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Resumo: Estuda o processo de prestação de serviços de
assistência domlciliar oferecido por eITlpresas especializadas
no estado de São Paulo. Aborda também a existência de cursos
de profissionalização dirigidos especificamente para esta
atividade, dentro do universo de hospitais do estado que
trabalham com o aprimoramento de médicos e de outros
profissionais de nível supe rí.o r pertencentes à área da saúde.
Trata da avaliação feita pelos dirigentes destes hospitais
sobre programas de assistência domiciliar.
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INTRODUÇÃO

Quando se fala em hospital, levando-se em
consideração a realidade brasileira, é comum vir à mente
uma série de aspectos: dificuldade de ace~sº _ de um
grande contingente da população- (assunto

_ .••I-.~ ~ - ~

amplamente
divulgado pela imprensa falada e escrita); carência de
investimentos (discussão válida tanto para hospitais
públicos, quanto para uma grande parte de hospitais
privados); utilização de tecnologia altamente
sofisticada e, finalmente, impessoalidade _e__assepei a de
um local destinado a zelar -pelos que nascem, sofrem e
morrem.

Existe uma gama de procedimentos invasivos,
desagradáveis e absolutamente necessários ao cuidado do
cliente (denominado paciente nas organizações de saúde).
No entanto, a doença não deveria restringir a

possibilidade de interação do indivíduo com o processo
__ -- •• o

de tratamento a que será ou está sendo submetido. Desse
-- - -----------

modo, não é correto lidar com o indivíduo doente de
forma pueril ("hora do remedinho", "fique quietinho") e
fazer uso das muralhas do saber e da técnica como forma
de delinear a distancia existente entre paciente e

.:.:.---
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INTRODUÇÃO

cuidador (PITTA, 1994). Apesar dessa cultura vigente,
há, nas instituições, profissionais preocupados em
amenizar tal situação e cientes de que, certamente,
muito se pode fazer para alcançar esta finalidade.

Até o momento somente se fez referência aos
aspectos voltados ao paciente. Talvez não seja muito
difícil imagin~r a posição do profi~sioEal inserido
neste espaço. O dia a dia a ser enfrentado é árduo:
trata-se da realização de uma série de tarefas que
remete a sentimentos fortes e contraditórios (amor X
ódio; compaixão X ressentimento, entre outros). Este
fato associado às condições, comumente, oferecidas a
esse trabalhador (baixos salários, carga horária
estafante, falta de i~~~ra-estrutura,.não reconhecimento
frente à sua atuação) faz com que qualquer motivação se
abale.,.....

Outro aspecto que contribui para a desumanização~ .

do hospital é a sua estrutura física. Muitas vezes,
encontram-se ambientes se~__il~minação nat.ur aLr . unidades
construídas sem levar em conta a privacidade do paciente
e O.-COR-foOr-t-0/ de um provável acompanhante.'--.

Se por um lado a internação do paciente no
ambiente hospitalar pode parecer penosa, por outro,

, freqüentemente, vem acompanhada de alívio, confiança e
esperança na recuperação pós-tratamento. Contudo, no
decorrer do período de internação, surgem reações de
depressão e irritabilidade em relação à sua condição de
isolamento (ausência dos familiares), de distância do
seu domicílio, de perda de identidade (passa a se tornar

3



INTRODUÇÃO

um indivíduo sem vontade própria, sujeito às

determinações impostas pelos seus cuidadores). Há também
os riscos de uma internação, como a infecção hospitalar,
além do aLto custo que todo o processo de tratamento
hospitalar é capaz de gerar.

A instituição hospitalar atingiu um nível de
desenvolvimento tal que se tornou uma unidade
indispensável no sistema de serviços de saúde. Uma série
de procedimentos somente poderá ser realizada e

acompanhada, com segurança, dentro desse ambiente. No
entanto, existem outras alternativas de assistência
disponíveis,
domiciliar.

tais como hospital-dia e assistência

o tratamento oferecido na modalidade de atenção
conhecida como hospital-dia caracteriza-se pela execução
de alguns procedimentos de forma ambulatorial, evitando-
se internações hospitalares prolongadas. Desse modo,
determinadas técnicas diagnósticas e/ou terapêuticas,
previamente selecionadas, são executadas e, num prazo de
doze horas ou menos, o paciente é orientado e recebe
alta da unidade prestadora (ambulatório ou hospital) .

I ~

\~
i ~-ú-"
I

l
Esse tipo de atendimento pode requerer uma

infra-estrutura específica (por exemplo centro
cirúrgico e sala de observação), mas permite que a aIta
hospitalar ocorra em curto espaço de tempo. Pacientes
com doenças oncológicas, cirúrgicas, psiquiátricas,
imunossupressoras têm sido indicados para o programa,
conforme a gravidade do caso.

4



INTRODUÇÃO

A abordagem atual da prática da assistência
domiciliar, obj~to deste estudo, torna imprescindível uma
revisão histórica do hospital, desde sua criação. A atenção
hospitalar desenvolveu-se paralelamente aos cuidados à

saúde oferecidos ao homem em sua própria casa.

1.1. HISTÓRICO

Mecanismos para tentar amenizar a doença são
descritos como tão antigos quanto a humanidade. As
modificações da doença, no entanto, ocorreram na medida em
que o espaço ocupado pelo homem passou por transformações
sociais. Diz-se que, antes da sua civilização, os povos só
tinham "as doenças mais simples e mais necessárias"
(FOUCAULT, 1980, p.17). A evolução social trouxe alterações
no quadro de doenças, porque o homem ficou exposto a uma
série de fatores de risco inexistentes até então.

o hospital, como local para tratamento de

primeiras
relacionada

surgiu muitos
civilizações.

a condições

séculos após o aparecimento das
Sua evolução está diretamente

econômicas, sociais, políticas e

enfermos,

culturais.

Na Anti.gui.dade, a idéia de hospital está
relacionada aos templos, locais onde os doentes encontravam

5



INTRODUÇÃO

auxílio para seus males, na figura do sacerdote médico. Na
Mesopotâmia e no Egito não há registro de internações. A
procura por médicos "resultava na formulação de
diagnósticos e instituição de terapias" (MARTIRE, 1998, p.
37). Na Grécia e em Roma, são descritos tratamentos em
templos localizados em regiões abastecidas por águas
termais, onde se aplicavam dietas e terapias herbais e se
processava a cura pelo sono.

o Império Romano instituiu a criação de hospitais
militares: soldados feridos recebiam um pronto atendimento,
antes de serem devolvidos aos seus lares. O tratamento era
oferecido em alojamentos específicos, que simbolizaram o
germe dos primeiros hospitais militares. A idéia de
atender, nesses locais, as famílias do Império fez com que
a rede hospitalar se expandisse.

Na Idade Média, o hospital surge com um enfoque
predominantemente religioso, justificado pela máxima "dar
esmolas alivia o peso do pecado" (ROSEN, 1979, p. 337). As
instituições médicas se destinavam a auxiliar e abrigar os
doentes, os pobres e os inválidos. Chegou-se a tal
distorção na missão do hospital, que houve necessidade de
se proibir a entrada de ociosos e saudáveis, a menos que
"tivessem meios de pagar seu sustento e não prejudicassem
os doentes" (ROSEN, 1979). Somente deveria ser permitida a
admissão de enfermos e pobres inválidos.

Os abusos e desvios de rendas e bens pertencentes
aos hospitais, provocados por leigos ou religiosos,
desencadearam a promulgação, em 1311, de um decreto
exigindo que todos os administradores de hospitais jurassem

6



INTRODUÇÃO

administrar honestamente a propriedade que lhes fora

confiada.

o declínio do sistema hospitalar medieval se

acentuava à medida que as cidades européias prosperavam e a

burguesia ascendia ao poder. Os hospitais passaram para o
encargo do Rei, no entanto serviços religiosos continuaram

a ser mantidos e poucas mudanças foram observadas na

organizaçào local.

A partir do século XIV, os médicos estiveram mais

associados à atençào dos doentes. Uma das j ustificati vas
para o fato era a contenção de custos: pacientes que não

recebiam atençào médica ficavam mais tempo no hospital e,
apesar de algumas mortes, as despesas tornavam-se muito

elevadas.

O aumento da participaçào médica nos hospitais,

ainda na Idade Média, culminou com a apropriaçào do local

para estudo das doenças e para treinamento da prática
profissional. O desenvolvimento destas atividades irá

ocorrer mais intensamente nos séculos subsequentes.

Pouco antes da Revolução Francesa, ou no seu
início, o governo envia críticas às administrações locais,
relacionadas à hospitalização. Faz-se referência a: "custo
elevado de uma doença tratada no hospital, hábito de
preguiça que aí se adquire, dificuldade financeira de uma
família privada do pai ou da mãe" (FOUCAULT,1980, p.93).
Durante esse período, desejava-se o crescimento da atenção
prestada nos domicílios. Esse perfil assistencial
proclamado tinha um forte caráter político, no sentido de

7



INTRODUÇÃO

libertar o Estado da responsabilidade de prestaçao da
assistência hospitalar.

Os hospitais fundados na Gra-Bretanha e na
América durante o século' XVIII e início do XIX foram
resultantes de esforços privados, nao eram, portanto,
governamentais. Desse modo, doentes pobres que não podiam
receber atendimento domiciliar tinham duas opções: admissao
em um hospital voluntário ou encaminhamento a um asilo de
pobres ou a uma casa de trabalho.

l.--) A proporção de mortes hospitalares em relação aos
casos de recuperação era de três para um/ A higiene era
muito aquém da instituída nos hospitais do século I d.C.,
em Roma. São famosas as descrições do ambiente hospitalar
antes da era da pasteurização. O cirurgião e escritor
Frederick Treves ·descreveu a sala cirúrgica do London
Hospital como um local onde "não havia razão para ser
limpo. De fato, limpeza ali era um despropósito;
preciosismo, afetação... Quanto mais sujo era, maior a
reputação do cirurgião." (SCLIAR, 1996, p.lS3).

Era em um ambiente de elevadíssima mortalidade
pós-cirúrgica~ de alto índice de infecção puerperal, de
falta de asseio, que se formavam os médicos. JillL-l.K7.J...,--JY.

~Ll Williel médLcD--..ixrlJ20rtanteda época, afirmou que os
hospitais faziam mais mal que bem

~m, por isso destacou que só deveriam ser atendidos
nessa instituição "aqueles que não tivessem casa ou que nao
pudessem ser atendidos em casa". Essa referência era
diretamente dirigida aos hospitais públicos do período e,
em menor grau, às unidades gerais voluntárias.

8



INTRODUÇÃO

~s __m~~~~o~__~:>__~~~~~~o-x~ os trabalhos de P-ª.st~
e~, referentes a microbiologia e anti-sepsia,
respectivamente, introduziram recursos para se trabalhar
com higiene no ambiente hospitalar. As mudanças nas----------------------~práticas médicas, a reforma das atividades da enfermagem e
a introdução de escolas de enfermagem provocaram mudanças
na administração do hospital.

Os hospitais começaram i oferecer acomodações
_P!lyadas..e a receber pací.entes pagantes. No entanto, "os

F-"O

ricos continuavam a r~ceber atenção médica,
r -- .--------------- --------cirúrgica-em casa" (ROSEN, 1979, p.367).

~inclusive

contribuíram para que essa tendência fosse fortalecida: a
adoção da ~~ep_~~~~ (eví,ta~_ª-.J.>enetraçãode germes em local
que não os contenha), o desenvolvimento da radiologia, de

No iníc~~XX, a imagem do hospital
a mudar perante o público. Alguns avanços

__ .--,--~~ ~~L __ ~_' ~ ----- -_.-~_ ~<-e- __ """'---_._.~~'"

começou

técnicas de laboratório e de terapêuticas mais eficazes.--
A crescente complexidade das funções

desenvolvidas no hospital o torna centro de assistência à

saúde e obriga o desenvolvimento de urnaadministração capaz
de gerenciar recursos mais sofisticados, voltando sua
atenção também à opinião de seus usuários (a própria equipe
que nele trabalha e os clientes que nele se tratam).

9



INTRODUÇÃO

1.2. O BINÔMIO SAÚDE-DOENÇA

o enfoque sobre modelos de assistência à saúde
implica em conhecer,Lo~c?r:.c~~o de s~úd~_1 Os motivos
causadores de doença sofreram uma modificaçao histórica no
decorrer dos tempos, compatível com os fatores evolutivos
da ocasiao.

No Periodo Pré-histórico, atribuíam-se as doenças
a causas "sobrenaturais". Eram excluídas desta def í.n i ção

apenas as situações visíveis. Por exemplo, um ferimento por
arma branca era prontamente identificado como o gerador de
uma laceração muscular.

Na Antiguidade, houve contribuições dos
estudiosos da época. Tem grande destaque a abordagem de
Hipócrates, caracterizando como origem da doença, um
desequilíbrio decorrente da açao de fatores ambientais:
climáticos, meteorológicos, habitacionais, entre outros.

Na Idade Média, período fortemente dominado pelas
influências religiosas, a causa dos agravos à saúde estão
vinculados "à comunhão com os sofrimentos de Cristo"
(VRANJAC et a1., 1981, p.29).

Durante o Renascimento, há um resgate do saber
desenvolvido na Antiguidade e se inicia a caminhada em
direção ao conhecimento científico. É desta época a teoria
dos miasmas, como causadores de doença. Isto significa que
a deterioração da matéria orgânica era responsável pelos

10
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processos de doenças individuais e coletivos (epidemias) do
período.

No século XIX, descobertas de microorganismos,
devidas especialmente a personalidades cornoSnow e Pasteur,
levaram à crença na unicausalidade. Desse modo, cada doença
corresponderia a "agente animado específí.co'", No entanto,
as modificações econômico-sociais do período, corno a
Revolução Industrial, despertaram o interesse para a
análise dos fatores relacionados ao ambiente, corno
coadjuvantes na instabilidade da saúde.

No século XX, os estudos de Freud e outros
psiquiatras demonstraram a intensa influência -dos fatores
psíquicos
instituída

no equilíbrio da saúde. Fica, portanto,
a rede de causalidade, conhecida corno

multicausalidade. A partir daí, chegou-se a um modelo de~.------~-----------------------doença caracterizado por três componentes: agente,~--~--------~------------~------~--~----~
~edeiro e arnbient~

Os agentes de doença estariam representados por
organismos infecciosos (bactérias, fungos, vírus,
protozoários, helmintos), agentes físicos (radiação,
calor), agentes químicos (produtos corrosivos, cáusticos).
Os fatores relativos ao hospedeiro ref.e-pe-m~_a-lTlecanismos

~~ ~
ill.t.en·-l-Gs--d-e-----i-fl.divía~ que definirão o grau de
suscetibilidade do mesmo frente à exposição a um
determinado agente. O ambiente agiria corno um fator
extrínseco de grande influência nos demais, especialmente
no hospedeiro (DEVER, 1988).

11
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A importância do papel do hospedeiro e do
ambiente na relaçà~ causa/efeito da doença foi se
expandindo, até surgirem nas décadas de 80 e 90, novos
modelos voltados para uma análise mais abrangente do
conce í to de saúde. G. E. Alan Dever idealizou o "Modelo
Epidemiológico para Análise da Política de Saúde",
conhecido por sua aplicabilidade no campo da Administraçào
dos Serviços de Saúde.

o modelo de Dever engloba a investigaçào dOj

estilo de vida, de elementos ambientais e biológicos, assim
como de fatores da organizaçào de ~viç_os~~ª~

....-.:::..s-=i~g~n;:.;:i=...:f::..=i...=;c...::a'--.3q-=u:..::e~::.::n:.:à:..:o=--::b.:.a:.::s~t=-a=-~u:.:.:m~a=-.__~~_r:i daQ~a. exce len te
rede de serviços de saúde, pois um desajuste em qualquer um
dos demais campos pode conduzir a um estado de doença.

Se uma pessoa dirige uma motocicleta sem usar
capacete, roupa e calçados adequados, ela está se expondo a
uma s í.tuação de risco. O mesmo ocorre quando as pessoas
consomem álcool em excesso, drogas, ou certos grupos de
alimentos exageradamente.

A po lu i ção do ar, da água e sonora sào
desencadeantes de doenças. O ambiente psico-social também
pode oferecer riscos muito graves. Assim, por exemplo, a
aq í t ação das metrópoles é mais favorável à ocorrência de
homicídios e suicídios.

A desorganizaçào interna do sistema biológico
humano pode conduzir ao surgimento de doenças. No entanto,
mesmo que nào se possa evitar a manifestaçào de uma doença
genética, por exemplo, é possível prevenir seu agravamento.

12
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A rede de instituições de saúde, incumbida de

oferecer serviços de atenção à saúde, somente atuará de

forma integral na medida em que assumir a orientação da

assistência, a partir dos conceitos desenvolvidos no modelo

de Dever. Desse modo, estarão contempladas as ações

preventivas, curativas e de recuperação do indivíduo.

1.3. MERCADO DA SAÚDE

Sob o ponto de vista da Economia, mercado é o

local onde se reúnem "os detentores de rendimentos, em

busca da satisfação de suas necessidades e desejos e os

ofertantes de mercadorias e serviços dispostos a cedê-los

mediante o pagamento de determinadas quantidades de moeda"

(CASTROe LESSA, 1989, p.29). Em Marketing, diz-se que as

oportunidades de mercado estão vinculadas à existência de

uma necessidade percebida pelo consumidor e à sua condição

de adquirir o produto ou o serviço capaz de atendê-la

(ROCHAe CHRISTENSEN,1987, p.43).

Em saúde, o conceito acima também se aplica, mas

exige algumas adaptações, em decorrência de peculiaridades

da área. As semelhanças do mercado de saúde com os demais

está na sua composição e nas ações de forças do ambiente

externo que o influenciam. Trata-se de um sistema formado

13
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por fornecedores, financiadores, fabricantes e

consumidores.

Os fornecedores estão representados pelos
pela prestação deserviços de

assistência
saúde,

médica
responsáveis
à comunidade. Destacam-se as

instituições que também se propõem a atuar nos campos de
desenvolvimento de pesquisa e/ou formação de mão-de-obra. É
o caso de hospitais universitários ou hospitais-escola.

Na realidade l::Easileir~.,Jo".._..§.êtado é o .~§:iQL__
~ador da_saúde.,- uma vez que é responsável pelo
~_eX_Ga-Q.e-1-z-e-mi-l-hee-S-Gie-h.ahi~tan tes_,através
do Sistema Único de Saúde (~. Segundo MEDICI, este
sistema de saúde é univérsal~:;;poiS se caracteriza pela
proposta de cobertura de assistência à totalidade da
população, com recursos financeiros oriundos de fontes
fiscais e de contribuições sociais gerais (PIOLA e VIANA,

,1995, p.40).

principais autoprograma,ç:'---cqoperativa médica, ~-ª-~<i~--.9~..llP9_,__;3e..9J.lr.0.=..saÚ'Ele-e-pJ..aD.9
admàn í atrado (CHECCHIA, 1996).

O equivalente ~9--Jn_ilJ:l.Õ~~Q1t-ª_~tes está. - __ .~-1

ao mercado privado de assistência, cujas
~_.<~~ •.~~~~-~--~-~--=--

formas institucionais são:
vinculado

Os autoprogramas (ou autogestões) ~ planos ;te
saúde, sem fins lucrativos~rópriQs __da$__~presas. O
sistema é administrado diretamente pela instituição
patrocinadora ou por urna instituição assistencial e/ou.
previdenciária, não lucrativa, diretamente ligada à

empresa. É comum em multinacionais e estatais e, diferente

14
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das outras modalidades, nâo se propõem a vender planos no
mercado. ° objetivo primordial é oferecer assistência à
saúde dos funcionários, seus dependentes e agregados.

As cO<?I?eréttJva~s,mé.d~~a.s_~~~º__§!-ntJ.dad~s~_~ada s
~_.-----------~- ---- ----

sem fins lucrativos. Nesta forma de assistência, os médicos
....-. '~.- ...--._-._-.- .---~'~-_ ..~

são simultaneamente sócios da cooperativa e prestadores de
serviços. Estas instituições possuem grande abrangência
nacional, ou seja, estâo presentes em, aproximadamente, 70%
do território brasileiro, o equivalente a 4000 municípios
(FIGUEIREDO, 1997).

As empresas de medicina de grupo são entidades
.~-.. ~=-~~_~= -o-~~~-'-~---~~.~~~

privadas com fins lucrativos.
>~ra verticaii;~----i;t;--i~

de serviços próprios (hospitais,--~-~~--
diagnóstico) em comparaçâo

Caracterizam-se por uma
possuem maior contingente~--~-._~~.~~~

centros ambulatoriais e de
com os outros modelos.

Administram planos de saúde individuais ou de empresas
(VECINA e SILVA, 1993).

-r'

As seguradoras são entidades com fins lucrativos
que operam em diversas atividades de serviços. ° seguro
saúde é a modalidade que apresentou o maior crescimento nos
últimos dez anos, em comparação às outras formas de
assistência privada. Há cerca de trinta empresas no
mercado, sendo que aproximadamente 90% dos seus
beneficiários são vinculados a planos empresariais.

"º-- ._.E?:~~~ admini~_~_~ado~_,,_~ __.rn2.geJº_de --.2-e~.t.âo
?f~~_d~~_s_~i ya.Qª~_~_º.9m~_fin~_--2uc~atiyos.
Assemelha-se ao autoprograma em termos de financiamento e
populaçâo beneficiária. A principal diferença entre eles é

15
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a forma de gerenc.i.ç.mentodo--º-e~n_eLí~cj..0_:"'-na autogestão, a--------~--~ ----------
entidade patrocinadora administra seu programa; no plano
administrado, uma terceira empresa se encarrega desta
tarefa. Compete a essa empresa a implantação, a

operacionalização e o controle do plano. A elaboração do
benefício e a forma de atuação são conduzidas conforme as
necessidades e conveniências da organização patrocinadora.

Para atender a essa demanda de serviços de saúde,
existe o suporte oferecido pelos fabricantes de produtos
médico-hospitalares. Desse modo, de acordo com VIANNA, as~ ~
polí ticas tecnológicas na área da saúde estão fortemente
relacionadas a alterações nas indústrias farmacêutica e de

,
,'\1 materiais e equipamentos médicos. Estas, por sua vez, são

\ dependentes do papel desempenhado pelas instituições e
agentes econômicos (GUIMARÃES e TAVARES, 1994, p.209).

Os clientes desse mercado irão realizar o chamado
"consumo em saúde" influenciados por uma gama de fatores,
tais como: valores,

familiares
padrões culturais, práticas

individuais, e de classes sociais. O

desenvolvimento econômico e social da comunidade avaliada é
decisivo na organização desse consumo (QUEIROZ;, 1993).

Uma grande parcela da população entende
"assistência à saúde" como a oferta de serviços (como por
exemplo, hospitais) equipados com instrumentos de alta
tecnologia, vinculada a um excessivo consumo de
medicamentos. Esta visão parcial e distorcida é atribuída a
imagens vendidas pela mídia, veiculando uma associação de
bem-estar e/ou de cura à disponibilidade de tecnologia de
ponta.

16
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Começam a surgir algumas características próprias
do mercado de saúde. Segundo DEL NERO, é marcante o
prejuízo da soberania do consumidor frente ao seu
desconhecimento técnico dos assuntos temáticos da área e às
informações de caráter duvidoso a que é submetido (PIOLA e
VIANNA, 1995, p.10). Em decorrência disso, não há como
julgar se o serviço adquirido corresponde à real
necessidade. Diante de uma cirurgia, por exemplo, o leigo
não tem como saber se a técnica aplicada foi compatível com
o tratamento da doença em questão.

Outra peculiaridade do setor é a capacidade que
um novo serviço de saúde instalado tem de gerar demanda
mesmo em mercados saturados. Por esse motivo, o cliente
pode ser levado a "consumir" procedimentos diagnósticos ou
terapêuticos de que não necessite.

A demanda por serviços de saúde é típica do setor
e, muitas vezes, não corresponde à necessidade de sua
utilização. Pode ser que um indivíduo precise de um

r---
tratamento e não tenha acesso ao atendimento (como no caso
de falta de disponibilidade de recursos). A situação
inversa também pode acontecer, ou seja, uma pessoa utilizar
demasiadamente uma rede de serviços, porque mensalmente
dispende uma quantia em dinheiro para pagar um plano de
saúde.

Todos esses motivos têm levado muitos gestores de
saúde a trabalhar com medidas racionalizadoras, visando o
gerenciamento da demanda e da utilização de serviços. Em
matéria publicada no jornal do ConselhO Federal de Medicina
(1998), foram citadàs formas de controle de gastos na saúde

17
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como parte das recomendações do relatório do Banco Mundial,
intitulado "A organizaçao, prestaçao e financiamento da
saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90". Foram
mencionadas: redução do número de leitos hospitalares e do
tempo de permanência; opções de tratamento ambulatorial e
utilizaçao de assistência domiciliar.

É mundial a discussao envolvendo uma ênfase maior
às modalidades de at.erição à saúde que valorizam a
desospitalizaçao dos procedimentos em saúde. As razões para
essa mudança de atitude est ão calcadas, além do foco na
diminuiçao de despesas em saúde, na oferta de um tratamento

~ -----
integral, baseado em ações .Qre-'l..eMiva3.-E''''-cJ]rativas~mais
humanizado.

A assistência domiciliar apresenta-se como um
modelo capaz de contemplar as necessidades do momento. No
entanto, uma série de"dúvidas acompanham a sua implantaçao
(em países como o nosso) ou a sua expansao (em locais que
já desenvolveram esse tipo de atividade, mas pretendem
algumas modificações do formato vigente). Muitos dos

~.amen.-t-G-8----S.GB-re-Q_t"eIIlaestao voltados para o processo--------de formaçao do profissional designado para aEiTa-r--r:l·eB.Sa
,-frente,_a.Lém-da.s_'il..a--DJ:ªgense desvantagens de preStação
desse tipo de serviço.
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A assistência domiciliar no Brasil tem uma
história de, no mínimo, trinta anos. Trata-se de um período~~~
curto, quando comparado, por exemplo, à trajetória
americana, de ~iQ~de_du~zBntüs ,~an~ citada por EICHWALD
(PRICHARD et aI., 1979, p. 148). Frente a essa atividade em
fase de desenvol vimento e implantação no modelo de
assistência à saúde brasileira, cabe perguntar se existe
uma estrutura de formação e organização do sistema de I
atendimento ao paciente em seu domicílio.

A principal finalidade dessa pesquisa é estudar o
processo de prestação de serviços e verificar a existência
de cursOs de profissionalização de graduados volta
e__s.:::.p_e_c_l_·_f_i_c_a_m_e_·n_t_e---.:.p:..-a_r_a_a_·~,ctade de assistência domiciliar
no estado de ~paul..2:J Desse modo, a ~tenção estará
dirigida aos hospitais formadores de mão-de-obra e às
empresas prestadoras de assistência domiciliar.

A investigação sobre os formadores de
profissionais da área da saúde pretende apurar dois
aspectos. O primeiro refere-se à existência ou não de
programas desenvolvidos para treinar os indivíduos egressos
de cursos universitários para atuar em assistência
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domiciliar. O segundo objetiva saber qual a avaliasão dos-- ----
CV~s des..s.a.s-i-lÀ.s-tj_tJÜç:_õ~ssobrea x:.e.f..eida modalidade

~ independente de possuí-la.

No caso dos hospitais formadores de mão-de-obra
possuírem assistência domiciliar estruturada em suas
orqan í.z.ações," serão avaliados o processo de prestação de
serviços, assim como vantagens e desvantagens.

o foco deste trabalho nas empresas prestadoras de
assistência domiciliar tem por finalidade obter informações
sobre o processo organizacional de oferta de serviços de
saúde na residência. Interessasabei qual a infra-estrutura
existente,
atendimento.

qua á s as dificuldades e vantagens do

Não estão entre os objetivos da pesquisa comparar
os setores público e privado. Também não se pretende
esgotar os
personagens

pontos de vista de todos os possíveis
do mercado de saúde. Financiadores e

consumidores (pacientes) não serão alvo de estudo.
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REFERENCIAL 1EÓRICO

3.1. CONCEITO

Assistência domiciliar "é um componente de
cuidado à sa6de, no qual serviços sào oferecidos a
indivíduos e familiares em seus locais de residência com o
propósito de promover, manter ou restaurar a saúde, ou
minimizar os efeitos de doenças e incapacidades" (Me NAMARA
in HARRIS, 1997, p.4). Este tipo de atençàopode ser
indicado ao cliente que, tendp certas condições
estabilidade de seu estado clínico)...con~orda em receber,
sua residência,

de
em

o esquema terapêutico indicado pela equipe
-j

de sa6de que o está assistindo. É recomendável que os
familiares também estejam de acordo com a nova situaçào de
acompanhamento do caso.

/

-'O termo assistência domiciliar é, portanto,~-------.-
genérico e pode compreender algumas subdivisões. Há os que_____ '--..~ __ ~.~_-~ =-....,........--.-~ _=~ __~ ~. -J

trabalham com dois tipos de conceitos: ~_ê~
domiciliar integrada e internaçào d.omic.ili.ar--'..HUTTENe~ ------- .._-
KERKSTRA, 1996, p. 190).
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Assistência domiciliar integrada é um conjunto de
atividades relacionadas à saúde, oferecidas aos pacientes
em sua residência, tais como cuidados multiprofissionais,
envolvendo atenção médica, énfermagem, nutrição,
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia
ocupacional, serviço social e
necessariamente pertencente à
farmacêuticos.

outras
equipe

categorias,
visitadora,

não
como

Esse tipo de atenção é dirigido a pacientes
impossibilitados de comparecer aos serviços médicos para
tratamento. Trata-se de clientes acamados, com dificuldadeQ
de deambulação, ou com outras limitações, algumas vezes,
dependentes de oxigenioterapia. As visitas domiciliares
ocorrem com freqüência determinada pela equipe, podendo ter
intervalos mensais, quinzenais ou menos espaçados.

~r Internação domiciliar é um modelo de assistência,
baseado no suporte de cuidados ao paciente que foi
transferido do serviço de internação hospitalar para
continuar a ser tratado em casa. Nesse caso, exige-se um
acompanhamento contínuo (diário) e, às vezes, ininterrupto.
Há casos em que é necessário manter cuidados de enfermagem
por vinte e quatro horas. Além disso, o paciente deve
contar com uma central de atendimento para solução de
emergências, com médico disponível para orientar e atender
as necessidades prementes.

Além das modalidades de programa acima, existe
uma outra especialização chamada hospice. De acordo com
HURZELER et alo (HARRIS, 1997, p.872) trata-se
primariamente de um programa de home care, destinado a
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pacientes em fase terminal. Estas pessoas necessitam de
cuidados técnicos, mas demandam cuidados paliativos de
controle da dor e de outros sintomas de maneira ainda mais
acentuada. O trabalho é desenvolvido tendo como foco o
próprio paciente e sua estrutura familiar.

Na prática, as subdivisões mencionadas são
utilizadas como parâmetros na definição de programas. A
forma de previsão dos recursos necessários, de elaboração
do plano de tratamento e de determinação da cobertura de
serviços incluída estão vinculadas ao programa que se
pretende oferecer, de acordo com o estipulado pela
instituição financiadora.

Desse modo, será adot.ado , para efeito desse
trabalho, o termo mais alJrangente, ou seja, assistência
domiciliar, que contempla as diversas modalidades de
tratamento. Isto porque independente do programa, o
princípio de atuação é único, conforme a definição inicial.

3.2. INDICAÇÕES E CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

A prática sistematizada de cuidados no domicílio
é relativamente recente e tem sido cada vez mais empregada,
devido a uma variedade de fatores (DUCHAINE, 1998):

v
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-(
* administrativos! tendência à utilização dos leitos

hospitalares por tempo ma "i. '3 reduzido, com conseqüente
transformação no processo de cuidado (somente casos mais
graves e menos estáveis permaneceriam internados no
hospital);

l'
* demográficos e de morbidade: envelhecimento da população,

diretamente relacionado à necessidade de manutenção de
cuidados a doenças crônicas; indice elevado de casos de
doenças provocadas por violência urbana
acidentes de trânsito);

(homicidios,

,/

d 1· t t 1'· \* esenvo v~en o ecno Og1CO: viabilização do tratamento
domiciliar, em função de novas descobertas
medicamentosas, das facilidades de coleta de exames
laboratoriais e de realização de alguns tipos de exames
diagnósticos por imagem (aparelhos de raios X e de ultra-
sonografia portáteis).

fy( As indicações mais freqüentes para admissão do
paciente em programas de assistência domiciliar estão
relacionadas aos grupos de doenças c rón í cas! e aos
individuos com idade superior a 65 anps. Um estudo
publicado na Internet pela NAHC (National Association for
Home Care, 1997) apresentou uma pesquisa (NMES - National
MedicaI Expenditure Survey, 1987) apontando que cerca de
metade dos beneficiários de programas de home care possuem
mais de 65 anos de idade. Cerca de 40% dos inseritos em

1 São citadas como patologias freqüentes de pacientes em programas de home cere (CRUZ e RIBEIRO,
1998):acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos ou isquêmicos com sequelas neuromotoras, doenças
pulmonaresobstrutivas crônicas. neoplasias em fase de tratamento quimioterápico ou de suporte para casos
terminais, Diabetes mellituscom evolução de complicações vasculares e de demais sistemas, traumatismos, AIDS
(Sindrome da ImunodeficiênciaAdquirida), neuropatias, prematuridade. pós operatórioscomplicados.
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assistência domiciliar são portadores de limitações

funcionais em uma ou mais das atividades diárias. Existe,

portanto, uma associação entre os componentes "faixa

etária" e "debilidades funcionais" como indicadores da

necessidade de cuidados domiciliares.

A assistência domiciliar também tem sido

analisada sob a óptica da atenção prestada na forma de

visi tas feitas por médicos generalistas na residência dos

pacientes. De acordo com publicação de AYLIN, MAJEEDe COOK

(1996), a representação gráfica da taxa de visitas

domiciliares (número de visitas por 1000 pessoas ano) em

relação à idade da população avaliada mostra uma curva em

J, sendo que sua ascensão começa em idade acima de 65 anos,

para ambos os sexos. Outro resultado apresentado foi o

acréscimo dessa taxa (praticamente o dobro) , quando

comparado o índice de visitas na classe social mais baixa

com o da classe mais alta. O grupo diagnóstico encontrado

durante as visitas para todas as faixas etárias foi o de

doenças pulmonares. No caso específico de maiores de 65

anos, o segundo grupo foi de doenças do sistema

circulatório.

Os estudos brasileiros encontrados apresentam

dados que se assemelham aos mencionados acima. Em

entrevista concedida à autora deste trabalho, Dr. Gastão

Eduardo França Kassab, médico pesquisador da história da

assistência domiciliar em São Paulo, informou que em

programa

1996,-=----.:...

de

dos 833 'levantamento estatístico realizado em

pacientes acompanhados pelo assistência

domiciliar do Hospital do Servidor Público Estadual de São

Paulo, aproximadamente 66% da incidência de doenças nestes
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.)saçiente.~~rrespondi~~ a causas neurológicas, cárdio-
vasculares e pulmonares. _

Na publicação do Programa
Domiciliar - PID, do município de Santos,

de Internação
elaborado pela

Secretaria de Higiene e Saúde de Santos (1994, doravante
citada como SHS-Santos, p. 23), são fornecidos dados
referentes à faixa etária dos pacientes acompanhados no
período de um ano. Apurou-se que 79% dos pacientes da Zona
Noroeste de Santos tinham 60 anos de idade ou mais,
enquanto que na região da Orla, para o mesmo grupo etário,
encontrou-se uma taxa de 88,3%.

"ÚoF'"" :::?'VA indicação do
~rD,~programa de assistência

paciente para ingressar em um
domiciliar costuma obedecer a

parâmetros, estabelecidos pelos seus financiadores ou pelas
empresas prestadoras, conhecidos como critérios de
eleg1bilidade. O início do fluxo da admissão do cliente e,----=----portanto, da definição desses parâmetros ocorre com a
definição de quem pode referí-lo ao programa.

No caso americano, DIECKMANN (HARRIS, 1997, p. 5)
cita que as referências podem partir do cliente, da
família, das agências comunitárias de serviço social, do
médico local, ou de qualquer outra pessoa envolvida. Muitas
indicações são encaminhadas por enfermeiros ou vêm através
do plano de alta elaborado no hospital onde o paciente
esteve internado.

A questão da indicação no modelo americano
apresenta também um forte conflito de interesses. KOREN
(1986, p. 919) menciona que, segundo as regras do
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Medicare2, o médico deve planejar os serviços de atenção,
mas não pode referir paciente a nenhuma agência na qual ele
tenha mais que 5% de participação. Por outro lado, muitos
pacientes são, indicados por enfermeiros ou assistentes
sociais para programas de home care dirigidos a empresas
para as quais trabalham.

~a Europa, segundo HUTTEN e KERSKTRA (1996',p. 7),
a necessidade de uma referência médica depende do modelo de
financiamento do programa de home nursing. Esse estudo teve
como premissa a definição de home care restrita à provisão
de serviços profissionais no domicílio do paciente,
prestada por organizações de home nursing services

(serviços de enfermagem em casa) e home help services

(serviços de auxílio domiciliar nas atividades diárias,
como alimentação, higiene pessoal e do ambiente) .

Há basicamente dois modelos de financiamento de
home nursing services na Europa% primeiro, proveniente de
impostos, no qual se trabalha com um orçamento fixo,
vinculado às características da população (número, idade),
originário do governo central ou de autoridades locais. O
segundo modelo é financiado por um esquema de seguro social
de saúde. Geralmente, os prêmios são pagos por empregados
e/ou empregadores e o reembolso às organizações de home

nursing é feito conforme serviços prestados.

~'2 MEDICARE: sistema governamental americano, estabelecido em 1966, com a finalidade de prover cuidados à
saúde dos idosos. '0 governo federal definiu parâmetros especificando quais serviços seriam reembolsados para
diferentes níveis de cuidados' (GINGERICH e ONDECK, 1996, p. 52). As agências prestadoras de home cere
certificadas pelo Medicare devem seguir as Condições de Participação descritas no Health Insurance Manual - HIM
(Manual de Seguro Saúde). Pesquisa da National Association for Home Care (NAHC) de dezembro de 1996
identificou 20215 organizações de home cafe no territórioamericano. Destas, 10027 são agências certificadas pelo
Medicare, 2154 são hospices certificados pelo Medicare e as 8034 restantes não participam do Medicare.
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o primeiro modelo dispensa a indicação médica e é

encontrado em países como Dinamarca, Irlanda, Itália,
, . r;;)) A' ,

Portugal, Espanha, Suecla~No segundo, a referencla medica

é pré-requisito para receber o pagamento pelos serviços

prestados. Este é o principal modelo da Áustria, Bélgica,

França, Alemanha e Luxemburgo. No Reino Unido, coexistem os

dois sistemas (DITTBRENNER,1997, p. 24).

No Brasil, embora não exista um padrão

estabelecido, há um predomínio de indicações provenientes

da categoria médica, especialmente no setor de medicina

supleti va, no qual os casos são referidos pelos próprios

médicos assistentes, ou são detectados por um sistema de

auditoria médica. Os médicos auditores identificam as

situações de internações prolongadas ou múltiplas

reinternações em curto período de tempo e comunicam aos

responsáveis pelos programas de assistência domiciliar dos

convênios(CRUZ e RIBEIRO, 1998).

Em documento editado pelo NADI (Núcleo de

Assistência Domiciliar Interdisciplinar) do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo (H.C.F.M.U.S.P.), em 1996, época de sua criação, está

mencionado que a identificação do paciente, assim como a

análise dos demais critérios de elegibilidade ficam a cargo

do médico, enfermeiro ou assistente social da unidade

hospitalar que prestou atendimento.

Uma vez feita a indicação do paciente, outros

critérios são observasdos e variam conforme a natureza do

programa (assistência domiciliar integrada ou internação

domiciliar). De acordo com CRUZe GARCIA (1985, p. 30), a
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.' f1p ~O

Cff-Jff-?
.~ de manter um paciente em casa está na dependência

das seguintes situações: circunstância individual do
enfermo, condições ambientais e características do grupo
familiar.

o paciente somente poderá ser retirado do
hospital e acompanhado em sua residência se suas condições
clínicas estiverem estabilizadas. Desse modo, há
necessidade da anuência do paciente e do médico (ou equipe
médica) que o acompanhou durante a internação para se
efetivar a alta hospitalar. Outro critério utilizado tanto
no HSPESP como no NADI, conforme relatado em entrevista e
observado em documento, respectivamente, é a eleição de
pacientes passíveis de seguimento ambulatorial que por
dificuldades diversas (limitações funcionais, dependência
de oxigenioterapia) estejam impossibilitados de comparecer
às consultas nas dependências da clínica ou ambulatório.

Um dos principais requisitos de elegibilidade do
paciente consiste em atender sua necessidade de cuidado à
saúde e não tem como objetivo primário suprir sua carência
.social (HARRIS, 1997, p.449). Um dos regulamentos para
reembolso dos serviÇos de home care pelo Medicare exige que
o beneficiário esteja restritdàs fronteiras de sua
residência. Isso tem sido interpretado no sentido de que o
cliente apresenta problemas de saúde tão graves e com
tamanho prejuízo de suas limitações funcionais que não lhe
seria possível procurar serviços de saúde fora de casa.

As condiçôes ambientais dizem respeito à

localização da moradia e à sua estrutura propriamente dita;
no sentido de oferecer segurança ao paciente. Devido aos
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recursos utilizados no tratamento domiciliar (equipamentos
de oxigênio, inaladores, aspiradores, monitores, camas
hospitalares), é preciso que a casa tenha espaço e infra-
estrutura para acomodar o material indicado. Existem
situações em que o paciente mora em favelas ou em casas sem

e o uso
adequadas,

de alguns
instalações de água
impossibilitando o

e esgoto
tratamento

ou elétricas

equipamentos, em funçâo do risco de contaminações e panes.
Além disso, se a residência está situada em regiâo afastada
dos recursos de saúde, na eventualidade de uma emergência
ocorrida no domicílio, o transporte até UITl hospital estaria
comprometido pela distância a ser percorrida.

As características do grupo familiar também devem
ser analisadas com muito cuidado. A efetiva participação
dos familiares
situação de

e a disposição dos mesmos
doença constitui papel

em enfrentar a
prioritário na

recuperação do indivíduo (CRUZ e GARCIA, 1985, p.30). A
figura do cuidador é freqüentemente encontrada no ambiente
familiar. Segundo KARSCH (1998, p.22), o chamado cuidador é
definido pela literatura americana como um parceiro de
saúde. Na medida em que ele for devidamente treinado, é
capaz de assistir o doente e participar da promoção à

saúde.
\
~Cuidador fé, portanto, aquela pessoa que por sua

_" - -- .. -J-~

condição de familiar ou de proximidade com o doente assume
a função de atender' às suas necessidades diariamente. No
Manual de Orientação elaborado pela Divisão de Medicina de
Reabilitação do H.C.F.M.U.S.P. (BATTISTELLA, 1997), o
conceito de cuidador está subdividido em dois grupos:
cuidador informal e atendente pessoal. O primeiro traduz-se
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pela presença de um familiar que presta ajuda direta ao

paciente em seu domicílio. o segundo representa uma

necessidade ou uma opção da família por contratar uma
pessoa para prestar ajuda ao paciente nas seguintes
atividades: higiene, alimentação, movimentação orientada,

ingestão de medicamentos, entre outras.

w~JIY RURESHIe SIMONS(apud KARSCH,1998, p.128) dizem

que as decisões para uma pessoa assumir o cuidado do doente
no domicílio, habitualmente, obedecem a "certas regras,

refletidas nos seguintes fatores: parentesco, gênero,

proximidade física e proximidade afeti vali. Em relação ao

parentesco, costumam prevalecer os cônjuges sobre os

filhos. Na predominância de gênero, destaca-se a presença
da mulher. A proximidade física considera como cuidador

mais provável a pessoa que coabita o mesmo espaço físico
que o paciente. A proximidade afetiva destaca a relação

conjugal e a relação entre pais e filhos.

A existência de um cuidador informal ou de um

atendente pessoal torna-se imprescindível, uma vez que a
assistência domiciliar não se propõe a ser permanente (por
toda a vida) ou ininterrupta (vinte e quatro horas por
dia). Por esse motivo a presença de um cuidador configura-
se num critério de elegibilidade para muitos programas de

home care nacionais e internacionais.
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3.3. ACOMPANHAMENTO E TEMPO DE PERMANÊNCIA

~~
o,t-Plf'J Urna vez o paciente tendo sido eleito para o

programa de assistência domiciliar, a etapa seguinte

consiste no planejamento das atividades a serem prestadas .5:_
-------- -

no ac~panhamento do mesmo em sua residência. Um médico

deve assumir a re~~oílsabilid~ da condução do caso. Esta

premissa tem sido enfaticamente preconizada, mas pode

representar apenas urna formalidade. No sistema americano,

por exemplo, KOREN (1986) faz menção ao fato corno urna

exigência necessária apenas à obtenção do reembolso dos

serviços prestados.

A programação de atividades estabelece quais

serão os recursos necessá.:ç,lOS à prestação de cuidados.

Nesse momento, serão designados os profissionais que

deverão participar do tratamento, assim corno os

equipamentos, materiais e medicamentos a serem utilizados.

Conforme as Condições de Participação

estabelecidas pelo Medicare às agências de home care

(GINGERICHe ONDECK,1996 p.55), é obrigatória a abertura

de um prontuário, que deve conter o plano de cuidado do

paciente, além de informações corno: nome do médico,

medicações, dieta, tratamento e atividades prescritas. No

programa da SHS-Santos (1994, p.21), há referência a um

prontuário contendo identificação, folhas de prescrição e

evolução clínica e termo de admissão do paciente.

34



REFERENCIAL TEÓRICO

o prontuário acaba sendo utilizado para diversas
--:::.::::=:===--

finalidades: forma~ização. das prescrições feitas e
checagens das mesmas; acompanhamento da evolução do
paciente pelos prestadores e financiadores (muito utilizado
em auditorias médicas e de contas); controle dos serviços
prestados pelos membros da equipe multidisciplinar (as
tarefas desenvolvidas devem ser anotadas, na medida em que
são executadas); integrante de documentação em casos de
ações legais.

Outra forma de aco~panhamento do caso consiste em
relatórios fornecidos pelas instituições prestadoras de
assistência domiciliar, com freqüência variável (dependendo
da exigência do financiador), informando sobre as condições
do paciente; intervenções de urgência aplicadas no período;
motivo da indicação de internação hospitalar, quando se
fizer necessária; previsão de alta do programa.

1)"" s- americana,
. .,Y'\!' .!l;~designados os

9' w0JA1' . atendidos em sua residência, representativo do modelo
~th'P americano (anexo 7). O conteúdo dessa declaração tem um
~~ foco dirigido à orientação do consumidor, esclarecendo o
'(.~ que ele deve esperar do prestador e vice-versa. Merecem

Em um impresso publicado por uma
Samaritan Bethany Home Health Services,

agência
estão

direitos e responsabilidades_._~- ---------"---- -- --------, dos pacientes

destaque os seguintes direitos:
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• obter, por escrito, informações sobre seus direitos
durante todo o processo ~e atençào, incluindo dados sobre
como agir no caso de ter esses direitos violados;

• receber cuidados e serviços, conforme o plano
estabelecido e ter partLcí.pação ativa na elaboraçào do
mesmo, assim como em suas mudanças. Ser comunicado sobre
tais alterações, antes que elas ocorram;

• ser avisado sobre os serviços que serào fornecidos, as
disciplinas que integrarào os cuidados, a freqüência das
visitas propostas e outras escolhas disponiveis,
incluindo as conseqüências em caso de recusa destes
serviços;

• recusar serviços ou tratamento;

• ter conhecimento de quaisquer limites de disponibilidade
de serviços por parte da empresa prestadora e as razões
da mesma para concluir os serviços;

• ser avisado, por escrito e oralmente, sobre os serviços
cobertos pelo financiador e quais os. encargos a serem
pagos pelos serviços nào cobertos;

• exigir que as informações pessoais, financeiras e médicas
sejam mantidas em sigilo;

• ser atendido por pessoas adequadamente treinadas e
qualificadas para exercer suas obrigações.
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-,
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Os deveres dos pacientes dizem respeito a:

• informar seus antecedentes de doenças, hospitalizações,
medicações
pertinentes;

utilizadas, alergias e outros dados

• auxiliar no desenvolvimento e manutenção de um ambiente
seguro;

• aderir ao desenvolvimento e atualização do plano de
cuidados.

Do ponto de vista de ~_ª-º __pacient.,.§,espera-
se que a empresa prestadora coloque uma central de
atendimento à disposição durante vinte e quatro horas por
dia. Este recurso tem por finalidade responder dúvidas ou
atender intercorrências, especialmente durante o periodo em
que a equipe técnica encontra-se fora da casa ",do
beneficiário.

A~_l.i.a.<?,ã-e-dos_r_~sult.ados alcançados em relação
ao quadro admissional faz parte do acompanhamento do
individuo em tratamento domiciliar. Conforme SHAUGHNESSY et
alo (1997, p. 116), as pesquisas relacionando melhoria de
qualidade de vida a resultados obtidos em função dos
cuidados prestados têm estado em andamento. O trabalho
relatado no artigo desses autores refere-se a um estudo
desenvolvido há uma década, que estabeleceu algumas escalas
de medidas de resultados. Foram definidas três categorias
de resultados:----
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• final: representa uma mudança no estado de saúde do
paciente entre dois ou mais períodos de tempo. Exemplos:
melhoria na capacidade de deambulação entre a admissão e
a alta; diminuição da dispnéia (falta de ar) entre a
admissão e os sessenta dias decorrentes pós-admissão .

• intermediário: refere-se a mudanças no comportamento, nas
emoções, ou no aprendizado do paciente ou do cuidador
informal que podem influenciar nos resultados finais.
Esse item foi considerado de difícil mensuração e, apesar
de sua relevância no tratamento, não foi trabalhado.
Exemplos: mudanças na aceitação do regime de tratamento;
aprendizado de cuidados pessoais .

• de utilização: significa um tipo de uso de recursos de
saúde que reflete uma mudança substancial no estado de
saúde do paciente. Exemplos: internação hospitalar;
cuidados emergenciais durante o tratamen.todomiciliar.

Foram trabalhadas pelos autores a primeira e a
terceira categorias de resultados. Concluiu-se que a
instituição de avaliação de resultados, assim como a
criação de uma escala de mensuração dos mesmos permite que,
uma vez adotados tais critérios pelos prestadores de
serviços, haja uma compí.Lação de dados de evolução dos
pacientes. Desse modo, haveria maior facilidade da equipe
técnica analisar quais aspectos poderiam ser melhor
trabalhado~ nos diferentes casos assistidos e daria maiores
subsídios na negociação de cobertura frente aos planos de
saúde. Por exemplo,' seria possível detectar que um
tratamento surtiria melhor efeito se os provedores tivessem
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autorização para fornecer um maior número de visitas de um
fisioterapeuta ou de um fonoaudiólogo.

1/'/
;~ ~ A aderência do paciente ao tratamento depende do

vínculo estabelecido entre ele e a equipe que lhe presta
assistência. modo, outro critério deDesse um
acompanhamento do caso diz respeito à avaliação do paciente
em relação aos serviços recebidos. A aplicação de um
ques_t~:rio de sat í.sfação do cliente é útil tanto para o
prestador, quanto para o financiador. Em relação ao
primeiro, permite apurar se as necessidades e expectativas
do beneficiário foram atendidas. Ao segundo, proporciona a
oportunidade de ter maiores detalhamentos sobre a qualidade
da organização com a qual trabalha.

o é quesito daum
assistência domiciliar desencadeador de muitas
preocupações, especialmente para o seu financiador. Não é
possível estabelecer previsões genéricas. Segundo DIECKMANN
(HARRIS, 1997, p. 6), no programa americano, os clientes
recebem serviços em casa, por períodos variados de tempo:
semanas, meses ou mesmo anos. Os modelos de visita são
desenhados conforme as regras de regulação de reembolso. A
maioria dos serviços providos pelo/Medicare é oferecida por
um período de tempo limitado, geralmente, de dois a quatro
meses, sujeitos a renovação a cada sessenta dias. Essas
diretrizes costumam ser seguidas por seguros privados que
oferecem o benefício (KOREN, 1986, p. 918).

\~-.) O alcance do mais alto grau de reabilitação,
,\.compatível com a determinação de aIta do programa, está--
\~vinculado à característica sócio-econômicã-d~-p~iente. Há,
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portanto, relação direta entre esse aspecto e o tempo de
permanência.

No trabalho publicado pela SHS-Santos (1994, P(26), encontrou~se, no periodo de um ano de in~stigaçlo, ~
seguinte distribuição: na Zona Noroeste, 53,2% dos
pacientes tiveram permanência até 30 dias, 21,8% entre 30 e
80 dias e 25%, acima de 80 dias;

\ até 30 dias,
na Zona da Orla, 54,9%,

38,8% entre 30 e 80 dias e 6,3% acima de 80
dias. Ressaltou-se que a Zona da Orla era economicamente

~ mais privilegiada que a Zona Noroeste. Observou-se que "os
clientes da Zona Noroeste, necessitaram de um tempo maior
para alcançar controle clinico, além do processo educativo
também demandar intervalo maiorll

•

? A alta do programa de assistência domiciliar
...)/ (também chamada de desmame) deve ser programada e o cliente

~~ deve estar preparado para recebê-la. A familia ou a pessoa

~'
de maior proximidade deve ter recebido suporte para prestar
os cuidados após a alta. Em São Paulo, há uma empresa que---- --"'-
criou um programa de monitoramento pós aIta domiciliar. A
idéia é acompanhar o paciente com visitas médicas mensais,
por um periodo de tempo, a fim de orientá-lo e evitar
complicações ou novas exacerbações da enfermidade.
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3.4. CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

(

A necessidade de utilizar os recursos de saúde
com maior eficiência e eficácia e a possibilidade de
realização domiciliar de uma série de procedimentos, antes
restritos ao ambiente hospitalar, graças aos avanços
tecnológicos, constituem mudanças estimuladoras do
incremento do uso do home care antes, depois e no lugar da
hospitalização (STEEL et aI., 1995, p.88). As
características de um programa de assistência domiciliar
foram bem fundamentadas no documento elaborado pelo governo
da província de Buenos Aires, denominado Sistema de
Atención Ambulatoria Y Domiciliaria de la Salud. Segundo as
investigações realizadas, o usuário do sistema de saúde
reivindica:

• o fornecimento de atenção à saúde de modo personalizado e
integral;

• a prestação de serviços no local de residência, evitando
os obstáculos físicos, econômicos e culturais de acesso
ao próprio sistema;

• a possibilidade do usuário do programa propor e receber
ações preventivas que tragam um melhor nível de saúde.

Os cuidados prestados em casa permitem que a
equipe de saúde opere com atribuições
terapêuticas e educacionais, contribuindo
primária à população assistida. Por esse

diagnósticas,
com a atenção
motivo há uma
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preocupação com os aspectos culturais do paciente e seus

familiares. A valorização de sinais e sintomas da doença

depende de fatores culturais. A maior sinergia entre a

equipe cuidadora e seus clientes está vinculada à percepção

da diversidade de valores psico-sociais entre os diferentes

·grupos étnicos (NARAYAN,1997).

A abordagem multidisciplinar é um dos componentes

do tratamento' que favorece o cuidado integral ao paciente

em casa. Considerando a criação do Serviço de Enfermeiras

Visitadoras, em 1919, no Rio de Janeiro, a atenção

domiciliar prestada por enfermagem já ocorre, no Brasil, há

pelo menos oitenta anos. Se for levado em conta o trabalho

na área de enfermagem domiciliar, esse serviço existe há

pelo menos cinqüenta anos (CUNHA,1991, p.26).

Com o enfoque interdisciplinar dos cuidados

prestados no ambiente residencial, terapias (da fala,

ocupacionais, respiratórias e motoras) anteriormente

disponíveis apenas em ambiente hospitalar ou ambulatorial

estão sendo aplicadas no perímetro doméstico. Além disso,

os profissionais de saúde envolvidos acabam interagindo

entre~si e trabalhando como um time (KEENANe FANALE, 1989,

p. 1077).

, pCt~#b As tarefas são facilitadas pelo contingente de

if ~ ~ecursos tecnológicos disponíveis, urna vez que home care é
'\),c( /' ~n<iJ1s,,,ria <ie,sa!Í<ie" _qu~l.S rã[)idãmentetem
<O ~ crescido nos Estados Unidos (KEENANe FANALE, 1989, p.

1077). Cada vez mais esse avanço tende a aicançar " IiOSSO·
-------
país, pois considerando a indústria de saúde genericamente,

o Brasil, a Argentina, o México e o Chile são mencionados
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como um mercado emergente, interessado em absorver a
tecnQlogia americana (SCHNEIDER, 1997, p.28).

A "indústria de home care" está voltada para
aprimorar itens como aparelhos de diálise, equipamentos
para terapia de infusão (nutrição parenteral,
quimioterapia), respiradores, aparelhos de fisioterapia. No
entanto, o cuidado domiciliar também está sofrendo o
impacto da tecnologia de informação, como, por exemplo, a
técnica de telemedicina (GORP, 1997, p.18).

A utilização dos mais diferentes recursos no
tratamento dispendido na residência também se caracteriza
por estimular o paciente a buscar sua autonomia, na medida
em que ele se envolver ativamente nos cuidados necessários.
Além disso, beneficiário e familiares tendem a se tornar
mais informados sobre a doença, visto que acompanham a
evolução do caso e relatam dados sobre as intercorrências
para a equipe técnica por ocasião das visitas (SILVA, 1995,
p.173).

Outras são as vantagens apontadas por SILVA
(1995) para o crescimento da assistência domiciliar:

~OJY'~.

* economia de recursos financeiros para os financiadores.
De acordo com a autora, trabalhos internacionais
realizados revelaram redução das de~pesas em assistência
domiciliar quando comparadas àquelas geradas em ambiente
hospitalar para tratamentos semelhantes;
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* minimização do risco de infecção hospitalar, ·na medida em
/ que puder proporcionar um menor tempo de permanê ncí.a do

/' paciente em regime de internação hospitalar;

* tentativa de prevenir reinternações, uma vez que o
paciente está sendo acompanhadÔ" (ativa e integralmente) e
educado para lidar com o processo de sua doença;

* otimização da ocupação dos recursos hospitalares e,
segundo CAPISTRANO, contribuição no sentido de aliviar a
crise provocada pela falta de leitos hospitalares.

3.5. QUESTIONAMENTOS

Embora a prestação de serviços de assistência
domiciliar apresente uma série de características
positivas, há ainda muitas dúvidas que geram preocupações
nos estudiosos do assunto:
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• Os cuidados oferecidos em casa rea~ente custam menos que
~ aqueles similares dispendidos em ambiente hospitalar?

Segundo CAMPION(1995, p. 1213) tem sido difícil provar

que o home care é mais econômico. Em seu texto, foi

mencionada uma avaliação da National Long Term Care

Demonstration. Foram incluídas mais de 6000 .pessoas

idosas "de alto risco" (high-risk older people) em um

estudo controle de cuidados coordenados, que abrangia o
home care. Apurou-se que este programa levou a um aumento

do custo total relativo aos cuidados prestados .

• Mesmo que os resultados financeiros de um programa de
home care sejam favoráveis aos provedores e

/ financiadores, como fica a situação do paciente?

Alguns especialistas questionam se a parte dos custos
totais dos cuidados de home care que compete ao cliente
está identificada ao se efetuar a comparação com os
custos dos cuidados agudos hospitalares. Normalmente não
são computados nestes estudos o montante que o cuidador
deixa de ganhar por se responsabilizar pela atenção ao
doente. Por exemplo, há casos em que o cuidador se vê
obrigado a deixar seu emprego. Também não entram no
cálculo o custo da manutenção da casa (dieta especial
para o paciente, maior quantidade de trocas de roupa) e

outros custos informais (BARRIS,1997, p.12).
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• Qual a implicação da participação do cliente nas despesas
_ / do seu tratamento?

No modelo europeu, praticamente não há co-pagamento para
home nursing, isto é, o paciente está livre de pagar
pelos serviços recebidos. As despesas são financiadas por
seguradoras ou por planos governamentais, exceção feita à

Finlândia, Grécia e Suécia, onde os pacientes pagam taxas
que variam entre 11% e 35%, conforme o rendimento e o
tamanho da família.

Por outro lado, no que diz respeito a home help services,

a maioria dos países requer co-pagamento dos clientes,
considerando a composição familiar e os rendimentos.
Apesar disso, a existência de listas de espera para estes
serviços representam a queixa mais comum nos países
europeus. Estas listas são conseqüências de problemas
orçamentários e do número insuficiente de profissionais
atuam no referido serviço, devido ao baixo status da
categoria (DITTBRENNER, 1997).

No sistema americano, os provedores de home care são
governamentais, seguradoras ou organizações chamadas
HMO's (Health Maintenance Organizations)3. A fálta de
seguros ou limites de cobertura podem criar obstáculos
para muitas famílias (AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS
HEALTH and PUBLIC HEALTH COMMITTEE, 1986).

3 HMO's significam organizações de manutenção da saúde. De acordo com CAMPOS, existem vários tipos: a prática
de grupos com pré-pagamento (PGp), a prática de grupos de múltiplas especialidades com pré-pagamento (Multi-
Specialty Fee-for-Service Group Practice); as associações para a prática individual (lPA) e as redes de cuidados de
saúde primários (PCN) (PIOLA e VIANNA, 1995, p. 86).
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Os pacientes têm-se preocupado muito em esclarecer qual
será sua participação f Ln.an ce í.ra nos serviços. Tem sido
solicitado aos mesmos o pagamento de uma porção maior dos
custos com cuidados à saúde. Geralmente estão incluidas
nessa parcela, despesas com serviços do tipo home help

prestados por profissionais conhecidos como aídes

(HARRIS, 1997, p.291).

• O grande interesse no home care, visto que tem sido

considerado umamedida existente na busca da redução de

?custos assi.stenciais à saúde, não poderi.a provocar altas

hospitalares

assistentes?

antes do recomendado pelos médicos

A assistência domiciliar não é uma opção para todos os
casos e não substitui os cuidados hospitalares
necessários na fase critica de tratamento. No entanto,
políticas de incentivo à redução de tempo de permanência
hospitalar, como a observada no modelo americano, podem
forçar a admissão de um paciente em um programa de home

care, desconsiderando sua vontade ou a de seus familiares
ou mesmo a do próprio médico assistente (AMERICAN COLLEGE
OF PHYSICIANS HEALTH and PUBLIC COMMITTEE, 1986).

o fato de haver disponibilidade de recursos tecnológicos
para tratar as pessoas em casa, se por um lado é
positivo, por outro, pode permitir a saída hospitalar
mais cedo do que o desejado. Além disso, ter um quarto
residencial transformado numa Unidade de Terapia
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Intensiva pode ser uma exigência muito grande para certos
pacientes e seus familiares (CAMPION, 1995).

• Comotem sido a integração do médico no desenvol vimento

/ do trabalho em assistência domiciliar?

A discussão da atuação do médico em casa tem sido alvo de
muitas controvérsias. Na Inglaterra, por exemplo, a
visita domiciliar de médicos generalistas é uma
importante característica e representa um fator que a
diferencia dos outros países do oeste europeu, em relação
ao tipo de atenção primária oferecida. Apesar disso, o
índice de visitas domiciliares anuais caiu 27% entre
1981-2 e 1991-2, sugerindo uma alteração no modo de
atendimento prestado pelos generalistas (AYLIN, MAJEED e
COOK, 1996, p. 210).

No sistema americano, o papel tradicional do médico em
home care tem sido mínimo. Isto significa que o médico
está envolvido nas atividades de _avaliação, planejamento
e autorização de programas, mas quase não exerce função
clínica. Esta situação se modifica nos serviços de
hospice, nos quais os médicos têm atuado como um
componente crucial da equipe interdisciplinar, focando as
necessidades do paciente.

Um dos principais motivos para essa atuação restrita está
relacionado às poucas oportunidades de aquisição de
receita direta proveniente da filiação a empresas de home
care. Isso se deve às exigências de leis federais e
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estaduais que limitam o exercício de atividades nas
situações em que o médico seja proprietário ou tenha
interesses financeiros na organização. Outra razão
refere-se aos baixos níveis de reembolso oferecidos aos
médicos que visitam os pacientes em casa,
prática de consultas ambulatoriais
hospitalares (SUTHER, 1997, p.17).

encorajando a
ou visitas

No Brasil, o médico tem participado ativamente da equipe
técnica de atendimento ao paciente. Por vezes, o médico
que recebe através de convênio de saúde, não se interessa
por tratar o paciente em casa, devido ao valor da
remuneração e pelo fato de considerar o tempo dispendido
em uma visita domiciliar impeditivo de realizar um volume
de consultas ambulatoriais, mais rentáveis. Nesses casos,
os médicos da empresa prestadora de serviços assumem o
paciente.

CHASSÉ discute a questão da diminuição de receita, quando
se visitam pacientes em domicílio (PRICHARD et al.., 1979,
p.174). Se o profissional trabalha oito horas por dia e
atende, em média, um paciente por hora, ele pode receber
oito pacientes por dia em seu consultório. No entanto, se
o paciente estiver em casa, a visita pode levar cerca de
duas horas. Isso significa que sua capacidade de
atendimento se reduz à metade. Para manter seu padrão de
ganhos, terá de aumentar o valor da consulta. Ocorre que
o paciente pode não conseguir remunerar tal valor. Por
outro lado, os outros quatro pacientes potenciais deixam
de ser vistos.
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Há também um outro aspecto a ser considerado na abordagem
da participação do méd í.co nas atividades de assistência
domiciliar: o despreparo desse profissional, por haver
poucas instituições acadêmicas oferecendo treinamento
nessa área. Segundo STEEL, MUSLINER e BOLING (1995,
p.87), há aproximadamente quarenta anos atrás, tinha-se a
impressão de que os centros médicos acadêmicos eram
designados a funcionar isolados da comunidade dentro da
qual existiam. A vivência dos alunos de medicina
restringia-se às salas de aula da faculdade e à prática
nos hospitais-escola. O mesmo se aplicava aos residentes.
Experiências comunitárias tanto hospitalares como
ambulatoriais eram consideradas uma interrupção de

oferecidas pelospráticas clínicas "mais valiosas"
setores de internação hospitalar. Ainda de acordo com os
autores, mudanças ocorridas nos últimos cinco anos
acabaram provocando o aumento da utilização do home care.

Basicamente, a alteração do cenário deveu-se ~: tentativa
de maximização da eficiência dos hospitais e controle de
custos; possibilidade de se efetuar procedimentos
ambulatorialmente e avanços tecnológicos permitindo a
realização de eventos diagnósticos e terapêuticos no
espaço domiciliar. Desse modo, o momento admite a
inclusão de treinamento em home care nos currículos das
instituições médicas.
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• Existe a preocupação dos profissionais da área de saúde
do trabalho em estabelecer programas ocupacionais pa~a

trabalhadores que atuam em assistência domiciliar?/
As atividades em saúde estào associadas a vários riscos
ocupacionais. No entanto, os profissionais que trabalham
no ambiente doméstico estão sujeitos aos mesmos riscos
institucionais e a outros adicionais, em função de se
tratar de um local menos previsível e controlado. Desse
modo, existe a preocupação com o local propriamente dito
(iluminação precária, por exemplo), com a segurança
pessoal (SMITH e WHITE, 1993).

Esses autores realizaram uma pesquisa entre agências
I

prestadoras de home care do norte da Califórnia, EUA,
interessados, entre outros itens, nas características dos
programas ocupacionais e nas doenças e lesões mais

-,
comuns. Os resultados demonstraram o pre,domíniode lesões,
músculo-esqueléticas e a existência de programas
ocupacionais bastante inconsistentes. Portanto, são
necessários trabalhos adicionais para identificar riscos
e determinar se há associação entre programas de educação
e treinamento no exercício das funções em home caree a
redução destes riscos.
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4.1. METODOLOGIA

De acordo com os objetivos estabelecidos para
este trabalho, serão analisadas algumas experiências de
organizações
domiciliar.

que prestam
Pretende-se que

serviços de assistência
os resultados obtidos

contribuam para a reflexão
formação profissional e de

sobre o. modelo, em termos de
necessidades apontadas pelo

setor para a oferta desse tipo de serviço.

A investigação do assunto foi desenhada seguindo
os passos descritos na metodologia do trabalho científico
(SEVERINO, 1996). Em um primeiro momento, foi estabelecida
a definição do tema-problema. As etapas seguintes
contemplaram: revisão bibliográfica, elaboração e aplicação
de questionário em uma universo definido, construção e
redação do trabalho.

A obtenção de maiores informações sobre o modelo
brasileiro também foi possível entrevistando um pesquisador
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do tema. Outra importante fonte de dados foi a participação
da autora em eventos nacionais e internacionais restritos à

temática em questão.

4.1.1. Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica referente ao tema
"assistência domiciliar" foi um instrumento de estudo
fundamental. Permitiu estabelecer um entrosamento com as
discussões referentes às iniciativas nacionais
principalmente, internacionais. Isso devido ao volume de
publicações estrangeiras ser bem maior, quando comparado ao
de brasileiras.

A pesquisa concentrou-se especialmente na BIREME
(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde) e nas bibliotecas da Faculdade de Saúde
pública da Universidade de São Paulo e da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas. Os recursos do PROAHSA (Programa de Estudos
Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de
Saúde) e o levantamento via Internet também representaram
importantes fontes de pesquisa.

A busca de literatura foi feita com base na
seleção das seguintes palavras-chaves, utilizadas de modo
isolado ou combinado: Serviços de Assistência Domiciliar;
Cuidados Domiciliares em Saúde; Educação em Enfermagem;
Organização; Administração; Home Care Services; Home Health

Care.
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A bibliografia referente a assistência domiciliar
é bastante vasta, mas há uma grande concentração de artigos
referentes a aspectos técnicos e em menor escala ao âmbito
administrativo. Existiu também alguma restrição, quando se
pretendeu localizar publicações, especialmente as
nacionais, focalizando a formação dos profissionais para
atuar na atividade domiciliar.

4.1.2. Questionário

A principal ferramenta utilizada para a apuração
de informações capazes de responder as indagações
levantadas foi o questionário. No entanto, sua elaboração
foi feita mediante um estud~ cuidadoso, a fim de definir o
contingente a ser pesquisado.

a) Universo estudado

Para atender ao objetivo do
de estudo e,

trabalho,
a partir

foi
daí,necessário definir um campo

estabelecer seus limites. Desse modo, existem dois grandes
mercados relacionados à finalidade da pesquisa, a saber:

I.instituições que mantêm programas de formação de recursos
humanos na área da saúde,

II.empresas
domiciliar.

prestadoras de serviços de assistência
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Optou-se por eleger o estado de São Paulo como
núcleo de pesquisa por dois principais motivos. O primeiro
refere-se à concentração de iniciativas de serviços de
atendimento domiciliar encontradas.na Grande São Paulo e em
algumas regiões do interior do estado.
respeito ao aspecto histórico, ou seja,
programa elaborado pelo Hospital do
Estadual de São Paulo, com cerca de

O segundo, diz
o estado sedia o
Servidor Público
três décadas de

existência, definido como a grande matriz para o
desenvolvimento de outros programas (ALBUQUERQUE, 1996).

I.Instituições que mantêm programas de formação de recursos
humanos na área da saúde

No Estado de São Paulo, 82%
comprometidas com atividades de ensino

das
de

instituições
graduados em

medicina, encontram-se incorporadas a um programa de bolsas
financiado pelo governo estadual e administrado pela FUNDAP
(Fundação do Desenvolvimento Administrativo). Todas as
profissões da área da saúde são contempladas por este
programa, denominado Programa de Bolsas para Aprimoramento
de Médicos e de Outros Profissionais de Ni vel Superior que
Atuam na Área da Saúde. A Residência Médica sempre ocupou
lugar de destaque em relação a recursos e número de bolsas
(FEUERWERKER, 1996). Isto torna o Cadastro de Programas da
FUNDAP, uma boa fonte no que concerne à documentação das
entidades envolvidas com ensino pós-graduado especializado
em saúde.
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o início do processo de financiamento de bolsas
ocorreu na FUNDAP, a partir do Decreto nO 13.919, de
11/9/79, que determinou a instituição do Programa de
Bolsas. "Por ocasião de sua criação, o Programa
concentrava-se mais na administração de bolsas a residentes
dos hospitais vinculados a universidades estaduais e a
outros hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúdeu

(FEUERWERKER, 1996).

No decorrer do período, o Programa sofreu
ampliações, incorporando outras instituições estaduais,
além de organizações de natureza jurídica privada,
conveniadas ao SUS. Pode-se dizer, portanto, que o governo
estadual tornou-se o principal financiador de bolsas.

o programa de aprimoramento de médicos, conhecido
como Residência Médica, caracteriza-se por um curso de pós-
graduação, cuja duração varia de dois a seis anos, de
acordo com a especialidade escolhida, oferecido por
determinadas instituições de saúde a egressos das escolas
de Medicina. Aproximadamente 50% do contingente de recém-
formados de todo o país inscreveram-se em concursos para
preenchimento de vagas no Estado de São Paulo, nos anos de
1993 e 1994. Destes, cerca de 35% tornaram-se residentes,
em função dos resultados alcançados no processo seletivo
(CADASTRO FUNDAP, 1997).

As instituições que mantêm programas de
Residência Médica no estado de São Paulo pertencem às
seguintes esferas administrativas: federal, estadual,
municipal (de Campinas, Santos e São Paulo) e particulares.
A sua distribuição está representada na tabela 1.
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Tabela 1: Distribuição das esferas administrativas por
número de instituições no estado de São Paulo, 1997

ADMINISTRAÇÃO N° de instituições

N %

32 50,79

23 36,51

6 9,52

1 1,59

1 1,59

63 100,00

Governo do Estado de São Paulo

Instituições Particulares

Prefeitura de São Paulo

Governo Federal

Prefeitura de Campinas

Total

Fonte: Cadastro de Programas de Residência Médica no estado de São
Paulo, agosto 1997..

As especialidades oferecidas foram agrupadas,
pelo Cadastro FUNDAP, em cinco categorias: Áreas Básicas,
Especialidades Clínicas, Especialidades Cirúrgicas, Métodos
e Técnicas de Diagnóstico e Outras Especialidades. As áreas
básicas contemplam a especialização em Clínica Médica,
Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e

Medicina Preventiva e Social. Este grupo representa a maior
porcentagem do número de vagas credenciadas no estado,
conforme demonstra o quadro 1.
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Quadro 1: Distribuição do número de vagas credenciadas por
grupo de especialidade, no estado de São Paulo, em 1997.

GRUPOS DE Governo Governo do P.M. São P.M Campinas Instituições TOTAL
ESPECIALIDADES federal Estado S.P. Paulo particularess

N % N % N % N % N % N %

Areas Básicas 139 4,89 2081 73,27 206 7,25 21 0,74 393 13,84 2840 42,11

Especial. Clinicas 149 8,95 1473 88,52 20 1,20 - 0,00 22 1,32 1664 24,67

Especial. Cirúrgicas 98 5,89 1217 79,34 60 3,91 10 0,65 149 9,71 1534 22,75

Métodos e Técn.Diagn. 69 9,94 583 84,01 - 0,00 - 0,00 42 6,05 694 10,29

Outras Especialidades - 0,00 12 100,00 - 0,00 - 0,00 _. - 0,00 12 0,18

TOTAL 455 6,15 5366 79,57 286 4,24 31 0,46 606 8,99 6744 100,00

Fonte: Cadastro de Programas de Residência Médica no estado de São
Paulo, agosto 1997.

Diante do universo de instituições formadoras de
médicos residentes, optou-se por investigar aquelas que
oferecem especialização nas áreas básicas de assistência,
uma vez que o trabalho em atenção domiciliar está
diretamente relacionado aos cuidados prestados por médicos
generalistas, embora a presença do especialista possa ser
requisitada conforme a doença em acompanhamento.

Dessa forma, do total de sessenta e três (63)
organizações formadoras de médicos residentes constante no
Cadastro da FUNDAP, foram listadas vinte e seis (26) que
oferecem programas nas especialidades médicas básicas.
Destas uma (1) pertence à esfera federal; dezoito (18), ao

59



PESQUISA

governo estadual; uma (1), à prefeitura municipal de São
Paulo e seis(6) são instituições particulares.

Outro aspecto considerado na delimitação do
universo de estudo foi pesquisar quais destas instituições
também oferecem programas de aprimoramento para outros
profissionais da área da saúde, excluindo a categoria
médica.

Dentro do Programa de bolsas administrado pela
FUNDAP, há um segmento que cuida dos cursos oferecidos aos
"outros profissionais de nível superior que atuam na área
da saúde". À semelhança do programa de residência médica,
existem instituições de ensino que se cadastram junto à

FUNDAP ofertando um número de .··vagas destinadas à

especialização, em nível de pós-graduação, de uma gama de
profissionais oriundos de escolas .de terceiro grau. A
duração destes cursos pode ser de um ou dois anos, conforme
a área escolhida.

Pelo fato do aprimoramento não médico englobar
várias profissões da área da saúde, não vinculadas
diretamente à atividade de assistência domiciliar, foram
excluídas algumas categorias como, por exemplo, análises
clínicas, anatomia patológica, biblioteconomia,
informática, medicina veterinária, entre outras.

física,

Foram escolhidas, entre as instituições que
possuem residência médica nas áreas de especialidades
básicas, as que oferecem cursos de aprimoramento não médico
relativos às disc.iplinas estreitamente vinculadas aos
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serviços de atenção domiciliar. São componentes essenciais

de uma equipe multiprofissional de assistência domiciliar,

as seguintes

fonoaudiologia,

categorias:

psicologia,

enfermagem, fisioterapia,

nutrição, serviço social,

terapia ocupacional.

Considerando as vinte e seis (26) instituições

que oferecem residência médica na área; constatou-se que

apenas onze (11) possuem cursos de aprimoramento de

pessoal, sendo que uma (1) pertence à esfera federal e dez

(10), à esfera do governo do estado de São Paulo.

Organizações privadas e do governo municipal não oferecem

esta modalidade de especialização (anexo 1).

Embora nem todos os vinte e seis (26) hospitais

possuam programa de aprimoramento não médico, eles

integrarão o conjunto a ser investigado. A simples

existência do programa de especialização de médicos

generalistas justificou o interesse em avaliar a opinião

dos dirigentes dessas organizações. Desse modo, os

hospitais estarão assim distribuídos: onze possuem

residência médica em clínicas básicas e aprimoramento

profissional e quatorze possuem exclusivamente programas de

residência médica.

II.Empresas prestadoras de serviços de assistência
domicil.iar.

A seleção de empresas prestadoras de serviços de

assistência domiciliar utilizou como base duas fontes. A
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primeira tem por origem urnalistagem de associados emitida,
a pedido da autora da dissertaçâo, em janeiro de 1998, pela
ABRAHHCARE (Associaçâo Brasileira de Home Health Care).

Esta entidade está localizada no município de Sâo Paulo. A
segunda levou em conta as informações de empresas contidas
numa publicaçâo denominada "Fascículos Rocefin de
Tratamento Domiciliar", produzida por Produtos Roche
Químicos e Farmacêuticos S.A., editada em 1997.

Os dados apresentados em ambas as listagens
continham referências nacionais de empresas de home care.
Há serviços cadastrados junto às entidades mencionadas em
diferentes estados brasileiros, tais corno: Alagoas"
Amazonas, Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São
Paulo, Sergipe. Existem casos de empresas sediadas em um
determinado estado com filiais em outros, o que aumenta a
abrangência dos serviços para regiões nâo mencionadas, corno
Rio Grande do Sul, por exemplo.

Conforme explicitado anteriormente, o núcleo de
pesquisa delimitado foi o de empresas localizadas no estado
de Sâo Paulo. Também fazem parte deste conjunto, as
organizações especializadas em enfermagem, fisioterapia e
nutriçâo.

Em novembro de 1997, a autora iniciou um trabalho
na área de assistência domiciliar, o que proporcionou
oportunidades de estabelecer contatos com diversas empresas
prestadoras desta atividade. Algumas nâo se encontravam nas
relações da ABRAHHCARE e dos Fascículos Rocefin, outras
foram recém-inauguradas e passaram a integrar a pesquisa.
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o número total de empresas localizadas no estado

de São Paulo foi de treze (13) , sendo duas (2)

especializadas em enfermagem, uma (1) em fisioterapia, uma

(1) em nutrição e nove (9) com prestação de serviços

multidisciplinares (anexo 2). Apenas uma (1) das nove (9)

mencionadas pertence a um hospital privado.

b) Elaboração do questionário

A idealização do questionário considerou a

segmentação previamente definida, ou seja, hospitais

formadores de mão-de-obra e empresas prestadoras de

serviços de assistência domiciliar. Foram, portanto,

elaborados dois questionários (anexos 3 e 4).

o questionário destinado aos dirigentes de

hospi tais formadores de mão-de-obra pretendeu caracteri zar

a existência de serviços de assistência domiciliar e, em

caso positivo, sua forma de organização e financiamento. O

principal ponto de investigação desse grupo consistiu em

identificar a experiência de participação de residentes e

aprimorandos e suas respectivas especialidades nesses

programas.

A pesquisa junto às empresas pre.stadoras tinha a

finalidade de especificar: tipo de clientela, recursos

disponí veis e modo de organização das mesmas na oferta de

atendimento domiciliar.
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Existiram perguntas comuns aos dois
questionários, urna vez que houve intenção de avaliar
aspectos corno: tempo médio de permanência, vantagens e
dificuldades do programa, de acordo com a óptica dos dois
grupos pequisados. Em relação aos tópicos "vantagens e
dificuldades", também interessava saber a opinião dos
dirigentes de hospitais que não possuem home care, a fim de
conhecer sua disposição em implantá-lo e em que espaço de
tempo.

respostas
escolha.

A maioria das questões eram fechadas, com as
apresentadas no formato de teste de múltipla

O item "outros" foi incluido nas perguntas,
conforme o conteúdo apresentado, com a finalidade de evitar
que as respostas se restringissem às opções oferecidas na
pesquisa. Algumas questões abertas foram colocadas para

registrar avaliações ou
.programas.

previsões
quantitativos ou
de desenvolvimento

para
dos

levantar determinados aspectos

c) Ap1icação do questionário

Após a elaboração do questinário e da realização
de um pré-teste que permitiu a inclusão de itens não
contemplados na primeira versão, atingiu-se a fase de
aplicação do mesmo. Foi feita a opção de encaminhá-los pelo
correio, dada a dificuldade de percorrer as diferentes
cidades do estado de São Paulo abrangidas no universo
pesquisado. A obtenção dos destinatários com os respectivos
endereços ocorreu através de contatos tel~fõnicos.
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No caso dos hospitais formadores, foram
utilizados o Cadastro de Residência Médica e a listagem do
Programa de Aprimoramento Profissional da FUNDAP, como
referência dos números telefônicos. O primeiro contato foi
feito na área de Diretoria Clínica dos hospitais e, a menos
que o próprio diretor solicitasse o envio do questionário a
uma área específica, o endereçamento foi feito diretamente
para ele.

No que se refere às empresas prestadoras, a
relação de dados encaminhados pela ABRAHHCARE e cadastrados
nos Fascículos Rocefin de Tratamento Domiciliar forneceram
as indicações necessárias ao proces~o de remessa dos
questionários. Os contatos pessoais da autora com algumas
empresas não mencionadas nas listagens acima facilitaram a
aquisição das informações. Os destinatários desse grupo
eram os sócios/proprietários ou os gerentes/coordenadores
do programa.

Todos os c questionários remetidos foram
acompanhados de uma carta de apresentação (anexo 5). Seu
conteúdo, além de apresentar a pesquisa, tinha como
propósito orientar o i~torno das respostas, via fac-símile,
e sugerir um prazo para encaminhamento.,

d) Considerações sobre o retorno do questionário

A principal dificuldade de uma pesquisa enviada
pelo correio é a obtenção das respostas. Considerando-se
que o universo da pesquisa é composto de vinte e seis
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hospitais e treze empresas prestadoras, caracterizando,
portanto, um número reduzido de instituições, o ideal seria
conseguir um retorno de 100%.

As respostas das empresas prestadoras foram, na
maioria das vezes, preenchidas integralmente e remetidas
com prontidão. No caso dos hospitais formadores, houve uma
grande variação no interesse em atender à solicitação do
trabalho.

A maioria dos hospitais de grande porte
responderam somente após alguns contatos telefônicos feitos
com a intenção de reforçar a importância do preenchimento
do questionário para a validade da pesquisa. Houve casos de
instituições que apenas informaram a não existência de
programas de home care, sem mencionar sua opinião sobre a
atividade, conforme sugerido no formulário encaminhado.

Em contrapartida, alguns dirigentes de hospitais
formadores demonstraram forte interesse pelo tema,
prestando todas as informações necessárias e se colocando à

disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Além disso,
solicitaram também uma sinopse dos resultados obtidos,
assim que fosse efetuadá a tabulação.
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4.2. RESULTADOS

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos
em função das respostas dadas ao questionário. A primeira
parte refere-se à análise das informações prestadas pelas
instituições que mantêm programas de formação de recursos
humanos na área da saúde, que passarão a ser tratadas por
hospitais formadores. A segunda parte é relativa ao estudo
dos dados fornecidos pelas empresas prestadoras de serviços
de assistência domiciliar, que serão designadas de empresas
prestadoras.

4.2.1. Hospitais Formadores

Foram encaminhados questionários a
formadores do estado de São Paulo. Destes,

26 hospitais
21 enviaram

resposta formal por correio ou fac-símile, 1 respondeu por
telefone e 4 não responderam. A distribuição, segundo o
tipo de programa de especialização oferecido, foi a
seguinte: 8 pertenciam ao grupo com residência médica em
clínicas básicas e aprimoramento profissional e 14, ao
grupo somente com residência médica (quadro 2).
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Quadro 2: Distribuição dos hospitais formadores conforme o
tipo de programa oferecido e a forma de participação na
pesquisa (novembro, 1998).

Hospitais Responderam Não TotalResponderam
Residência/Clinica Básica (CB) 14 1 15

Residência/ CB + Aprimoramento 8 3 11

Total 22 4 26

Verificou-se que, entre os 22 hospitais que
responderam, 16 não possuem programa de assistência
domiciliar (A.O.} e 6 possuem. O perfil do profissional que
preencheu o questionário foi analisado em separado,
considerando a distinção entre ter o programa ou não.

Os 6 respondentes dos hospitais com A.D. são
formados em Medicina e concluíram o curso há mais de 20
anos (5 entre 21 e 25 anos e 1 há 28 anos). Apenas um
possui formação específica em administração hospitalar. O
tempo de permanência como funcionários na instituição
oscilou entre 10 e 26 anos, sendo que 4 estão no hospital
em período que varia entre 17 e 22 anos. Os cargos ocupados
por eles estão diretamente vinculados ao programa e
correspondem a diretores de serviços (2) ou coordenadores
( 4) •

No caso dos 16 hospitais sem A.D., 6 dos
profissionais pesquisados não preencheram nenhum item do
campo de identificação. Os demais caracterizaram-se por sua
formação em Medicina, tendo o período posterior à conclusão
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do curso variado entre 15 e 31 anos e o tempo

institucional, entre meses e 31 anos (tabela 2).

Tabela 2 : Distribuição dos dirigentes de hospitais
formadores sem programa de A. D. , segundo o tempo de
conclusão do curso e o tempo institucional (novembro,

O" •

1998).

Tempo (anos) n n

(conclusão do curso) (ins ti tucional)

< de 1 **** 2

1 a 5 **** 1

6 a 10 **** 1

11 a 15 1 ****

16 a 20 3 2

21 a 25 2 1

26 a 31 4 2

Não respondeu **** 1

Total 10 10

Quanto à formação em administração hospitalar, 5

dirigentes responderam afirmativamente, 4 negativamente e 1

não respondeu. Os cargos desses profissionais estiveram

assim distribuídos: 8 diretores (clínicos ou técnicos) f 1

superintendente e 1 médico assistente.

Os perfis dos dois grupos (com A.D. e sem A. D. )

são semelhantes em relação à formação superior. Quanto à
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especialização em administração hospitalar, observa-se
maior freqüência no segundo grupo. Este achado
provavelmente se deve ao fato dos respondentes serem, em
sua maioria, dirigentes ocupando o principal nível

hierárquico das organizações, portanto com maiores
atribuições administrativas.

o tempo de conclusão do curso superior é muito
semelhante entre os dois grupos. O tempo institucional,
apesar de bastante variado na classe de hospitais sem A.D.,
mostra um predomínio de respostas na faixa correspondente a
mais de 16 anos. Observa-se que os programas de A.D. são
gerenciados por pessoas mais experientes e confiados
àqueles vinculados à instituição por mais de 10 anos.

h~_~.Ls __ c-º.IlL---l\.D ., 5 têm
~-

públLco e 1, misto (público e privado).
-::::-- "------

apenas ~acientes classificados na categoria SUS,
~-

sido registrada

Dos
Todos atendem

prestação de serviços a

não tendo
pacientes

conveniados e particulares.

O serviço de A.D. nos 6 hospitais é próprio e a
a~o----º-º-paciente é Q~,Çiiº.a__p_e.lQ_~o assistente. ~}1l um
hospital, verificou-se que, além do médico, o__~~iar
ta~p~-la. A vinculação da obrigatoriedade de
existência de um cuidador para a admissão no programa
ocorreu em cinco hospitais.
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As especialidades médicas contempladas referem-se
a Clínica Médica, Cirurgia e Ginecologia/Obstetrícia,
conforme o gráfico 1. As outras especialidades mencionadas
foram "médico de família" (2 vezes), "demais especialidades"
(1 vez) e "geria tria" (1 vez). Os casos atendidos pelos
programas foram classificados como exclusivamente crônicos
por 4 hospitais e agudos e crônicos pelos demais.

Clínica Geral

Cirurgia

o 2 3 4 5 6 7
Freqüência de respostas

Gráfico 1. Especialidades médicas utilizadas no programa de A.D. dos
hospitais formadores (novembro, 1998).

O tempO médio de permanência geral no programa
____ -~---_._ •• ~~_ •• _.-.-' ,, __ o

foi mencionado apenas por dois hospitais: 4 meses para um e
entre 6 e 9 meses para o outro. Dois hospitais não
responderam e dois afirmaram não ter esse dado levantado.

o tempo médio de permanência dos pacientes com
doenças crônicas foi de 4 meses para um dos serviços e 10,4c----
meses para outro. Houve um hospital que respondeu tratar-se
de um índice muito variável e outro, de um índice sem
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previsão. Dois hospitais não possuíam esta informação
disponíve).

o tempo de J:)ermanê_nciados pacientes com doenças

agudas apresentou as seguintes consideraçôes: não le~ado
~em 2 casos; não respondido em 1. A resposta não se aplicava

a 3 hospitais que apenas tratam de casos crônicos.

Em 5 serviços, constatou-se que o médico

responsável pela conduta domiciliar pertence ao corpo
clínico da instituição. Apenas um hospital referiu que o
acompanhamento do caso é feito pelo médico da Unidade
Básica de Saóde. (UES).

I Os profissionais que integram a equipe de A.D.

/estão representados no gráfico 2. O médico e o enfermeiro
;! constituem os profissionais apontados com maior freqüência,

I seguidos de técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta
e assistente social. Os seguintes profissionais foram
mencionados
freqüência:

na categoria "outros", com a respectiva
odontólogo, 2; terapeuta ocupacional, 1;

técnico de laboratório, 1; agentes comunitários, 1; agentes

administrativos, 1; motorista, 1.

A caracterização dos hospitais como formadores na

área de A.D. foi feita com base na existência de programas
de residência médica e/ou aprimoramento profissional, que
contemplassem a participação de seus integrantes em
atividades de A.D., como estágio regulamentar.

Os 6 hospitais com A.D. oferecem residência
médica em clínicas básicas. De acordo com o material da
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FUNDAP que serviu de base para as informa~ões referentes a
aprimoramento, esperava-se que 4 dos 6 hospitais com A.D.
possuíssem o referido programa, além da residência médica.
No entanto, 2 deles referiram nào contar com esse tipo de
atividade. Houve o caso de um hospital que caracterizou os
estágios de acadêmicos em A.D. realizados em final de
curso, como aprimoramento. Pelo fato de se tratar de uma
iniciativa de formação, o resultado será considerado e
classificado como um programa não oficial, não sendo
computado no contexto geral.

/ Médico I I

I I

I I

II I

II I

II I

I I

II

I I

I./ Enfermeiro

Técnico/Auxiliar de enfermagem

Fisioterapeuta

Assistente social

Nutricionista

Psicólogo

Fonoaudiólogo

Outros

o 1 2 3 4 5 6 7
Freqüência de respostas

Gráfico 2. Profissionais que integram a equipe de A.D. nos hospitais
formadores (novembro, 1998).
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Observador

J[ I
I

][ I
O Residência Médica
oAprimoramento

Assistencial

o 1 2 3 4
Freqüência de respostas

Gráfico 3. Formas de participação nos programas de residência médica e
aprimoramento profissional em A.D. (novembro, 1998).

A distribuição encontrada está representada no
quadro 3. Dos 6 hospitais, 3 possuem residência médica com
atividades em A.D.e 1, aprimoramento. As especialidades de
residência médica contempladas e respectivas freqüências
são: Clínica Médica (3) r Pediatria (1) . O residente
participa desenvolvendo atividades assistenciais nos 3
hospitais, embora em 2 deles tenha sido assinalada também
uma participação como observador (gráfico 3).
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Quadro 3: Número absoluto de hospitais formadores, segundo
a presença de programas de residência médica e
aprimoramento profissional em A. D. (noverrctro,1998).

Residência Médica Aprimoramento

Com programa em A.D. 3 1

Sem programa em A.D. 3 1

Total 6 2

As atividades do aprimorando no programa de A.D.
foram descritas como assistencial nas seguintes categorias
profissionais: enfermagem, fisioterapia, odontologia e

serviço social. O programa não oficial oferece estágios
para: farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição,
psicologia, terapia ocupacional.

A abordagem relativa às vantagens e dif.iculdades----- --_ .•...•__ ....

da assistência domiciliar foi feita independente do
hospital possuir ou não esta atividade. Os gráficos 4 e 5
apresentam, respectivamente as vantagens e as dificuladades
mencionadas, apontando se a resposta partiu de hospitais
com ou sem A.D ..

Dentre as vantagens citadas mais freqüentemente
humanização da atenção, menor risco de infecção

hospitalar e reforço do vinculo familiar. No caso de
hospitais sem A.D. mereceu destaque a liberação de leitos
hospitalares, indicada por todos os que se propuseram a
responder a questão. Quanto às outras vantagens, foram
considerados: "atendimento interdisciplinar regular", por
um serviço com A.D.; "aproximação serviço-comunidade";
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(

"autonomia, reforço da auto-estima, informalidade
cumplicidade no atendimento", por serviços sem A.D ..

/
~) Humanização da
/ atenção

I
/ Menor risco de

infecção
hospitalar

Reforço do
vinculo familiar

Diminuição no
número de

reintemação

Liberação de
leitos

hospitalares

I
\ Redução de

custo

Outros

Não
responderam

e

I I
! I

I I
I

I I
I

I I
I

I I
I

I I
I

n O Possuem A.D.I
ONão possuem A.D.

I
o 4 6 1082

Freqüência de respostas

Gráfico 4. Vantagens do programa de acordo com os dirigentes de
hospitais formadores (novembro, 1998).
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Dificuldade de contratação de profissionais com perfil e
i
I formação
!

I:
i

i

I

\

Dificuldade de acesso aos domicOios

Não colaboração familiar

Custos elevados referentes a RH

Custos elevados referente a infra-estrutura

Restrição de cobertura

Constrangimento do cliente/familiar

Resistência do paciente

Outros

Não responderam

Alta

1
I

I
I

I
I

~
I

11
1

i
I I

I

I
OPossuem A.O.

p CNão possuem A.O.

I
1

I

o 2 5 97 83 41
Freqüência de respostas

Gráfico 5. Dificuldades do programa de acordo com os dirigentes de
hospitais formadores (novembro, 1998).
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A dificuldade que------- - --------- apareceu com mais freqüência

tanto para os hospitais com A.D., quanto para aqueles -sem

A.D. foi a de contratação de profissionais com formação--_.---- .---_ ..------.-"'"
técnica_e-f>e~...f..U para __!,eal~zar A.D.. Para os que prestam

serviços de atenção na casa do paciente, a segunda

dificuldade mais apontada foi a de acesso aos domicílios.~--.- ~.-----
observou-se uma distinção e·ntre aNo item "outras",

abordagem dos que possuem A.D. e dos que não possuem:

a) Hospitais com A.D.

\

"dificuldade de compreensão do corpo clínico quanto às

possibilidades da A.D.";

"inconstância do serviço público; fal ta de material de

consumo; escassez de material permanente; dedicação
I

\ dos profissionais não exclusiva ao programa";
I·

"acompanhamento de 24 horas, só trabalhamos das 7 às

17 horas".

b) Hospitais sem A.D.

"inércia institucional";

"custo operacional";

"pacientes e familiares preferem internação";

"inexistência de estrutura familiar coesa na maioria
dos domicílios e baixo ní vel sócio-econômico-cul tural

. da maioria da população assistida. Programas dessa
'natureza tendem a dar certo em famílias de classe
média e com fortes vínculos familiares".
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Verificou-se a :intenção de ~senv:o~-v-i-mento~do----,
L_~·sem A.D.. O resultado estáprograma nos hospitais'-----=--

demonstrado no gráfico 6. A metade dos hospitais
pesquisados manifestou-se interessada em implantar o

programa. Os motivos determinantes para essa iniciativa
foram designados no gráfico 7. Os principais estào
relacionados a melhoria da qualidade da assist~ncia e
redução de custos.

A prev:isão de :implantação do programa foi
considerada indefinida por 4 hospitais. Os demais estimaram
o seu início conforme os seguintes prazos e respectivas
freqüências: 2 meses (2); 6 meses a 1 ano (1); 1 ano (1).

A aval:iação do func:ionamento dos programas de
A.D. elaborada pelos seus responsáveis apresentou
depoimentos muito interessantes, transcritos a seguir.
Apenas um diretor vinculado à atividade não respondeu a
essa questào.

"Do ponto de vista assistencial, vem ocupando espaço

na dinâmica do hospi tal. No ensino, vem sendo

procurado por um número progressi vamente maior de

interessados. Na pesqui sa , esboça seus primeiros

passos em busca da avaliação da qualidade do

atendimento."

"Não estamos funcionando a contento, apesar de haver
contentamento dos usuários e familiares como ·Serviço.
Nossa periodicidade (principalmente a dos médicos) é

inadequada, casos ficando até 6 meses sem uma

avaliação médica. Há inconstâncias dos investimentos e

79



PESQUISA

das prioridades do Serviço Público. Atualmente estamos
sem atender há 5 meses, porque quebraram duas peças da
ambulância e não se fez a reposição ou conserto até
hoje. Duas licitações aconteceram e foram canceladas.
Colocaram, no início, uma viatura velha à disposição,
mas deixamos de usá-la devido ao problema de segurança
(fal ta de freios)... Isso causou uma desmoti vação de

todos os profissionais. Quando voI tar a funcionar,
vamos precisar reorganizar toda a equipe. Aliás, uma
equipe pequena, para dar conta de mais ou menos 200

pacientes cadastrados no momento. H

"A assistência domiciliar já existe há 30 anos no
hospi tal. O atendimento é majori tariamente de idosos
com dificuldade para locomover-se até o hospital.
Observa-se uma grande satisfação dos familiares.

Contamos atualmente com mais de 1000 pacientes. Já
foram matriculados mais de 11000 pacientes. H

"Há um impacto bastante positivo com relação ao
acolhimento e de encaminhamento para ambulatório e

pronto socorro. Há aumento de resolubilidade. Há
dificuldade no encaminhamento à especialidade com

relação ao tempo de espera. H

"Atendemos principalmente doentes crônicos e de pós-
operatório, evitando o retorno dos mesmos ao Hospital.
O acompanhamento dos casos, após avaliação médi ca,
fica a cargo da enfermeira e da ACS (agente

comunitária de saúde).H
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CSim
.Não
C Não respondeu

Gráfico 6. Intenção de desenvolvimento do progra.ma.nos hospitais sem
A.D. (novembro, 1998).

Melhoria da qualidade de assistência

/ Redução de custos

Humanização da atenção

Diminuição de reintemação

Menor risco de infecção hospitalar

I.
Liberação de leitos hospitalares

Reforço do vínculo familiar

Aproximação serviço-comunidade

Redução de internação

'/ Melhoria da qualidade de vida dos
i
I', pacientes
1\ \
\\J

I I

.1 I

! -I
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11 I

r I

I I

I

11
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o 2 63 4 51

Freqüência de respostas

Gráfico 7. Motivos determinantes para a implantação de A.D. nos
hospitais formadores (novembro, 1998).
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4.2.2. Empresas Prestadoras

Foram encaminhados questionários a 13 empresas
prestadoras. Destes, 2 foram devolvidos pelo Correio por
não localização do endereço. Houve um retorno de 11
formulários preenchidos, sendo que 3 deles eram
provenientes de empresas especializadas: 2 de Enfermagem e
1 de Nutrição (quadro 4).

~uadro 4: Distribuição das empresas prestadoras conforme a
,especialização e a forma de participação na pesquisa

I (novembro, 1998).

I Questionários Empresas
Gerais Especializadas Total

Enfermagem Nutrição Fisioterapia

Respondidos 8 2 1 - 11

Endereço não 1 - - 1 2localizado
Total 9 2 1 1 13

o perfil do profissional que respondeu à pesquisa
foi analisado levando-se em conta os mesmos parâmetros
utilizados para os hospitais formadores. Dos 11
respondentes, 7 são formados em Medicina; 3, em Enfermagem
e 1, em Engenharia. Os cargos por eles ocupados ficaram
assim distribuídos: 8 diretores, 2 gerentes e 1

coordenador. Apenas 2 possuem formação em administração
hospitalar.

O tempo transcorrido após a conclusão do curso
variou entre 5 e 30 anos, com predomínio na faixa entre 11
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e 25 anos. O tempo institucional oscilou entre 2 meses e 15
anos, sendo a maior freqüência detectada entre menos de 1
ano e 5 anos (tabela 3). Observa-se que a atividade de
A. D. , oferecida por empresas privadas em São Paulo, é

relativamente recente. Este fato pode ser verificado, pois,
pelo menos, 7 dos 11 respondentes são diretores ou gerentes
sócios/proprietários, estabelecendo-se uma relação entre
existência das organizações e tempo institucional.

Tabela 3: Distribuição dos dirigentes de empresas
prestadoras de A.D., segundo o tempo de conclusão do curso
e o tempo institucional (novembro, 1998).

n n
Tempo (anos) (conclusão do curso) (institucional)

< de 1 **** 3

1 a 5 1 5

6 a 10 1 1

11 a 15 2 2

16 a 20 3 ****

21 a 25 2 ****

26 a 30 1 ****

Não respondeu 1 ****

Total 11 11

A categoria de paciente atendida pelas empresas
demonstrou a seguinte 10 e
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conveniado, 11. Nenhuma delas presta serviços a pacientes
sus.
.: A admissão do cliente no programa de A.D. pode

f
I
I

/ ser solicitada por qualquer pessoa que demonstrar interesse
pela prestação dos serviços e puder financiá-la com
recursos próprios ou tiver cobertura através de convênios
de saúde. O médico do paciente foi mencionado como
solicitante em 11 questionários; o médico do convênio
(assistente ou auditor), em 10i o próprio paciente ou
familiar, em 10 e o profissional não médico do convênio, em
9 (gráfico 8).

Médico do paciente J I

1 I

I I

li I

Médico do convênio

Próprio pacientel familiar

Profissional não médico

o 2 4 6 8 10 12

Freqüência de respostas

Gráfico 8. Solicitante dos serviços de A.D. nas empresas prestadoras
(novembro, 1998).
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A entrada do paciente no programa foi
obrigatoriamente vinculada à existência de um cuidador em 8
empresas (gráfico 9). Os casos atendidos, no que se refere
à duração do processo de doença, enquadram-se na categoria"
de agudo e crônico em 10 organizações e exclusivamente
crônico em apenas 1.

Não

; ~-- - -~~- ~I-, ----,-- --- -----
Sim

o 2 4 6 8 10
Freqüência de respostas

Gráfico 9. Existência de associação entre a admissão do paciente no
programa de A.D. e a presença de um cuidador, segundo as empresas
prestadoras (novembro, 1998).

Os tempOS médios de permanênCia (geral, de
pacientes crônicos e de agudos) no programa de A.D. são
muito variáveis e estão representados na tabela 4.

As especialidades médicas contempladas pelas
~---------

\

empresas na prestação de serviços em domicílio apresentam
destaque para a Clínica Geral, seguida-s, em ordem
decrescente, por Pediatria, Cirurgia e Ginecologia/

\ Obstetrícia. No caso das organizações especializadas em
\
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Enfermagem e Nutrição, o médico não pertence à empresa, não
estando, portanto, incluido na contagem final das respostas
a essa questão (gráfico 10). Em relação ao item "outras"
especialidades foram citadas com as seguintes freqüências:
Neurologia, 3; Ortopedia, 3; Oncologia, 2; Infectologia, 2;
"praticamente todas", 2; Geriatria, 1; Cardiologia, 1;

Intensivista, 1; Cirurgia Vascular, 1 e Cirurgia Plástica, 1.

Tabela 4 :
segundo o
pacientes

/ Empresas
/ A

B

C

D

E

F

G

\1 H

I

J

\ L
\

~
\

Distribuição das empresas prestadoras de A. D. ,
tempo médio de permanência (T.M. P.) geral, dos

crônicos e dos agudos (novembro, 1998).

T.M.P. Geral T.M.P. Crônicos T.M. P. Agudos

41 dias 41 dias 41 dias

15 a 90 dias 6 a 24 meses 7 a 15 dias

7 dias 90 dias 2 dias

60 dias 120 dias 20 dias

variável (dias a 5 até o falecimento
anos)

> 7 dias

27,8 dias 58,5 dias 14,4 dias

variável (3 dias a > > 6 meses
6 meses)

30 dias

60 dias 180 dias 30 dias

< 30 dias > 6 meses < 30 dias

90 dias 7 meses 3 semanas

6 meses 1 a 2 anos 30 a 90dias
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Cirurgia

R I

][ I

I I

! I

1 I

Clínica Geral

Pediatria

Ginecologial Obstetrícia

Outros

o 2 4 6 8 10 12
Freqüência de respostas

Gráfico 10. Especialidades médicas contempladas no programa de A.D.
pelas empresas prestadoras (novembro, 1998).

o gráfico 11 mostra a origem do médico
responsável pela conduta domiciliar dos pacientes em
programa de A.D .. ~ pO$sivel notar que o médico particular
foi citado por 9 empresas; o médico próprio da empresa, por
5 e o médico como integrante do corpo clinico do hospital,
também por 5. As 3 empresas especializadas em Enfermagem e
Nutrição corrt rí.buã ram para um maior indice de respostas
dirigidas ao médico particular, visto que esse profissional
não está presente no seu quadro de recursos humanos.
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Em relação aos profissionais que integram a~-~-~"-- ----------pertencentes à equipe deequipe de A.D., os---------(enfermeiro e técnico/auxiliar) e o nutricionista foram os
enfermagem

mais freqüentes
\
\
\

categoria "outros":
solicitados conforme necessidade.

Particular do
paciente

I
Próprio da
empresa

Integrante do
corpo clínico do

hospital

(gráfico 12) . Foram mencionados na
socorrista ambulância, demaisde

o 102 4 6 8
Freqüência de respostas

Gráfico 11. Médico responsável pela conduta domiciliar nas empresas
prestadoras (novembro, 1998).
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Enfermeiro

Técnico IAuxiliar de enfermagem

Nutricionista

Médico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Psicólogo

Assistente social

Outros

I I I

! I

I

I

I

I I

I I

I

I

o 2 4 6 8 10 12
Freqüência de respostas

Gráfico 12. Profissionais que integram as empresas prestadoras
(novembro, 1998).

A cobertura assistencial por 24 horas é oferecida
pelas 11 empresas, como recurso para responder a possíveis
emergências ocorridas no ambiente residencial. A
disponibilidade de ambulâncias foi afirmativa para 9
empresas. No entanto, a tentativa de quantificação de
veículos apresentou pouca aplicabilidade, uma vez que nessa
atividade é muito comum a contratação de serviços.

A realização de exames diagnósticos no domicilio
ocorre mediante a utilização de serviços próprios ou
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terceirizados. Os procedimentos assinalados com as
respectivas freqüências foram: coleta ambulatorial, 9;
raios-X, 6; ultra-sonografia, 7. No item "outros" foram
apontados: eletrocardiograma, 3; moni torização

telefônica, 1; controlador de diabetes, 1; endoscopias

digestiva e respiratória, 1.

As principais dificuldades dasvantagens e/fo=mpresasprestadoras estão representadas nos gráficos 13 e
14. Dentre as vantagens, as mais foram:freqüentes
humanização da atenção, menor risco de infecção hospitalar
e redução de custos. Em relação a este último, perguntou-se
o índice dessa redução. As respostas variaram de 13,3% a
70%, com média de 50%. "Outras" vantagens citadas com
freqüência equivalente 1: diminuição do tempo dea

internação hospitalar, otimização do leito hospitalar,

melhoria da qualidade de serviços, valorização distinta dos

profissionais.

No que diz respeito às dificuldades, foram
por ordem decrescente de freqüência: restrição de

cobertura dos convênios, 9; dificuldade de contratação de
profissionais com formação e perfil para realizar A.D., 7;

;desvinculação do cliente do programa (alta), 5. O item
"outras" foi assinalado 7 contendo asvezes,
especificações, descritas na tabela 5..

·L
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/

Redução de custos

Humanização da atenção

Menor risco de infecção hospitalar

Diminuição do número deintemações

Reforço do vínculo familiar

Menor necessidade de manter equipe
numerosa no hospital

Outras

I 1

II I

II T 1

II ! I

II I

I I

I I
o 2 6 10 1284

Freqüência de respostas

Gráfico 13. Vantagens do programa, segundo as empresas prestadoras
(novembro, 1998).
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( Restrição de cobertura dos convênios
I

Dificuldade de contratação de
profissionais cf formação e perfil

I Alta do programa

Dificuldade de acesso aos domicílios

Não colaboração do familiar

Custos elevados relacionados a RH

\
\ Resistência do paciente

\
Oustos elevados relacionados a infra-

\ estrutura

Outras

J I

I I

][ I

][ I

][ I

I I

1 J

r I

! I

o 6 102 4 8
Freqüência de respostas

Gráfico 14. Dificuldades na prestação da assistência domiciliar,
segundo as empresas prestadoras (novembro, 1998).

92



PESQUISA

Tabela 5: Outras dificuldades descritas na oferta de A.D.
pelas empresas prestadoras, conforme sua freqüência
(novembro, 1998).

Outras dificuldades n

Resistência do profissional médico 3

Desconhecimento do programa por médicos ê hospitais 2

Falta de apoio de: indústria farmacêutica, mobiliária e de 2
êquipamentos

Famílias extremamente reivindicadoras 1

Casos sociais 1

Resistência dos convênios 1

Falta de apoio de universidades 1

Falta de apoio de entidades de classes 1

Falta de apoio governamental 1

Resistência familiar aos custos repassados 1

Falta dê definição referente a honorários médicos 1

4.2.3.-,Discussão.dos Resu!tados
~:; :- ~ _ .•... --~-

A análise dos dados obtidos permite elaborar
certas considerações quanto às respostas assinaladas pelos
hospitais formadores e pelas empresas prestadoras. Servirão
de discussão seguintes parâmetros:base a ospara
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indicações critérios de
de

admissão
permanência;

e
acompanhamento e tempo
dificuldades; formação.

a) Indicações e Critérios de Admissão

Embora fosse intenção dessenão

no programa;
vantagens e

estudo a
comparação entre serviços públicos e privados, ficou bem
nítida a polaridade entre eles ao se analisar as categorias
de pacientes atendidos pelos participantes da pesquisa. Os
hospitais com A.D., pertencentes à esfera pública, oferecem
cuidados domiciliares apenas a pacientes SUS, mesmo no caso
de financiamento misto (público e privado). Por outro lado,
as organizações privadas lidam exclusivamente com clientes
particulares e conveniados (gráfico 15).

Particular

Convênio

• Empresas prestadoras
[J Hospitais com A. D.

sus

o 2 6
Freqüência

8 104 12

Gráfico 15. Comparativo da categoria de paciente atendido, segundo
forma de pagamento, entre hospitais formadores e empresas prestadoras
(novembro, 1998).
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A solicitação de admissão do paciente no programa
é feita majoritariamente pelo médico, tanto nos hospitais
formadores quanto nas empresas privadas. Nestas, no
entanto, também é alta a freqüência de pedidos feitos pelas
demais categorias de solicitantes, uma vez que o evento
pode ser custeado pelo próprio paciente ou por algum
financiador (operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde), conforme representação do gráfico 16.

Médico do
paciente

I
I I

I

I
U

I
[] Empresas prestadoras
[] Hospitais com A.D.

Médico do
convênio

Próprio pacientel
familiar

Profissional não
médico

o 2 4 6 8 10 12 14 16

Freqüência de respostas

Gráfico 16. Comparativo entre hospitais
prestadoras, referente ao profissional
(novembro, 1998).

formadores
solicitante

e
do

empresas
serviço

Esses dados são semelhantes aos observados no
primeiro modelo europeu de financiamento, mencionado no
item 3.2. do referencial, onde a indicação médica é pré-
requisito para o reembolso dos serviços. A situação das
empresas privadas relaciona-se mais ao modelo americano ou
ao segundo modelo europeu, nos quais as referências podem-
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se originar de qualquer pessoa,
profissional de saúde.

independente de ser

Os hospitais formadores referem cuidar mais dos
casos envolvendo processo de doença crônica do que aguda.
Isso pode ser notado na própria descrição das avaliações
dos programas, em que são mencionadas as propostas de
atender idosos ou pessoas incapacitadas de locomoção".Já as
empresas prestadoras trabalham com as duas categorias de
processo.

De acordo com o AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS
HEALTH and PUBLIC HEALTH COMMITTEE (1986, p. 455), a A.D. é
uma opção que pode atender tanto às necessidades de
pacientes crônicos quanto, em certas circunstâncias, de
pacientes agudos. A preocupação explicitada nos casos
agudos refere-se à possibilidade de uma conduta equivocada
de substituição precoce dos cuidados hospitalares.

A existência de um cuidador como critério de
admissão no programa foi um quesito assinalado pela maioria
dos pesquisados (gráfico 17). Conforme mencionaram KEENAN e
FANALE (1989, p. 1080), a participação dessa pessoa,
contratada ou pertencente ao núcleo familiar para ser
treinada a assistir o paciente, é um dos fatores
determinantes na implementação e condução do plano de
cuidado à saúde do doente.
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Sim I
I

I
U [] Empresas prestadoras

oHospitais com A.O.

Não

o 2 4 6 8 10
Freqüência de respostas

Gráfico 17. Comparativo entre hospitais formadores e empresas
prestadoras, referente à admissão no programa vinculada à existência de
um cuidador (novembro, 1998).

b) Acompanhamento e Tempo de Permanência

o acompanhamento do paciente em sua residência
relaciona-se diretamente com a determinação da
responsabilidade técnica de condução do caso. Durante essa
fase, trabalha-se em função da definição dos recursos
envolvidos na prestação de serviços.

De acordo com o que foi apurado na pesquisa, a
Clínica Geral aparece como a especialidade médica mais
freqüente no atendimento domiciliar (gráfico 18). A

participação desse profissional é indiscutivelmente vital
na A.D.. No entanto, os artigos citados no referencial
teórico apontam duas situaçàes do cenário externo: a não
part.icipação ativa desse profissional ou o decréscimo de
sua atuação. GREENGOLD (1995, p. 35) admite que o médico se
afastou do contato com o paciente em sua casa, em parte,
por falta de aprendizado. O autor comenta que há um número
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restrito de professores capazes de ensinar a arte de tratar

o doente à beira do lei to
A propósito,

e dispensar
também em

cuidados em seu
domicílio. nosso país, foi

proclamada uma campanha de valorização do médico clínico,
cuj o trabalho é considerado fundamental no desempenho da
medicina (LANDINI,1998, p. 6).

Cirurgia

lt I

I

11 I
~

11 tiEmpresas prestadoras
~ C Hospitais com A.O.

;[ I
JI

Cllnica Geral

Pediatria

Ginecologia/Obstetrlcia

Outros

o 2 4 6 8 10 12

Freqüência de respostas

Gráfico 18. Comparativo entre as especialidades médicas utilizadas nos
programas de A.D. dos hospitais formadores e das empresas prestadoras
(novembro, 1998).

A responsabilidade da condução do caso no

domicílio foi atribuída, com maior freqüência, ao médico

particular
Conforme

do paciente, pelas empresas prestadoras.

mencionado anteriormente, as empresas

especializadas (de Enfermagem e Nutrição) , por não

possuírem médicos em seu quadro de pessoal, contribuíram
para aumentar esse índice.
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Em 5 dos 6 hospitais formadores com A.D., o
integrante do corpo clínico local foi apontado como
responsável pelo acompanhamento dos pacientes. Isso é
explicável em função dos programas pertencerem aos próprios
hospitais que o desenvolvem. Entretanto, houve um hospital
formador que citou o médico da UBS como o assistente dos
doentes selecionados para atendimento domiciliar. Este fato
sugere uma integração da rede de saúde da área que opera
essa atividade, revelando um vínculo mais estreito entre
UBS e hospital.

multidisciplinar
grupos: hospitais
profissões mais
técnico/auxiliar

foi
desenvolvido por uma

citado como característica
equipe
dos 2

o trabalho

formadores e empresas prestadoras. As
freqüentes foram: médico, enfermeiro e
de enfermagem. Em diferentes proporções

foram indicadas as demais categorias, conforme gráfico 19.

DIECKMANN (BARRIS, 1997, p. 6) menciona que os
serviços de home care trabalham com o profissional de
enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta
ocupacional, fonoaudiólogo. A principal diferença na
composição dessa equipe e a encontrada entre os resultados
do questionário realizado é a atuação ativa do médico na
A.D. das instituições pesquisadas. No entanto, existem
muitos relatos de programas que dispõem de atendimentos
médicos domiciliares, tais como canadenses (CLARFIELD e
BERGMAN, 1991), ingleses (AYLIN, MAJEED e COOK, 1996),
cubanos (BATULE e BATULE, 1985).
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Enfermeiro

Técnico/Auxiliar de enfermagem

Nutricionista

Médico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Psicólogo

Assistente social

Outros

1 J

I
][I

I

I

I J

~

I 1
11 C Em>resas prestadoras

C Hospitais comA.D.

I J

o 2 4 6 8 10 12 14
Freqüência de respostas

Gráfico 19. Comparativo entre profissionais que integram a equipe
multidisciplinar nos hospitais formadores e empresas prestadoras
(novembro, 1998).

A pesquisa

de saúdecomunitário

apontou do agente

equipe de

a presença

como participante da

acompanhamento do paciente sob cuidados domiciliares. O

hospi tal formador que possui esse profissional integra o

programa QUALIS (Qualidade Integral à Saúde). Trata-se de

uma iniciativa originária do PSF (Programa de Saúde da

Família) que, segundo COSTA (1998, p. 91), consiste na

combinação de dois programas do Ministério da Saúde: o

primeiro lhe deu o nome e o segundo refere-se ao PACS

(Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
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o PSF existe em Itaquera (São Paulo) há dois anos

e trabalha com equipes formadas por médico, enfermeira,

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O

PSF de Itaquera foi denominado QUALIS e responde pelo

acompanhamento de mais de 80000 pessoas. Em 1997, através

de uma ação conj unta entre o Ministério da Saúde e o

governo do estado de São Paulo, o programa expandiu~se para

novas áreas da cidade de São Paulo: Zona Norte e Parque São

Lucas.

o agente comunitário de saúde, membro da equipe

do PSF, é um cidadão pertencente a uma determinada área de

abrangência do programa, treinado para divulgar ações de

educação à saúde. Este programa está estruturado no modelo

assistencial centrado na saúde da família. As equipes

desempenham, entre outras, atividades de visita e

assistência domiciliar.

No desenvolvimento das tarefas de A. D., mui tas

vezes são efetuados procedimentos diagnósticos na própria

residência do paciente. O resultado da pesquisa demonstrou

que as empresas prestadoras disponibilizam, com maior

freqüênciá, coleta de exames laboratoriais, ultra-

sonografias e exames de raios-X.

A discussão que o AMERICANCOLLEGEOF PHYSICIANS

HEALTHand PUBLIC HEALTHCOMMITTEE(1986, p. 456) levantam

relati va ao uso de tecnologias e equipamentos médicos na

casa do paciente refere-se à necessidade de garantia de

segurança e eficácia na prática de determinados testes,

procedimentos ou terapias. Não há riscos se os serviços

forem prestados por profissionais treinados a executar suas

atividades com técnica e contando com uma estrutura de
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apoio qualificada. É preciso criar normatizações e
diretrizes que determinem quais procedimentos e tecnologias
médicas podem ser aplicadas no ambiente doméstico por
pessoal técnico e quais podem ser feitas pelo próprio
paciente ou familiar, após educação e treinamento.

A avaliação do tempo de permanência nos programas
de A.D. mostrou uma grande diversificação de respoitas. Os
índices apresentados pelas empresas prestadoras são muito
variáveis e os índices dos hospitais formadores com A. D.

não foram apresentados em alguns casos por falta de
levantamento e em outros, por não haver uma previsão. As
respostas são compatíveis com o que foi mencionado no
referencial teórico, ou seja, os clientes podem receber
cuidados em casa por semanas, meses ou mesmo anos.

Certas informações transcritas sucitaram dúvidas
quanto ao entendimento da pergunta por parte do pesquisado.
Por exemplo, o tempo de permanência para doenças agudas, de
2 dias, referido por uma empresa prestadora,

Essa permanência

representa um
complexidade
dificilmente

período muito curto,
bastante reduzida.

mesmo para um caso de

justificaria todo o investimento exigido de contato entre
empresa e paciente/familiar,· avaliação do domicílio,
locação de equipamentos. Outra situação que ficou pouco
caracterizada foi a informação assinalada como tempo de
permanência sem previsão. É possível que o dado não tenha
sido levantado ou que, uma vez admitido no programa, o
cliente possa permanecer por período indeterminado. De
qualquer modo, interessava saber um tempo médio, o que não
foi esclarecido.
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c) Vantagens e Dificul.dades

Humanização do atendimento e menor risco de
infecção hospitalar foram as vantagens da A. D. apontadas
com maior freqüência por todos os pesquisados. Estas também
foram as considerações da Portaria do Ministério da Saúde,
publicada no Diário Oficial da União em 2:6 de março de 1998

(anexo 6). O documento estabelece os requisitos para
credenciamento de hospitais e os critérios para a
realização de internação domiciliar no SUS. O conteúdo
apresenta os seguintes termos:

"Considerando que a internação domiciliar proporciona

a humanização do atendimento e acompanhamento de
pacientes cronicamente dependentes do hospital, e

Considerando que a adequada desospitalização

proporciona um maior contato do paciente com a família

favorecendo a sua recuperação e diminuindo o risco de

infecções hospitalares, resolve ...#

A redução de custos foi assinalada como vantagem
por todos os respondentes de empresas prestadoras. No caso
de hospitais formadores, este item não apresentou a mesma
importância, independente de possuírem serviços de A.D ..

O índice informado de redução de custos
apresentou variação ampla (de 13,3% a 70%), com média de
50%. O questionário não solicitava dados sobre a forma de
apuração destes custos. Pedia-se apenas a transcrição, se
houvesse, do índice de redução averiguado. Segundo KEENAN e
FANALE (1989), o desenvolvimento do home cere foi mui to
estimulado em função da contenção de custos .Os valores
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obtidos pela diferença entre custos dos cuidados
domiciliares e hospitalares mostram-se distintos, conforme
o grupo de doenças abordado. Este foi o resultado de uma
série de estudos publicados na Internet pela National
Association for Home Care (NAHC, 1997). Houve, por exemplo,
referência aos trabalhos de BACH et alo (1992) sobre
análise de custos de pacientes em ventilação mecânica e de
CLOSE et alo (1995) sobre quimioterapia para crianças com
câncer. Os índices de "economia" do home care em relação ao
hospital foi respectivamente de 67% e 20%.

Na literatura também são encontrados estudos de
custos comparativos, revelando resultados financeiramente
desfavoráveis ao home care, ou seja, demonstrando que o
custo do tratamento em casa pode superar o hospitalar.
Outros trabalhos mostram que os custos praticamente se
equivalem, ou apresentam um saldo modestamente positivo em
favor do home care (CAMPION, 1995).

RICH et alo citados por CAMPION (1995)
estabeleceram um programa de home care para pacientes
hospitalizados por insuficiência cardíaca congestiva. Neste
estudo, os resultados referentes a custos não evidenciaram
diferença entre hospital e residência. No entanto, houve
menos 44% de readmissões hospitalares entre os pacientes
acompanhados pelo programa do que entre os do grupo
controle. t provável que se tenha alcançado essa melhoria
em conseqüência dos cuidados dedicados à administração de
medicamentos e à dieta, da prática de mais exercícios e da
possibilidade de intervenção precoce em casos de sinais de
descompensação. Talvez isso explique o fato dos pesquisados
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indicarem a diminuição no número de reinternações como uma

importante vantagem do programa de A.D ..

A liberação de leitos hospitalares foi um item

freqüente, citado como vantajoso especialmente pelos

hospitais formadores sem A.D .. Aliás, esta foi a principal

justificativa apresentada por ocasião da implantação do PID

(Programa de Internação Domiciliar) pela SHS-Santos' (1994,

p. 2), sendo considerada uma forma de enfrentamento da

crise hospitalar diante da pouca disponibilidade de leitos.

Antes da Portaria 2.416 do Ministério da Saúde

não havia, no setor público, remuneração específica para a

internação domiciliar. Desde a sua publicação, esse grupo

de procedimentos foi incluído na tabela SIH-SUS (Sistema de

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde). Ainda

que se questione o valor a ela atribuído (R$ 12,80 por

dia), há que se considerar o avanço que esse ato

representa, principalmente para aqueles que já trabalham

com essa atividade ou que desejam implantá-la.

A observação das dificuldades assinaladas aponta

a "dificuldade de contratação de profissionais com formação

técnica e perfil para realizar A.D.", como o primeiro item

mais freqüente entre os hospitais formadores (com ou sem

A. D.) e o segundo, entre as empresas prestadoras. Este

resultado merece uma análise mais particularizada que será

feita adiante.

No caso das empresas prestadoras, a restrição de

cobertura imposta pelos convênios corresponde à dificuldade

mais freqüente. Conforme o mencionado no referencial

teórico, os limites de cobertura podem criar obstáculos a
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muitas famílias. O reflexo desse tipo de limitação, que
pode estar vinculada a tempo de permanência previamente
fixado ou a cobertura parcial de itens (medicamentos, por
exemplo), exige uma co-participação do paciente no
tratamento. Esta queixa está diretamente relacionada à

resistência do familiar aos custos repassados, mencionada
no item "outrasU dificuldades (tabela 5). Há, portanto, o
risco do tratamento tornar-se inviável para o paciente. É

por este motivo que a avaliação de resultados alcançados em
relação ao quadro admissional, citada no item 3.3., pode
ajudar o convênio na decisão de ampliar a cobertura de um
tratamento.

A segunda dificuldade mais freqüente entre os
hospitais formadores com A.D ~ é o acesso aos domicílios,
assinalada por apenas 4 das 11 empresas prestadoras. A
avaliação das condições do domicílio, assim como da
situação de acesso a ele, foi caracterizada como um dos
critérios de elegibilidade no item 3.2. que trata das
indicações e critérios de admissão.

É possível que o deslocamento das equipes dos
hospitais formadore,spara as residências dos pacientes seja
mais penoso por uma associação de fatores: infra-estrutura
disponível; condições sócio-econômicas menos favoráveis dos
pacientes, refletindo no local de moradia; equipe de A.D.
insuficiente, restringindo o número de visitas/dia .(vide
avaliação dos programas no item 4.2.1.).

A alta do programa foi considerada uma
dificuldade em 5 das 11 empresas prestadoras, não sendo
mencionada por nenhum dos hospitais formadores com A.D .. É

provável que essa resposta por parte das empresas tenha
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duas interpretações. Por um lado, pode estar vinculada à
restriçào de cobertura mencionada acima. Desse modo, se os
convênios trabalharem com um prazo fixado de tratamento,
sem chances de prorrogaçào, nào se pode garantir o alcance
dos resultados desejados pela equipe prestadora. Por outro
lado, pode significar que a família nào aceita se
desvincular do programa, por insegurança em cuidar do
paciente sozinha ou por não se interessar em assumir os
cuidados por falta de vínculos afetivos com o doente.

d) Formação

A avaliaçào das dificuldades entre os
respondentes das empresas prestadoras demonstrou que, na
opí.n i.ão deles, o mercado não oferece pessoas tecnicamente
qualificadas para trabalhar com A.D .. Curiosamente, esta é
também uma queixa dos hospitais formadores. Cabe perguntar
o que os formadores têm feito para minimizar a carência do
mercado.

De acordo com as respostas
hospitais formadores, 6 oferecem A.D ..
estes últimos, apenas 3 possuem
especialidades básicas participando
assistenciais

obtidas, dos 22
Ocorre que entre

residentes nas
das atividades

aprimoramento,
programa, dos

do programa. No que se refere ao
apenas 2 hospitais informaram possuir o

quais 1 trabalha com diferentes categorias
na área de A.D.. O outro formador oferece

A.D. no final de curso de graduaçào, para
profissionais
estágios de
interessados.
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Verifica-se, portanto, que ainda são poucas as
iniciati vas de programas de A. D. nos hospitais formadores
e, tal vez, o mais intrigante é que dentre os que já o
possuem nem todos oferecem especialização dessa atividade,
como estágio regulamentar, aos seus integrantes . Talvez
isso se explique pelos depoimentos encontrados no
preenchimento do item "outra" dificuldade, fazendo
referência à não compreensão do
possibilidades do programa, à
p6blico e à inércia institucional.

corpo clínico quanto às
inconstância do serviço

A intenção de desenvolvimento do programa por
parte dos hospitais sem A.D. foi manifestada por 8 das 16
instituições dessa categoria, objetivando, com maior
freqüência, a melhoria na qualidade da assistência e a
redução de custos. Demonstra-se um interesse em implantar a
atividade num espaço de tempo que não ultrapassa 1 ano, o
que não significa necessariamente que os graduados estarão
inseridos neste contexto.

Durante o I Simpósio Brasileiro sobre Modelos de
Assistência Domiciliar, realizado na cidade de São Paulo,
em agosto de 1998, foi debatido o tema referente à formação
dos profissionais. segundo os participantes da mesa, o
treinamento dos recursos humanos das empresas é feito
internamente na própria organização, antes de ir a campo.

CUNHA (1991, p. 35) diz que nosso país se
ressente de formação específica para atendimento
domiciliar. Essa afirmativa é válida, de modo geral, para
os profissionais de saúde e ,especificamente, para médicos
e enfermagem, categorias citadas com maior freqüência na
composição da equipe multidisciplinar pelos pesquisados.
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No caso da enfermagem, CUNHA menciona que no
Brasil há poucos registros de atividades de A.D .. Isso se
atribui a uma atuaçâo processada, na maioria das vezes, de
modo não formal. Os serviços são prestados por pessoal
auxiliar e ocupacional de enfermagem não fiscalizados. O
número de enfermeiros que vem desenvolvendo esse tipo de
atendimento
ligado a

é pequeno, porém
serviços privados

crescente e, geralmente,
ou a instituições nâo

governamentais.

Segundo STEEL, LEFF e VAITOVAS (1998, P. 898), os
médicos estâo muito pouco preparados para atividades
desenvolvidas na residência dos pacientes, porque sâo raras
as instituições acadêmicas que se propõem a habilitá-los
para atuar na área de home care. Quase rião se oferecem

.oportunidades de experiência em qualquer nível de
treinamento médico (acadêmico, pós-graduaçâo) e nâo se
promove instruçâo formal que possibilite ao médico saber
quando usar os serviços de home care e quais estâo
disponíveis.

A importância dada pelos autores à inclusâo de
treinamento em home care nos currículos das instituições
médicas, é aplicável à nossa realidade. Evidentemente que
essa iniciativa deve ser extensiva às demais organizações
acadêmicas, responsáveis pela graduaçâo e pós-graduaçâo de
categorias envolvidas na prestaçâo de cuidados
domiciliares.

109



-511 CONCLUSOES

I

J



CONCLUSÕES

Esse trabalho foi iniciado com o objetivo de
conhecer a situação da A.D. no estado de São Paulo, visando
dirigir o foco de atenção a dois principais aspectos: a
disponibilidade de programas de profissionalização de
graduados para essa atividade e o processo de prestação de
serviços. A partir do contingente de respostas fornecidas
pelos representantes das organizações pesquisadas, foi
possivel tecer as considerações que se seguem.

5.1. FORMAÇÃO

~iante dos resultados obtidos, pode-se concluir
que ainda há, no estado de São Paulo, poucas instituições
oferecendo treinamento na área de A.D., tanto para os
médicos quanto para os demais profissionais ligados à área
da saúde. Os motivos que explicariam essa realidade foram
assinalados no decorrer das respostas dos questionários e
serão explicitados adiante.
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A história da A. D. no Brasil, conforme já foi

mencionado, é recente, contando com cerca de trinta anos.

Nesse caso, pode-se inferir que os hospitais formadores

dispuseram de curto espaço de tempo para se organizar

academicamente, garantindo a extensào da profissionalizaçào

para esse programa. CRUZe GARCIA (1985, p. 35) julgam que,

em vista das características da atençào fornecida no

domicílio de um paciente, é necessário abandonar esquemas

tradicionais de formação e redirecionar ou readaptar os

planos atuais, o que demanda tempo.

Um agravante para essa situação de reorganização

curricular é o fato de que pouco se conhece dos resultados

produzidos pelos programas nacionais desenvolvidos. Talvez

por esse motivo, as possibilidades da aplicação do programa

não sejam bem compreendidas pelo corpo clínico. Desse modo,

sua instituição poderia significar urna medida desafiadora,

que muitos não estariam dispostos a enfrentar.

Não se pode dizer, no entanto, que a pouca

disponibilidade de pesquisas acadêmicas sobre A.D. seja um

pri vilégio brasileiro. Em artigo do AMERICANCOLLEGEOF

PHYSICIANS HEALTHand PUBLIC HEALTH COMMITTEE(1989, p.

1077), mencionou-se que é escassa a atenção dada à pesquisa

médica em home care. A ênfase dos trabalhos realizados

sobre o terna está voltada às investigações referentes à

contenção de cu~tos.

Nem todos os hospitais pesquisados que oferecem

A. D. possuem· esta atividade incluída formalmente na

programação acadêmica de seus residentes ou aprimorandos.

Não foi apurada a causa de nào se utilizar o profissional

em formação corno participante do programa. O fato é que
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existe uma carência de pessoal adequadamente treinado para
trabalhar no setor, o que se verifica nos resultados da
pesquisa.

SULLIVAN et aI. (1998) consideram o correto
entendimento dos serviços de home care essencial aos
médicos de família e aos residentes que trabalham com
idosos. A qualidade dos serviços oferecidos depende dessa
compreensão e está diretamente vinculada à prática. O
artigo desses autores publica as recomendações curriculares
estabelecidas para treinamento dos residentes em home care.

Trata-se de uma tarefa elaborada pela Society of General
Internai Medicine (SGIM) Task Force on Geriatric Medicine,
com a colaboração de membros da Society of Teachers of
Family Medicine (STFM) e da American Geriatrics Society

conteúdos curriculares,
Foram definidos: objetivos,

estratégias de instrução e
(AGS) Education Committee.

estratégias de avaliação. Uma das recomendações adicionais
do documento é a definição do papel do residente como
participante ativo e nunca limitado apenas à observação.

Na área de enfermagem, CUNHA (1991, p. 39) propõe
a organização de um Serviço de Assistência Domiciliária de
Enfermagem (SADE), vinculado a hospital. Seus objetivos
contemplam a capacitação de profissionais da área de saúde
e a realização de pesquisas científicas.

Essa é a tônica que orienta o NADI do
H.C.F.M.U.S.P., conforme relatos do Dr. Toshio Chiba, em
sua participação no I Simpósio Brasileiro sobre Modelos de
Assistência Domiciliar,
de profissionais para
oferecidos aos médicos

discutindo a respeito da formação
atuar em A.D. Além de programas

residentes, o Núcleo inclui a
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especialização de assistentes
fisioterapeutas e odont6logos.

sociais, enfermeiros,

Ainda são poucos os hospitais formadores com A.D.
que se propõem a treinar profissionais, favorecendo a
atenção das necessidades do mercado quanto à demanda de
recursos humanos qualificados para essa atividade. São
notáveis, portanto, as iniciativas que vêm sendo fomentadas
para se introduzir possibilidades de tr:einamento desde a
fase de graduação.

5.2. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A organização do modelo de prestação de serviços
desenvolvido tanto pelos hospitais formadores com A.D.
quanto pela,s empresas prestadoras pesquisadas seguem uma
estrutura semelhante, mesmo trabalhando com realidades
diferentes.

acompanhamento do paciente

significa dizer que essas
de indicação, admissão e

e trabalham com equipe

Estrutura semelhante
instituições têm seus sistemas

multidisciplinar, contando com a participação do médico
para conduzir o caso. Dessa forma, o envolvimento do
profissional médico levantado como um dos problemas do home

care em certas sociedades americanas e européias, não se
caracteriza como tal no dia a dia de nossa prática. O
problema que se enfrenta reside justamente na falta de
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treinamento do profissional disponível no mercado para
trabalhar com essa atividade.

Não foram investigados detalhes da infra-
estrutura dos hospitais formadores com A.D., visto que o
maior objetivo junto a essas organizações era conhecer o
modo pelo qual os profissionais em formação participavam
nos programas de A.D .. Alguns, entretanto, revelaracicertas
dificuldades como escassez de recursos humanos; não
disponibilidade de atendimento da equipe durante vinte e
quatro horas; precariedade de recursos, como transporte,
por exemplo.

Talvez um modo para superar alguns dos obstáculos
seja o estabelecimento de parcerias, à semelhança daquelas
mencionadas por dois dos pesquisados, isto é, o programa
desenvolvido permite agregar à equipe a figura do agente
comunitário de saúde, além de contar com profissionais
alocados em UBS's. É importante também reunir os resultados
alcançados e divulgá-los dentro e fora da própria
instituição.
entrada de
representar

Pode ser que essa
mais recursos para

a otimização do seu

atitude não
o programa,
uso, diante

signifique
mas pode

do melhor
conhecimento de suas características.

No caso das empresas prestadoras, observou-se que
elas oferecem suporte de atendimento vinte e quatro horas
para casos de emergência, serviços de remoção e de
diagnose. Os recursos de transporte e diagnósticos são, na
maioria das vezes, terceirizados. Isso, por um lado,
viabiliza a disponibilidade de tecnologia mais moderna na
prestação de serviços, pois o custo do tratamento
certamente seria mais elevado se a empresa fosse obrigada a
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comprar todo o material necessário e promover sua
manutenção e atualização. Por outro, exige que as empresas
desenvolvam critérios rigorosos de avaliação dos
contratados, de modo a assegurar um atendimento de
qualidade.

Outro aspecto verificado é que os hospitais
formadores, contam com dificuldades financeiras para
prestar os serviços de A.D .. Em contrapartida, as empresas
privadas, financiadas por particulares ou por convênios,
precisam lidar com as restrições de cobertura, quando
atendem casos de pacientes conveniados. A conseqüência mais
grave desses fatores limitantes é o prejuizo da atenção a
que o cliente (consumidor) pode estar sendo submetido.
Reforça-se mais uma vez a importância de se trabalhar com a
avaliação do processo de atendimento, como forma de
aprimorar os cuidados dispensados ao paciente e de negociar
as necessidades detectadas junto aos financiadores.

Um dos maiores questionamentos quanto aos
cuidados domiciliares reside na abordagem do custo. Esse
item foi apontado como uma das principais vantagens pelas
empresas prestadoras e como um dos fatores motivadores de
implementação do programa em hospitais sem A.D ..

Há os que defendem a redução do custo do
tratamento realizado em casa, quando comparado com o
hospitalar. Há os que afirmam não haver diferença e os que
consideram a A.D. mais dispendiosa que o tratamento
hospitalar. Existem também os que questionam se os custos
reduzidos para o financiador não acabam incidindo como
acréscimo nas despesas do paciente/familiar, principalmente
referindo-se a gastos efetuados com alimentação, troca de

116



CONCLUSÕES

roupas, entre outros. O que se conciui de toda essa
polêmica é que ainda não se dispõe de critérios uniformes
para estabelecer os custos desse tipo de prestação de
serviços. Cada empresa define seus parâmetros e estima seus
índices. A criação de indicadores pode esclarecer qual das
correntes acima estão certas. Talvez todas, pois o

resultado pode estar vinculado a grupos de doenças ou à

particularidade de cada caso. Por enquanto, conforme
citaram KEENAN e FANALE (1989, p.1081), o home care deve
ser julgado pelos seus próprios méritos no que diz respeito
a qualidade, adequação e eficácia. A partir daí, a

sociedade e o consumidor, em particular, podem julgar se os
custos são razoáveis.

"Muitas pessoas acredi tam que recebendo cuidados
apropriados, os pacientes se recuperam mais rapidamente em

.::-

suas próprias casas do que em outro lugar qualquer. Embora
haja pouca evidência científica que substancie tal crença,
numerosos artigos fazem rei erénci.e à grande satisfação de
pacientes e seus familiares com o home care." (AMERICAN

, COLLEGE OF PHYSICIANS HEALTH and PUBLIC COMMITTEE, 1986,
p.455).

Essa afirmativa corrobora os resultados apurados
na pesquisa que apontou unanimidade entre os respondentes
ao mencionar a humanização da atenção, juntamente com o
menor risco de infecção hospitalar, como as principais
vantagens do programa. Dessa forma, frente ao grupo
investigado no estado de São Paulo, a avaliação do programa
revelou pontos positivos mesmo entre aqueles que ainda não
o possuem.

117



CONCLUSÕES

Fica, portanto, o desafio aos hospitais
formadores de preencherem essa lacuna detectada de carência
de profissionais tecnicamente qualificados para trabalhar

com A.D .. Às instituições prestadoras de A.D., hospitalares
ou empresas privadas, fica a recomendação de se tentar

atender a vontade do cliente, ou seja, o cuidado à saúde
dispensado em suas casas com segurança e qualidade
(CAMPION, 1995, p. 1214).
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ANEXO 1

LISTA DE HOSPITAIS COM RESIDÊNCIA MÉDICA NAS ESPECIALIDADES_RÁSICAS E
AS ÁREAS DE APRIMORAMENTOCORRESPONDENTES, CONFORMEDADOS .FORNECIDOS

PELA. FUNDAP

Governo Federal
1.Universidade Federal de São Paulo/EPM

social, terapia ocupacional)
(fisioterapia,. serviço

Governo de São Paulo
2.Associação Hospital de Cotia
3.Casa de Saúde Santa Marcelina (psicologia)
4.Complexo Hospitalar do Mandaqui
5.Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP (todas as previstas)
6.Fac. de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes
7.Fac. de Medicina da USP (todas as previstas)
8.Fac. de Medicina da Universidade de Taubaté
9.Fac. de Medicina de Botucatu-UNESP (todas as previstas)

10. Fac ..de Medicina de Jundiaí
11.Fac. de Medicina de Marília (enfermage" psicologia, serviço

social)
12.Fac. de Medicina de Sorocaba-PUC SP/CHS
13.FundaçãoFaculdade de Medicina S.José do Rio Preto (fisioterapia,

fonoaudiologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional)
14.Hospital do Servidor Público Estadual (enfermagem, fonoaudiologia,

psicologia, serviço social e terapia ocupacional)
15.Hospital e Maternidade Dr. Celso Pierro-PUCCAMP (psicologia e

terapia ocupacional)
16.Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (fisioterapia,

fonoaudiologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional)
17.Hospital Guilherme Álvaro (enfermagem, fonoaudiologia, psicologia e

serviço social)
18.Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Prefeitura de São Paulo
19.Hospital do Servidor Público Municipal

Instituições Particulares
20.Fac. de Medicina Universidade Santo Amaro UNISA
21.Fac. de Medicina Bragança Paulista-USF
22.Fac. de Medicina Catanduva
23.Fac. de Medicina ABC
24.Hospital Ana Costa
2S.Hospital e Maternidade Jundiaí
26.Sociedade Beneficente Centro Médico de Campinas

OBS. Áreas de aprimoramento previstas: enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.
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ANEXO 2

LISTA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR

I.AD Assistência Domiciliar
2. Associação de Médicos São Paulo - BLUE LIFE

3. Dal Ben Enfermagem Especializada

4. GANEP Grupo de Apoio

5. Golden Med
6. Hospi talar Assunção

7. Rome Doctor

8. Master Nursing
9.MED-LAR Internações Domiciliares

10.Paracelsus Health Resources

ll.Procare Cuidados Profissionais
I2.SEEN Serviços Especializados em Saúde S/C Ltda.
l3.SEFISIN Serviço de Fisioterapia Integrado S/C Ltda.
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ANEXO 3

Questionário destinado aos hospitais formadores de profissionais de saúde,
referente à prática de atenção domiciliar:

Instruções: Para as questões de múltipla escolha, favor assinalar todas as alternativas que
considerar adequadas.

IDENTIFICAÇÃONome: _

Formação superior:

-'-'--Curso: _

Formação em administração hospitalar:
Tempo na instituição: _

Cargo atual: _

sim ( ) não ( ) Data de . conclusão:

sim ( ) não( )

RELAÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - ATENÇÃO DOMICILIAR

1. Possui serviço de atenção domiciliar?
( ) sim
( ) não
Em caso negativo, passe para a pergunta nO.18

2. O financiamento deste programa é:
( ) público
( ) privado
( ) misto

3. A categoria de paciente atendido, segundo a forma de pagamento, é:
( ) particular
( ) conveniado
( ) SUS

4. O serviço de atenção domiciliar oferecido é:
( ) próprio
( ) contratado. Qual? '-- _

5. Quem requisita a entrada do paciente no programa de atenção domiciliar?
( ) médico do cliente
( ) médico do convênio
( ) profissional não médico do convênio
( ) próprio cliente ou familiar
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6. Quais as especialidades médicas contempladas no programa de atenção domiciliar da
empresa?
( ) Pedie+ria
( ) Clínica geral
( ) Cirurgia
( ) Ginecologia e Obstetrícia
( ) outras especialidades. Quais? _

7. Qual a classificação da clientela atendida quanto à duração do processo de doença?
( ) agudo
( ) crônico
( ) ambos os casos '....
Obs.: Consideram-se crônicos os casos com atenção domiciliar superior a seis meses e/ou
pacientes com vários episódios de agudização da doença.

8. Qual o tempo médio de permanência geral dos pacientes em atenção domiciliar? _

9. Qual o tempo médio de permanência dos pacientes com doenças crônicas? -------

10. Qual o tempo médio de permanência dos pacientes com doenças agudas? -------

11. Quem é o médico responsável pela conduta domiciliar?
( ) próprio da empresa contratada
( ) particular do paciente
( ) integrante do corpo clínico do hospital

12. Quais os profissionais que integram a equipe de atendimento ao paciente em sua
residência:
( ) médico
( ) enfermeiro
( ) técnico/auxiliar de enfermagem
( ) psicólogo
( ) fisioterapeuta
( ) fonoaudiólogo
( ) assistente social
( ) nutricionista
( ) outros. Quais? _

13. O programa de residência médica contempla a participação dos residentes nas atividades r
de atenção domiciliar como estágio regulamentar? L

( ) sim ,I

( ) não
Quais especialidades médicas participam? ..:...... _

n
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14.Como é a forma de participação do residente nas atividades?
( ) observador
( ) assistencial
( ) não participa

15. Possui programa de aprimoramento em áreas não médicas?
( ) sim
( ) não

16. O programa de aprimoramento profissional contempla a participação dos aprimorandos nas
atividades de atenção domiciliar como estágio regulamentar?
( ) sim
( ) não
Quais profissionais (categorias) participam? --

17.Como é a forma de participação do aprimorando nas atividades?
( ) observador
( ) assistencial
( ) não participa

18. Quais as principais vantagens da assistência domiciliar?
( ) redução de custo, média de __ %
( ) diminuição no número de reinternações
( ) humanização da atenção
( ) menor risco de infecção hospitalar
( ) liberação de leitos hospitalares
( ) reforço do vínculo familiar
( ) outros. Quais? _

19. Quais as principais dificuldades na prestação de assistência domiciliar?
( ) resistência do paciente
( ) não colaboração do familiar
( ) desvinculação do cliente do programa (alta)
( ) constrangimento do cliente e/ou familiares ao receber uma equipe de saúde em sua casa
( ) dificuldade de acesso aos domicílios
( ) restrições de cobertura dos convênios (medicamentos, materiais, tempo de permanência)
( ) custos elevados do programa referentes aos recursos humanos .
( ) custos elevados do programa referentes à infra-estrutura (equipamentos, medicamentos,

materiais e transporte)
( ) dificuldade de contratação de profissionais com formação técnica e perfil para realizar

assistência domiciliar
( ) outros. Quais? _

\l
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20. Caso não possua serviço de atenção domiciliar, pretende desenvolvê-lo?
( ) sim
( ) não

21. Em caso positivo, quais os motivos determinantes para esta iniciativa? _

22. Qual a previsão de implantação do programa? -'- _

23. Em caso de possuir o serviço, faça, por favor, uma avaliação do seu funcionamento.
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ANEXO 4

Questionãrio destinado aos prestadores de serviços de assistência domiciliar:

Instruções: Para as questões de múltipla escolha, favor assinalar todas as alternativas que
considerar adequadas.

IDENTIFICAÇÃO
Nome: _

Formação superior:

_I_l_-
Curso: _

Formação em administração hospitalar: sim ( ) não ( )

sim ( ) não ( ) Data de . conclusão:

Tempo na instituição: _

Cargo atual: _

MODELO DE ATENÇÃO:

1. Qual a categoria de paciente atendido, segundo a forma de pagamento?
( ) particular
( ) conveniado
( ) SUS

2. Quem requisita a entrada do paciente no programa de assistência domiciliar?
( ) médico do paciente
( ) médico do convênio
( ) profissional não médico do convênio
( ) próprio paciente ou familiar

3. A admissão do paciente no programa de assistência domiciliar está, obrigatoriamente,
vinculada à existência de um cuidador (parente elou responsável que dá suporte ao
trabalho da equipe técnica)?
( ) sim
( ) não

4. Qual a classificação da clientela atendida quanto à duração do processo de doença?
( ) agudo
( ) crônico
( ) ambos os casos
Obs.: Consideram-se crônicos os casos com assistência domiciliar superior a seis meses
elou pacientes com vários episódios de agudização da doença.

5. Qual o tempo médio de permanência geral dos pacientes em assistência domiciliar? _

6. Qual o tempo médio de permanência dos pacientes com doenças crônicas? _
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7. Qual o tempo médio de permanência dos pacientes com doenças agudas? _

8. Quais as especialidades médicas contempladas no programa de assistência domiciliar da
empresa?
( ) Pediatria
( ) Clínica geral
( ) Cirurgia
( ) Ginecologia e Obstetrícia
( ) outras especialidades. Quais? --:- _

9. Quem é o médico responsável pela conduta domiciliar?
( ) próprio da empresa
( ) particular do paciente
( ) integrante do corpo clínico do hospital de origem (em caso de alta hospitalar para

continuidade de tratamento no domicílio)

10. Quais os profissionais que integram a empresa para o atendimento do paciente em sua
residência:
( ) médico
( ) enfermeiro
( ) técnico/auxiliar de enfermagem
( ) psicólogo
( ) fisioterapeuta
( ) fonoaudiólogo
( ) assistente social
( ) nutricionista
( ) outros. Quais? _

11. A cobertura da assistência oferecida está disponível durante 24 horas, para responder a
casos de emergência?
( ) sim
( ) não

12. Dispõe de ambulância, própria ou contratada, para o transporte de pacientes?
( ) sim, uma
( ) sim, mais de uma. Quantas? __
( ) não

13. A empresa dispõe de equipamentos para a realização de exames diagnósticos no
domicílio?
( ) coleta laboratorial
( )
()
( )

raios-X
ultra-sonografia
outros. Quais? -:-- L--
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14. Quais as principais vantagens apontadas pela empresa, tendo em vista esta modalidade
de atendimento?
( ) redução de custo, média de __ %
( ) diminuição no número de reintemações
( ) humanização da atenção
( ) menor risco de infecção hospitalar
( ) menor necessidade de manter uma equipe numerosa para atendimento no hospital
( ) reforço do vínculo familiar
( ) outros. Quais? _

15. Quais as principais dificuldades encontradas pela empresa na prestação de assistência
domiciliar?
( ) resistência do paciente
( ) não colaboração do familiar
( ) desvinculação do cliente do programa (alta)
( ) constrangimento do cliente elou familiares ao receber uma equipe de saúde em sua

casa
( ) dificuldade de acesso aos domicílios
( ) restrições de cobertura dos convênios (medicamentos, materiais, tempo de

permanência)
( ) custos elevados do programa referentes aos recursos humanos
( ) custos elevados do programa referentes à infra-estrutura (equipamentos,

medicamentos, materiais e transporte)
( dificuldade de contratação de profissionais com formação técnica e perfil para realizar

assistência domiciliar
outros. Quais? _
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ANEXO 6
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São Paulo, 10 de setembro de 1998

limo. Sr.
Nome completo
Função

Nome da empresa

Como médica e aluna do Curso de Mestrado em Administração de Empresas da

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas,estou,

atualmente, desenvolvendo estudos para elaborar minha dissertação, cuja orientadora é a

Prof" Ana Maria Malik. O tema que elegi para este fim refere-se à análise da prestação de

Assistência Domiciliar (ou Home Care).

O objetivo do estudo é conhecer os serviços de assistência domiciliar localizados no

Estado de São Paulo, de natureza pública e privada. Interessa também saber o que pensam os

dirigentes de hospitais formadores de profissionais da saúde e de empresas contratantes desta

mão-de-obra, a respeito desta modalidade de atenção.

Sua resposta ao questionário é muito importante, uma vez que o assunto tem sido alvo

de muitas discussões, especialmente, quanto às suas indicações, vantagens e desvantagens.

O seu posicionamento contribuirá para o encaminhamento do tema envolvendo respostas a

questões práticas.

O questionário é composto de perguntas abertas e de múltipla escolha (uma ou mais

alternativas poderão ser assinaladas por questão). Peço a gentileza de encaminhar a resposta

pelo FAX 284-1789 , em nome de Lucila Pedroso da Cruz, PROAHSAlFundação Getulio

Vargas, 5° andar, num prazo de quinze dias a contar da data do recebimento do mesmo.

Desde já agradeço sua colaboração e me coloco à disposição para esclarecimentos

pelos telefones (011 )282-4788 r. 237 (das 8 às 14 h) ou (011 )273-0613.

Atenciosamente

Lucila Pedroso da Cruz


