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RESUMO 

A presente pesquisa trata da inter-relação entre família, cuidado e atenção domiciliar no 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do Programa Melhor em Casa e sua 

implementação nos municípios do estado de Santa Catarina. O estudo objetiva analisar as 

repercussões do cuidado em saúde nas famílias incluídas em serviços de atenção domiciliar a 

partir do monitoramento da implantação do Programa Melhor em Casa no estado de Santa 

Catarina no período de 2018 à 2023. O desenho metodológico compreende pesquisa 

qualitativa por meio de entrevistas semiestruturadas com famílias e informantes-chave do 

Programa Melhor em Casa nos municípios que implantarem o Programa no período do estudo 

e pesquisa documental em banco de dados primários. Como resultados esperados pretende-se 

aprofundar a relação família, cuidado e atenção domiciliar no SUS, especialmente a partir de 

uma abordagem crítica em relação à produção teórica hegemônica e dar visibilidade sobre a 

responsabilização da família pela proteção social em saúde, as características familistas dos 

programas de atenção domiciliar, principalmente no reforço da família - leia-se da mulher - 

como instância natural do cuidado. 

 

Palavras-Chave: Família; Política Social; Sistema Único de Saúde; Atenção Domiciliar; 

Cuidado. 
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II INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de pesquisa trata da inter-relação entre família, cuidado e atenção 

domiciliar no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do Programa Melhor em 

Casa e sua implementação nos municípios do estado de Santa Catarina. 

Parte-se do pressuposto de que, no âmbito da política de saúde, têm sido crescentes as 

necessidades de cuidado advindas, principalmente com o envelhecimento populacional 

(aumento da longevidade) e a transição epidemiológica (aumento das doenças crônicas e 

degenerativas) e que estas mudanças no perfil de saúde da população tencionam a família a se 

tornar cada vez mais presente e “parceira” no cuidado (MENDES, 2012). Com frequência os 

serviços de saúde exigem a presença de uma pessoa de referência para a manutenção dos 
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cuidados, situação observada, por exemplo, em casos de hospitalização com eminência de 

alta. Nessas situações, as famílias, e nelas principalmente as mulheres, são chamadas para a 

manutenção do cuidado familiar que, em geral, ultrapassa a fronteira dos cuidados 

domésticos, o afeto e o amor próprios da família para se caracterizarem cada vez mais como 

um cuidado tecnificado, que no âmbito hospitalar é realizado por profissionais qualificados 

(GRAH, 2018). 

A família é cada vez mais incentivada a fazer a gestão do cuidado em saúde dos seus 

membros. De acordo com Leandro (2009, p.15) “a explosão dos gastos estatais com saúde 

conduz, desta maneira, a encorajar a manutenção das pessoas doentes ou dependentes no 

domicílio, transferindo uma parte econômica dos cuidados para a esfera privada”. Os serviços 

de atendimento domiciliar se constituem como estratégias racionalizadoras que visam a 

redução da demanda por atendimento hospitalar (REHEM; TRAD, 2005). Através da 

substituição ou abreviação das internações hospitalares surge uma proposta de diminuição de 

custos através de uma reorientação do modelo de atenção à saúde como criação de novos 

espaços e formas de cuidar (SILVA et al, 2010). 

O processo de privatização do cuidado via atenção domiciliar, se intensifica a partir de 

2011 com o lançamento do Programa Melhor em Casa que marca a redefinição deste tipo de 

atenção em saúde no SUS. O Programa está estruturado com o objetivo de atender pessoas 

com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em 

situação pós-cirúrgica a partir da assistência multiprofissional gratuita em seus lares, com 

cuidados mais próximos da família (MS, 2012a). O principal benefício indicado é a melhora e 

a ampliação da assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, que possam receber 

atendimento humanizado, em casa, e perto da família. Além da redução dos riscos de 

contaminação e infecções hospitalares, o atendimento na casa do paciente favoreceria o 

“carinho e a atenção familiar aliados à adequada assistência em saúde” (MS, 2012a, s/p). 

Outro ponto positivo do Programa, indicado pelo Ministério da Saúde, é a redução na 

ocupação de leitos hospitalares, com a economia de até 80% nos custos de um paciente, se 

comparado ao custo desse mesmo paciente quando internado na unidade hospitalar e a 

redução nas filas das urgências e emergências já que a assistência, quando houver a indicação 

médica, passará a ser feita na própria residência do paciente, desde que haja o consentimento 

da família (MS, 2012a). A assistência em saúde prestada no ambiente domiciliar, 

considerando as relações familiares estabelecidas, que se diferem da relação estabelecida 

entre equipe de saúde e paciente, segundo o Ministério da Saúde (2012b, s/p), “tendem a 
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humanizar o cuidado, (re) colocando o usuário no lugar mais de sujeito do processo e menos 

de objeto de intervenção”. 

No entanto, outros aspectos do Programa não são igualmente enfatizados e estudados 

como, por exemplo, a exigência de indicação obrigatória de um cuidador que é a “pessoa com 

ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o usuário em suas necessidades e atividades 

da vida cotidiana”. Este cuidador é o foco central das atribuições da equipe multiprofissional 

que irá oferecer assistência aos usuários inseridos no Programa, uma vez que ele será o elo 

entre o paciente/usuário e o serviço de atenção domiciliar (MIOTO; DAL PRÁ, 2015). Na 

maioria das situações, o cuidador se constitui num familiar haja vista a dificuldade para 

custear o pagamento de um cuidador formal remunerado. Assim, o Programa Melhor em Casa 

explicita oficialmente a incorporação das famílias na gestão do cuidado em saúde, atribuição 

precípua dos serviços de saúde. 

Nesta relação família e cuidado Pereira (2004, p.32) afirma que “a família vem sendo 

redescoberta como um importante agente privado de proteção social. Em vista disso, quase 

todas as agendas governamentais preveem, de uma forma ou de outra, medidas de apoio 

familiar”. A família é chamada para o interior das políticas sociais através de orientações que 

rebatem na organização dessas famílias e nas possibilidades que esta tem na provisão de 

recursos, sendo estes financeiros ou emocionais (MIOTO, 2012). 

A centralidade da família nas políticas sociais também perpassa pela questão de 

gênero, pois “é das mulheres que se espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e 

da cidadania social, se presume que o foco central de suas preocupações continua sendo a 

casa, enquanto o do homem ainda é o local de trabalho” (PEREIRA, 2004, p.39). São as 

mulheres que, no interior das famílias, tornam-se as responsáveis pelos cuidados prestados 

aos membros dependentes para o autocuidado, e este é um trabalho invisibilizado. Além dos 

serviços ofertados não abarcarem as necessidades familiares, deixando este dever para o 

âmbito privado das relações sociais, afetam ainda as mulheres que, como agentes de 

promoção do cuidado informal não possuem nenhum direito trabalhista. 

A tendência histórica da família ser sobrecarregada com a incapacidade do mercado e 

do Estado em prover segurança material e bem-estar aos sujeitos, de forma que esta absorção 

de responsabilidades não é igualmente distribuída dentro do ceio familiar, tendendo a 

sobrecarregar instantaneamente e desproporcionalmente as mulheres, demonstrando uma 

divisão sexual dos cuidados (ITABORAÍ, 2005).  
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Assim, através do próprio Programa Melhor em Casa, percebemos a centralidade que 

as famílias ocupam no cenário da saúde no Brasil, e esta centralidade reforça como 

responsabilidade familiar o cuidado dos pacientes internados em domicílio. As famílias, por 

sua vez, apontam um de seus membros para realizar o cuidado ou partem para o mercado para 

suprir esta necessidade através da contratação de cuidadores. Com as baixas remunerações 

familiares, deparam-se com a incapacidade financeira para suprir as demandas emergentes 

com gastos exacerbados acarretados pelo cuidado domiciliar com pacientes em situações 

agudas e não possuem renda necessária para contratação de cuidadores, necessitando 

remanejar um de seus membros para suprir esta necessidade. 

Com base nos documentos oficiais que demarcam o Programa Melhor em Casa, é 

importante ressaltar que ele é parte de um movimento já instaurado no campo da política de 

saúde e cujas bases podem ser rastreadas nas recomendações do Banco Mundial nos anos de 

1990. De acordo com Nogueira (2002, p.212-213), o Banco mundial recomenda 

explicitamente o fomento de um ambiente que propicie a melhoria da saúde das famílias. 

Segundo a autora, essa recomendação vai em direção à “[...] adoção das políticas de 

ajustamento que preservem a efetividade das despesas de saúde em relação ao seu custeio, à 

expansão da instrução formal e à ampliação do status político e econômico da mulher”. 

Na atualidade da realidade brasileira são retomadas iniciativas com importantes 

repercussões para a garantia do direito à saúde, pois, a partir do diagnóstico de escassez de 

recursos para o financiamento das políticas sociais de modo geral, mas para a saúde de modo 

universal, se estabeleceria um pacote de serviços clínicos essenciais. 

Essa ideia, advinda da década de 1990, tem sido rediscutida recentemente com a 

privatização da saúde, encaminhada de diversas maneiras pelo governo de Michel Temer. A 

primeira expressão do privilegiamento da relação com o setor privado tem sido a proposta dos 

Planos Populares de Saúde, que, com serviços a baixo custo, incentiva parte da população a 

pagar, principalmente por exames e consultas de média complexidade. Estes planos populares 

têm sido apresentados como a principal alternativa ao desfinanciamento da saúde, promovido 

pela Emenda Constitucional n. 95/2016 que impõe o novo regime fiscal ao congelar o 

financiamento federal do SUS pelos próximos 20 anos e como alternativa ao atendimento da 

crescente parcela da população que, ao perder o emprego e a cobertura dos planos privados, 

retorna ao atendimento no SUS.  

Na esteira da desresponsabilização do Estado com a execução dos serviços públicos, 

está a Parceria Público-Privada, operacionalizada principalmente pelas secretarias estaduais 
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que repassa os serviços de saúde, principalmente de média e alta complexidade, para a 

administração de Organizações Sociais (OS). Importante mencionar, porém, que, em alguns 

municípios no Brasil, a própria Atenção Primária em Saúde (APS) já passa a ser administrada 

por OS, com a falácia de reduzir os custos do Estado e ampliar a qualidade dos serviços 

oferecidos à população. O que se observa, no entanto, é um gasto maior do Estado com o 

pagamento das OS, que muitas vezes oferecem serviços menos qualificados e mais 

sucateados, a maior precarização dos vínculos de trabalho dos profissionais que atuam nesses 

serviços e o desvio dos princípios da APS como a longitudinalidade devido à alta rotatividade 

de profissionais.  

E paralelamente, nos municípios expandem-se os serviços de atenção domiciliar que 

preveem o atendimento das pessoas público alvo do serviço, com cuidados próximos da 

família através do suporte de uma equipe multiprofissional de saúde. Sob o slogan da 

melhoria e ampliação da assistência no SUS aos pacientes com agravos de saúde, que possam 

receber atendimento humanizado em casa e perto da família, o Programa Melhor em Casa 

incentiva e normatiza a presença das famílias, através da obrigatoriedade da indicação de 

um/a cuidador/a e afirma o processo de privatização, pois a família ao ser incorporada na 

gestão do cuidado passa a ser “oficialmente” requisitada para tal. Para responder às 

requisições as famílias têm basicamente duas alternativas: 1) a contratação/pagamento de 

cuidadores e a 2) utilização do trabalho familiar, não pago e invisível, e que continua recaindo 

majoritariamente sobre as mulheres (MIOTO; DAL PRÁ, 2015). 

A partir dessas iniciativas privatizantes, intensificadas no contexto neoliberal mais 

recente, caberia ao Estado garantir apenas serviços básicos de saúde para a população que não 

pudesse arcar com as despesas via mercado. Este contexto demarca um processo de 

responsabilização das famílias na garantia da saúde. No caso do Programa Melhor em Casa 

esta responsabilização está intrinsecamente relacionado à manutenção do cuidado, ou seja, “o 

domicílio transformou-se num local de prestação de cuidados” (MONTEIRO, 2009, p.422). O 

cuidado e a solidariedade familiar não são novos e acompanham a família em sua história, 

mas a incorporação das famílias pelas políticas sociais enquanto um mecanismo funcional à 

política e o desenvolvimento de um cuidado cada vez mais tecnificado se faz cada vez mais 

presente na cena contemporânea das políticas sociais. 

Portanto, nesse movimento que atinge seu ápice com o Programa Melhor em Casa o 

que se confirma é a ascensão da categoria – cuidado – no contexto do debate da humanização. 

Segundo Mioto (2012) é justamente através do campo do cuidado que ocorrem, na prática, os 
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deslizamentos em torno de atribuições de responsabilidades na provisão de bem-estar. Na 

tônica do cuidado são articuladas diferentes estratégias de imposição ou transferência dos 

custos do cuidado às famílias. Custos de natureza financeira, emocional e principalmente do 

trabalho do cuidado. 

Assim, as questões pontuadas até aqui tornam relevante e fundamental aprofundar a 

relação família, cuidado e atenção domiciliar no SUS, especialmente a partir de uma 

abordagem crítica em relação à produção teórica hegemônica. Pretende-se dar visibilidade e 

discutir a responsabilização da família pela proteção social em saúde; as características 

familistas dos programas de atenção domiciliar, principalmente no reforço da família – leia-se 

da mulher - como instância natural do cuidado. 

Também se destaca a possibilidade que a presente proposta de pesquisa oferece à área 

de Serviço Social, de refletir criticamente sobre o contexto de implantação da atenção 

domiciliar no estado de Santa Catarina, haja vista a inserção dos Assistentes Sociais neste 

espaço de atuação, principalmente como o profissional mediador entre a família e a política 

social. 

E a continuidade dos estudos sobre família, cuidado e atenção domiciliar no SUS no 

estado de Santa Catarina iniciados em 2015 com a pesquisa: “Política social e acesso à 

justiça: um estudo sobre a judicialização das demandas sociais de saúde e assistência social” 

a fim de se tornar referência no monitoramento da implementação do Programa Melhor em 

Casa e dar visibilidade para as responsabilidades assumidas pelas famílias no contexto de 

crise econômica e expansão de serviços privatizantes no SUS. Além de fortalecer a expansão 

dessa discussão via Rede de Pesquisa em Família e Política Social (REPAPS) com estudos 

comparativos entre as diferentes realidades das famílias brasileiras. 

 

III OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Analisar as repercussões do cuidado em saúde nas famílias incluídas em serviços de atenção 

domiciliar a partir do monitoramento da implantação do Programa Melhor em Casa no estado 

de Santa Catarina. 
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Objetivos específicos 

a) Dar continuidade à caracterização do Programa Melhor em Casa nos municípios de 

Santa Catarina cuja implantação ocorra no período de 2018 à 2023. 

b) Identificar as demandas sociais dos usuários inseridos no Programa Melhor em Casa. 

c) Identificar as formas de acesso às necessidades sociais advindas do cuidado em saúde. 

d) Verificar as repercussões causadas na família frente às necessidades do cuidado 

domiciliar em saúde. 

e)  Caracterizar a responsabilização feminina no trabalho de cuidado nas famílias 

inseridas no Programa Melhor em Casa. 

 

IV METODOLOGIA 

 

A presente proposta de pesquisa dá continuidade ao estudo proposto no ciclo 

2021/2022, a partir de um enfoque qualitativo, que possibilita estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas relações sociais estabelecidas em diversos ambientes além 

de permitir a compreensão do fenômeno a partir do contexto em que ele ocorre e do qual é 

parte devendo ser analisado numa perspectiva integrada com o contexto mais amplo. A 

necessidade de aprofundar o estudo do tema família, cuidado e atenção domiciliar no SUS, 

fez com que se escolhesse esta perspectiva metodológica. 

Além disso, o 

objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo. Se falamos de Saúde 

ou Doença, essas categorias trazem uma carga histórica, cultural, política e 

ideológica que não pode ser contida apenas numa fórmula numérica ou num 

dado estatístico [...]. Isso implica considerar sujeito de estudo: gente em 

determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 

classes com suas crenças, valores e significados. Implica também considerar 

que o objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado e em 

permanente transformação (MINAYO, 1994, p.21-22). 

 

A partir da natureza do estudo o instrumental metodológico utilizado na coleta de 

dados seguirá sendo entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. 

As entrevistas semiestruturadas mesclam perguntas abertas e fechadas, para que o 

informante possa discorrer sobre o tema proposto. Nesse sentido, o pesquisador segue um 

conjunto de questões previamente definidas, contudo, na aplicação da técnica, há a 

possibilidade de explorar e aprofundar os temas no decorrer do processo. Favorece a 
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proximidade entre o entrevistador e o entrevistado, o que permite abordar temas mais 

complexos (BONI; QUARESMA, 2005).  

A entrevista semiestruturada pode ser entendida como 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessa à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987, p.146).  

 

Até o momento, devido a necessidade de distanciamento físico (2021) as entrevistas 

semiestruturadas já realizadas foram viabilizadas por vídeochamada utilizando a plataforma 

Google Meet. Para a continuidade do estudo, as entrevistas serão realizadas ainda 

virtualmente e ou presencialmente seguindo todos os protocolos sanitários. 

As entrevistas terão como sujeitos participantes: 

1) Familiares (cuidadores ou não) dos usuários inseridos no Programa Melhor em 

Casa, pois dependendo da gravidade da doença, alguns pacientes poderão ter a 

comunicação prejudicada, como também em virtude de alguma sequela possam 

estar impedidos de compreender a rotina de cuidados e relatar a respeito. Este 

grupo de participantes será entrevistado neste ciclo de pesquisa 2022/2023, pois 

devido à pandemia de covid-19 não foi possível a ida a campo presencial para as 

visitas às famílias. Dever-se-á eleger duas famílias, em cada município, para a 

coletada dos dados.  

2) Profissional de referência integrante da equipe do Programa Melhor em Casa com 

o intuito de obter um panorama da organização do serviço. Indica-se que até o 

momento realizou-se 8 (oito) entrevistas com profissionais dos Programas, 

restando para essa pesquisa a realização de outras 8 (oito) entrevistas, haja vista 

que o número atual de municípios que aderiram ao Programa é de 16 (dezesseis). 

Com este grupo de participantes foi possível iniciar as entrevistas haja vista a 

possibilidade de manuseio da tecnologia via Google Meet.  

Em relação a abrangência do estudo, delimitar-se-á os municípios de Santa Catarina 

que aderiram ao Programa Melhor em Casa: Araranguá; Biguaçu; Blumenau; Brusque; 

Canelinha; Capivari de Baixo; Chapecó; Criciúma; Gaspar; Jaguaruna; Jaraguá do Sul; 

Joinville; Lages; Maravilha; Palhoça; Xanxerê. 

A pesquisa documental continuará ocorrendo nas normativas e legislações que 

regulamentam os serviços de atenção domiciliar no país, bem como nos sites das secretarias 
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de saúde dos municípios que tenham implementado o Programa Melhor em Casa e no site da 

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. 

Em relação ao tratamento e análise dos dados se utilizará o software ATLAS.ti para 

pesquisas qualitativas. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPSH) da UFSC (Parecer n. 4.716.484 de 17.05.2021) e segue as Resoluções CNS/MS n. 

466 de 12 de dezembro de 2012 e CNS n. 510 de 07 de abril de 2016, que regulamentam as 

pesquisas com seres humanos no Brasil e as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais e a 

Resolução n. 580, de 22 de março de 2018 para pesquisas no SUS. Compromete-se a manter a 

privacidade e a confidencialidade dos dados coletados através das entrevistas e o sigilo de 

nomes e imagem dos participantes. 

O acesso aos dados da pesquisa será restrito aos pesquisadores responsáveis, ficando 

sobre sua responsabilidade o sigilo e a guarda dos termos de consentimento informado livre e 

esclarecido e o conteúdo das entrevistas. Contudo, os documentos da pesquisa serão 

arquivados com acesso restrito na sala da coordenação da pesquisa no Departamento de 

Serviço Social da UFSC, por um período de seis anos, após esse período, o conteúdo do 

material será incinerado. 

 

V RESULTADOS ESPERADOS 

 

Tendo em vista o desenvolvimento da presente proposta de pesquisa para o período do 

ciclo 2022/2023, indica-se os possíveis resultados conforme o que segue: 

-Continuidade do levantamento dos estudos relacionados à família, cuidado e atenção 

domiciliar (Programa Melhor em Casa) no SUS e em Santa Catarina; 

-Continuidade do mapeamento das cidades que implantaram o Programa Melhor em 

Casa, haja vista que os municípios podem aderir ao Programa a qualquer tempo; 

-Organização dos materiais (normas, leis, documentos) da pesquisa documental; 

-Continuidade do mapeamento dos contatos das coordenações dos serviços de atenção 

domiciliar em cada município; 

-Continuidade das entrevistas semiestruturadas com os profissionais dos Programas 

Melhor em Casa; 

-Início das entrevistas semiestruturadas com as famílias inseridas nos Programas 

Melhor em Casa; 
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-Transcrição das entrevistas semiestruturadas; 

-Produção de textos analíticos pela equipe de pesquisa e divulgação da pesquisa em 

eventos científicos; 

-Elaboração de relatório final; 

-Divulgação do relatório da pesquisa para os profissionais e famílias dos municípios. 

De maneira geral, no período de desenvolvimento da proposta, pretende-se: 

-Consolidação do NISFAPS/UFSC como um observatório sobre a caracterização e 

implantação do Programa Melhor em Casa no estado de Santa Catarina;  

-Expansão dos estudos relacionados ao tema Família e Política Social, especialmente 

aqueles voltados ao direito à saúde; 

-Contribuição para a área de Serviço Social no que se refere à discussão do cuidado 

em saúde e da relação da profissão com o tema da atenção domiciliar na perspectiva crítica. 

Indica-se que há a previsão, no plano técnico-científico do desenvolvimento de 

monografias de conclusão de curso, bem como a publicação de artigos em periódicos 

nacionais e trabalhos apresentados em eventos científicos, com destaque para os regionais, 

pelos pesquisadores e bolsistas de iniciação científica.  

 

VI EXEQUIBILIDADE 

 

Entende-se que a presente proposta de pesquisa é viável pela possibilidade de dar 

continuidade a um tema ainda pouco estudado na área de Serviço Social, uma vez que os 

Assistentes Sociais se encontram inseridos nos programas de atenção domiciliar e pela 

possibilidade de ter como âmbito de pesquisa municípios do estado de Santa Catarina.  

Em relação à operacionalização da pesquisa pode-se indicar que: 

i) A identificação dos municípios que aderiram ao Programa Melhor em Casa em 

Santa Catarina é realizada via Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), uma base de dados pública e acessível às pesquisadoras. 

ii) Os contatos com os municípios serão realizados pelo uso de recursos 

tecnológicos (e-mail, telefone/whatsapp e vídeochamadas). No caso das 

ligações telefônicas fora da área de Florianópolis a UFSC disponibiliza 

recursos para tal. 
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iii) As entrevistas com os profissionais e famílias serão realizadas por 

vídeochamada ou presencialmente pela equipe de pesquisa tendo em vista a 

possibilidade dos bolsistas e docentes viajarem aos locais delimitados. 

A partir do pedido de uma bolsa de iniciação científica os demais recursos necessários 

para a operacionalização do projeto serão viabilizados pelo Departamento de Serviço Social.  

Em termos de infraestrutura, as pesquisadoras e bolsistas dispõem de salas, 

computadores, impressoras, gravadores e materiais de consumo necessários para o 

desenvolvimento do estudo.  
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