
18 Os Enfermeiros e... AÇORIANO ORIENTAL  
DOMINGO, 30 DE MAIO DE 2021

A Arte de Cuidar no Domicílio 

Na Região Autónoma dos 
Açores, à semelhança da ten-
dência demográfica nacional, 
verifica-se o aumento do en-
velhecimento da população. 
Temos mais idosos cada vez 
mais dependentes, este facto 
determina o aparecimento de 
novas necessidades de saúde 
e sociais, urge, portanto, a ne-
cessidade de colmatar esta ca-
rência, que tem um grande 
impacto social e de importân-
cia crescente em termos de 
saúde pública.  

O Domicílio é um sítio ideal 
para a prevenção e promoção 
da saúde, para o utente de-
pendente e a necessitar de cui-
dados de saúde, é o seu espa-
ço, o meio onde se mobilizam, 
apesar das dificuldades, com 
maior autonomia e seguran-
ça, é o espaço de conforto físi-
co e emocional, de memórias 
e de associações. Permite que 
as pessoas permaneçam jun-
tas, previne a necessidade de 
institucionalização desneces-
sária, em agudos ou em cui-
dados de longa duração e 
mantendo-as em suas casas e 
na comunidade tanto tempo 
quanto possível. 

A precocidade das altas de-
termina a transferência para o 

da família, a avaliação do am-
biente do domicílio; a com-
preensão dos recursos da co-
munidade; a utilização da 
evidência para se adaptar aos 
cuidados em casa e necessita 
igualmente a integração de tec-
nologias. 

O enfermeiro deve, prestar 
cuidados em parceria com o 
utente e com a sua famí-
lia/cuidadores, tendo como 

benefícios o respeito pela di-
gnidade e autonomia do uten-
te, o que leva a uma maior res-
ponsabilização deste pela sua 
saúde, a manutenção dos vín-
culos familiares, a preparação 
e aprendizagem destes para a 
continuação dos cuidados no 
domicílio, contribuindo assim 
para a auto-realização pessoal 
e profissional, e para a melho-
ria da saúde em geral. ♦ 
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“O Domicílio é um 
sítio ideal para a 
prevenção e 
promoção da saúde, 
para o utente 
dependente e a 
necessitar de cuidados 
de saúde, é o seu 
espaço, o meio onde 
se mobilizam,  
apesar das 
dificuldades, com 
maior autonomia e 
segurança, é o espaço 
de conforto físico e 
emocional, de 
memórias  
e de associações”
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“O enfermeiro deve, prestar cuidados 
em parceria com o utente e com a sua 
família/cuidadores, tendo como 
benefícios o respeito pela dignidade  
e autonomia do utente”

domicílio de situações cada vez 
mais complexas e com um ris-
co acrescido de complicações. 
É importante perante a doen-

ça, os cuidados personalizados 
e adequados às necessidades es-
pecíficas de cada utente, pe-
rante a educação do mesmo e 


