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Cuidados 
Prolongados 
Projeto de desospitalização em Marília mostra 
resultados satisfatórios nos tratamentos

Aprendemos a valorizar 
o prazer de compartilhar 
conhecimentos que não 
envolvem só a técnica, 

mas também a capacidade 
do ser humano de se 
adaptar às condições 

diversas” 
Sonia Maria Leopize 

Takano, coordenadora do 
PROIID ”

“
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Equipe do PROIID de Marília acolhe o cuidador João Francisco Valente, que rece-
beu apoio do programa na atenção dada à sua esposa, Dona Celina

Desde 1999, o município de Marília, região oeste do estado, conta com 
o Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PROIID). A 
ação segue as diretrizes da Portaria 2416/98 do Ministério da Saúde, 

que estabelece requisitos para credenciamento de hospitais e critérios para rea-
lização de internação domiciliar no SUS.
O PROIID foi implantado no município com uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Marília, com a atuação de equipe multiprofissional e interdisciplinar, buscando 
possibilitar a desospitalização de pacientes e garantindo a continuidade de as-
sistência no domicílio.
Fazem parte da equipe do PROIID profissionais de Enfermagem, Medicina, 
Nutrição, Fisioterapia, Odontologia, Assistência Social, Psicologia e Fonoau-
diologia, além de auxiliar de escrita, adolescente aprendiz e motoristas. Em reu-
niões semanais, são discutidas a educação permanente em serviço, a evolução 
dos pacientes no olhar de cada profissional e a conduta de alta ou prorrogação 
da internação é conjunta.
A enfermeira gerente-assistencial e coordenadora do PROIID desde 2011, So-
nia Maria Leopize Takano, explica como funciona o programa
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eR: Quais as diferenças entre a atuação em ambiente hospitalar e 
ambiente domiciliar?
Sonia: No ambiente hospitalar, predomina a tecnologia dura e o 
usuário se adapta às rotinas do ambiente de trabalho e, por mais 
que o cuidado seja humanizado, elaboramos um planejamento de 
assistência sem conhecer o contexto domiciliar e o conjunto de 
necessidades advindo do ambiente, família e comunidade. Já no 
domicílio, a adaptação do profissional vai desde a estrutura física 
do domicílio até a escuta ampliada daqueles que nele convivem e 
participam do plano de cuidado, voltando o olhar para o cuidador e 
para a família também, para que o envolvimento seja estabelecido. 
Há também a diferença na exposição da equipe a diversos fatores 
de risco para acidentes de trabalho, como a exposição ao sol, ani-
mais peçonhentos, cachorro e outros.
eR: Quais as doenças mais comuns entre os pacientes internados 
em casa e quais as características dos tratamentos?
Sonia: De acordo com os indicadores do trimestre abril, maio e 
junho de 2013 [período em que ocorreram 20 internações], as do-
enças cerebrovasculares são as de maior incidência. Com elas vêm 
a questão da imobilidade, a necessidade da reabilitação motora, os 
cuidados com a pele, pensando que nossa maior população é de 
idosos que agregam comorbidades que dificultam o processo de 
restabelecimento. Portanto, temos o trabalho em equipe que apoia 
o cuidador e a família enfatizando o bem-estar do paciente e con-
siderando todas as dificuldades e limitações a que estão impostos.
eR: Como é a relação entre os profissionais de Enfermagem e os 
familiares dos pacientes?
Sonia: O objetivo com todos os familiares é de uma relação franca 
e aberta, discutindo no dia-a-dia a evolução do paciente, elogiando 
a participação de cada um no processo de reabilitação. Todo pla-
nejamento de cuidado é descrito numa linguagem de entendimento 
do cuidador, que muitas vezes não é profissional de saúde. 
eR: Qual o balanço que faz de sua atuação no PROIID?
Sonia: Sou graduada desde 1985 e havia atuado o somente em área 
hospitalar. A experiência que estou tendo nos últimos dois anos é 
única, inigualável e gratificante, pois nós, equipe, aprendemos a 
valorizar o prazer de compartilhar de conhecimentos que não en-

volvem só a técnica, mas também a capacidade do ser humano 
de se adaptar às condições diversas, ou seja, o cuidado além dos 
medicamentos e curativos.
Uma experiência marcante para todos os profissionais foi a história 
de uma paciente de 21 anos que desenvolveu um câncer de colo 
uterino e que evoluiu com metástases. Ela confiava muito na nossa 
equipe e se recusava a ir para o hospital. A dedicação da equipe foi 
exclusiva com visitas diárias de todos os profissionais. Percebemos 
não só a necessidade clínica de uma pessoa que não verbalizava e 
que nos contava com o olhar e atitudes o medo da proximidade do 
fim da vida. A equipe acompanhou a paciente até o seu falecimen-
to, apoiando a família na condição da perda. O óbito aconteceu 
numa madrugada e a família nos avisou assim que iniciamos o 
trabalho pela manhã. A equipe completa foi ao velório e vimos no 
olhar da mãe a gratidão pelo nosso trabalho.
eR: Quais as atribuições dos profissionais de Enfermagem na in-
ternação domiciliar?
Sonia: São funções do enfermeiro realizar visitas domiciliares, 
gerenciar o fornecimento de oxigenioterapia domiciliar, planejar 
o roteiro de visitas de enfermagem e médicas, elaborar plano de 
cuidado para o cuidador, coordenar a reunião de equipe multipro-
fissional semanal e intersetorial mensal, participar de reuniões de 
colegiado na secretaria de saúde e da Faculdade de Medicina de 
Marília, participar de Educação Permanente de chefias da Fame-
ma, Capacitar enfermeiros e cuidadores, elaborar relatório de ati-
vidades do serviço, elaborar cronograma anual de grupo de cuida-
dores, realizar atendimento dos cuidadores via telefone, divulgar o 
PROIID para o município, manejo com port-a-cath, desbridamen-
to de feridas, curativos, sondagem enteral e vesical, gasometria, in-
fusão venosa, orientações de cuidados com a pele e com as sondas. 
Os auxiliares de enfermagem realizam curativos, coleta de exames, 
infusão venosa, orientação para o uso de medicamentos, aspiração 
orotraqueal, orientações de cuidados com a pele e com as sondas, 
orientações para o uso de aspiradores elétricos, acompanham a vi-
sita médica, realizam visitas domiciliares de admissão e solicitação 
de materiais e medicamentos à farmácia e almoxarifado.
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Principais diagnósticos de novos pacientes atendidos (abril-junho/2013)

Situação Incidência

Doenças cardiovasculares 12

Neoplasias 3

Outras afecções da pele e tecido subcutâneo 3

Visitas domiciliares dos profissionais da equipe (abril-junho/2013)

Profissional Quantidade de visitas

Assistente social 64

Auxiliares de Enfermagem 628

Enfermeira 205

Médico 134

Dentista 66

Fisioterapeuta 130

Fonoaudióloga 16

Nutricionista 140

Psicóloga 165

Altas de internação domiciliar (abril-junho/2013)

Motivo Quantidade de altas

Melhora 64

Transferência (Internação hospitalar) 8

Óbito 4

Fonte: PROIID


