. Ser
cuidador e as implicações do cuidado na atenção domiciliar. Texto Contexto Enferm. 2015;
24(2): 450-8.

272
Cervera DPP, Parreira BDM, Goulart, BF. Educação em saúde: percepção dos enfermeiros
da atenção básica em Uberaba (MG). Ciênc Saúde Coletiva. 2011; 16(1):1547-54.

Cervo AS, Magnano TSBS, Carollo JB, Chagas BP, Oliveira AS, Urbanetto JS. Eventos
adversos relacionados ao uso de terapia nutricional enteral. Rev Gaúcha Enferm. 2014;
35(2):53-9.

Chang SC, Huang CY, Lin CH, Tu SL, Chao MS, Chen MH. (2015). The effects of
systematic educational interventions about nasogastric tube feeding on caregivers'
knowledge and skills and the incidence of feeding complications. J Clin Nurs. 2015; 24(1112):1567–75.

Colagiovanni L. Preventing and clearing blocked feeding tubes. Nurs Times Plus. 2010;
96(17):3-4.

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 453, de 16 de janeiro de 2014.
Aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em
Terapia Nutricional [Internet]. Brasília;2014 [citado 2016 set. 13]. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-04532014_23430.html.

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 464, de 20 de outubro de 2014.
Normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar [Internet]. Brasília;
2014 [citado 2016 set. 13]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no04642014_27457.html

Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.668, de 7 de maio de 2003. Dispõe
sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar de paciente, definindo as
responsabilidades do médico, hospital, empresas públicas e privadas; e a interface
multiprofissional neste tipo de assistência [Internet]. Brasília; 2003 [citado 2016 set. 13].
Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2003/1668_2003.htm.

Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466/2012. Dispõe sobre normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. In: Diário Oficial da União.
Brasília; 2012, n.12, Seção I, p.59.

Contandriopoulos, A-P. Avaliando a institucionalização da avaliação. Ciênc Saúde
Coletiva. 2006;11(3): 705-11.

Corry J, Poon W, McPhee N, Milner AD, Cruickshank D, Porceddu SV, Rischin D, Peters
LJ. Prospective study of percutaneous endoscopic gastrostomy tubes versus nasogastric
tubes for enteral feeding in patients with head and neck cancer undergoing
(chemo)radiation. Head Neck. 2009; 31(7):867-76.

273
Costa, HMC Luz, MOR, Carmona MJC, Cardoso E, Isosaki M, Júnior JOCA. Reintrodução
da alimentação oral em pacientes traqueostomizados com terapia de nutrição enteral. Rev
Bras Nutr Clin. 2003; 18(4): 168-72.

Crosby J, Duerksen DR. A Prospective Study of Tube- and Feeding-Related Complications
in Patients Receiving Long-Term Home Enteral Nutrition. J Parenter Enteral Nutr.
2007;31(4):274-7.

Cutchma G, Eurich Mazur C, Thieme RD, De França RM, Madalozzo Schieferdecker ME.
Fórmulas alimentares: influência no estado nutricional, condição clínica e complicações na
terapia nutricional domiciliar. Nutr Clín Diet Hosp. 2016; 36(2):45-54.

Dal Ben LW, Bussacos MA. Gestão do cuidado domiciliar. In: Vale EG, organizadora.
Programa
de
Atualização
em
Enfermagem
(PROENF):
Gestão.
Porto
Alegre:Artmed/Panamericana; 2011.p.75-117.

De Luis DA, Izaola O, Cuellar LA, Terroba MC, Cabezas G, De La Fuente B. Experience
over 12 years with home enteral nutrition in a healthcare area of Spain. J Hum Nutr Diet.
2013; 26(1):39–44.

Donabedian A. The methods and findings of quality assessment and monitoring: an
illustrated analysis. Michigan: Health Administration Press, 1985.

Donabedian A. The quality of medical care: how can it be assessed? JAMA 1988; 260(12):
1743-8.

Donabedian A. Evalución de la calidad de la atención médica: In: White KL, Frank J org.
Investigaciones sobre servicio de salud: uma antologia. Washington - (DC): OPAS; 1992.
p.382-404.

Favoreto CAO, Camargo Junior KRC. Narrativa como ferramenta para o desenvolvimento
da prática clínica. Interface-Comunic Saude Educ. 2011; 15(37):473-83.

Frías L, Puiggros C, Calanas A, Cuerda C, Garcia-Luna PP, Camarero E, et al. Nutrición
enteral domiciliaria en Espana: registro NADYA del ano 2010. Nutr Hosp. 2012;27(1):2669.

Frias PG, Costa JMBS, Figueiró AC, Mendes MFM, Vidal SA. Atributos da qualidade em
saúde. In: Samico I, Felisberto E, Figueiró AC, Frias PG, organizadores. Avaliação em
saúde: bases conceituais e operacionais. Rio de Janeiro: Medbook; 2010. p. 43-56.

274
Furtado JP, Silva LMV. Refletindo sobre a avaliação em saúde. Entre os campos científicos
e burocráticos – a trajetória da avaliação em saúde no Brasil. In: Akerman M. Práticas de
avaliação em saúde no Brasil: diálogos. Akerman M, Furtado JP, organizadores. Porto
Alegre: Rede Unida; 2015. p.50.

Garcia PC. Correlação entre o tempo de assistência de enfermagem e indicadores de
qualidade assistencial. [tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo; 2016.

Garcia PC, Fugulin FMT. Tempo de assistência de Enfermagem em unidade de terapia
intensiva adulto e indicadores de qualidade assistencial: análise correlacional. Rev. LatinoAm. Enfermagem. 2012; 20(4):651-658.

Giacomozzi CM, Lacerda MR. A prática da assistência domiciliar dos profissionais da
estratégia de saúde da família. Texto Contexto Enferm. 2006; 15(4):645-653.

Gómez Candela A, Cos Blanco PP, Garcia-Luna A, Pérez Cruz LM, Luengo Pérez C,
Iglesias-Rosado C et al. Complicaciones de la nutrición enteral domiciliaria: resultados de
un estudio multicéntrico. Nutr. Hosp. 2003;18(3):167-73.

Gunn SR, Early BJ, Zenati MS, Ochoa JB. Use of a nasal bridle prevents accidental
nasoenteral feeding tubo removal. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2009; 33(1):
50-4.

Haguette TMF. Metodologias qualitativas na sociologia. 14ªed. Petrópolis: Vozes;
2013.p.86-91.

Hall BT, Englehart MS, Blaseg K, Wessel K, Stawicki SPA, Evans DC. Implementation of a
dietitian-led enteral nutrition support clinic results in quality improvement, reduced
readmissions, and cost savings. Nutr. Clin. Pract. 2014; 29(5): 649–55.

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo [Internet]. São Paulo. [citado 2017 fev.
16]. Disponível em: http://www.hu.usp.br/historico/.

Improving chronic illness care. Copyright 1996-2017 The MacColl Center. The Improving
Chronic Illness Care program is supported by The Robert Wood Johnson Foundation, with
direction and technical assistance provided by Kaiser Permanente Washington Health
Research Institute's MacColl Center for Health Care Innovation [Internet]. Seattle; 20062017. [cited 2017 may 12]. Available from: http://www.improvingchroniccare.org/.

275
Instituto para Práticas Seguras no uso de medicamentos. ISMP. Boletim: Preparo e
administração de medicamentos via sonda enteral ou ostomias. 2015;4(4).

Institute of Medicine. Health literacy: a prescription to end confusion. National Academies
Press. Washington DC; 2004.

Jukic PN, Gagliardi C, Fagnani D, Venturini C, Orlandoni P. Home Enteral Nutrition therapy:
Difficulties, satisfactions and support needs of caregivers assisting older patients. Clinical
Nutrition
[Internet].
2016
[cited
2017
may.
5].
Available
from:
http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(16)30156-X/pdf. DOI: 10.1016/
j.clnu.2016.06.021.

Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged: The
index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA.
1963;185(12):914-919.

Kerber NPC, Kirchhof ALC, Cezar-Vaz MR. Atenção domiciliária e direito à saúde: uma
experiência na rede pública brasileira. Acta Paul Enferm. 2010; 23(2):244-50.

Klek S, Pawlowska D, Dziwiszek G, Komon H, Compala P, Nawojski M. The evolution of
home enteral nutrition (HEN) in Poland during five years after implementation: a multicentre
study. Nutr Hosp. 2015;32(1):196-201.
Kornburger C, Gibson C, Sadowski S, Maletta K, Klingbeil C. Using “Teach-Back” to
Promote a Safe Transition From Hospital to Home: An Evidence-Based Approach to
Improving the Discharge Process. Journal of Pediatric Nursing. 2013; 28(3):282-91.

Lacerda MR. Cuidado domiciliar: em busca da autonomia do indivíduo e da família na
perspectiva da área pública. Ciênc Saúde Coletiva. 2010;15(5):2621-26.

Lisboa CD, Silva LD, Matos GC. Investigação da administração de medicamentos por
cateteres em terapia intensiva. Texto contexto Enferm. 2014; 23(3): 573-80.

Louvison MCP. Avaliação das redes regionais de atenção à saúde no SUS. In: Tanaka OY,
Ribeiro EL, Almeida CAL, organizadores. Avaliação em saúde: contribuições para a
incorporação no cotidiano. Rio de Janeiro: Atheneu; 2017. p. 125.

Malik AM, Schiesari LMC. Qualidade e Acreditação. In: Vecina Neto G, Malik AM. Gestão
em Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. p. 325-28.

276
Mainz J. Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. Int J Qual
Health Care. 2003; 5(6):523-30.

Manoel MF, Teston EF, Waidman MAP, Decesaro MN, Marcon SS. As relações familiares
e o nível de sobrecarga do cuidador familiar. Esc Anna Nery 2013; 17(2):346-53.

Martins AS, Rezende NA, Gama Torres HO. Sobrevida e complicações em idosos com
doenças neurológicas em nutrição enteral. Rev Assoc Med Bras 2012; 58(6):691-7.

Martins SK. Diretrizes para a organização do atendimento domiciliar à saúde: contribuições
da enfermeira [dissertação]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Programa de PósGraduação em Enfermagem; 2006.

McNamara EP, Flood P, Kennedy NP. Enteral tube feeding in the community: Survey of
adult patients discharged from a Dublin hospital. Clin Nutr 2000; 19(1):15–22.

Melleiro MM, Tronchin DMR. Percepção de acompanhantes-usuários e enfermeiros sobre
qualidade assistencial em unidades pediátricas. Acta Paul Enferm. 2010; 23(5):646-51.

Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da
Saúde, 2011.

Mendes EV. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo
da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana
da Saúde, 2012.

Meihy JCSB. Manual de história oral. 2ª ed. São Paulo: Loyola; 1998.

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14ª ed. São
Paulo: Hucitec; 2014.

Minayo MCS. O desafio da pesquisa social. In: Minayo MS, Deslandes SF, Gomes R.
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 32ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 2012.

Minayo MCS, Guerriero ICZ. Reflexividade como éthos da pesquisa qualitativa. Ciênc
Saúde Coletiva 2014; 19(4): 1103-12.

Moreira SPL, Galvão NRL, Fortes RC. Terapia de nutrição enteral domiciliar: principais
implicações dessa modalidade terapêutica. Comum. Ciênc. Saúde. 2011; 21(4):309-18.

277
Moreno-Vilares JM. La práctica de la nutrición artificial domiciliaria in Europa. Nutr Hosp.
2004; 19(2):59-67.

Morton KH, Goodacre L. An exploration of the impact of home enteral tube feeding on the
eating habits of the partners of adults receiving home enteral tube feeding. J Hum Nutr Diet.
2008; (21):397-406.

Nascimento MMG, Reis AMM, Wick JY, Ribeiro AQ. Drug administration through feeding
tubes: an integrated qualification program. Nutr Hosp. 2012; 27(4):1309-13.

Nascimento ER, Barbosa MA, Brasil VV, Sousa ALL, Amaral GF, Jácomo PJ. Qualidade
de vida de quem cuida de portadores de demência com corpos de Lewy. J. Bras. Psiquiatr.
2013; 62(2):144-52.

Naves LK. Avaliação da intubação gástrica dos usuários em programa de atendimento
domiciliar em um hospital universitário [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem,
Universidade de São Paulo; 2010.

Naves LK, Tronchin DMR. Incidência de extubação gástrica dos usuários em um programa
de assistência domiciliar de um hospital universitário. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2012;
20(3): 543-50.

Naves LK, Tronchin DMR, Melleiro MM. Incidência de extubação gástrica nos grupos
pediátrico e adulto em um programa de assistência domiciliar. Rev Min Enferm. 2014;
18(1): 54-60.

Novaes HMD. Avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde. Rev Saúde
Publica. 2000; 34(5):547-59.

Ojo O. Managing patients on enteral feeding tubes in the community. Br. J. Community
Nurs. 2010;15:S6–S13.

Ojo O. The Challenges of Home Enteral Tube Feeding: A Global Perspective. Nutrients.
2015;7(4): 2524–38.

Organização Pan-Americana da Saúde. Cuidados Inovadores para condições crônicas:
organização e prestação de atenção de alta qualidade às doenças crônicas não
transmissíveis nas Américas. Washington, DC: OPAS, 2015.

278
Paccagnella A, Baruffi C, Pizzolato D, Favaro V, Marcon ML, Morello M et al. Home enteral
nutrition in adults: a five-year (2001-2005) e epidemiological analysis. Clinical Nutrition
2008; 27:378-85.

Peduzzi M, Oliveira MAC, Silva JAM, Agreli HLF, Miranda Neto MVM. Trabalho em equipe,
Prática e Educação Interprofissional. In: Clínica Médica: atuação da clínica médica, volume
1. 2ªed. São Paulo: Manole; 2016. p. 171-9.
Penner JL, McClement S, Lobchuk M, Daeninck P. Family members’ experiences caring
for patients with advanced head and neck cancer receiving tube feeding: a descriptive
phenomenological study. Journal of Pain and Symptom Management. 2012; 44(4):563-71.

Peter D, Robinson P, Jordan M, Lawrence S, Casey K, Salas-Lopez D. Reducing
readmissions using teach-back. Enhancing Patient and Family Education. The Journal of
Nurs Administration. 2015; 45(1):35-42.

Planas M, Castellá M, Garcia LPP, Chamorro J, Gómez-Candela C, Carbonell MD, Irles JA
et al. Nutrición enteral domiciliaria (NED): registro nacional Del año 2000. Nutri Hosp. 2003;
18:33-7.

Planas M, Pérez-Portabela C, Rodrigues T, Pruggiós C, Elvira D, Daalman E. Evalución
del grado de satisfacción de un programa de nutrición enteral domiciliaria. Nutr Hosp. 2007;
22(5):612-5.

Polit DF, Beck CT. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação das evidências
para a prática da enfermagem. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.

Rodrigues JSM, Ferreira NMLA. A experiência da família no cuidado domiciliário ao doente
com câncer: uma revisão integrativa. Rev. Eletr. Enf. 2011;13(2):338-46.

Sampieri RH, Colado CF, Lucio MPB. Metodologia de Pesquisa. 5ª ed. Porto Alegre: Penso;
2013.

Santos RV, Penna CMM. A educação em saúde como estratégia para o cuidado à gestante,
puérpera e ao recém-nascido. Texto Contexto Enferm. 2009; 18(4):652-60.

São Paulo (Estado). Resolução SS-54, de 11 de maio de 2012. Aprova, no âmbito da Pasta,
estrutura e funcionamento da Comissão de Farmacologia da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo.
2012; 89(1):37.

279
Scazufca, M. Brazilian version of the Burden Interview scale for the assessment of burden
of care in carers of people with mental illnesses. Rev. Bras. Psiquiatr. 2002; 24 (1):12-7.

Sears N, Baker GR, Barnsley J, Shortt S. The incidence of adverse events among home
care patients. Int J Qual Health Care. 2013;25(1):16-28.

Silva AC, Silveira AS. Perfil epidemiológico e nutricional de usuários de nutrição enteral
domiciliar. Demetra 2014; 9(3): 783-94.

Sociedade Brasileira de Nutriçao Parenteral e Enteral e Associaçao brasileira de nutrologia.
Acessos para Terapia de Nutrição Parenteral e Enteral [Internet]. São Paulo: Associação
Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, 2011 [citado 2017 abr. 30]. Disponível
em: https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/acessos_para_terapia_de_nutricao_pa
renteral_e_enteral.pdf.

Sorensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, Brand H. Health literacy
and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC
Public Health 2012; 12:80.

Souza JAC. Infográfico: modo de ver e ler ciência na mídia. Bakhtiniana. 2016; 11(2):190206.

Sportello EF, Hashimoto THF, Tartarotti AO. Cuidando do idoso em casa: cuidados de
enfermagem. Manual de orientação do Programa de Assistência Domiciliária – PAD. São
Paulo:HU-USP; 2013.

Sportello EF, Pereira I, Sancinetti TR. Programa de assistência domiciliária. In: Gaidzinski
R col. Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. Porto Alegre: Artmed; 2008. p.32637.

Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e
tecnologias. Brasília: UNESCO/Ministério da Saúde; 2002.

Tamura-Lis W. Teach-Back for quality education and patient safety.Urol Nurs. 2013;
33(6):267-71.

Tanaka OY, Melo C. Avaliação de programas de saúde do adolescente: um modo de fazer.
São Paulo: EDUSP; 2001.

280
Tanaka OY. Avaliação em saúde: novos tempos, novas construções. In: Tanaka OY,
Ribeiro EL, Almeida CAL, organizadores. Avaliação em saúde: contribuições para a
incorporação no cotidiano. Rio de Janeiro: Atheneu; 2017. p. 1.

The Hartford Institute for Geriatric Nursing. Katz Index of independence in Activities of Daily
Living (ADL) [Internet]. 1998. [cited 2015 may. 2]. Available from: https://hign.org/.

Tronchin DMR, Melleiro MM, Kurcgant P, Garcia AN, Garzin ACA. Subsídios teóricos para
a construção e implantação de indicadores de qualidade em saúde. Rev Gaúcha Enferm.
2009; 30(3):542-6.

Universidade de São Paulo. Hospital Universitário. Regimento [internet]. São Paulo.
Disponível em: http://www2.hu.usp.br/regimento/.

Villar-Taibo R, Martínez-Olmos MA, Bellido-Guerrero D, Calleja-Fernández A, PeinóGarcía R, Martís-Sueiro A et al. Burden assessment in caregivers of patients with home
artificial nutrition: a need and a challenge. Eur J Clin Nutr. 2017;71(2):192-197.

Wagner EH. Chronic disease management: what will it take to improve care for chronic
illness? Eff Clin Pract. 1998;1(1):2-4.

Waitzberg DL, Baxter YC. Custos do tratamento de pacientes recebendo terapia nutricional:
da prescrição à alta. Nutr Pauta. 2004; (67): 18-30.

Wanden-Berghe C, Hernández JA, Peláez RB, Compes CC, Martín PM et al. A home
enteral nutrition (HEN); Spanish registry of NADYA-SENPE group; for the year 2013. Nutr
Hosp. 2015;31(6):2518-22.

Williams NT. Medication administration throught enteral feeding tubes. Am J Health-Syst
Pharm. 2008; 65(24):sp.

Wordclouds.com
[Internet].
http://www.wordclouds.com/.

[cited

2017

feb.

26].

Available

from:

World Health Organization. Health promotion glossary [Internet]. Geneva; 1998 [citado
2016 set. 20]. Disponível em: http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary
%201998.pdf.

World Health Organization. Home-based and long-term care: home care issues and
evidence [Internet]. Geneva; 1999 [citado 2015 set. 13]. Disponível em:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66096/1/WHO_HSC_LTH_99.2.pdf.

281
World Health Organization. Regional Office for Europe. Health literacy: The solid facts
[Internet].
Geneva;
2013
[citado
2017
may.
05].
Disponível
em:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf?ua=1.

Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman; 2010.

Zaban, ALRS, Novaes, MRCG. Impact of the Home Enteral Nutrition regulation issue in
public hospitals in Distrito Federal, Brazil. e-SPEN, the European E-Journal of Clinical
Nutrition and Metabolism. 2009;4(4): 193-198.

Zaban ALRS, Novaes MRCG. Perfil epidemiológico e aspectos econômicos da nutrição
enteral domiciliar no Distrito Federal: uma análise histórica de 2000 a 2005. Com Ciências
Saúde. 2009; 20(2):143-50.

Apêndices

285

APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Profissionais de Saúde
I. Registro dos esclarecimentos da pesquisadora aos participantes da pesquisa
Eu, Larissa Kozloff Naves, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Gerenciamento em Enfermagem,
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, orientanda da Profª Drª Daisy M. Rizatto Tronchin,
venho convidá-lo (a) a participar da pesquisa a “AVALIAÇÃO DA TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
DOMICILIAR DE USUÁRIOS EM UM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, a qual busca contribuir para aprimorar a qualidade da
assistência prestada e a segurança dos usuários e profissionais de saúde do referido Serviço.
Para tanto, necessito a sua anuência para realizar uma entrevista gravada, que compreende a coleta de dados,
a qual será conduzida pela pesquisadora, no local e momento de sua escolha; a entrevista terá duração de
aproximadamente 30 minutos e seu conteúdo será empregado, apenas, para a realização do estudo.
Esclareço que os resultados poderão ser apresentados em eventos publicados em revistas científicas, sem a
sua identificação.
Após análise do conteúdo das entrevistas, você poderá ser convidado a participar de uma oficina de trabalho
junto com os cuidadores/familiares dos usuários em nutrição enteral domiciliar, para que possamos desenvolver
estratégias assistenciais e gerenciais, visando aprimorar a qualidade do serviço para os pacientes com dieta
por sonda no domicílio.
O estudo não acarretará em despesas financeiras ou danos diretos; contudo há a possibilidade de desconforto
em função do tempo despendido por ocasião da entrevista. O sigilo das informações e o anonimato serão
garantidos.
A sua participação no estudo é voluntária, podendo deixá-lo a qualquer momento, se assim o desejar. Caso
aceite participar, solicito a sua assinatura neste documento, sendo que lhe será entregue uma via do Termo de
Consentimento e outra permanecerá com o pesquisador. A conclusão desta pesquisa está prevista para
fevereiro de 2017.
Caso queria entrar em contato em qualquer momento, o endereço do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
da Escola de Enfermagem da USP é: Avenida Dr. Enéas de C. Aguiar, 419 e do HU/USP: Av. Prof. Lineu
Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo – SP. Os endereços
eletrônicos/telefones são: edipesq@usp.br, (11)3061-7548 e do HU: cep@hu.usp.br, (11) 3091-9457. Os
contatos da pesquisadora são: e-mail: larinaves@usp.br, 11 – 98115-3797.

II. Dados de identificação do participante da pesquisa
Nome do participante:________________________________________________________
Telefone: ( )__________ Eu,____________________________________, compreendo os objetivos desta
pesquisa e concordo em participar de forma livre da mesma, entendendo que as informações serão utilizadas
apenas para realização do estudo, que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, caso desista de
participar deste estudo.
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
aceito participar do presente Projeto de Pesquisa.

São Paulo, ______ de ___________________ de 2015.

______________________________________
Participante da pesquisa
_________________________________________________
Larissa Kozloff Naves – pesquisadora (Doutoranda da Escola de Enfermagem da USP)
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Cuidador/familiar
I. Registro dos esclarecimentos da pesquisadora aos participantes da pesquisa.
Eu, Larissa Kozloff Naves, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Gerenciamento em Enfermagem,
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, orientanda da Profª Drª Daisy M. Rizatto Tronchin
venho convidá-lo (a) a participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DA TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
DOMICILIAR DE USUÁRIOS EM UM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, a qual busca contribuir para aprimorar a qualidade da
assistência prestada e a segurança dos usuários e profissionais de saúde do referido Serviço.
Para tanto, necessito a sua anuência para realizar uma entrevista gravada, que compreende a coleta de dados,
a qual será conduzida pela pesquisadora, no local e momento de sua escolha; a entrevista terá duração de
aproximadamente 30 minutos, seguida da aplicação de um formulário que analisa a carga dispendida por
ocasião do cuidado, com duração de 10 minutos.
O conteúdo da entrevista será utilizado apenas para a realização do estudo, podendo os resultados ser
apresentados em eventos e publicados em revistas científicas, sem a identificação do participante.
Após análise do conteúdo das entrevistas, você poderá ser convidado a participar de uma oficina de trabalho
com os profissionais de saúde do Programa de Assistência Domiciliária (PAD), para que possamos desenvolver
estratégias assistenciais e gerenciais, visando aprimorar a qualidade do serviço para os pacientes com dieta
por sonda no domicílio.
O estudo não acarretará em despesas financeiras ou danos diretos; contudo há a possibilidade de desconforto
em função do tempo despendido por ocasião da entrevista. O sigilo das informações e o anonimato serão
garantidos. A sua participação no estudo é voluntária, podendo deixá-lo a qualquer momento, se assim o
desejar. Caso aceite participar, solicito a sua assinatura neste documento, sendo que lhe será entregue uma
via do Termo de Consentimento e outra permanecerá com o pesquisador. A conclusão desta pesquisa está
prevista para fevereiro de 2017.
Caso queria entrar em contato em qualquer momento, o endereço do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
da Escola de Enfermagem da USP é: Avenida Dr. Enéas de C. Aguiar, 419 e do HU/USP: Av. Prof. Lineu
Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo – SP. Os endereços
eletrônicos/telefones são: edipesq@usp.br, (11)3061-7548 e do HU: cep@hu.usp.br, (11) 3091-9457. Os
contatos da pesquisadora são: e-mail: larinaves@usp.br, (11) 98115-3797.

II. Dados de identificação do participante da pesquisa
Eu,____________________________________, compreendo os objetivos desta pesquisa e concordo em
participar de forma livre da mesma, entendendo que as informações serão utilizadas apenas para realização
do estudo, que não sofrerei qualquer tipo de sanção ou prejuízo, caso desista de participar deste estudo.
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
aceito participar da presente pesquisa.

São Paulo, ______ de ___________________de 2015.

______________________________________
Participante da pesquisa

________________________________________________
Larissa Kozloff Naves – pesquisadora (Doutoranda da Escola de Enfermagem da USP)
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APÊNDICE C
Termo de Autorização para Coleta de Dados do Prontuário
I. Registro dos esclarecimentos da pesquisadora aos participantes da pesquisa.
Eu, Larissa Kozloff Naves, doutoranda do Programa de Pós-Gradução em Gerenciamento em Enfermagem,
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, orientanda da Profª Drª Daisy M. Rizatto Tronchin,
venho convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DA TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
DOMICILIAR DE USUÁRIOS EM UM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, a qual busca contribuir para aprimorar a qualidade da
assistência prestada e a segurança dos usuários e profissionais de saúde do referido Serviço.
Desse modo, solicito a sua autorização para coletar os dados de seu prontuário ou do prontuário do
Senhor(a)_________________________________em relação à sonda que utiliza para receber a dieta.
O estudo não acarretará em despesas financeiras ou danos diretos ao Senhor ( ) ou a você. O sigilo das
informações e o anonimato serão garantidos.
A participação no estudo é voluntária, podendo deixá-lo a qualquer momento, se assim o desejar.
Caso aceite participar, solicito a sua assinatura neste documento, sendo que lhe será entregue uma via do
Termo de Consentimento e outra permanecerá com o pesquisador. A conclusão desta pesquisa está prevista
para fevereiro de 2017.
A pesquisadora estará à disposição para esclarecer dúvidas em relação à pesquisa e agradece sua atenção,
colocando-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, se necessário.
Caso queria entrar em contato em qualquer momento, o endereço do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
da Escola de Enfermagem da USP é: Avenida Dr. Enéas de C. Aguiar, 419 e do HU/USP: Av. Prof. Lineu
Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo – SP. Os endereços
eletrônicos/telefones são: edipesq@usp.br, (11)3061-7548 e do HU: cep@hu.usp.br, (11) 3091-9457. Os
contatos da pesquisadora são: e-mail: larinaves@usp.br, 11 – 98115-3797.

II. Dados de identificação do participante da pesquisa

Eu,
___________________________________________________,
contato
(____)
____________________________________
ou
responsável
pelo
participante
______________________________________________, autorizo a consultar o prontuário e declaro que fui
informado(a) dos objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão, se assim o desejar. Recebi
uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer minhas dúvidas.

São Paulo, ______ de ___________________de 2015.

______________________________________
Participante da pesquisa

_________________________________________________
Larissa Kozloff Naves – pesquisadora (Doutoranda da Escola de Enfermagem da USP)
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APÊNDICE D
TERMO DE ASSENTIMENTO
Eu, Larissa Kozloff Naves, estou cursando o doutorado no Programa de Pós- Gradução em
Gerenciamento em Enfermagem – PPGEn, da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo, com a orientação da Profª Drª Daisy M. Rizatto Tronchin e peço a sua autorização para
consultar os registros realizados pelos profissionais que cuidam de você aqui na sua casa ou quando
vai para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.
Para isso, preciso que você me autorize a olhar os registros em relação à sua alimentação
e tratamento. Esse material ficará sob minha responsabilidade, e em nenhum momento seu nome
aparecerá, bem como o tratamento que você tem recebido.
Este estudo e sua participação poderão ajudar outras pessoas, que como você, recebem
alimentação ou remédio da mesma forma que você.
Este termo, chamado de assentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo
que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você.
Caso queria entrar em contato em qualquer momento, o endereço do Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da USP é: Avenida Dr. Enéas de C. Aguiar, 419 e do
HU/USP: Av. Prof. Lineu Pestes, 2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo – SP.
Os endereços eletrônicos/telefones são: edipesq@usp.br, (11)3061-7548 e do HU: cep@hu.usp.br,
(11) 3091-9457. Os contatos da pesquisadora são: e-mail: larinaves@usp.br, 11 – 98115-3797.

Dados de identificação do participante da pesquisa
Eu,__________________________________________ , autorizo a coleta os registros em relação
à minha alimentação e tratamento no HU-USP.
Telefone: ( ) ______________________

São Paulo, ______ de ___________________de 2015.

______________________________________
Participante da pesquisa
_________________________________________________
Larissa Kozloff Naves – pesquisadora (Doutoranda da Escola de Enfermagem da USP)
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APÊNDICE E
Caracterização dos usuários e da
terapia de nutrição enteral domiciliar”
Parte I. Dados sociodemográficos e clínicos
Data de admissão no PAD____/____/_______
Identificação (iniciais):_______________________________ sexo: F ( )
M( )
Número do prontuário:____________________
Idade:__________________
Diagnóstico primário(CID):_____________________________________________________
Diagnóstico Secundário: (dois últimos)____________________________________________
Cuidador responsável:___________sexo: ( ) F ( ) M
Familiar ( ) Não familiar( )
Parentesco:__________Idade:___Escolaridade:___________________________
Data de inserção da sonda sob avaliação:_____________________________________
Via de inserção: ( ) Nasogástrica
( ) Gastrostomia
Tipo de dieta: ( ) Artesanal
( )Semiartesanal
( ) Industrializada
Data do término da terapêutica e motivo (retirada definitiva):___________ ( ) óbito
( )
melhora clínica.
Medicações em uso administradas via sonda (anotar as medicações prescritas e a apresentação):
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Grau de dependência - Katz: ( ) independente ( ) parcialmente dependente ( ) dependente
Mobilidade : ( ) acamado ( ) deambula com auxílio ( ) deambula sozinho
Condições do domicilio: (estrutura física – adequada ou inadequada, rede de água, luz e esgoto)
Alta do PAD: ( ) sim ( ) não. Se sim, data e motivo_____________________________.
Parte II. Motivos de substituição ou retirada de sonda gástrica
Favor preencher o quadro abaixo com um “X”, identificando o motivo de substituição da sonda
gástrica. Caso a extubação tenha ocorrido durante algum procedimento, assinalar nas opções
abaixo do quadro.

DData

Posição
seletiva

Obstrução

Rompimento
do balão

Retirada pelo
paciente ou
cuidador

Retirada
eletiva

Deterioração
do material

Procedimento*

*Se a perda ocorreu durante a realização de algum procedimento, favor assinalar qual:
1. ( ) Durante o banho
2. ( ) Mudança de decúbito
3. ( ) Transferências (cama/poltrona)
4. ( ) Aspiração traqueal
5. ( ) Administração de medicação
6. ( ) Troca de fixação
7. ( ) Higiene oral
8. ( )Transporte
9. ( ) Outros

295

APÊNDICE F
Registro de pacientes-dia com intubação gástrica
Mês de Referência:____________________________

Paciente
Paciente 1
Paciente 2
Paciente 3
Paciente 4

1
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X
X

4
X
X
X
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X

7
X
X
X
X

8
X
X
X
X

9
X
X
X
X

10
X
X
X
X

11
X
X
X
X

12
X
X
X
X

13
X
X
X
X

14
X
X
X
X

15
X
X
X
X

16
X
X
X
X

17
X
X
X
X

18
X
X
X
X

19
X
X
X
X

20
X
X
X
X

21
X
X
X
X

22
X
X
X
X

23
X
X
X
X

24
X
X
X
X

25
X
X
X
X

26
X
X
X
X

27
X
X
X
X

28
X
X
X
X

29
X
X
X
X

30
X
X
X
X

31
X
X
X
X
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APÊNDICE G
Roteiro para entrevista com profissionais de saúde do Programa de
Assistência Domiciliária do HU-USP
Data e hora da entrevista: _____/_____/_____

____:____

Sexo ( ) F ( ) M
Idade:____________

Profissão:_________

Tempo de formação:_____

Tempo de Atuação no PAD:_____

Questões norteadoras

1- Como você vivencia a assistência ao usuário em terapia nutricional enteral em
domicílio?

2- Com base em sua experiência nesta instituição, como você analisa a prática da
TNED quanto aos aspectos de infraestrutura, aos recursos materiais, aos
processos de trabalho e aos resultados esperados?

Impressões do pesquisador:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________
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APÊNDICE H
Roteiro para entrevista com
cuidadores/familiares de usuários em TNED do Programa de
Assistência Domiciliária do HU-USP.

Data e hora da entrevista: _____/_____/_____
Sexo ( ) F

____:____

( )M

Idade:
Grau de parentesco:
Grau de escolaridade:
Há quanto tempo você é cuidador do Sr(a) (nome do
usuário)?___________________________

Questões norteadoras

1- Conte-me como é para você cuidar do (a) Sr(a) em domicílio/casa.
2- Conte-me como é seu dia a dia, desde que você começou a cuidar do(a) Sr(a)
com alimentação pela sonda.
3- Descreva-me alguns fatos/experiências que o marcaram em relação ao cuidado
com a alimentação pela sonda.

Impressões do pesquisador:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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APÊNDICE I
Burden Interview (Zarit & Zarit, 1987; tradução para o português: Marcia Scazufca)

Inventário de Sobrecarga do cuidador: Zarit Burden Interview
Instruções: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas
algumas vezes sentem-se quando cuidam de outra pessoa.
Depois de cada afirmativa, indique com que frequência o Sr/Sra se sente: (nunca=0,
raramente=1, algumas vezes=2, frequentemente=3, ou sempre=4).

Não existem respostas certas ou erradas.

1. O Sr/Sra sente que S* pede mais ajuda do que ele (ela) necessita?
2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra
não tem tempo suficiente para si mesmo (a)?
3. O Sr/Sra se sente estressado (a) entre cuidar de S e suas outras
responsabilidades com a família e o trabalho?
4. O Sr/Sra se sente envergonhado (a) com o comportamento de S?
5. O Sr/Sra se sente irritado (a) quando S está por perto?
6. O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus relacionamentos com outros
membros da família ou amigos?
7. O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S?
8. O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra?
9. O Sr/Sra se sente tenso (a) quando S esta por perto?
10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por causa do seu envolvimento com
S?
11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como gostaria, por
causa de S?
12. O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/Sra está
cuidando de S?
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13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S?
14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide dele/dela, como se o Sr/Sra
fosse a única pessoa de quem ele/ela pode depender?
15. O Sr/Sra sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se
as suas outras despesas?
16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo?
17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença de S?
18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S?
19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S?
20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por S?
21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S?
22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente sobrecarregado (a) por cuidar
de S**?
__________________________________________________________________
* No texto S refere-se a quem é cuidado pelo entrevistado. Durante a entrevista, o
entrevistador usa o nome desta pessoa.
** Neste item as respostas são: nem um pouco=0, um pouco=1, moderadamente=2,
muito=3, extremamente=4.
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ANEXO I
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EEUSP
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ANEXO II
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HU-USP
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