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PRODUTO TÉCNICO  

PLATAFORMA DIGITAL PARA ACESSO AOS CONHECIMENTOS 

DIVERSOS E ESPECÍFICOS A RESPEITO DO CUIDADO INTEGRAL DO 

DEPENDENTE 

 

 
A pesquisa realizada e apresentada no Trabalho de Conclusão de Mestrado 

evidenciou que as famílias encontram-se despreparadas para a realização dos cuidados de 

saúde dos familiares dependentes no domicilio. Além disso, percebeu-se a falta de 

equidade e continuidade do cuidado pela ESF junto às famílias da sua área de abrangência 

em relação aos serviços prestados por essas equipes na APS. Importante registrar que essa 

constitui a entrada no serviço de saúde, sendo responsável por cuidar dos seus usuários 

de maneira a garantir o acesso integral. É possível perceber que são poucos os 

profissionais capacitados e dispostos a promover estratégias educativas juntos aos 

cuidadores familiares o que somente acontece, na maioria das vezes, quando a família 

reclama, em outros órgãos, pelos seus direitos.  

Evidencia-se, assim, um grande problema de saúde pública, pois, as doenças 

crônicas estão aumentando e a tendência é que essa situação piore ainda muito e exija 

financiamentos cada vez maiores para os serviços de saúde do SUS. 

Dessa forma, há uma necessidade de orientação mais pontual e efetiva ao cuidador 

familiar nos domicílios. Portanto, essa pesquisa propõe uma plataforma digital onde 

familiares e usuários possam ter acesso aos conhecimentos diversos e específicos a 

respeito do cuidado integral do dependente. 

Respondendo a tal demanda, a plataforma destina-se a orientar os cuidadores na 

atenção à saúde das pessoas de qualquer idade, acamadas ou com limitações físicas que 

necessitem de cuidados especiais. 

Os objetivos dessa plataforma são esclarecer, de modo simples e ilustrativo, os 

pontos mais comuns do cuidado no domicilio, ajudar o cuidador e a pessoa assistida, 

estimular o envolvimento da família, da equipe de saúde e da comunidade nos cuidados 

e promover a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Apesar disso ressalta-se que, 

apesar de todas as orientações contidas na plataforma, é indispensável a orientação dos 

profissionais de saúde.  
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Diante dessa pesquisa, a utilização da plataforma é vista como uma ferramenta 

para facilitar o acesso às informações úteis à prática do cuidador com o paciente, mesmo 

estando em domicílio.  

A referida plataforma digital para os cuidadores familiares deverá contemplar os 

seguintes itens: 

a) cadastro dos dados pessoais do usuário, nº do SUS, doenças acometidas e perfil 

socioeconômico; 

b) objetivos da plataforma; 

c) cuidados para com o dependente: procedimentos, informações práticas, sinais 

e sintomas de emergências, contendo vídeos de orientações clínicas; 

d) telefones úteis: Samu, hospitais, postos de saúde, bombeiro e farmácia; 

e) cursos online e gratuitos com certificado para o cuidador familiar; 

f) calendário de vacinação; 

g) alertas de notificação de horário da medicação cadastrada, de promoções em 

farmácias e dias de consultas; 

h) ícone para tele consulta, possibilitando que o cuidador familiar possa 

encaminhar suas dúvidas para o profissional especializado que estará vinculado ao site. 

A elaboração da referida plataforma será baseada no levantamento das 

necessidades dos cuidadores familiares ao realizar o cuidado e o tratamento, além dos 

cuidados recomendados pela literatura. Também deverá contemplar o levantamento de 

informações recebidas em relação às dificuldades dos cuidadores sobre o seu 

autocuidado.  

O conteúdo pedagógico será construído usando informações sobre a doença e as 

morbidades geradas, o tratamento, a importância do uso correto da medicação, bem como 

seus efeitos colaterais, as principais dúvidas sobre os cuidados necessários para uma 

estabilidade do quadro do paciente e uma boa evolução. Também contará com 

informações sobre ergonomia e sobre como gerir o tempo no cuidado, o 

compartilhamento do cuidado com outros familiares e diversas informações sobre saúde 

mental.  

O site busca envolver o cuidador de maneira que, mesmo com pouca escolaridade, 

possa compreender as informações recebidas de uma fonte confiável permitindo, assim, 

que consiga identificar possíveis complicações no quadro de saúde do seu dependente e 

esclarecer suas dúvidas, além estimular o autocuidado.  Com isso, espera-se que o site 

possa gerar um impacto significativo nos resultados de saúde e na qualidade de vida dos 



7 
 

pacientes, diminuindo potencialmente o número de internações hospitalares, e a 

frequência de visitas médicas, além de propiciar a melhoria na qualidade de vida dos 

próprios cuidadores familiares. 


