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RESUMO

Trata-se  de  pesquisa  qualitativa  na  qual  se  identificou,  descreveu  e

analisou,  a  partir  da  percepção  de  profissionais  de  saúde  de  serviços  de

Assistência Domiciliar (AD), o conjunto de competências relacionais por eles

empregadas, com ênfase na apropriação por parte do profissional e relevância

para construção do vínculo terapêutico no contexto domiciliar. Foram realizadas

entrevistas semi-estruturadas com oito membros de dois serviços de AD, do

total  de  quatro  do  município  de  Campinas/SP,  compondo-se  amostra

intencional de cinco diferentes categorias entre as 11 atuantes. Procedeu-se  a

análise  de  conteúdo  desse  material,  segundo  o  referencial  de  Bardin,

estabelecendo-se  categorias  analíticas.  Os  resultados  demonstraram  seis

competências relacionais identificadas, sendo atitude empática considerada a

mais importante, e as demais: conhecimento técnico, comunicação, gestão do

cuidado,  delimitar  papel  profissional,  promover autonomia.  A importância  do

vínculo e também seu caráter terapêutico foram referidos com destaque pelos

entrevistados. Todas as competências foram apreendidas no contato com os

serviços de AD, pacientes e famílias atendidas, e a partir dos colegas; processo

esse  que sensibilizou  os profissionais  para princípios da  atenção integral  à

saúde.  Foi  relatado  interesse  em  aperfeiçoar  competências  para  manejo

psicológico  e  cuidados  paliativos.  Concluiu-se  que  o  desenvolvimento  e

aplicação dessas competências é essencial  em AD, embora isso não tenha

sido contemplado na formação profissional ou nos protocolos técnicos para a

modalidade assistencial.

Palavras-chave:  Assistência  domiciliar,  Competências  relacionais,  Sistema
Único de Saúde 
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APRESENTAÇÃO

O  pesquisador  é  profissional  atuante  na  rede  de  serviços  do  SUS

Campinas  desde  1989,  e  integra  atualmente  uma  equipe  de  Serviço  de

Assistência  Domiciliar  (SAD),  nas  funções de médico  e  coordenador.  Antes

disso, desenvolveu atividades vinculado ora a Unidades de Atenção Primária

em Saúde (APS),  ora a funções de Gestão do SUS, e,  eventualmente,  em

Serviços de Urgência e Emergência. Acompanhou a implantação e expansão

da cobertura dos SAD no município, processo iniciado em 1993.

Exerce a função atual de coordenador do SAD Leste Norte desde 2015

após dez anos como médico de família em APS.

O  serviço  tem  uma  equipe  de 29  profissionais,  e  sob  sua

responsabilidade,  um  território  de  aproximadamente  250  mil  habitantes,

conforme estimativas populacionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

de Campinas.

O contato com a atuação em AD foi surpreendente. E, também acima do

esperado, o crescente interesse pela área.

Apesar  de  contar  com  a  experiência  de  mais  de  duas  décadas  em

assistência e gestão em saúde, era insuficiente a notícia sobre complexidade,

especificidade  e  amplitude  dos  conhecimentos  e  afetos  envolvidos  no

funcionamento de uma equipe multiprofissional atuando de forma contínua no

acompanhamento de pacientes em domicílio, cuidados por seus familiares.

Nestes  pouco  mais  de  quatro  anos  atuando  em  AD,  tem  sido

especialmente singular a vivência do trabalho em saúde em suas dimensões:

multiprofissional, em equipe, centrado no paciente e sua família, humanizado e

longitudinal.

E também é, ao mesmo tempo, instigante e desafiador, o contato diário

com os limites da intervenção profissional; e com a morte e a proximidade dela.

A alternativa  à aceitação subserviente  e fatalista  é o  aprendizado diário  da

humildade.

O atendimento  em domicílio  tem várias  particularidades,  e  duas  das

mais importantes são a hegemonia da família em relação aos cuidados, e a

preservação da identidade do paciente.  Ao atuar  na casa,  o profissional  de

saúde fica subordinado à dinâmica familiar; e o paciente, mesmo fragilizado,

impõe sua história de vida e sua rede de relacionamentos.
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Nessa perspectiva, a criação do vínculo terapêutico e a implantação do

plano de cuidados são fortemente determinados por esses e outros fatores,

constituindo, assim, um extenso e multifacetado conjunto de demandas para a

equipe de profissionais.

Um aspecto, entretanto, decide se destacar ao olhar do experiente (ele

assim  julgava)  sanitarista  e  médico  de  família:  a  inescapável  tarefa  que  o

profissional  de  AD  se  atribui,  diariamente:  estabelecer  e  gerir  um

relacionamento eficaz com o paciente e sua família.

O  sofrimento,  na  casa,  se  apresenta  sob  várias  formas:  dor,  perda,

abandono, desespero, medo, insegurança, raiva. E também diversos são os

acolhimentos  feitos  pelos  profissionais,  nos  vários  contextos.  Apenas  os

objetivos são  sempre os mesmos:  fornecer apoio  social,  psicológico,  ou  de

algum  tipo,  e  tornar  a  presença  da  doença  (e  do  SAD)  na  casa,  menos

traumática.

Entretanto, mesmo admitindo que estilos pessoais e culturas de trabalho

não são uniformes, vê-se que, entre os profissionais de AD, as abordagens

variam e se sobrepõem, fazendo o acolhimento da família se dar através da

atitude  de  explicar  a  situação,  ou  de  simplesmente  ouvir;  de  fazer  contato

físico,  abraçar,  ou  oferecer  segurança  profissional,  dando  contorno  e

continência à dor.

Resultantes  do  encontro  do  profissional  com  sua  complexa

responsabilidade  assistencial,  competências  relacionais  são  assimiladas

enquanto estrutura de sua atuação. 

Essa  é  a  origem do  tema desta  pesquisa.  E  da  escolha  em buscar

evidências sobre essas competências a partir da percepção dos profissionais

que delas se utilizam de forma obrigatória, diariamente.
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INTRODUÇÃO

Assistência Domiciliar

O cuidado de pessoas doentes no domicílio, tanto por familiares quanto

por profissionais ou curadores leigos, é prática antiga, e presente em todas as

culturas (AMARAL et al., 2001).

Apontado no estudo de Rehem e Trad. em 2005 como uma referência

sobre  o  percurso  histórico  da  Assistência  Domiciliar  (AD),  o  trabalho  de

Ramallo & Tamayo, de 1998, abrangendo Europa e América do Norte, registra

que o primeiro serviço dessa modalidade aconteceu nos Estados Unidos, em

1947, com a finalidade de descongestionar o hospital e oferecer ao paciente

um  ambiente  social  e  psicologicamente  mais  favorável.  Essa  iniciativa

expandiu-se logo em seguida,  e  em 1999 havia  20.215 serviços de AD na

América do Norte (REHEM, T. C. M. S. B.; TRAD, L. A. B., 2005;, Trad, 2005). 

No Brasil, o primeiro serviço estruturado para a finalidade de Assistência

Domiciliar  teve  sede  em São  Paulo/SP,  em 1967,  no  Hospital  do  Servidor

Público Estadual, e visava otimizar a utilização de leitos hospitalares (AMARAL

et al., 2001). 

A partir daí e nas décadas seguintes, o aparecimento de Serviços de

Assistência Domiciliar públicos e privados, estruturados a partir de hospitais,

redes municipais de saúde e empresas privadas, tem sido registrado em várias

cidades do país (LACERDA et al.,  2007; AMARAL et. al,  2001; CAMPINAS,

2019; TAVOLARI et al., 2000).

Segundo dados do Ministério da Saúde, até fevereiro de 2019 havia, no

Brasil,  758 Serviços de Assistência Domiciliar  cadastrados.  Desse total,  724

eram privados, perfazendo 96% dos Serviços.

Em  Campinas/SP,  o  Serviço  de  Assistência  Domiciliar  (SAD)  existe

desde 1993, a partir  de um projeto piloto que consistia na atuação de uma

equipe de AD em uma fração do território da região sul do município. A ótima

receptividade  desse  serviço  por  parte  da  população  atendida,  além  da

avaliação positiva dos profissionais e gestores envolvidos gerou a diretriz de

expansão  da  cobertura  de  serviços  de  AD  para  a  totalidade  do  território

(BRASIL, 2019; CAMPINAS, 2019).

Atualmente, essa cobertura é realizada por quatro SADs, sendo que o
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SAD  Sul  e  o  SAD  Leste  Norte  são  serviços  estruturados  com  recursos

humanos e materiais próprios da Prefeitura Municipal de Campinas; e o SAD

Sudoeste  e  o  SAD  Noroeste  funcionam,  respectivamente,  com  recursos

providos  pelos  convênios  que  o  SUS  Campinas  tem  com  o  Hospital  da

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e com a Organização

Social  (OS)  encarregada  da  gestão  do  Complexo  Hospitalar  Ouro  Verde

(CHOV) . Por ter sido um dos municípios pioneiros em estruturar serviço de AD,

a  experiência  de  profissionais  de  Campinas  contribuiu  para  estruturar  as

diretrizes  constantes  dos  Cadernos  de  AD  e  Portarias  Ministeriais  que

delimitam  essa  modalidade  assistencial  no  Brasil  (BRASIL,  2012;  BRASIL,

2013).

A AD é realizada por diferentes tipos de serviços de saúde, recebendo

também  diferentes  designações.  As  características  desses  serviços  são

bastante variáveis, mas são dois os principais fatores de distinção: o trabalho

em equipe multiprofissional ou exclusivamente de enfermagem; e a presença

no domicílio  ser  constante  ou não (AMARAL et  al.,  2001; LACERDA et  al.,

2007; CAMPINAS, 2019; TAVOLARI et al., 2001).

A  Anvisa  (Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  /  Ministério  da

Saúde), em Resolução publicada em 2006 para normatizar o funcionamento de

serviços que prestam Atenção Domiciliar, definiu esta como sendo um “termo

genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de

doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio”. Estabeleceu, assim, uma

denominação comum para o conjunto das práticas sanitárias que venham a

ocorrer no espaço do domicílio. Mais adiante, no mesmo documento, definiu

também  os  termos  Assistência  e  Internação  Domiciliar;  caracterizando  a

realização no domicílio de atividades análogas às de assistência ambulatorial e

hospitalar, respectivamente (BRASIL, 2006).

No caso da Internação Domiciliar, existe, nessa definição,  uma relação

mais  estreita  com  a  ideia  de  continuidade  ou  deslocamento  do  cuidado

hospitalar para o domicílio (BRASIL, 2006).

Ao  analisar  a  apropriação  desses  conceitos  pelos  profissionais

envolvidos,  LACERDA  et  al.  (2007)  consideram  a  existência  de  quatro

categorias importantes: Atenção, Atendimento, Internação e Visita Domiciliar.

Esse trabalho incorpora as mesmas concepções sobre Atenção, Assistência e
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Internação  Domiciliar  estabelecidas  pela  Anvisa,  mas  utiliza  o  termo

“Atendimento” para o conceito de Assistência; e traz a ideia da Visita Domiciliar,

definida como atividade “que visa avaliar as necessidades do cliente, de seus

familiares e do ambiente em que vivem para que se possa estabelecer um

plano assistencial” (LACERDA, 2007, p.2). 

Na descrição ou definição de serviços de Assistência e/ou Internação

Domiciliar predomina a característica de responsabilidade por realizar cuidados

a pacientes estabilizados em condições clínicas debilitantes e com perda da

autonomia, de forma substitutiva à internação hospitalar (REHEM, T. C. M. S.

B.; TRAD, L. A. B., 2005;, Trad 2005; AMARAL et al., 2001).

No Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a Assistência

Domiciliar (AD) é atribuição tradicional da Atenção Primária em Saúde (APS),

enquanto  ação  integrante  da  responsabilidade  pelo  território  da  área  de

abrangência. A partir da implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

em 1994, a AD e as demais ações no território são incrementadas. Além disso,

o  aumento  da  cobertura  das  ações  de  APS que  ocorre  a  partir  de  então,

contribui  para a disseminação dessas atividades realizadas no espaço além

dos muros das Unidades de Saúde (BRASIL, 2012).

É em 2006, entretanto, que a Assistência Domiciliar ganha contornos de

política  de  saúde  pública  no  Brasil,  através  da  Resolução  da  Anvisa  que

regulamenta o funcionamento desses serviços (BRASIL, 2006), e da Portaria

Ministerial  2529,  que  institui  a  Internação  Domiciliar  como  modalidade

assistencial e estabelece critérios para financiamento (BRASIL, 2006).

Em 2011, a Portaria 2529 é revogada e substituída pela 2029, que é

revisada meses depois pela Portaria GM/MS 2527, publicada em outubro de

2011. Esta Portaria cumpre a função de detalhar o funcionamento dos SADs

enquanto  pontos  de  atenção  na  rede  SUS  e  integrantes  das  Redes  de

Urgência e Emergência (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012).

Além  disso,  amplia  o  enfoque  da  Assistência  Domiciliar,  incluindo  a

realizada pela APS, estabelecendo diretrizes operacionais e novos critérios de

financiamento dos SADs. Dentre essas diretrizes está o dimensionamento de

pessoal, para composição de Equipes Multiprofissionais de AD (EMAD) tipo 1

ou  2,  conforme  a  carga  horária,  e  contando  com  médico,  enfermeiro,

fisioterapeuta e/ou assistente social e técnicos ou auxiliares de enfermagem; e
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das Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), compostas por pelo menos

três  profissionais,  dentre  as  categorias:  assistente  social,  fisioterapeuta,

nutricionista,  fonoaudiólogo,  odontólogo,  psicólogo,  farmacêutico  e  terapeuta

ocupacional. Determina também a base populacional para existência de SAD; e

a  necessidade  do  território  de  atuação  estar  coberto  por  Serviço  de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ter hospital de referência (BRASIL,

2011; BRASIL, 2012).

Ainda segundo a mesma Portaria, a AD passa a ter uma classificação

em  três  categorias,  AD1,  AD2  e  AD3,  de  acordo  com  a  complexidade  do

paciente. A categoria AD1 inclui os pacientes que devem receber Assistência

Domiciliar das equipes de APS, e os pacientes classificados como AD2 e AD3

são os de responsabilidade dos SAD (BRASIL, 2011; BRASIL, 2012).

Partindo  desse  contexto,  o  Ministério  da  Saúde  lança  o  Programa

“Melhor em Casa”, em novembro de 2011, de forma a consolidar e estimular o

funcionamento de Serviços de AD em todo o país (BRASIL, 2012).

A Portaria  2527  foi  revogada  em  maio  de  2013,  e  substituída  pela

Portaria GM/MS 963, que é vigente até esta data. Estão mantidas todas as

diretrizes  anteriores,  mas  com  atualização  e  detalhamento  de  alguns

parâmetros de implantação e funcionamento, como base populacional e carga

horária dos profissionais das equipes (BRASIL, 2013).

Observa-se, assim, que a  Assistência Domiciliar, realizada por serviços

com  essa  atribuição  específica,  é  uma  modalidade  de  atendimento  em

expansão nos sistemas de saúde do mundo todo, e já incorporada pelo SUS

(PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005; BRASIL, 2011; PUSCHEL, 2002; ANDRADE

et al., 2013; REHEM, T. C. M. S. B.; TRAD, L. A. B., 2005;, Trad, 2005; BRASIL,

2012; BRASIL, 2013; FREEDMAN, Vicki A; SPILLMAN, Brenda C., 2014).

Tem  se  mostrado  eficaz  enquanto  recurso  para  abreviar  ou  evitar  a

hospitalização,  diminuindo  risco  de  complicações,  reduzindo  custos  e,

principalmente,  humanizando  o  cuidado  (BRASIL,  2011;  ANDRADE  et  al.,

2013; REHEM, T. C. M. S. B.; TRAD, L. A. B., 2005;, Trad, 2005; BRASIL, 2012;

FREEDMAN, Vicki A; SPILLMAN, Brenda C., 2014).

As equipes que realizam assistência hospitalar a pacientes internados

têm progressivamente reconhecido essa eficácia, e acionam os serviços de AD

de  forma  mais  frequente  e  diversificada,  ampliando  a  percepção  sobre  as
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situações clínicas elegíveis para tal. A AD se expande, portanto, em quantidade

de serviços estruturados, de pessoas sendo acompanhadas e de condições

clínicas que constituem sua indicação (BRASIL, 2012).

Consequentemente  a  esse  processo,  observa-se  também  crescente

incorporação de tecnologia, através da ampliação do caráter multiprofissional

do trabalho das equipes e também pela crescente complexidade clínica dos

pacientes (BRASIL, 2012). As formas de organização das rotinas de processo

de trabalho das equipes de AD também são diversificadas, determinadas por

vários  fatores,  como  a  organização  local  da  rede  de  serviços,  o  tipo  de

morbidade  atendida,  a  pressão  de  demanda  por  leitos  hospitalares  e  pela

diversidade dos profissionais que compõem as equipes de AD  (BRASIL, 2012).

Esse  conjunto  de  fatores  determina  que,  no  atual  contexto  de

funcionamento  do  SUS,  a  AD  se  apresente  como  uma  modalidade  de

intervenção em saúde em franco processo de elaboração e construção. Além

disso,  a  atuação  do  profissional  de  saúde  no  domicílio  do  paciente  exige

competências  do  campo  psicossocial  (PUSCHEL,  IDE,  CHAVES,  2005;

ANDRADE et al., 2013; BRASIL, 2012).

Conforme descrevem as autoras:

“Prestar  assistência  no  domicílio  é  uma  realidade  no  nosso

país.  A  assistência  domiciliar  (AD)  é  um  atendimento

multiprofissional  ao  indivíduo  e  à  família,  que  acontece  em

cenários  e  contextos  peculiares,  que  se  configura  enquanto

elemento e produto de dinâmicas familiares e que pressupõe

competências  ampliadas  para  uma  intervenção  clínica  e

psicossocial, conforme demandas próprias, de modo a resgatar

e  a  promover  a  saúde  e  a  potência  de  vida,  dentro  das

melhores  expressões  possíveis”  (PUSCHEL,  IDE,  CHAVES,

2005).

Além da contribuição teórica para caracterização da AD, a citação acima

descreve, na verdade, um campo de trabalho que lida com várias tensões; e o

exame mais detalhado das assertivas revela isso melhor.

Inicialmente,  o  fato  de  ser  “uma realidade  em nosso  país”,  define  o

contexto  da  AD como  um campo  instituído  de  atuação  profissional.  Exclui,

portanto,  tratar-se de serviço  com caráter  amador/beneficente,  incipiente ou

experimental, o que ampliaria a margem de indefinição quanto às práticas a

serem realizadas.  Prossegue,  responsabilizando a AD com realizar  cuidado
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multiprofissional,  direcionado  ao  indivíduo  e  à  família.  Nessa  perspectiva,

compromete o profissional de AD com ter perfil para atuar em equipe, fazendo

abordagem integral e familiar do paciente (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Além  disso,  essa  atuação  profissional  “acontece  em  cenários  e

contextos  peculiares,  …  (e)  se  configura  enquanto  elemento  e  produto  de

dinâmicas familiares”. Ou seja, pode-se dizer que o profissional de AD exerce

sua atividade em quase todo tipo de ambiente, exceto num serviço de saúde; e

precisa gerir, para cada paciente, uma relação de inserção na dinâmica familiar

gerada  pelo  seu  trabalho  que,  sendo  intervenção,  é  ao  mesmo  tempo

resultante,  modificado  e  remodelado  por  essa  mesma  dinâmica  familiar

(PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Para tanto, as autoras defendem que “a AD... pressupõe competências

ampliadas  para  uma  intervenção  clínica  e  psicossocial”,  deixando  claro  o

modelo  de  intervenção  preconizado  e  seu  pressuposto  quanto  ao  preparo

profissional para tal. Finalizam o parágrafo citado com a delimitação de uma

imagem objetivo  dos  resultados pretendidos  em AD,  em termos de  modelo

assistencial: “... de modo a resgatar e a promover a saúde e a potência de vida,

dentro das melhores expressões possíveis” (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Observar um profissional de AD no desempenho de sua função cotidiana

é provavelmente, a forma mais eficaz de perceber o conjunto de fatores que

rege o encontro dele com a casa, o paciente e a família. Para poder almejar

“resgatar  e  promover  a  saúde  e  a  potência  de  vida,  dentro  das  melhores

expressões possíveis”, é esperado que esse profissional aborde as pessoas do

domicílio na perspectiva do cuidado integral do indivíduo e família, com vistas à

construção  em  equipe  de  cuidado  multiprofissional,  capaz  de  lidar  com

contextos familiares diversos, que exigirão criatividade e flexibilidade no plano

terapêutico  (PUSCHEL,  IDE,  CHAVES,  2005;   SILVA,  K.  L.  et  al.,  2010;

ANDRADE et al., 2013).

Se, por um lado, os princípios de responsabilidade e as diretrizes para

boa prática profissional  são os mesmos dos demais serviços de saúde; por

outro,  é  exclusividade  da  AD a condição  de trabalho  determinada  por  uma

dupla dependência: dos limites do cuidador e das condições físicas e sanitárias

do domicílio. São essas as duas lides incontornáveis para esse profissional, e

invariáveis  objetos  de  suas  primeiras  impressões.  A tensão,  então,  decorre
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desse  desafio  que  impregna  o  profissional,  fazendo com que  nele  operem

como  oponentes,  desde  o  primeiro  momento,  mas  também  depois,  em

processo  mutante  e  dinâmico,  duas  responsabilidades:  o  conjunto  de

intervenções terapêuticas aplicáveis  ao caso,  versus as condições materiais

para sua implementação (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005;  SILVA, K. L. et al.,

2010; ANDRADE et al., 2013).

O  encontro  do  profissional  de  saúde  com  a  AD,  enquanto  essa

modalidade de assistência “que pressupõe competências ampliadas para uma

intervenção clínica e psicossocial”, ensejou esta pesquisa. Sob a perspectiva

do próprio profissional,  envolvido com a atividade assistencial,  e obrigado a

definir sua atuação, seria possível obter e analisar dados sobre a resultante

desse trabalho que responde a essas demandas “clínicas e psicossociais” em

serviços  onde  as  “competências  ampliadas”  para  tal  nem  sempre  são

estabelecidas como um pressuposto (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005;  SILVA,

K. L. et al., 2010).

Competências Relacionais

O  termo  “competência”  é  definido  geralmente  como  uma  condição

estabelecida  conjuntamente pelos componentes:  conhecimento,  habilidade e

atitude  (PERRENOUD,  P.,  2000;  PHANEUF,  M.,  2005;  ZANGÃO  M.O.,

MENDES, F.R.P., 2015).

O entendimento de que, para ter determinada competência, o indivíduo

deve  mobilizar  recursos  próprios,  como  conhecimentos  e  habilidades,  é

bastante presente nas definições mais atuais. Estudo de Zangao et al, sobre o

tema das competências relacionais em estudantes de enfermagem, destaca o

fato do processo de aquisição de competências acontecer em fases, de forma

gradual  (PERRENOUD,  P.,  2000;  PHANEUF,  M.,  2005;  ZANGÃO  M.O.,

MENDES, F.R.P., 2015).

Para a finalidade deste trabalho, a compreensão ampliada da definição

de  competência  oferecida  por  Phaneuf,  sintetiza  o  entendimento  utilizado:

“conjunto integrado de habilidades cognitivas, de habilidades psicomotoras e

de  comportamentos  sócio-afetivos  que  permite  exercer,  ao  nível  de

desempenho exigido à entrada no mercado de trabalho, um papel, uma função,

uma tarefa ou uma atividade”  (PHANEUF, M., 2005).
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A presente  pesquisa  tem  como  enfoque  o  entendimento  do  termo

“competência”, quando aplicado à prática de profissionais de saúde atuando

em AD, no instante em que se ocupam do relacionamento com o paciente e

sua família, seja no estabelecimento do vínculo terapêutico ou na sua gestão.

Competência relacional, nessa perspectiva, é  a combinação dos componentes:

conhecimento,  habilidade  e  atitude,  enquanto  recursos  para  a  necessária

aproximação entre o profissional e o paciente/família e a construção conjunta

do plano terapêutico. Compreensão semelhante é proposta em Simões (2008):

“...  as  competências  relacionais  encontram-se  intimamente

ligadas âs competências sociais, que tem por base a empatia

(capacidade em compreender os sentimentos dos outros, ver

as coisas  do seu ponto  de vista,  respeitar  as diferenças do

modo  como  pensam,  orientar  para  o  serviço,  potenciar  a

diversidade, formar consciência política),  e a capacidade em

estabelecer  relações  inter-pessoais  (ser  bom  ouvinte,  bom

questionador,  aprender  e  cooperar,  identificar  e  resolver

conflitos e a negociar compromissos).”

Muitos profissionais que trabalham em AD, talvez maioria, não tiveram

contato com ela durante sua formação. Como corolário, estão constantemente

instados a criar e inovar, mas também improvisar (PUSCHEL, IDE, CHAVES,

2005; ANDRADE et al., 2013).

São  múltiplos  e  variados,  portanto,  os  determinantes  das  práticas

assistenciais em AD. E é importante lembrar que elas acontecem em casas de

pacientes  clinicamente  graves,  em contextos  socioculturais  diversos.  E  são

realizadas por equipes de profissionais que aliam sua formação técnica a um

conjunto de competências, principalmente relacionais, forjado na prática dessa

clínica ampliada domiciliar (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005;  SILVA, K. L. et

al., 2010; ANDRADE et al., 2013).

Justificativa

A pesquisa se justifica pela relevância em se produzir informações sobre

competências  relacionais  para  assistência  domiciliar,  no  sentido  de  orientar

mais  adequadamente  as  práticas  dessa  modalidade  de  intervenção

(ANDRADE et al., 2013; ARRIEIRA, I. C. O. et al.; SILVA, K. L. et al., 2010).
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OBJETIVOS

Objetivo Geral

Identificar, descrever e analisar as competências relacionais empregadas por

profissionais  de  saúde  do  Atendimento  Domiciliar  (AD),  a  partir  de  dados

obtidos de sua própria percepção sobre o tema.

Objetivos Específicos

Identificar  e  classificar  os  conhecimentos  de  profissionais  de  AD  sobre  as

competências relacionais utilizadas e aprendidas na formação profissional ou

fora dela;

Analisar a importância conferida pelos profissionais de AD às competências

relacionais, para a construção do vínculo terapêutico e implantação do plano de

cuidados;

Identificar e descrever os fatores envolvidos no aprendizado das competências

relacionais  empregadas  por  profissionais  de  AD  na  construção  do  vínculo

terapêutico e implantação do plano de cuidados;

Identificar  demandas  de  aquisição  ou  aprimoramento  de  competências

relacionais pelos profissionais.

MÉTODO

Tipo de Estudo e Referencial Teórico

O estudo é uma abordagem qualitativa do tema referido, e faz, através

de análise descritiva de conteúdo segundo o referencial teórico de L. Bardin

(BARDIN, 1977), uma investigação, através de depoimentos de profissionais

que trabalham em dois Serviços de Assistência Domiciliar (SAD) do município

de Campinas/SP, sobre suas percepções acerca das competências relacionais

envolvidas em sua atuação profissional.

Dentro dessa abordagem qualitativa,  trata-se, portanto, de um estudo
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descritivo e analítico, de caráter transversal e amostral.

O referencial teórico de análise de conteúdo foi escolhido em função do

objetivo do estudo de identificar e analisar,  nos depoimentos fornecidos nas

entrevistas semi-estruturadas, além do próprio reconhecimento das referidas

competências, outros elementos sobre o tema, tais como definições, conceitos,

referenciais teóricos, classificações e valorações.

Foi utilizada, dentro do repertório oferecido pela análise de conteúdo, a

perspectiva de, sendo “um conjunto de técnicas de análise das comunicações”,

orientar a identificação e interpretação dos significados presentes nas falas dos

entrevistados (BARDIN, L., 1977).

Ou, no dizer da autora:

“De uma maneira geral, pode-se dizer que a sutileza

dos  métodos  de  análise  de  conteúdo,  corresponde  aos

objetivos seguintes:

A ultrapassagem da incerteza: O que eu julgo ver na

mensagem, estará lá efetivamente contido, podendo esta visão

muito pessoal, ser compartilhada por outros?

Por  outras  palavras,  será  minha  leitura  válida  e

generalizável?

E o enriquecimento da leitura: Se um olhar imediato,

espontâneo,  já  é  fecundo,  não  poderá  uma  leitura  atenta,

aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta de

conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que

se procura demonstrar  a propósito das mensagens,  ou pelo

esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de

conduzir a uma descrição de mecanismos de que, a priori, não

detínhamos a compreensão” (BARDIN, L., 1977).

 

Contexto

O estudo foi realizado no município de Campinas/SP. É um município

polo, com características de cidade industrial, e tem, segundo dados estimados

pela Secretaria Municipal de Saúde para 2017, uma população de 1.150.753

habitantes (CAMPINAS, 2019).

A  gestão  do  SUS  é  de  responsabilidade  do  município,  através  da

Prefeitura Municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS); exceção feita

apenas ao Hospital de Clínicas da Unicamp, gerido pela Secretaria Estadual de

Saúde. A  SMS está estruturada em três níveis de gestão, sendo o primeiro o
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nível  central,  com  o  gabinete  do  secretário  e  o  conjunto  de  diretorias  e

assessorias  técnicas.  Segue-se,  na  hierarquia,  o  nível  distrital,  com  cinco

equipes  distritais  compostas  por  um  coordenador  e  equipe  de  apoio

institucional. O nível local é composto pelas Unidades de Saúde, que tem, cada

uma, um coordenador (CAMPINAS, 2019).

A SMS é responsável pela gestão e execução do conjunto das ações de

Vigilância em Saúde, contando, para isso, com uma equipe no nível central e

cinco equipes distritais (CAMPINAS, 2019).

A rede  de  Serviços  Assistenciais  do  SUS é  complexa,  composta  de

Unidades de APS; rede de urgência e emergência com SAMU, UPA e Pronto

Socorro;  rede  hospitalar;  rede  de  saúde  mental  com  CAPS  e  Centros  de

Convivência;  rede  de  apoio  diagnóstico  e  retaguarda  especializada  com

laboratórios,  serviços  de  imagem,  ambulatórios  especializados  e  SADs

(CAMPINAS, 2019).

Os  SADs  são  serviços  com  área  de  abrangência  delimitada,

correspondendo  ao  território  dos  Distritos  de  Saúde,  sendo  que  o  SAD

Leste/Norte atende a esses dois distritos. Os demais são os SAD Sul, Noroeste

e Sudoeste. O município conta, então, com quatro SADs, sendo dois próprios

municipais  (Sul  e  Leste  Norte)  e  dois  conveniados  (Noroeste  e  Sudoeste)

(CAMPINAS, 2019).

O pesquisador é coordenador de um dos SADs próprios do município

desde janeiro de 2015. Antes disso, atuou como gestor no SUS municipal e

como médico em APS.

Participantes

Participaram do estudo, enquanto entrevistados, trabalhadores de AD de

dois SADs do município de Campinas/SP.

A amostra utilizada foi intencional,  de modo a incluir os dois tipos de

SAD,  sendo  um próprio  municipal  e  outro  conveniado;  e  pelo  menos cinco

categorias  profissionais  entre  as  11  atuantes  nos  dois  SADs:  médico,

enfermeiro,  fisioterapeuta,  nutricionista,  fonoaudiólogo,  assistente  social,

farmacêutico, terapeuta ocupacional, dentista, técnico de farmácia e técnico ou

auxiliar de enfermagem (CAMPINAS, 2019).

Os dois serviços que compreendem o universo da pesquisa tinham, à
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época da pesquisa, um total de 40 profissionais de saúde em atividade. Foram

realizadas oito entrevistas,  sendo com dois  enfermeiros,  dois médicos,  uma

fonoaudióloga,  um  assistente  social,  uma  técnica  e  uma  auxiliar  de

enfermagem. A fonoaudióloga e o assistente social eram integrantes da equipe

do SAD próprio do município; e, para as demais categorias profissionais, havia

um de cada SAD. O SAD coordenado pelo pesquisador não foi  incluído no

estudo (CAMPINAS, 2019).

Procedimentos para coleta de dados 

Para coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a

partir  de  um  roteiro,  com  os  profissionais  de  saúde  que  manifestaram

disposição de participar do estudo (anexo 1). As entrevistas foram realizadas

entre setembro de 2018 e março de 2019.

O  roteiro  para  as  entrevistas  foi  elaborado  de  forma  a  estimular  o

profissional  a  se  concentrar  em  seu  conjunto  de  práticas  e  explicitar  as

percepções sobre as competências relacionais  utilizadas no trabalho com a

finalidade de realizar o contato com o paciente e a família, estabelecer vínculo

e possibilidades de intervenção. As entrevistas foram realizadas em ambiente

reservado, sem limite de tempo para o respondente, de forma a estimular que

discorresse livremente sobre a questão proposta.

Iniciava-se, então, pela identificação resumida, referindo idade, ano de

graduação ou habilitação profissional, convicção religiosa. A primeira descrição

solicitada  foi  sobre  a  trajetória  pessoal  até  a  escolha  da  profissão  e  a

graduação  ou  habilitação  profissional.  Em  seguida,  sobre  o  percurso

profissional até a inserção no SAD; e se havia realizado alguma preparação

profissional, nos moldes de curso ou capacitação, para atuação específica em

AD. Como estratégia de aproximação do tema da pesquisa, que era revelado

ao entrevistado desde o início, foi proposta uma vivência simples, que consistiu

em rememorar casos ou situações acontecidas no trabalho em AD, e que foram

significativas em termos de exigência de competências relacionais. A sugestão

era  de  que  fossem  de  um  a  três  casos  de  atendimento,  e  o  relato  era

considerado suficiente até que ficasse explicitada a relação com o tema da

pesquisa.

Em  seguida,  e  a  partir  dessa  vivência  de  lembrança  dos  casos,
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perguntava-se quais as competências identificadas pelo entrevistado em sua

atuação, para estabelecimento de vínculo com o paciente e sua família.  Ao

longo  da  conversa,  e  conforme  a  evolução  do  depoimento,  solicitava-se  o

detalhamento  das  competências,  considerando  as  mais  importantes,  sua

relevância  para  o  plano  terapêutico,  quais  conferiam  maior  segurança  ao

profissional, como foram apreendidas quais ainda eventualmente gostaria de

adquirir ou aprimorar. Todos os entrevistados tiveram boa aceitação do roteiro e

se interessaram em fornecer as respostas. O tempo médio de entrevista foi de

37 minutos.

As entrevistas foram gravadas em áudio digital e o conteúdo transcrito

nos trechos de interesse. Os dados foram distribuídos em cinco categorias para

análise, sendo quatro pré-estabelecidas a partir dos objetivos da pesquisa e

uma a partir dos resultados obtidos; em conformidade com o método escolhido

de análise de conteúdo.

As categorias analíticas ficaram assim determinadas:

1) Competências relacionais identificadas;

2) Competências  relacionais  mais  importantes  para  estabelecer  vínculo

terapêutico;

3) Processo de aquisição das competências relacionais;

4) Competências relacionais a adquirir ou aprimorar;

5) Competências relacionais e o estabelecimento de vínculo terapêutico,

enquanto intervenção no domicílio;

Para apresentação dos resultados, a cada entrevistado foi atribuída uma

codificação aleatória e não sequencial, composta por uma letra e um número

Considerações Éticas

O  projeto  foi  aprovado  pela  Plataforma  Brasil,  Comitê  de  Ética  em

Pesquisa  da  Faculdade  de  Medicina  de  Botucatu  –  Unesp,  sob  o  número

2.810.560,  e pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

A  participação  dos  profissionais  aconteceu  de  forma  totalmente

voluntária  e  não  identificada,  conforme consta  no  Termo de  Consentimento

Livre  e  Esclarecido (Anexo 2),  e  de  acordo com a resolução  466/2012,  do

Conselho Nacional de Saúde.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Panorama geral dos resultados

A técnica de entrevista semi-estruturada,  orientada por um roteiro, foi

eficaz  no  sentido  de  proporcionar  ao  profissional  a  vivência  de  entrar  em

contato com seu percurso de atuação na AD e, assim, ativar suas memórias e

impressões. O exame dessa trajetória, nas perspectivas pessoal e profissional,

motivou as pessoas, produzindo relatos multifacetados e reveladores.

Como  o  conceito  de  “competência  relacional”  não  é  utilizado  no

cotidiano dos serviços, o roteiro de entrevista estabelece um eixo condutor para

as conversas, de modo a construir uma aproximação com o tema, a partir da

vivência prática dos profissionais. Dessa forma, as “competências relacionais”

foram compreendidas e definidas pelos entrevistados como sendo aquelas que,

no  curso da  atuação profissional,  conferiam condição  para  gerar,  conforme

expressão deles: “vínculo”, “empatia”, “confiança” ou “estabelecer relação”.

São exemplos dessas definições pelos entrevistados:

a) “Vínculo”:

“...nossa  maior  dificuldade,  não  só  para  mim,  …é

estabelecer esse vínculo nessas situações” (C4).

“Pra cada casa, depois do vínculo, é uma abordagem”

(K6).

“Algumas famílias já tinham vínculo com outro serviço,

e tiveram resistência...  Essa mãe...  foi  criando o  vínculo de

confiança” (G2).

b) “Empatia”:

“Ah,  eu  acho  que  a  gente  precisa  de  uma  certa

empatia...” (Y9).

“...  quando  você  pede  licença,  quando  você

cumprimenta  a  pessoa,  quando  você  gera  essa  empatia,

automaticamente as  outras  coisas  tendem a acontecer  com

mais facilidade” (B8).

c)“Confiança”:

“...e eu saber que eu consegui, numa paciente difícil,... levar

aquele alento pra ela, e ela ter aquela  confiança em mim...”

(K6).

“...quando  você  fala  com  propriedade  do  que  está

acontecendo, a confiança é automática” (B8).
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“...eu gosto de ter sempre o cuidador junto comigo...

para ele ir vendo junto comigo assim, e ir criando  confiança”

(Y9).

“...  pra  tentar  ganhar  a  confiança da  família,  porque  sem

confiança você não tem como paliar” (A1).

“... isso aí... vai de acordo com a pessoa que você está

atendendo ali... e aí você vai tentando criar essa relação de

confiança” (X5).

d) “Estabelecer uma relação”:

“...se você fala muito, eu tendo a te escutar mais, e ir

ponderando essa conversa, agora, se você fala pouco, eu falo

um pouco mais, para a gente estabelecer uma relação” (B8).

“...com  os  adultos,  a  gente  já  não tem  essa dificuldade  de

estabelecer relação” (C4).

O  conteúdo  das  falas  demonstra  que  esses  descritores  (“vínculo”,

“empatia”,  “confiança”  ou  “estabelecer  relação”)  constituem,  para  os

profissionais entrevistados, indicadores da aceitação, por parte de pacientes e

familiares, de sua presença no domicílio como profissionais e como pessoas,

estabelecendo permissão para a atuação.

Com  essas  definições  incorporadas  ao  diálogo  da  entrevista,  e  a

motivação gerada pela vivência das memórias do trabalho, a conversa evoluiu

para a descrição das competências relacionais. E seguiu explorando o tema,

investigando se o respondente conferia maior importância  a algumas delas;

sobre como se deu o aprendizado;  e quais outras competências relacionais

poderiam ainda ser aprendidas ou aprimoradas.

As categorias preliminarmente delineadas para análise do conteúdo das

entrevistas,  em  sintonia  com  esse  roteiro,  foram  quatro:  competências

relacionais  identificadas pelos profissionais;  quais  as mais importantes  para

gerar  vínculo;  como  foi  o  aprendizado  dessas  competências;  e  sobre

competências para adquirir ou aprimorar. Além destas categorias de análise,

uma quinta foi acrescida, a partir  dos resultados:  sobre como competências

relacionais  podem, além de gerar o  vínculo,  agir  como intervenção sobre a

situação da casa (BARDIN, L., 1977).

São oito depoimentos orientados pelo encontro com essa modalidade

assistencial e a aplicação dessas competências. Os profissionais entrevistados

eram das categorias:  assistente  social,  fonoaudiólogo,  enfermeiro,  médico e
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técnico ou auxiliar de enfermagem; com idade entre 33 e 50 anos e tempo

médio aproximado de atuação em AD de cinco anos, com exceção de dois

profissionais que, nos extremos da amostra, tinham, um, seis meses, e outro,

20 anos.

Um  dos  entrevistados  tinha  pós  graduação  com  especialização  em

geriatria,  e  outro  fez curso de cuidados paliativos;  ambos anteriormente ao

início  da  atuação  em AD.  Apesar  de  serem preparações  profissionais  com

conteúdos bastante aplicados à atuação em SAD, nenhuma delas se destina

especificamente a essa finalidade. Feito esse necessário registro, resulta que,

entre os profissionais participantes do estudo, não há algum que tenha relatado

preparo  profissional  específico  para  atuação  em  AD,  prévio  à  inserção  no

serviço.

 A tática de entrevista através da aproximação do tema da pesquisa a

partir  da  vivência  de  lembrança  de  casos  atendidos  mostrou-se  gratificante

para os participantes, e, em todos os depoimentos, estão presentes conteúdos

que relatam ganho na auto-estima profissional e identificação com o trabalho,

pelo viés do cuidado com o próprio semelhante e também pelo reconhecimento

profissional, conforme demonstram alguns excertos:

“Eu sou muito realizada com o que eu faço, eu trabalho por

amor, eu amo o que eu faço. Sempre as pessoas conseguem

presenciar isso, e sempre falam... e percebem que você faz

com afeto, com carinho” (G2).

“Sou  maravilhada  com  a  AD...  a  gente  faz  uma  enorme

diferença...” (K6).

“a gratidão dela era tanta... e eu saber que eu consegui, numa

paciente difícil,... levar aquele alento pra ela, e ela ter aquela

confiança em mim” (K6).

A atuação em AD tem grande potencial de aproximação do profissional

de  saúde  com  seu  paciente  e  família,  favorecendo  a  identificação  com  o

trabalho e o preparo do profissional para gerir a empatia que ocorre durante o

vínculo  terapêutico.  A  partir  dessa  evidência,  Puschel  e  cols.  propõem  a

superação  do  modelo  clínico  tradicional  através  do  desenvolvimento  de

competências psicossociais  na AD (SAMPAIO et  al.,  2009;  PUSCHEL,  IDE,

CHAVES, 2005;  ANDRADE et al., 2013;  SILVA, K. L. et al., 2010).

Todos  os  profissionais  entrevistados  relataram  a  experiência  prática

vivida a partir da inserção no serviço como componente decisivo no processo
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de aquisição destas competências.

Apesar  de  todos  relatarem  algum  tipo  de  dificuldade  para  iniciar  a

atuação  em  AD,  e  nenhum preparo  ter  sido  oferecido  durante  a  formação

profissional, a importância de conteúdos sobre apropriação e desenvolvimento

de competências relacionais durante a graduação ou pós-graduação na área

da saúde, e mais especificamente em AD, somente foi apontada por alguns

entrevistados,  de  forma  pontual  e  quando  questionados.  Este  estudo,

entretanto, não avança sobre o tema da compreensão crítica dos profissionais

de AD sobre sua formação.

O tema das competências relacionais também gerou oportunidade para

que os profissionais revelassem suas impressões sobre o estabelecimento de

vínculo terapêutico enquanto intervenção para produção de saúde, ganho de

autonomia e alívio do sofrimento de pacientes, cuidadores e familiares. O valor

conferido a essa dimensão do atendimento, por parte dos entrevistados é alto,

conforme verificado em outros estudos (ANDRADE et al., 2013;  SILVA, K. L. et

al., 2010; ONOCKO-CAMPOS, R. T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

Análise do conteúdo das entrevistas, conforme as categorias

1)  Sobre  o  que  os  profissionais  de  AD  identificaram  como  competência

relacional:

Seis  competências  relacionais  identificadas  a  partir  do  conteúdo  das

conversas são apresentadas a seguir:

 Saber  usar  conhecimento  técnico  (profissional  e  sobre  o

serviço)

“Eu acho que a primeira habilidade é ter conhecimento técnico”

(A1);

“A primeira  coisa que a gente tem que ter é conhecimento:

você tem que saber exatamente o que tem o paciente, qual

que é o prognóstico...” (B8);

“Executar...  uma  técnica,  por  exemplo,  com  certeza,  com

segurança naquilo que eu estou fazendo” (C4);

“...conforme  você  realiza,  vc  explica,  e  ela  vai  ver  o

conhecimento que você detém a respeito daquilo” (C4).

“...  eu acho que eu tentava usar o que eu tinha de recurso

para...  tentar  orientá-los  para,  juntos,  tentar  chegar  num
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resultado melhor... acho que o conhecimento, o que eu sabia

de técnico...” (Y9).

A  premissa  que  define  isso  como  competência  relacional  é,  na

perspectiva  dos  entrevistados,  a  de  que  demonstrar  preparo  técnico  e

apresentar os recursos do serviço com segurança e propriedade, tem potência

para gerar confiança por parte do paciente e família atendida.

Para tanto, são valorizados o saber clínico, a integração da equipe e o

conhecimento sobre os recursos humanos e materiais do SAD e da rede SUS;

bem como a  capacidade de reunir  e  transmitir  esses saberes na forma de

oferta de serviço.

O  olhar  dos  entrevistados  para  essa  competência  relacional  está

traduzido  em  falas  que  fazem  referência  ao  fato  de  “ter  e  demonstrar

conhecimento técnico, saber o que o paciente tem”; “conhecer os recursos e

qualificar  a  oferta  do  serviço”;  “saber  trabalhar  em  equipe,  não  dando

orientações contraditórias”.

 Saber se comunicar

“...  porque estabelecer esse vínculo,  e esse nosso trabalho,

tem a ver com comunicação” (B8).

“O que eu uso é isso, é se colocar na posição do outro, com a

história e a bagagem que ele tem” (X5).

“...  tentar  numa linguagem em que  ele  veja  que  você está

entendendo o que está acontecendo” (Y9).

“Primeiro de tudo, é comunicação” (S3).

A eficácia do profissional em estabelecer comunicação com o paciente e

família de modo horizontal, a partir da capacidade de reconhecer os obstáculos

e  acionar  recursos  para  superá-los,  é  a  expressão  desta  competência

relacional.

Foi uma das mais priorizadas pelos profissionais, em termos de riqueza

de explicações e exemplos, demonstrando experiências vivenciais marcantes

em  torno  dessa  questão.  São  relatadas  situações  e  atitudes  que  tipificam

barreiras de comunicação como diferenças de linguagem, desigualdade social

e  cultural,  bem  como  a  importância  de  terem  sido  reconhecidas  pelo

profissional, o que permitiu a superação.

“você quer jogar tudo isso, e os nossos conceitos, na cabeça

de uma pessoa que não teve nenhuma oportunidade, então eu
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tento me colocar... onde o outro está” (X5)

A frequência de relatos em torno desse reconhecimento das barreiras

evidencia a importância desta competência relacional para a AD, denotando a

percepção vivida por profissionais atuantes de que é imperativo para que a

comunicação seja efetiva, a horizontalidade, o fazer-se entender, a troca de

questões e compromissos, a confiança mútua, o objetivo comum.

“E ela saber que você está ali  na condição por exemplo, de

mãe, que você está na condição de profissional e que você

está se colocando no lugar dela. Ela saber que você não está

alheia àquela dor que ela está sentindo” (C4).

A comunicação prescritiva e orientativa de pouco ou nada se aplica à

AD, em razão da já citada dependência que tem o profissional em relação ao

cuidador, e os depoimentos confirmam isso (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005;

ANDRADE et al., 2013;  SILVA, K. L. et al., 2010).

Sobre este aspecto, observa-se também a presença de referências ao

compromisso  profissional  com  a  rejeição  a  preconceitos,  frequentemente

associada a uma certa neutralidade.

“Respeitar as diferenças, respeitar a casa do jeito que ela é, e

não querer impor o seu jeito na casa...” (B8).

Ainda  sobre  a  capacidade  de  comunicação,  são  valorizadas  as

habilidades para realizar escuta qualificada; o saber conversar, reconhecendo o

universo do outro.

“Saber ouvir” (Y9).

“Porque às vezes você vai na casa e não vai nem fazer o que

você tem de formação. Vc vai apenas lá,  naquele momento,

você vai escutar. Um desabafo, um apoio” (G2).

“... a gente ter essa facilidade de conversar com as pessoas,

de saber o que falar com elas no tempo certo, no tempo delas”

(B8).

E também saber intervir  de forma pedagógica e didática,  construtiva,

usando termos simples.

“...explicar o que eu estou fazendo... e não você ficar ali, no

beira-leito,  no  bercinho,  fazer  o  que  você  tem  que  fazer,  e

naquele momento você não ter a comunicação” (C4).

“... falando em palavras assim bem populares...” (C4).

“Eu não posso exigir que eles me entendam. Eu é que tenho

que me fazer entender. Abaixar o meu nível de comunicação
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pra me fazer entendida. Usar termos mais simples” (S3).

 Desenvolver atitude empática

“... eu acho que a gente precisa de uma certa empatia,... tentar

fazer uma leitura... de se colocar no lugar do outro... de ele ver

que você está entendendo o que está acontecendo...” (Y9).

“Ela  saber,  e  a  gente  demonstrar  que,  apesar  da  situação

difícil,  a  gente  está procurando fazer  o melhor  que a  gente

consegue” (C4).

Estudo de Falcone, ao avaliar um programa de treinamento em empatia

em estudantes, define esta como sendo uma “habilidade de comunicação” que,

operando  nas  esferas  cognitiva,  afetiva  e  comportamental,  em  relação  aos

sentimentos, resulta, no campo das relações, na vivência compartilhada desses

sentimentos. Trata-se, portanto, de compreender, mobilizar afetos e demonstrar

isso (FALCONE, E. 1999).

Um  outro  estudo  revisional  bastante  detalhado,  sobre  o  tema  da

empatia,  revela  a  importância  desse  conceito  para  vários  campos  do

conhecimento e atividades humanas. Mesmo havendo digressões conceituais

sobre a empatia, as ideias referentes aos três componentes e à sua dimensão

relacional  são  frequentemente  preservadas,  como  no  estudo  de  Falcone

(SAMPAIO et al., 2009).

O desenvolvimento de cursos e treinamentos de empatia cujo resultado

pode ser  mensurado  através  de  testes,  além da  variedade  de  métodos  de

pesquisas sobre o tema demonstram sua relevância em meio ao universo de

aplicações  em  curso.  Em  serviços  de  saúde,  sua  importância  é  óbvia

(SAMPAIO et al.2009;  SILVA, K. L. et al., 2010;  ANDRADE, A. M. et al., 2013).

Além  da  referência  direta  à  atitude  empática,  os  profissionais

entrevistados também destacaram a importância de saber se colocar no lugar

do outro,  demonstrar interesse e dedicação,  no contexto de corresponder a

uma expectativa e a um desejo afetivo do outro. A empatia é essencial para o

vínculo e implantação do plano de cuidados, e isso está presente em todos os

relatos (SAMPAIO et al.2009;  SILVA, K. L. et al., 2010;  ANDRADE, A. M. et al.,

2013).

“E  a  outra  é  a  questão  da  habilidade,  do  jeito  mesmo  de

abordar, de se colocar no lugar do outro, de ele sentir que você

está ali para ajudar, que você não está ali pra crítica, ou pra
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apontar o dedo, que você é ali uma força a mais, um amparo,

um apoio. Então eu acho que a gente tem que tentar conseguir

passar isso. A partir do momento que a gente consegue passar

isso, e cria esse vínculo, a coisa tende a andar, porque não é

algo fácil, né...” (G2).

“...  então  é  se  colocar  no  lugar  do  outro,  mas  não  só  na

situação do outro, na vivência que ele teve também” (X5).

Esse  percurso  elaborativo  de  buscar  em  si  próprio  o  sentimento  e

convertê-lo  em  atitude,  a  partir  da  percepção  da  necessidade  do  usuário,

caracteriza  a  competência  relacional  de  ter  empatia  (FALCONE,  E.  1999;

SAMPAIO et al., 2009).

As falas são tanto sobre atitudes internas ao profissional, como respeito,

cordialidade  e  compaixão,  quanto  de  demonstração  do  reconhecimento  da

condição de dignidade e cidadania do paciente e família.

Os  relatos  dessas  atitudes  são  bastante  diversificados,  expondo

múltiplas  interpretações  dos  profissionais  quanto  ao  universo  emocional  e

afetivo dos pacientes e familiares:

Resgate da individualidade e história de vida.

“Às vezes, é bom sair um pouco do foco. Por exemplo, se o

paciente teve um AVC. Aí você chega lá e conversa só sobre

AVC? Não!... Eu pergunto: Como é que foi sua vida, de onde

você veio?...” (B8).

Compartilhar as próprias emoções e aspectos da vida pessoal.

“Eu  também  conto  um  pouco  de  minha  vida,  não  de

(profissional):... eu nasci em tal cidade, etc...” (B8)

“Então eu levo um pouco disso assim, da minha vida pessoal...

pra  dentro  do  atendimento.  Às  vezes  a  pessoa  fica

constrangida  de  contar  alguma  coisa,  e  eu  conto  meus

problemas,  digo:  ...  problemas  na  família  todos  nós  temos”

(X5).

Demonstrações  de  afeto,  de  compreensão,  de  reconhecimento  da

igualdade perante a condição humana, são descritas e bastante valorizadas.

“E eu gosto muito de ter... proximidade com o cuidador, sabe?

Então,  encostar...,  acolher  até  fisicamente,  assim,  acho que

demonstra  uma proximidade,  uma relação mais  de carinho”

(Y9).

“… se me der bolo com café eu tomo, eu tento chegar o mais

próximo de um relacionamento até mesmo familiar” (S3).
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“...o paciente quer o calor humano, ele quer se sentir acolhido,

abraçado, e que ele não está sozinho, que o sofrimento e a dor

não são só dele, que a gente está ali pra dividir, e às vezes a

gente partilhar que a gente também é um ser humano como

ele, e com respeito” (K6).

Destaca-se aqui a lembrança e referência mais frequentes à figura do

cuidador,  e  à  importância  da  gestão  do  vínculo  com este.  Dar  atenção  ao

cuidador, ter empatia e explicitar o valor que a equipe do SAD confere à sua

atuação, também constitui ação relevante na gestão do vínculo com a casa.

“Escutar o cuidador,  se preocupar com ele também, mostrar

que se importa” (Y9).

“A  pessoa  vê  que  você  também  quis  saber  sobre  ela,

cuidadora, e não só sobre o paciente” (X5).

“Trabalho muito com elogios, você tem que valorizar, porque é

dificil você ter um doente em casa” (S3).

As poucas declarações verbalizadas sobre origem e desenvolvimento

dessa competência relacional se remetem ao universo pessoal do profissional,

geralmente  familiar  e  religioso.  Não  houve  menção  a  experiências  ou  a

possibilidades de treinamento em empatia como aprendizado profissional.

 Saber fazer gestão do cuidado

“Aceitar  o óbito domiciliar...  eu trabalho bastante isso lá  nos

meus pacientes, de aceitar o óbito domiciliar...  Até quando a

família reluta, que não quer assistir o óbito... a gente faz uma

reunião  multidisciplinar  quando  a  gente  vê  que  tem

resistência...” (A1).

“E não é algo que você constrói numa, duas ou três visitas, …

mas às vezes é uma questão de um atendimento de um, dois

meses” (X5).

A capacidade,  tanto  individual  quanto  em  equipe,  de  reconhecer  o

caráter contínuo e processual do vínculo terapêutico e, consequentemente, de

empreender ações também contínuas e estruturadas de gestão do cuidado,

está presente no conteúdo dos depoimentos, enquanto competência relacional.

As referências dos profissionais são às habilidades para gerir o plano

terapêutico para o paciente e família, evitando interrupções no vínculo e nos

cuidados.  Para  tanto,  são  valorizados  o  trabalho  sintonizado  da  equipe,  o

conhecimento  do  contexto  e  de seus  atores,  e  intervenções sobre  eles  na
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medida certa  (SILVA, K. L. et al., 2010).

O profissional deve cultivar as habilidades de percepção da dinâmica

familiar, de modo a realizar visitas com periodicidade adequada, se fazendo

presente no domicílio.

“O vínculo que você estabelece, é... se fazendo presente na

casa do paciente” (C4).

Além disso, precisa saber flexibilizar suas ações em função de eventuais

mudanças no contexto, e,  assim, atualizar o plano de cuidados, envolvendo

paciente, família e equipe.

“Tento  envolver  ele  na avaliação e  ir  construindo  na prática

assim com ele essa coisa, para o cuidador ter mais segurança”

(Y9).

Como o  cuidado  é  processual  e  contínuo,  a  manutenção  do  vínculo

depende do saber gerir o plano terapêutico (SILVA, K. L. et al., 2010).

 Saber delimitar papel profissional

“Ouvir  da  família  qual  a  expectativa  que a  família  tem  com

relação ao serviço... Acho que a gente tem que deixar, já desde

os primeiros encontros, ... estabelecido qual a expectativa do

usuário  com relação  ao  serviço,  o  que  a  família  espera  do

serviço,  e  a  gente  não  deixar  também  que,  ao  longo  dos

encontros, essa liberdade vire libertinagem; senão vai chegar

uma hora em que eu não vou conseguir falar “não”” (C4).

“O maior desconforto da família é a dúvida, é não saber o que

vai  acontecer,  e  você  explicar,  colocar  em  sequência,  o

cronológico, isso deixa a família mais confortável; E a família

fica mais segura de que você realmente sabe o que você está

fazendo” (A1).

O saber utilizar a condição de profissional de saúde para delimitar os

limites de capacidade de intervenção sobre o paciente, seja pelos contornos da

condição  clínica  ou  pelos  recursos  do  serviço,  foi  identificado,  por  alguns

profissionais, como competência relacional, por ser fator gerador de confiança

e protetor do vínculo entre a equipe e a família.

“Quando a hora (do óbito) está chegando, mas você já tinha

explicado, a família percebe e confia em você” (A1).

Os aspectos presentes na conduta do profissional são a atitude sincera

e objetiva e a capacidade para estabelecer o contrato terapêutico, lidando com
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as expectativas do paciente e familiares e as reais possibilidades do serviço.

“...avalio o estágio da doença, chamo a família e coloco o preto

no branco já no primeiro contato, não sou desses de criar falsa

expectativa e dar esperança errada” (A1).

 Saber  promover  autonomia  e  auto-estima  de  pacientes,

familiares e cuidadores

“Eu tento fazer eles irem enxergando a minha avaliação junto

comigo...tento  envolver  ele  na avaliação e  ir  construindo na

prática assim com ele essa coisa,  para o cuidador  ter  mais

segurança” (Y9).

“...  explicar  o  que  eu  estou  fazendo:...  olha,  eu  estou

realizando aqui o curativo, você está vendo como está? Toda

vez que você for fazer o curativo, você faz a expressão...” (C4).

“eu  não  dou  a  comida,  faço  o  cuidador  dar,  pra  ele  ter

segurança  de  dar  o  alimento  junto  comigo,  observar  o  que

acontece, porque depois é ele que vai fazer” (Y9).

O saber reconhecer a autoridade do paciente e cuidador, investindo em

sua autonomia, é um condicionante da atuação em AD, e a assimilação disso

por  parte  do  profissional  tende  a  ser  intuitiva,  automática.  Assim,  o

desenvolvimento  dessa  capacidade,  e  sua  consequente  aplicação ao  plano

terapêutico,  é  reconhecido pelos entrevistados como competência relacional

(SOARES, J.C.R.S.; CAMARGO JUNIOR, K.R., 2007; ONOCKO-CAMPOS, R.

T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

Os  conteúdos  de  fala,  relacionados  ao  uso  desta  competência,

descrevem o fortalecimento do vínculo através dos momentos conseguidos de

compartilhamento  e  transmissão  de  saberes  e  práticas;  e  também  as

intervenções que resultaram em incremento da capacidade do cuidador e de

sua  autoestima  (SOARES,  J.C.R.S.;  CAMARGO  JUNIOR,  K.R.,  2007;

ONOCKO-CAMPOS, R. T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

São relatadas as falas de reconhecimento pelo trabalho:

“É muito mais você elogiar do que você criticar. Ao invés de

falar das vinte coisas que a pessoa não fez, você reconhecer

as duas coisas que ela fez” (X5).

E da autonomia do cuidador e família:

“... e a gente também dá aquele espaço de dizer: olha, você

tem razão. Não tem aquela coisa de bater de frente, de duvidar
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do que (a família) está falando, … esse manejo a gente tem

que ter” (G2).

2) Sobre as competências relacionais mais importantes

Diante dos achados dos entrevistados, e a partir do instante de conversa

em que estavam expostas as competências relacionais, foi solicitado a cada

um  deles  que  avaliasse,  sob  a  ótica  da  finalidade  de  estabelecer  vínculo

terapêutico, se havia alguma competência relacional que fosse mais relevante

nesse sentido.

Esse pedido produziu, por parte dos entrevistados, um olhar analítico

para o conteúdo das próprias falas, que resultou, de modo geral, numa versão

revisada do que já havia sido relatado. Houve, sim, aspectos de destaque.

A  competência  em  desenvolver  atitude  empática tem  importância

diferenciada, na avaliação de seis, entre os oito profissionais entrevistados. O

componente mais valorizado foi a atitude cordial, respeitosa e compassiva.

“Tem  que  ter  bom  coração,  compaixão,  comprometimento,

olhar como seu igual. Não dou tanta importância para técnica”

(S3).

“... é se colocar no lugar do outro, ter sensibilidade para a dor

do outro” (G2).

A  competência  em  saber  usar  conhecimento  técnico também  é

lembrada em relação à sua importância. Por ser essencial para a legitimidade

da  condição  de  profissional,  confere  a  este  a  necessária  segurança  e

justificativa  para  sua  presença  no  domicílio,  e  essa  percepção  é  reforçada

diante dessa reflexão sobre relevância.

“Primordial  e  mais importante  é conhecer  o que tem com o

paciente” (B8)

Na abordagem multiprofissional que predomina em AD, o conhecimento

técnico é, muito frequentemente, compartilhado. A competência relacional para

saber  fazer  gestão  do  cuidado em  equipe  também  é  apontada  aqui,

conjuntamente, com objetivo de qualificar a presença do Serviço na casa.

“(é  importante)  o  trabalho  em  equipe,  saber  ouvir  o  outro

profissional, não dar orientações contraditórias na casa” (X5).

A última competência relacional tida como das mais importantes pelos

entrevistados é saber se comunicar.

“A primeira coisa é a comunicação. Ser sincero”. (S3)
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3) Sobre o processo de aquisição das competências relacionais

“...  é  um  pouco  complexo  assim,  né,  (falar  sobre)  as

habilidades. Eu acho que vai um pouco da gente, eu acho que

é uma questão de como foi a sua vida. É difícil você se colocar

na situação do outro se você não vivenciou isso na pele. (Eu

pergunto): …mas vc já perdeu um filho? Não. Já perdeu um

ente muito querido? Também não. Então você não consegue

compreender a dor do outro” (X5).

“(Aprendi) na raça, na prática, é indo, é vendo, às vezes vendo

exemplos bons e vendo exemplos ruins da equipe” (Y9).

“Eu não tive dificuldade, pela experiência, ... eu fui vicentino

muito tempo, fazia assistência a famílias carentes, visitava, eu

aprendi  muito  essa  abordagem,  ...essa  entrada  na  família

como se dá... pra tentar ganhar a confiança da família” (A1).

Os entrevistados apontaram que suas competências relacionais

foram adquiridas a partir de:

 Vivência do cotidiano do serviço, no contato com as pessoas atendidas;

 Vivência do cotidiano do serviço, através da experiência dos colegas;

 Literatura científica;

 Curso técnico;

 Graduação profissional;

 Portal UnaSUS e outros cursos;

 Habilidade pessoal;

 Valores pessoais culturais, religiosos e familiares.

O  aprendizado  através  da  inserção  no  SAD,  pelo  contato  com  os

colegas  e  com  a  atividade  assistencial  em  si,  foi  relatado  por  todos  os

entrevistados  como  preponderante  e  principal;  seguido  diretamente  pela

própria formação pessoal em termos de educação familiar, valores religiosos e

culturais. Há, ainda, uma referência a habilidade pessoal.

“(Aprendi) na vida, com os próprios pacientes, e com os meus

colegas” (S3).

“Tenho facilidade pessoal de resolver conflito” (A1).

“…  quando  eu  cheguei  (no  SAD)...  a  gente  não  tinha

vivência.  ...Mas,  na  casa,  eu  chegava  como  eu  tinha  sido

educada:  sempre  me  apresentar  pras  pessoas,  né...chegar,

(dizer)  bom dia, boa tarde, eu sou:  (nome, função),  pedindo
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licença para o paciente...” (K6).

As  demais  fontes  de  conhecimento  são  citadas  pontualmente.  Dois

profissionais relataram ter feito cursos sobre AD no Portal  UnaSUS, após a

inserção  em  Serviços.  Sobre  competências  relacionais,  nesses  cursos,  um

deles  fez  referência  a  um conteúdo  sobre  humanização  do  atendimento,  e

expressando pouco aproveitamento:

“O do unasus fala um pouco sobre respeitar  o ambiente da

casa da pessoa, sobre buscar essa humanização na saúde,

que é essa questão do contato, mas isso fica entregue de uma

forma que é a gente que tem que construir” (B8).

As alusões ao aprendizado formal em curso técnico, graduação, pós-

graduação e literatura científica estão relacionadas apenas à competência em

saber usar conhecimento técnico.

O estabelecimento do vínculo terapêutico, essencial para elaboração e

execução do plano de cuidados, se dá a partir do uso de competências que

nunca foram sequer apresentadas aos profissionais. Exceção feita unicamente

à sua formação técnica, tradicionalmente direcionada à abordagem do corpo

doente (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Conforme já descrito, o vínculo terapêutico, além de essencial, se coloca

diante do profissional atuante em AD como tarefa incontornável e inadiável. E a

única oferta de capacitação para isso reside no contato direto com a atividade.

Esta consiste em assistir vidas humanas frágeis e vulneráveis, em ambiente

totalmente  desprotegido,  atenuado  apenas  pela  solidariedade  dos  colegas

(PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005;  ANDRADE et al., 2013;  SILVA, K. L. et al.,

2010).

Por vezes, é um caminho árduo.

Neste estudo, alguns entrevistados registraram seu sofrimento:

“(Naquele caso) ...O resultado chegou,... Mas teria sido menos

sofrido pra mim” (Y9).

“...  era  uma lição  de  vida  aquela  mulher… ela  me ensinou

muito,  como  passar  pela  dor  sem  se  tornar  uma  pessoa

amarga” (G2).

Os relatos sobre atuação em AD e a atual competência do profissional,

inclusive especificamente no campo relacional,  descrevem uma trajetória de

progresso gradativo  até o momento atual.  Estudo bastante específico sobre

esse processo de aquisição de competências relacionais, em graduandos de
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enfermagem,  evidencia  isso  de  forma bastante  assertiva  (ZANGÃO,  M.  O.,

2015).

A escolha sobre como dar forma verbal  às competências relacionais,

presente  em alguns  relatos  deste  estudo,  pode  servir  como elemento  para

análise sobre o itinerário de aprendizado. Repetindo aqui um trecho do primeiro

depoimento deste tópico:

 É difícil  você se colocar  na situação do outro se você não

vivenciou isso na pele. (Eu pergunto): …mas vc já perdeu um

filho? Não. Já perdeu um ente muito querido? Também não.

Então você não consegue compreender a dor do outro” (X5).

A declaração do profissional é de que não há meio para compreender a

dor alheia, a não ser pela vivência da mesma experiência. Mesmo admitindo

tratar-se de força de expressão, o significado mais provável do depoimento é

de que, nesse caso, a competência para desenvolver atitude empática diante

do  sofrimento  alheio,  foi  aprendida  a  partir  da  própria  experiência  com  o

sofrimento.

Em outra conversa, existe registro mais objetivo da necessária busca

por elementos de formação, evidenciando a dimensão dessa demanda interna

do profissional:

“Quando cheguei aqui em Campinas, percebi que as práticas

no SUS eram muito diferentes de onde eu vim. Então fui olhar

outras  Unidades...  Passa por  a  gente  olhar  como os  outros

trabalham,  para  a  gente  formar  um  jeito  legal  de  a  gente

trabalhar. Essas coisas são a construção do que a gente vê,

né” (B8).

As descrições das trajetórias pessoais para aquisição das competências

relacionais  aqui  já  descritas,  são  reveladoras  de  lacunas  significativas  no

funcionamento de instituições responsáveis pela formação de profissionais de

saúde,  e  pela  elaboração  e  execução  de  políticas  públicas  de  saúde

(ANDRADE, A. M.; SILVA, K. L. et al., 2010).

Os Serviços de AD existem no Brasil há mais de 30 anos, e, há pelo

menos duas décadas, constituem uma modalidade assistencial consolidada no

país. A AD está regulamentada em Portaria do MS desde 2006, e o Programa

“Melhor  em  Casa”  foi  lançado  em  2011.  Apesar  desse  contexto  legal  e

institucional,  todos  os  profissionais  participantes  deste  estudo  viveram  o

imperativo  de  adquirir  competências  essenciais  para  o  trabalho,  guiados
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apenas pela própria necessidade. Apenas um deles atua em SAD há mais de

sete  anos,  ou  seja,  essas  lacunas  de  formação  atingem  profissionais

graduados recentemente  (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005; REHEM, T. C. M.

S. B., TRAD, L. A. B., 2005; BRASIL, 2006; BRASIL, 2011).

Como não houve nenhum monitoramento desse processo, fica evidente

que o percurso de aquisição das competências se dá a partir  de escolhas,

possivelmente  intuitivas,  do  próprio  profissional  quanto  aos  conhecimentos,

habilidades e atitudes a serem incorporados à sua prática.

Nesse  sentido,  destaca-se  que  é  intrínseco  a  esse  processo  de

aquisição  de  competências  um  momento  de  validação  dos  conhecimentos,

habilidades e atitudes; e que isso ocorre também em função de escolhas do

profissional, que estão expostas a vários tipos de influências. Condições como

inexperiência  profissional  ou  imaturidade  psíquica,  por  exemplo,  podem

diminuir  a  capacidade  de  crítica,  favorecendo  aprendizado  inadequado,

inclusive  de  conteúdo  falso  ou  desvirtuado,  uma  vez  que  não  há  nenhum

controle  (PERRENOUD,  P.,  2000;  PHANEUF,  M.,  2005;  ZANGÃO  M.O.,

MENDES, F.R.P., 2015).

Durante as conversas, alguns entrevistados referiram alguns aspectos

que  foram  determinantes  durante  a  trajetória  que  resulta  no  conjunto  de

competências relacionais que integram sua presente atuação profissional:

 Preferências pessoais no campo profissional, facilitando a interação com

determinados grupos de pacientes (oncológicos, por exemplo);

 Insegurança e inexperiência inicial;

 Expectativas dos familiares de pacientes;

 Auto-exigência  quanto  a  realizar  o  máximo  possível  em  favor  do

paciente.

4) Sobre as competências relacionais que objetiva aprimorar ou adquirir

“Tem situações nas casas que a gente não sabe como lidar,

por uma falta de uma coisa de psicologia, mesmo” (Y9).

“Gostaria  que  a  instituição  oferecesse  acesso  para  curso

referente  a  paliação...  E  também  sobre  conhecimento

psicológico de abordagem” (G2).

“Tenho  tentado  aprender  sobre  comunicação  com  pacientes

em cuidados paliativos, tenho lido sobre isso. ...A comunicação
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não tem uma receita pronta, mas tem algumas técnicas” (B8).

Os profissionais que participaram deste estudo não referiram, de modo

geral,  demandas  em  relação  a  aprendizado  ou  aprimoramento  de

competências relacionais que, na perspectiva deles, sejam críticas ou urgentes.

A capacidade para acolher e manejar sofrimento psíquico foi bastante

requisitada,  seguida  do  interesse  por  curso  de  cuidados  paliativos.  Houve

também relato  de  interesse  em domínio  de  técnicas  para  comunicação  na

assistência à saúde.

5)  Sobre as  competências  relacionais  e  o  processo  de  estabelecer  vínculo

terapêutico, enquanto intervenção no domicílio

“às  vezes  não  precisa  nem  de  prescrição,  precisa  do  seu

ouvido, do seu toque” (S3).

“Vc vai  apenas  lá,  naquele momento,  você vai  escutar.  Um

desabafo, um apoio” (G2).

“... porque às vezes tem caso que não tem uma solução, mas

você  melhora  um  pouco  a  relação  (na  casa).  Ou  você  dá

aquela intervenção em que ele...fica um pouco mais aliviado. A

sobrecarga foi aliviada um pouco...” (X5).

O primeiro contato da equipe do SAD com a casa já é suficiente para

diminuir  a  sensação  de  solidão  ou  abandono  a  que  frequentemente  está

submetido  o  paciente  restrito  ao  leito.  Nesse sentido,  as  intervenções para

estabelecimento e manutenção do vínculo, frequentemente assumem caráter

terapêutico (SOARES, J.C.R.S.; CAMARGO JUNIOR, K.R., 2007; ONOCKO-

CAMPOS, R. T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

Nos  relatos  deste  estudo,  os  profissionais  relataram  esse  resultado

quando  de  ações  relacionais  voltadas  ao  vínculo  terapêutico,  tais  como  a

escuta qualificada; a conversa voltada ao reconhecimento do universo do outro;

o fazer contato pessoal, contato físico.

Discussão

O  estudo  de  competências  relacionais  em  AD,  ao  examinar  fatores

envolvidos no encontro que acontece nas casas de pessoas acamadas, entre

profissionais de saúde e pacientes com seus familiares, expõe traços ainda

pouco explorados dessa relação. 

São  evidentes  a  expansão  da  AD  no  território  brasileiro  e  o
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reconhecimento de suas vantagens e potencialidades (BRASIL, 2012; SILVA,

K. L. et al., 2010; PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

As  singularidades  do  trabalho  também  estão  presentes  em  vários

estudos sobre o tema, contribuindo para ampliar a visibilidade das atividades

de AD e, assim, melhorar a sua relação com os demais serviços e também com

as famílias atendidas e população geral (BRASIL, 2012; SILVA, K. L. et al.,

2010; PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

A discussão sobre o tema de um conjunto de competências para a AD e,

mais  especificamente,  competências  relacionais,  passa  pela  análise  de

especificidades dessa modalidade assistencial, como ausência de controle do

ambiente do domicílio, necessidade permanente de vínculo, gestão continuada

do cuidado, trabalho em equipe (SILVA, K. L. et al., 2010).

Documentos  oficiais  do  Ministério  da  Saúde,  como  os  Cadernos  de

Atenção  Domiciliar  e  as  Portarias  Ministeriais,  conferem  contornos  bem

delimitados  às  questões  relativas  à  estrutura  e  funcionamento  de  serviços

públicos  e  privados  de AD.  Além disso,  também orientam o  funcionamento

desses serviços, principalmente os do SUS, quanto ao caráter das atividades a

serem realizadas, seus objetivos, princípios e diretrizes assistenciais (BRASIL,

2012; BRASIL, 2013).

A literatura  já  produzida e  os  documentos  oficiais  apresentam vários

elementos para um possível delineamento de um conjunto de competências ou

um perfil do profissional de AD; em sintonia com princípios do SUS, da atenção

integral à saúde, da gestão do cuidado e abordagem multidisciplinar (BRASIL,

2012;  BRASIL,  2013;  SILVA,  K.  L.  et  al.,  2010;  PUSCHEL,  IDE,  CHAVES,

2005).

Nesta  pesquisa,  as  seis  competências  relacionais  identificadas  pelos

profissionais de AD, a partir da própria atuação, guardam relação direta com

essas  diretrizes  assistenciais  do  serviço,  conforme  esperado.  Interessa  ao

estudo,  todavia,  além  de  registrar  o  reconhecimento  dessas  competências

pelos  profissionais,  analisar  suas  formas  de  aplicação,  sua  expressão  em

atitudes. Nesse sentido, o conteúdo das entrevistas mostra o desenvolvimento

de sensibilidades por parte dos profissionais em relação às necessidades dos

usuários pacientes e familiares. De modo semelhante a estudos realizados em

serviços, inclusive de outras unidades federativas brasileiras, as competências
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relacionais são descritas enquanto dispositivos de integração com a dinâmica

familiar para produção de conforto, alívio do sofrimento, melhoria da condição

de vida; sendo certo afirmar que o desenvolvimento dessas competências, ao

longo da atuação em AD, e com essas características de apropriação, está

relacionado a um comprometimento do profissional com uma concepção de

modelo de atenção integral à saúde que se institui ou se amplia a partir da

inserção em SAD (SILVA, K. L. et al., 2010; ANDRADE, A. M. et al., 2013).

Resultado  um  tanto  inesperado,  por  ser  mais  ligado  às  habilidades

procedimentais em saúde, o saber usar conhecimento técnico foi identificado

como competência relacional, por mais da metade dos entrevistados, e sempre

com  a  mesma  justificativa:  transmitir  segurança  ao  paciente  e  família,

conferindo  ao  profissional  a  confiabilidade  e  a  possibilidade  do  vínculo

terapêutico. A confiança de pacientes e familiares costuma ser muito valorizada

pelos profissionais de AD, conforme demonstram alguns estudos (SILVA, K. L.

et al., 2010; ANDRADE, A. M. et al., 2013).

Vilanice Puschel, em tese de doutorado pela USP, em 2003, apresenta

contribuição  bastante  estruturada  nesse  sentido  de  delimitação  de

competências  para  AD,  com  o  trabalho  “Abordagem  construtivista  no

desenvolvimento de competências psicossociais para a assistência domiciliar”.

Um capítulo dessa tese, dedicado ao tema das competências psicossociais, foi

publicado com colaboradoras em artigo, em 2005. A partir da crítica ao modelo

clínico tradicional,  que  tem como objeto  o  corpo fisiopatológico;  adota  uma

abordagem  baseada  no  modelo  psicossocial,  cujo  objeto  é  o  ser

multidimensional (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Tendo como base um próprio estudo de 2002, a autora faz uma análise

crítica das práticas de AD vigentes, chamando a atenção para o que chamou

de “transposição inadequada da clínica”, percebendo que os serviços de AD

faziam o atendimento voltado para a doença e de forma fragmentada entre os

profissionais em seus diversos núcleos de atuação. Em contraposição a essa

realidade,  propõe  um  modelo  psicossocial  para  a  AD,  enquanto  forma  de

atuação para a modalidade assistencial; e define, nesse contexto, três grupos

de competências: gerais, atitudinais/relacionais, e as clínicas e psicossociais

(PUSCHEL, 2002; PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Esse trabalho tem caráter propositivo, voltado para a construção dessas
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competências no espaço de atuação da AD, como estratégia de superação de

um  modelo  clínico  defasado  em  sua  capacidade  de  produzir  saúde  numa

perspectiva integral ou holística (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Com efeito, a análise de conteúdo dos achados deste trabalho corrobora

a estratégia vislumbrada por Puschel de superação de um modelo assistencial

defasado através da AD e do investimento em construção de competências;

seja pela via da abordagem psicossocial ou da atenção integral. No caso dos

profissionais de AD deste estudo, a atuação no serviço e o desenvolvimento

das  competências  relacionais  contribuiu  para  o  comprometimento  com

princípios de atenção integral à saúde, conforme descrito anteriormente (SILVA,

K. L. et al., 2010).

Na  perspectiva  de  atenção  integral,  o  reconhecimento  das

subjetividades  de  pacientes  e  famílias  e  a  interação  com  a  dinâmica  do

domicílio também são registros das falas dos profissionais que demonstram

esse processo continuado de desenvolvimento das competências relacionais,

expresso  também  nos  resultados  de  identificação  da  competência  para

promover  autonomia  do  usuário  (SOARES,  J.C.R.S.;  CAMARGO  JUNIOR,

K.R., 2007; ONOCKO-CAMPOS, R. T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

O conjunto de competências relacionais proposto por Puschel  e cols.

não  diverge  nem  se  afasta  dos  achados  deste  trabalho.  Embora  as

competências  sejam descritas  de  outra  forma,  grande  parte  dos  elementos

constitutivos são comuns: atitude empática, habilidade de comunicação, gerar

credibilidade e confiança, respeitar privacidade, manter o vínculo, gestão do

cuidado e adaptabilidade do plano terapêutico,  superar  barreiras  culturais  e

preconceitos (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

O  questionamento  aos  entrevistados  sobre  alguma  competência

relacional mais importante, evidenciou vários aspectos sobre a importância da

empatia para o trabalho em saúde, e, especificamente, para a AD. A habilidade

de comunicação pode ser analisada junto com a empatia, pela proximidade dos

conceitos. Nas entrevistas aqui estudadas, a atitude empática de “se colocar no

lugar do outro” foi referida, em diferentes momentos, pela quase totalidade dos

profissionais. Também destacam os componentes atitudinais, como básicos e

essenciais: saudação, toque, olhar nos olhos.

Empatia também contempla grande parte do que é apresentado como
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competência relacional / atitudinal no trabalho de Puschel e cols. A proposta

das  autoras  assume  um  caráter  mais  instrumental,  orientativo,  e  oferece,

conforme o próprio  texto,  várias  assertivas atitudinais (FALCONE, E.,  1999;

SAMPAIO et al., 2009; PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Esta pesquisa também colheu relatos sobre o processo de aprendizado

ou  aquisição  das  competências  relacionais,  e  a  análise  desse  material

acrescenta novos elementos a esta discussão.

O artigo já citado, de Puschel e cols., aponta as potencialidades dessa

modalidade  de  atendimento  em  sua  plenitude,  estimando,  para  a  AD,  um

alcance de intervenção bastante significativo: “resgatar e promover a saúde e a

potência  de  vida,  dentro  das  melhores  expressões  possíveis”.  Ao  mesmo

tempo,  apresenta  o  fator  condicionante  para  isso,  ao  afirmar  que  a  AD

“pressupõe  competências  ampliadas  para  uma  intervenção  clínica  e

psicossocial” (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

Nas falas de profissionais atuantes em AD há um tempo de, em média,

cinco anos, estão relatos sobre o encontro com esse trabalho para o qual não

tinham  recebido  nenhum  preparo  específico,  e  igualmente  tinham  pouca

notícia.  O  pressuposto,  portanto,  de  “competências  ampliadas”,  estava

absolutamente descumprido (PUSCHEL, IDE, CHAVES, 2005).

E, de fato, constituem, quase todos, relatos de superação de situações

em que estava o profissional de saúde responsabilizado por interagir com um

objeto de trabalho estranho à sua formação. O dever profissional era imediato,

incontornável; mas a tarefa se apresentava com componentes inconciliáveis.

O profissional treinado para atuar em ambiente hospitalar, ambulatorial,

ou de algum serviço de saúde com regras e fluxos de funcionamento definidos,

via-se  obrigado  a  exercer  suas  funções  no  domicílio  de  uma  família

desconhecida. Nessa situação, a primeira condição de trabalho, a de acesso

ao ambiente, já era uma concessão do usuário, e com potencial para ensejar

negociação.

Ainda  conforme  os  entrevistados,  a  primeira  solução  veio,  quase

sempre, do aprendizado essencial, o primeiro, oriundo da família, do convívio

social, da religião; além das próprias experiências de vida, o contato pessoal

com a perda, com a dor. 

Os  estudos  que  abordam  atividades  realizadas  em  domicílio,  não
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necessariamente  a  AD  realizada  por  serviços  específicos,  registram  esse

impacto produzido no profissional pelo exercício da função em ambiente não

protegido por regras e com condições imprevisíveis. Santos e cols, em uma

revisão crítica de bibliografia intitulada “Princípios éticos como norteadores no

cuidado domiciliar”,  analisam esse aspecto também sob a ótica  da falta  de

preparo dos profissionais para atuar em AD, e a consequente exposição não

apenas à incerteza das variáveis do espaço do domicílio,  mas também aos

dilemas  éticos  presentes  na  participação  da  dinâmica  familiar.  O  artigo

menciona, inclusive, por outro ângulo, os efeitos potencialmente nefastos da

proteção conferida pelo “manto corporativo hospitalar que até hoje encobriu o

abuso de poder, omissões, negligências e imperícias” (SANTOS et al., 2011;

SILVA et al., 2010).

Para os profissionais participantes desta pesquisa, diante da lacuna do

aprendizado  de  um  roteiro  profissional  que  orientasse  a  realização,  em

domicílio, da abordagem, do estabelecimento de vínculo terapêutico, da análise

do caso, da elaboração de um plano de cuidados e de sua implementação; os

relatos registram, como solução, a adoção de posturas atitudinais de civilidade

e cordialidade: a saudação, o se apresentar e se identificar, o olhar nos olhos, o

pedir licença.

Tal  resultado  evidencia  a  necessidade  sentida  da  competência  em

desenvolver atitude empática.  Conforme descrições presentes em estudos

sobre o tema, citando, inclusive, extensa evolução conceitual e polissemia, a

empatia é fator decisivo para bom desempenho de várias atividades humanas,

notadamente aquelas em que o contato interpessoal é uma condição, como a

assistência à saúde, em qualquer contexto (FALCONE, E. 1999; SAMPAIO et

al., 2009).

A análise do conteúdo das entrevistas revela, de forma repetida, que a

competência  para  desenvolver  atitude  profissional  empática  teve  o  seu

processo  de  aprendizado  determinado  pela  necessidade,  e  orientado

intuitivamente pelo próprio profissional  que teve,  como fontes, a experiência

dos colegas, o contato com pacientes e familiares, e a própria bagagem cultural

(FALCONE, E. 1999; SAMPAIO et al., 2009).

E esse itinerário de aprendizado se repete, neste estudo, para todas as

competências relacionais identificadas na perspectiva destes profissionais de
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AD. Para algumas competências, há fatores adicionais e interferências outras,

como estudo, por exemplo. E, obviamente, em se tratando de percursos de

aprendizado auto-orientados de forma intuitiva, por vezes até inconsciente; eles

são completamente singulares e distintos.

É  interessante  observar  que  algumas  definições  de  competência,

baseadas nos componentes cognitivo, de habilidade e de atitude, destacam,

quanto  ao  primeiro,  o  “processo  de  elaboração  e  construção  pessoal  do

conceito”.  Nesse  processo,  estariam  envolvidas  etapas  que  envolvem  o

despertar para o novo conceito, para sua necessidade, para a informação e

para a relação com o já sabido. Tal “processo de elaboração” encontra bastante

correspondência com as experiências vivenciais de aquisição de competências

relacionais  encontradas  nesta  pesquisa,  marcadamente  pelas  percepções

agudas das carências de conhecimentos, desencadeadas pelo contato com o

trabalho em domicílio (ZABALLA, A. 1998).

Pode-se  considerar,  assim,  que  esse  processo  de  aprendizado  em

serviço,  e  auto-orientado  produziu,  no  caso  da  maioria  dos  entrevistados,

profissionais empáticos, além de outras competências; mas que o fator decisivo

para isso foi o contato constante com o domicílio. Estudos sobre AD indicam

que esse contato  exerce influência  sobre as equipes,  sensibilizando para a

importância de vínculo terapêutico (FALCONE, E. 1999; SAMPAIO et al., 2009;

LACERDA,  M.R.,  2010;  ANDRADE et  alii,  2013;  PUSCHEL,  IDE,  CHAVES,

2005; SILVA, K. L. et al., 2010).

A hegemonia do paciente e família em relação ao plano terapêutico e à

equipe de profissionais é, no SUS, característica praticamente exclusiva da AD,

e este estudo aponta esse fator como decisivo como gerador de disposição

para desenvolver atitude empática e ampliar sensibilidades para uma atenção

integral  à saúde.  Essa hegemonia do usuário,  extremamente saudável,  não

pode,  entretanto,  continuar  agindo  isoladamente  enquanto  determinante  do

compromisso das equipes com atenção integral (SILVA, K. L. et al., 2010).

A experiência  dos  SADs em demonstrar  o  quanto  a  participação  do

usuário no plano de cuidados é produtiva deve ser disseminada. E, por outro

lado,  as  equipes  de  AD  precisam  ser  atendidas  em  suas  especificidades,

particularmente  no  preparo  dos  profissionais  para  o  contato  inicial  e

permanente com o domicílio (SILVA, K. L. et al., 2010; ONOCKO-CAMPOS, R.
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T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

Necessidades  de  aprimoramento  quanto  a  competências  relacionais

foram  pouco  relatadas  pelos  entrevistados.  Quando  questionados

especificamente sobre isso,  alguns fizeram alusão ao manejo  de demandas

psíquicas nas casas, dificultado em virtude do pouco ou nenhum preparo.

Além disso,  houve  manifestação  de  interesse  por  curso  de  cuidados

paliativos.

O registro de que uso das competências relacionais para gerar o vínculo

e a confiança, muitas vezes produz resultado terapêutico, foi feito pela maioria

dos entrevistados, principalmente em relação a fazer escuta qualificada (SILVA,

K. L. et al., 2010; ONOCKO-CAMPOS, R. T., CAMPOS, G. W. S., 2006).

CONCLUSÕES

A AD, enquanto modalidade assistencial,  encontra-se em processo de

expansão no SUS, com evidente ampliação das situações clinicas elegíveis e

da eficácia em resolvê-las, com crescente incorporação tecnológica e atuação

multiprofissional  diversificada de acordo com a rede de serviços em que se

encontra inserida.

Em  função  de  sua  complexidade  e  especificidade,  tem,  no  vínculo

terapêutico  entre  profissionais  e  pacientes  e  membros  do  núcleo  familiar,

condição  imprescindível,  exigindo  da  equipe  multiprofissional,  além  das

competências técnicas do campo e núcleo de cada profissão, as competências

ditas relacionais. Estas foram compreendidas e definidas pelos entrevistados

como sendo aquelas que, no curso da atuação profissional, conferiam condição

para  gerar:  vínculo,  empatia,  confiança  e  o  estabelecimento  de  relações,

aspectos estes que se comportaram enquanto premissas para a aceitação da

equipe por parte de pacientes e familiares, e sua presença no domicílio como

profissionais e como pessoas, estabelecendo permissão para a atuação.

A  partir  destas  premissas,  foram  detalhadas  seis  competências

relacionais: saber usar conhecimento técnico; saber se comunicar; desenvolver

atitude  empática;  saber  fazer  gestão  do  cuidado;  saber  delimitar  papel

profissional; saber promover autonomia e autoestima de pacientes, familiares e
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cuidadores. 

Os profissionais participantes deste estudo, com diferentes trajetórias de

vida e ocupacionais,  relataram não ter tido capacitações específicas para o

desenvolvimento destas competências,  adquirindo-as a partir  de sua própria

necessidade,  quando da inserção  no SAD e,  com base,  principalmente,  no

contato com os atendimentos domiciliares e com a experiência dos colegas de

trabalho,  sem  nenhuma  orientação  estruturada  ou  formal,  de  qualquer

instituição,  ou fundamentadas em protocolos técnicos para esta modalidade

assistencial.

As  referências  na  literatura  nacional  acerca  das  competências

relacionais  e  psicossociais  ainda são  insuficientes,  ocorrendo,  por  vezes,  a

transposição  da  clínica  tradicional  para  as  modalidades  de  assistência

domiciliar, carecendo-se de abordagens integrais e holísticas. Na perspectiva

da  atenção  integral,  o  reconhecimento  das  subjetividades  de  pacientes  e

famílias e a interação com a dinâmica do domicílio aconteceram num processo

singular e permanente de aprendizagem, valorizando-se a atitude empática de

“se colocar no lugar do outro”, destacando-se os componentes atitudinais dos

profissionais, como básicos e essenciais. Relatou-se a relevância da escuta

qualificada enquanto geradora de vínculo e confiança, e consequente resultado

terapêutico.  A  escuta,  a  companhia,  o  vínculo,  o  toque  afetivo,  enfim,  a

chegada da equipe do SAD à casa é sempre um reconhecimento da condição

de cidadania, a negação do abandono, a perspectiva da inclusão.
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ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA

PERCEPÇÕES SOBRE COMPETÊNCIAS RELACIONAIS EM AD

Profissão: Ano de graduação:

Idade: Sexo: Tem convicção religiosa (S/N):

Tempo de atuação em AD: Fez curso de AD, qual?:

Brevemente,  qual  a  sua  história  de  vida  até  chegar  em  sua  formação

profissional?

E qual sua trajetória profissional até chegar ao SAD?

Relate  um ou  dois  casos  que  foram significativos  em sua  experiência,  por

terem demandado mais habilidade quanto ao relacionamento equipe – paciente

– cuidador

Quais  os  conhecimentos  e  habilidades  profissionais  que  você  considera

necessários para estabelecer o relacionamento com o paciente e a família?

Quais os mais importantes? e por que?

Quando  de  sua  primeira  visita  numa casa,  quais  são  as  atitudes  e  ações

essenciais para esse primeiro contato? (aponte uma sequência, se achar mais

fácil ou melhor)

Onde e como você aprendeu esses conhecimentos sobre chegada na casa e

estabelecer o relacionamento com o paciente e família?

O que você gostaria de saber melhor para lidar com o relacionamento entre

profissional e paciente / família?
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

RESOLUÇÃO 466/2012

Prezado profissional de saúde da Assistência Domiciliar (AD) de Campinas/SP,

Convido você para participar do Projeto de Pesquisa intitulado “Cada casa é

um  caso:  Competências  relacionais  em  assistência  domiciliar,  na

perspectiva  do  profissional  de  saúde.”,  que  será  desenvolvido  por  mim,

Spártaco  Galvão  Fogaça  de  Almeida,  com orientação da  Profa.  Dra.  Maria

Cristina  Pereira  Lima  e  coorientação  da  Profa  Dra  Flávia  Helena  Pereira

Padovani,  da Faculdade de Medicina de Botucatu –UNESP e da Profa Dra

Maria Alice Amorim Garcia.

Trata-se de estudo descritivo analítico, que se propõe a identificar, através de

entrevistas semi-estruturadas com profissionais de AD, as percepções sobre

tecnologias relacionais utilizadas no exercício  dos atendimentos,  e proceder

análises  do  conteúdo  destas  entrevistas  segundo  critérios  de  semelhança

(agrupamentos),  relevância,  prioridade,  origem  e  outros  que  venham  a  se

apresentar a partir das respostas.

O tempo previsto para cada entrevista é de aproximadamente 20 a 40 minutos.

Os dados das entrevistas serão analisados de forma confidencial e sigilosa, e,

seguindo  os  preceitos  da  ética  em  pesquisa,  conforme  resolução  CNS

466/2012, em nenhum momento haverá a identificação da pessoa entrevistada

em relação ao conteúdo analisado e descrito.

O estudo não acarreta riscos para os profissionais participantes, a não ser o

ônus do contato com suas percepções pessoais sobre o trabalho e do tempo

utilizado  para  conceder  a  entrevista.  O  possível  benefício  consiste  no

compartilhamento dos resultados da pesquisa e aproveitamento para melhoria

do preparo e da atuação profissional.

A participação neste estudo é totalmente voluntária e pode ser interrompida ou

cancelada  a  qualquer  momento,  sem  qualquer  tipo  de  ônus,  prejuízo  ou

constrangimento.
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Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de

igual  teor,  sendo  que  01  via  será  entregue  ao  participante  voluntário

devidamente  rubricada,  e  a  outra  via  será  arquivada  e  mantida  pelos

pesquisadores por um período de 5 anos após o término da pesquisa.

Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de

Ética em Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que

funciona de 2ª a 6ª feira das 8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara

Butignolli  s/nº  em  Rubião  Júnior  –  Botucatu  -  São  Paulo.  Os  dados  de

localização dos pesquisadores estão abaixo descritos.

Após  terem  sido  sanadas  todas  minhas  dúvidas  a  respeito  deste  estudo,

CONCORDO EM PARTICIPAR de forma voluntária, estando ciente que todos

os meus dados estarão resguardados através do sigilo que os pesquisadores

se comprometeram. Estou ciente que os resultados desse estudo poderão ser

publicados em revistas científicas, sem, no entanto, que minha identidade seja

revelada.

Campinas / SP,_____/___/______

_______________________           _________________________

          Pesquisador     Participante da Pesquisa

Nome:Spártaco Galvão Fogaça de Almeida (pesquisador)

Endereço: Avenida Milton Christine, 1728, Alto Taquaral, Campinas / SP (SAD

Leste Norte)

Telefone: (19) 32122681 e (19) 984181584

E-mail: spartaco.galvao@gmail.com

Nome: Maria Cristina Pereira Lima (orientadora)

Endereço: Av.  Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro,  s/n.  UNESP

Botucatu- SP

Telefone: (14) 3880-1001
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Nome: Flávia Helena Pereira Padovani  (coorientadora)

Endereço: Av.  Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro,  s/n.  UNESP

Botucatu- SP

Telefone: (14) 3880-1001

Nome: Maria Alice Amorim Garcia (coorientadora)

Endereço: Av.  Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro,  s/n.  UNESP

Botucatu- SP

Telefone: (14) 3880-1001
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