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Figura 1.  Profissional cuidando de usuário acamado.

CUIDADOS DA EQUIPE
 MULTIPROFISSIONAL FRENTE AO

 USUÁRIO ACAMADO1 

No cuidado domiciliar a ação de uma equipe 
multiprofissional é essencial, sendo com-
posta de um conjunto de atores que pres-

tam assistência qualificada e humanizada para o 
paciente e a família1

Assim, quando a prática do cuidado em saú-
de ocorre no domicílio, conceitualmente, deve-se 
pensar nas modalidades que englobam essa aten-
ção. Neste sentido, apresenta-se à Atenção Domi-
ciliar (AD), que é uma modalidade de atenção, in-
tegrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), na qual 
sua maior parte é realizada na Atenção Primária à 
Saúde (APS) com ações de prevenção, tratamento, 
reabilitação, paliação e promoção de cuidado pres-
tado em domicílio. 2

A AD é classificada em quatro modalidades: 
atenção domiciliar, atendimento domiciliar, visita 

domiciliar e internação domiciliar.  A visita domici-
liar, por sua vez, é a prática mais difundida no sis-
tema de saúde brasileiro e nas práticas de saúde 
na APS. Em 2012, o Ministério da Saúde classificou 
os cuidados em domicílio de acordo com três mo-
dalidades (AD1, AD2, AD3), a APS é responsável 
pela AD1 através das equipes de Saúde da Família 
(eSF) e estas podem contar com o apoio do Núcleo 
Ampliado em Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF/AB) 2,3,4,5.

A prática do cuidado do usuário acamado na 
APS, exige corresponsabilização da equipe, são al-
gumas das suas atribuições: fornecer esclarecimen-
tos e orientações à família, orientando-a sobre os 
sinais de gravidade e condutas a serem adotadas; 
os cuidados de higiene geral com o corpo, com os 
alimentos, ambiente e a água. 4



Uma questão a ser levada em consideração diz 
respeito aos conceitos de domiciliado e acamado. 
Domiciliado se refere ao indivíduo que está impos-
sibilitado ou com dificuldades de ir até a unidade de 
saúde; já o acamado possui características próprias, 
podendo encontrar-se em uma situação temporária 
ou permanente, como por exemplo paraplégicos ou 
idosos com ausência de mobilidade. 6

 A eSF deve conhecer seu território adscrito 
para dessa forma identificar os usuários acamados 
que necessitam do cuidado e acompanhamento no 
domicílio, sendo fundamental o papel do agente co-
munitário de saúde (ACS) nesses espaços. 6 

A atenção ao usuário acamado é uma tarefa 
que requer um cuidado especial e, a partir do plane-
jamento, os profissionais podem determinar quais 
aspectos serão mais importantes para a atenção a 
esses indivíduos, podendo levar em consideração 
os seguintes pontos: quadro clínico (ex: presença 
de doenças agudas e crônicas); distúrbio do nível 
de consciência; comprometimento do sistema res-
piratório; comprometimento do estado nutricional; 
cuidados de higiene; incapacidade funcional; reali-
zação das atividades da vida diária (AVDs) e ativida-
des da vida diária instrumentais (AVDIs); presença 
de feridas; necessidade de administração de medi-
camentos via parenteral; monitoramento de sinais 

vitais; e cuidados paliativos.5 Devem também estar 
atentos às necessidades de realização de procedi-
mentos específicos (ex: curativos) e cuidados assis-
tenciais, como: sondas enterais, vesicais, retiradas 
de pontos, orientação sobre lesão por pressão, as-
sim como orientações quanto a transferência de 
um cômodo para outro e postura do cuidador para 
evitar lesões posturais. 7,9

 Cabe a eSF orientar e alertar o cuidador/fa-
mília em ações como: mudanças de posicionamen-
to no leito, pelo menos, a cada 2 horas, para evitar 
o aparecimento de lesões, uma vez que o atrito 
prolongado nas regiões da pele pode levar ao seu 
surgimento; estimular a autonomia do usuário, 
sempre que isso for possível; realização do plano 
assistencial; desenvolvimento de grupos de supor-
te com os cuidadores; avaliação da condição do 
domicílio; apoio emocional, entre outros. 4,8

Desse modo, a atenção da equipe no cuida-
do do usuário acamado tem efeitos importantes 
na identificação precoce de agravos, prevenção e 
promoção a saúde, sendo centralizado na pessoa, 
em seus contextos e não somente na doença. A eSF 
possui responsabilidade pela coordenação, condu-
ção do cuidado, abordagem e estrutura familiar, 
funcionalidade e construção de vínculos. 1, 6
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