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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo classificar o risco social em famílias de indivíduos intoxicados e assistidos pelo
Programa de Visita Domiciliar ao Intoxicado – PROVIDI do Centro de Centro de Controle de Intoxicações. Os resultados
foram alcançados por meio de estudo descritivo, com dados de 102 famílias assistidas no  período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2016  pelo PROVIDI. O instrumento utilizado pelas equipes de visita domiciliar foi a Escala de Risco
Familiar (ERF), que avalia a estratificação de risco familiar de acordo com as condições da família, refletindo no potencial
de futuras intoxicações. Os dados foram analisados pelo escore da ERF, que avalia os riscos familiares por índices
chamados de sentinelas de risco. Essa Escala classifica as famílias em Sem Risco, Risco Menor, Risco Médio e Risco
Máximo. A análise dos dados apontou mais da metade das  famílias classificadas como Sem Risco, porém possuem
grande quantidade de sentinelas de risco, o que mostrou que não necessariamente famílias classificadas como sem
risco demandem menos cuidado.

PALAVRA-CHAVE: Envenenamento; Grupos de Risco; Visita Domiciliar; Vulnerabilidade Social.

1 INTRODUÇÃO

Pessoas, quando intoxicadas no município de Maringá -PR, são notificadas e assistidas pelo
Centro  de  Controle  de  Intoxicações  do  Hospital  Universitário  Regional  de  Maringá  (CCI/HUM).
Considerando  a  visita  domiciliar  como  um  instrumento  que  permite  contato  domiciliar  entre
profissionais da saúde e famílias e possibilita conhecimento das condições de vida e saúde das
famílias assistidas (BOEHS et al., 2012), algumas famílias de egressos de intoxicação notificados ao
CCI/HUM  são  selecionadas  e  assistidas  pelo  Programa  de  Visita  Domiciliar  ao  Intoxicado
(PROVIDI).

O PROVIDI, em atividade desde 1992, é desenvolvido  por equipe multidisciplinar,  com o
pressuposto de que a abordagem integral aos indivíduos/famílias é facilitada pela soma de olhares
dos distintos profissionais que compõem as equipes multiprofissionais,  na perspectiva de clínica
ampliada (DE PAULA, 2009). Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a clínica ampliada
busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho
em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional. 

Assim,  o  PROVIDI  tem  como  imagem-objetivo  diminuir  (re)  intoxicações  e  difundir
comportamentos  preventivos.  A  VD  tem  como  diretriz  o  acidente  toxicológico,  no  entanto  são
atribuídas  atividades  vinculadas  ao  desenvolvimento  de  proteção  e  promoção  da  saúde  com
enfoque familiar, estimulando a recuperação do indivíduo intoxicado e o autocuidado familiar, em
conformidade  com  a  realidade  familiar.  Essas  atividades  extensionistas  são  desenvolvidas  por
acadêmicos  dos  cursos  graduação  e  pós-graduação  de  Enfermagem  e  de  Psicologia  da
Universidade Estadual de Maringá, supervisionados e acompanhados por enfermeiras e psicóloga
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integrantes da equipe técnica do CCI/HUM, compondo duas equipes de visitadores: a Equipe de
Enfermagem, e a Equipe de Saúde Mental, com escala de revezamento dos acadêmicos e técnicos.

Considerando que o cuidado com famílias em situação de risco vem sendo tema de diversos
estudos na atualidade por conta da ampla gama de questões e disciplinas que envolve,   durante a
visita domiciliar  (VD),  as equipes visitadoras utilizam a Escala de Risco Familiar  – ERF-CS  de
Savassi, Coelho e Lage (2012), para identificar os índices que apontam os déficits pessoais das
famílias e classificá-las nos escores de risco, a fim de compreender os níveis de vulnerabilidade que
se  encontram e  estabelecimento  do  potencial  para  intoxicações  nas  famílias.  Neste  sentido,  o
objetivo do presente trabalho é classificar o risco social  em famílias de indivíduos intoxicados e
assistidos pelo PROVIDI. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Estudo de caráter descritivo, que utilizou como instrumento a Escala de Risco Familiar de
Coelho-Savassi  - ERF. Esta escala foi desenvolvida para estratificar os riscos sociais de famílias
vulneráveis por meio de sentinelas de risco e é utilizada por equipes da Atenção Primária à Saúde
no Brasil. Estas sentinelas são índices que permitem que a equipe de visita domiciliar identifique
possíveis  situações  de  risco  no  contexto  de  vida  de  cada  família,  reconhecendo  as  reais
necessidades de saúde e, desta forma, oferece subsídios para realizar a prevenção, promoção e
planejamento da saúde, conforme os riscos apresentados (SAVASSI; LAGE; COELHO, 2012). 

De acordo com a ERF-CS, as famílias podem ser classificadas em 4 tipos: Sem Risco, Risco
Menor, Risco Médio e Risco Máximo. O primeiro tipo estão as famílias que têm um escore menor
que 5 pontos. Entram como Risco Menor àquelas que pontuam de 5 a 6, como Risco Médio de 7 a 8
e Risco Máximo qualquer pontuação igual ou acima de 9 pontos. As sentinelas para estratificação do
risco constam na figura 1.
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Figura 1: Sentinelas para estratificação do Risco Social Familiar.
Fonte: Savassi, Lagi e Coelho (2012)

Na presente  pesquisa,  foi  analisado  um total  de  102  famílias  de  indivíduos  egressos de
intoxicação  notificado  ao  CCI/HUM  e  assistidas  pela  equipe  multiprofissional  do  PROVIDI,  no
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. 

Os dados foram compilados em planilha eletrônica no Software Microsoft Office Excel 10.0 e
analisados por meio da descrição dos escores da Escala de Risco Familiar.  Todos os aspectos
éticos envolvidos na pesquisa foram cumpridos rigorosamente, mediante parecer do Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, sob CAAE 06218713.0.0000.0104/2013.

3 RESULTADOS E DISCUSSÂO

Segundo Schlithler et al. (2010) com a aplicação da escala em todas as famílias, a equipe
passa a ter maior compreensão sobre a relação entre os determinantes de saúde e as situações
vividas por elas. Pode-se dizer que um dos indicadores da sensibilidade da Escala é uma maior
participação  de  usuários  ou  famílias  que  demandam maior  atenção,  nas  atribuições  da  equipe
(SAVASSI; COELHO; 2004).

Do total de 102 famílias visitadas, 28 foram assistidas pela Equipe de Saúde Mental, com
casos de tentativa de suicídio,  e 74 pela Equipe de Enfermagem, que assiste casos de crianças e
adultos intoxicados por outras causas, muitas vezes casos de acidentes individuais e por animais
peçonhentos. Dentre essas famílias,  houve uma variação de 0 a 18 pontos na Escala de Risco
Familiar. 

Quanto às famílias assistidas pela Equipe de Saúde Mental, metade pontuou de 0 a 4 pontos,
o que significa que 50% delas ficaram no grupo Sem Risco.  Como Risco Menor,  estavam oito
famílias (28,5%), e cinco (17,8%) são  famílias com escore equivalente ao Risco Médio. Uma  (3,5%)
família  foi  classificada  como  em  Risco  Máximo,  com  18  pontos  na  Escala  de  Risco  Familiar,
atingindo o dobro de pontos necessários para ter esse risco, o que demonstra grande risco social.
(Quadro 1)

Quadro 1: Risco social familiar de acordo com as sentinelas de risco encontradas nas visitas da Equipe de Saúde 
Mental, janeiro de 2015 a dezembro de 2016. CCI/HUM, 2017.

Risco familiar
em Saúde Mental

Total = 28
N (%)

Sentinelas de risco social

R0 – Sem risco 14 - (50)
Deficiência física, deficiência mental, baixas condições de
saneamento, desemprego, analfabetismo, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, relação morador/cômodo igual 
ou maior que um, drogadição, maior que 70 anos. 

R1 – Risco menor 8 - (28,58)
Baixas condições de saneamento, maior que 70 anos, 
menor que 6 meses, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, deficiência mental, desnutrição grave, 
desemprego, relação morador/cômodo maior que um e 
drogadição.

R2 – Risco médio 5 - (17,85)
Deficiência mental, baixas condições de saneamento, 
desemprego, analfabetismo, maior que 70 anos, diabetes
mellitus, hipertensão arterial e  drogadição.

R3 – Risco máximo 1 - (3,57)

Deficiência mental, deficiência física, drogadição, baixas 
condições de saneamento, desemprego, maior que 70 
anos, hipertensão arterial, diabetes mellitus, relação 
morador/cômodo maior que um.
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Dentre as famílias visitadas  pela Equipe de Enfermagem, 60 das 74 famílias assistidas (81%)
tiveram escores classificados como Sem Risco, e 10 famílias (13,5%) como Risco Menor. Somente
três (4%) obtiveram pontuação equivalente ao Risco Médio e uma (1,3%) como Risco Máximo,  com
11 pontos, dois acima do nível concebido para o Risco Máximo. (Quadro 2)

Quadro 2: Risco social familiar de acordo com as sentinelas de risco encontradas nas visitas da Equipe de Enfermagem,
janeiro de 2015 a dezembro de 2016. CCI/HUM, 2017. 
Risco familiar em

Enfermagem
Total = 74

N (%)
Sentinelas de risco social

R0 – Sem risco 60 - (81,08)
Baixas condições de saneamento, desemprego, 
analfabetismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, 
relação morador/cômodo igual ou maior que um, 
drogadição, maior que 70 anos e menor que 6 meses.

R1 – Risco menor 10 - (13,52)
Baixas condições de saneamento, maior que 70 anos, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, relação 
morador/cômodo igual ou maior que um.

R2 – Risco médio 3 - (4,05)
Baixas condições de saneamento, desemprego, 
diabetes mellitus, hipertensão arterial, drogadição e 
relação morador/cômodo maior que um.

R3 – Risco 
máximo

1 - (1,35)

Acamado, deficiência mental, deficiência física, baixas 
condições de saneamento, analfabetismo, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, relação morador/cômodo 
maior que um.

Pela observação das classificações de risco expostas acima, observa-se que o maior número
de sentinelas encontradas em ambas famílias foi: baixas condições de saneamento, desemprego,
diabetes e drogadição, que mesmo sozinha, podem representar certo risco.

Diante  das  informações  levantadas,  é  possível  ter  dados  mais  palpáveis  a  respeito  da
situação das famílias. Como apontam os Savassi, Lage e Coelho (2012), a partir  das sentinelas
pode-se identificar o risco familiar e, a partir disso, reconhecer as reais necessidades de saúde,
pensando estratégias para  prevenção,  promoção e planejamento  da saúde.  Também tivemos a
preocupação de pensar sobre as contribuições e problemáticas que esse instrumento pode trazer,
considerando que se trata de uma ferramenta que elege índices objetivos de uma forma subjetiva, o
que pode causar compreensões incertas.

4 CONCLUSÃO

O Risco Social encontrado nas famílias pesquisadas foi entendido como reflexo de déficits
pessoais que subjazem alguns eventos de intoxicação, e a Escala de Risco Familiar contribui para a
compreensão de possíveis causadores de risco, de modo a perceber situações de risco das famílias
assistidas que poderiam passar despercebidas caso não houvesse um instrumento de estratificação.

Encontrou-se um grande número de famílias consideradas Sem Risco, porém, quando se leva
em consideração o total de famílias, chama a atenção o fato do maior número de sentinelas estarem
presentes  no  que  é  considerado  Sem  Risco,  tanto  nos  casos  de  Saúde  Mental  quanto  de
Enfermagem. 

Deste modo, ressalta-se esse tipo de reflexão para expor  necessidades de apoio e cuidado
para famílias de egressos de intoxicação, reconhecendo demandas de maior risco por conta dos
eventos,  mas sem menosprezar  àquelas  em situações que aparentemente  ofertam menor  risco
social.
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