Márcia Gomes Braz

ELEGIBILIDADE CLÍNICA PARA O HOME CARE:
o mérito de um instrumento de avaliação

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação da Fundação Cesgranrio,
como requisito parcial para obtenção do
título de Mestre em Avaliação

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro
Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot

Rio de Janeiro
2013

B794e

Braz, Márcia Gomes.
Elegilibilidade clínica para o home care: o mérito
de um instrumento de avaliação / Marcia Gomes Braz.
– 2013.
74 f.; 30 cm.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro
Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot
Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) –
Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2013.
Bibliografia: f. 64-65.
1. Serviços de cuidados de saúde domiciliares. 2.
Home health care - Avaliação. I. Castro, Gilberto Mendes
de Oliveira. II. Elliot, Ligia Gomes. III. Título.
CDD 362.14

Ficha catalográfica elaborada por Anna Karla S. da Silva (CRB7/6298)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
desta dissertação.

Assinatura

Data

Dedico esta Dissertação a minha mãe e
ao meu pai (in memoriam) por tudo que
fizeram por mim, ao meu querido marido,
pelo carinho, pelo cuidado, pelo apoio e
incentivo de sempre, e à minha filha
amada, pelo seu amor, pela sua força,
pelas palavras certas no momento certo e
pela sua tolerância por todo o tempo que
tive que subtrair do nosso convívio.

“Não sei”... se a vida é curta ou longa
demais para nós,
Mas sei que nada do que vivemos tem
sentido, se não tocarmos o coração das
pessoas.”
(Cora Coralina)

AGRADECIMENTOS
À Prof.ª Dr.ª Lígia Gomes Elliot pela sua disposição em repartir tantos
conhecimentos, pela sua doçura, pela sua força e maestria em nos ajudar a construir
alguns de nossos sonhos.
Ao Prof. Dr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro pelo exemplo de força,
perseverança e determinação em continuar a repartir conosco a dimensão de seus
conhecimentos.
Ao Prof. Dr. Renato Peixoto Veras, pela admiração eterna que dedico a este mestre
da Geriatria e Gerontologia e por toda a dedicação que ele direciona aos idosos
deste país.
Ao Prof. Dr. Jorge Ferreira da Silva que, ao ser subtraído do nosso convívio
acadêmico, pôde se transformar no meu mais nobre paciente a quem eu dedico a
melhor parte deste estudo.
À Prof.ª Dr.ª Lígia Silva Leite pela sua eloquência, pela sua objetividade, pela
facilidade de se comunicar com o ser chamado Aluno e, sobretudo, por tudo que
este tema em estudo pode significar para ela.
À dupla muito querida de secretários do Mestrado Valmir Marques de Paiva e Nilma
Gonçalves Cavalcante, esta minha colega de turma, pela atenção, gentileza em
seus atendimentos e momentos compartilhados de muitas gargalhadas.
Aos meus colegas de curso que me apoiaram e auxiliaram com suas experiências,
sobretudo, pelo privilégio de compartilhar tantos ensinamentos com toda a equipe do
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).
A minha família direta e estendida, aos meus amigos, ao meu marido e a minha
filha, pela paciência, pelo incentivo, pelo acolhimento, pelo respeito e por todo o
amor que nos une, um obrigado muito especial e um pedido de desculpas por todo o
tempo que gostaríamos de estar juntos, mas não foi possível... Mas agora será!!!
Aos meus queridos amigos e companheiros, parceiros desta atividade tão dinâmica,
que exige de nós um tempo e uma dedicação que quase se apropria do sentido da
nossa própria vida. Dedico a vocês todo o meu respeito e admiração.
A Pronep, a seu corpo diretivo e a maravilhosa equipe de trabalho, que sempre me
apoiaram ao longo de 17 anos, onde me foi dada a chance de auxiliar na construção
de um modelo de assistência tão importante para a nossa sociedade.
A todos os parceiros envolvidos com o atendimento domiciliar, sobretudo aos
pacientes e seus familiares, que me deram a oportunidade de aprender, exercitar,
implantar, desenvolver, sorrir e chorar por todas as chances de melhorar a cada dia,
mas com a certeza que tudo foi e sempre será feito a favor do bem viver até quando
é possível e Deus assim permitir.

RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar o mérito de um instrumento de avaliação
elaborado pela Associação Brasileira das Empresas de Internação Domiciliar
(Abemid) utilizado para julgar a elegibilidade e a complexidade clínica de pacientes
com potencial indicação de terem o seu tratamento de saúde continuado em
ambiente domiciliar. O mérito do instrumento foi julgado na forma como ele se
apresenta atualmente, por meio de um processo avaliativo centrado nos
especialistas. Foi elaborado e aplicado um questionário a 40 especialistas da área
de atendimento para julgar a utilidade e a importância do instrumento, focalizando a
adequação, a suficiência e a consistência de seus critérios, de seus itens de
avaliação e de suas regras de pontuação. Os resultados deste estudo levaram a
concluir que o referido instrumento de avaliação elaborado pela ABEMID é de
grande importância e utilidade para o fim a que se destina. Entretanto, apesar de
mais de 10 anos de utilização, somente através deste processo avaliativo foi
possível registrar a opinião de especialistas que apontaram a necessidade de
reformular alguns componentes utilizados em sua estrutura técnica, propondo a
exclusão e inclusão de critérios, itens de avaliação e regras de pontuação. A
necessidade de reformular os indicadores que compõem o atual instrumento e a
proposta de elaboração de um novo instrumento recomendado pelos especialistas,
foram baseadas na possibilidade de facilitar a sua aplicabilidade e de orientar melhor
a transferência do cuidado técnico para o cuidado informal no momento em que o
paciente já não mais necessita da atuação direta de profissionais, bastando apenas
serem cuidados por cuidadores informais. Esta proposta de reformulação
recomendada pelos especialistas será analisada pela autora, em um estudo
posterior, que se utilizará de uma avaliação de impacto quando, além do mérito,
serão considerados os resultados alcançados a partir da aplicabilidade do novo
instrumento na prática. Neste sentido, a partir da avaliação de mérito e futuramente
de impacto, o processo de validação desta ferramenta de avaliação dos critérios de
elegibilidade na assistência domiciliar poderá ser processado.
Palavras-chave: Cuidados de saúde domiciliares. Instrumento de Avaliação.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the merits of the assessment tool developed by the
Brazilian Association of Home Care (Abemid) used for trial eligibility and clinical
complexity of patients with a potential indication of having your health care continued
in the environment household. The merit of such an assessment tool ABEMID was
judged in its present form through a process evaluation focused on specialists and
adapted the model Worthen, Sanders and Fitzpatrick (2004). To this end, we
designed and applied a questionnaire answered by 40 experts in the field of home
care. They were asked to judge the usefulness and importance of this instrument for
studying the adequacy, sufficiency and consistency of its criteria, its evaluative items
and its scoring rules. The results of the merit of the instrument led to the conclusion
that the assessment tool developed by ABEMID is very important and useful for the
purpose it is intended. However, despite more than 10 years of use, it was possible,
by registering the opinion of experts, to identify the need to redesign some of the
components used in its technical structure, to propose the inclusion and exclusion of
different criteria for assessment items and scoring rules. The need to restructure the
indicators that make up the current instrument and the proposed development of a
new instrument, recommended by experts, were based on the possibility to facilitate
its applicability and better target the transition of patients from high level technical
care to informal care at the time the patient no longer requires the direct intervention
of professionals, and could be cared for by informal caregivers. This recast proposal
recommended by the experts will be analyzed by the author in a later study, which
will be held through the impact assessment of this same instrument. In this new
evaluation process will evaluate the results achieved from the applicability of the new
instrument in practice. In this sense, from the judgment of merit and subsequently
impact the validation process of this tool developed by ABEMID can be processed.
Keywords: Home Health Care; Assessment Instrument.
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1 HOME CARE: UM NOVO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE
A atenção domiciliar à saúde é um modelo de atendimento em processo de
expansão por todo o Brasil e desponta com uma nova proposta de cuidado: a de
cuidar de um paciente em sua própria residência, levando para o seu domicílio
condições de atendimento, tecnologias e recursos para apoiar a melhor evolução do
seu quadro clínico dentro dos limites impostos pela própria doença.
Considera-se fundamental que, embora seja um tipo de atendimento
desenvolvido em um ambiente extra institucional, deve ser mantido dentro de um
caráter técnico-científico que garanta além de um tratamento seguro, o apoio
educativo necessário à independência do paciente para o seu auto cuidado, bem
como daquele que cuida, possibilitando desta forma a continuidade dos cuidados
necessários à manutenção da vida do paciente.
1.1

A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOMICILIAR COMO
ALTERNATIVA PARA AS ATUAIS NECESSIDADES DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO
O modelo de atendimento domiciliar, também chamado pelos americanos de

Home Health Care, foi criado nos Estados Unidos, no início da década de 80,
quando do surgimento da epidemia de síndrome da imunodeficiência adquirida
(Sida). A grande incidência de pacientes acometidos pela síndrome, especialmente
na costa oeste americana, e a indisponibilidade de leitos hospitalares para o
tratamento daqueles que necessitavam de hospitalização, forçaram o surgimento de
um modelo alternativo de atenção à saúde.
O Brasil, seguindo uma tendência mundial, tem passado por um importante
processo de transição demográfica desde a década de 60, acentuado pela queda na
fecundidade e pelo aumento do número de idosos, cujas projeções apontam uma
duplicação de 8% para 15% nos próximos 20 anos (SUS, [2013?]).
Segundo Veras, (2009, p. 17),
O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 1960, para
7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008 - um aumento de quase
700% em menos de 50 anos. Consequentemente, doenças próprias
do envelhecimento passaram a ganhar maior expressão no conjunto
da sociedade.
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Esta progressiva transição demográfica brasileira, aliada à equivocada cultura
da hospitalização como porta de entrada do sistema de saúde, aponta para um
grande problema que o seguimento da saúde vem sofrendo em paralelo ao
envelhecimento da população que é o aumento significativo das doenças crônicas e
incapacitantes. Estas, aliadas a outras comorbidades peculiares a faixa etária
avançada, vêm aumentando de forma impactante o tempo médio de permanência do
paciente no hospital, o que contribui sobremaneira para o grande colapso na oferta
dos leitos hospitalares e, com a mesma intensidade, para o progressivo aumento de
custos na assistência.
Anderson

(1986,

apud

DUARTE;

DIOGO,

2000)

cita

que

estudos

internacionais têm demonstrado que as intervenções na assistência domiciliar
equivalem a um terço do custo das intervenções realizadas comparativamente em
ambiente hospitalar.
Doenças incapacitantes como o Acidente Vascular Cerebral (AVC), infartos
severos, demência, doença de Parkinson, doenças pulmonares crônicas ou
osteoarticulares são apenas alguns exemplos de enfermidades que surgem com a
longevidade e implicam uma drástica limitação do indivíduo, tornando-o dependente
de cuidados e de acompanhamento constante.
Um dos resultados desta realidade é a maior procura dos idosos por serviços
de saúde. As internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação
do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias. Desta forma, o
envelhecimento populacional se traduz em maior carga de doenças na população,
mais incapacidades e aumento do uso dos serviços de saúde.
Na maioria dos casos, após uma fase crítica normalmente controlada nos
hospitais, os pacientes apresentam um quadro de estabilização e não necessitam
mais permanecerem internados no hospital. No entanto, mantêm um alto grau de
dependência para as funções mais básicas. É neste momento que, por várias
razões, se começa a avaliar a possibilidade de se dar continuidade aos cuidados em
um ambiente extra institucional, pois muitos pacientes permanecem no hospital
ocupando um leito por continuarem a necessitar de cuidados e serviços que
poderiam seguramente ser realizados no domicilio.
A permanência alongada de um paciente no hospital, sem que necessite
diretamente de cuidados técnicos e tão somente de cuidados básicos de
manutenção da vida diária, tem causado um forte impacto no processo de
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gerenciamento da saúde. As dificuldades deste gerenciamento estão relacionadas
ao aumento dos riscos de infecção hospitalar, ao esgotamento dos leitos
hospitalares e ao aumento dos custos na assistência.
Esta realidade pode se agravar muito devido à tendência global de aumento
da idade da população para os próximos 20 anos, o que torna o segmento da saúde
carente de outras alternativas de atendimento.
Segundo Veras (2009), o prolongamento da vida é uma aspiração de
qualquer sociedade. No entanto, só pode ser considerado como uma real conquista
na medida em que se agregue qualidade aos anos adicionais de vida. Assim,
qualquer política destinada aos idosos deve levar em conta a capacidade funcional,
a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado e de autossatisfação,
através de monitoramento das condições de saúde, com ações preventivas e
diferenciadas de saúde e de educação, com cuidados qualificados e atenção
multidimensional e integral.
De acordo com Duarte e Diogo (2000), o desenvolvimento tecnológico, o
envelhecimento da população, o aumento da demanda por serviços e a escassez de
leitos hospitalares e de recursos na área da saúde, são fatores que contribuem
sensivelmente para o incremento de modelos alternativos de assistência à saúde.
Neste sentido, políticas públicas surgem no Brasil, ainda que pontuais e
desarticuladas, como estratégias de enfrentamento para minimizar os agravos à
saúde e os problemas sociais, culturais, políticos e econômicos decorrentes do
envelhecimento populacional, das doenças e das sequelas incapacitantes.
O Ministério da Saúde incluiu a saúde do idoso como item prioritário
na agenda de saúde do País, promulgando uma nova política
nacional de saúde da pessoa idosa que objetiva, no âmbito do SUS,
garantir atenção integral à saúde da população idosa, enfatizando o
envelhecimento saudável e ativo baseada no paradigma da
capacidade funcional, abordada de maneira multidimensional,
entretanto o efeito prático ainda não foi observado. (VERAS, 2009,
p. 550).
Os modelos vigentes se mostram ineficientes e de alto custo. Assim,
tornam-se necessários novos métodos de planejamento e gerência,
pois a prestação dos cuidados reclama estruturas criativas e
inovadoras, com propostas de ações diferenciadas, de modo que o
sistema ganhe eficiência e o idoso possa usufruir integralmente os
anos proporcionados pelo avanço da ciência. (VERAS; CALDAS,
2004, p. 423).
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O fato é que evidências apontam urgência de mudanças no cuidado à
população idosa e aos incapacitados por doenças crônicas e degenerativas.
Atualmente, tanto na iniciativa pública, quanto na privada, já se percebe um
crescente movimento para o retorno das ações de saúde no domicílio, como forma
de subsidiar a assistência a pacientes sem perspectivas de cura, com sequelas
irreversíveis, em estágio terminal, portadores de doenças crônicas, pessoas com
deficiências e incapacidades graves e idosos dependentes de cuidados.
Uma dessas políticas inclui programas de assistência domiciliar, atualmente
aplicados amplamente na saúde suplementar brasileira pelas operadoras de planos
de saúde e seguradoras, que passaram a decidir pela concessão deste benefício,
ainda que sem regulamentação e sem normatização técnica específica, na tentativa
de melhorar a oferta de leitos hospitalares e diminuir os seus custos com a
assistência.
Este cenário vem estimulando ao

longo dos últimos 20 anos, o

estabelecimento de diversas organizações de assistência domiciliar no Brasil,
embora a Agência Nacional de Saúde (ANS), responsável pela regulação dos planos
de saúde no país, ainda não tenha regulamentado a inclusão deste tipo de
atendimento no rol de procedimentos dos planos e seguros de saúde.
O modus operandi dessas organizações foi estabelecido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2006) através de Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) 11/2006, da mesma forma que o Conselho Federal de Medicina
(CFM) também estabeleceu regras de funcionamento com base na Resolução nº
1668 (BRASIL, 2003) que,
Dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar
de paciente, definindo as responsabilidades do médico, hospital,
empresas públicas e privadas; e a interface multiprofissional neste
tipo de assistência.

As regulamentações até então estabelecidas focam exclusivamente o modus
operandis dos serviços, deixando de fora o estabelecimento de critérios que possam
determinar os limites clínicos e técnicos para a eleição de um paciente ao
atendimento domiciliar. A indefinição destes critérios tende a impor riscos à
segurança deste tipo de atendimento e do próprio paciente quando o momento exato
da transferência dos cuidados hospitalares para o domicilio não for corretamente
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indicado. Assim, a avaliação da elegibilidade clínica de um paciente para o
atendimento domiciliar é essencial para o processo assistencial. Os recursos no
ambiente hospitalar e o acesso aos serviços estão mais disponíveis e são mais
facilmente acessíveis do que no domicílio. Desta forma, o fator tempo e o perfil de
estabilidade clínica de um paciente passam a ser cruciais para a segurança do
atendimento.

1.2 AS VANTAGENS DO MODELO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR
Diante deste cenário na saúde brasileira, a proposta do atendimento
domiciliar vem se firmando como uma importante alternativa de atendimento,
transformando o domicílio em um espaço extra institucional para o cuidado de
pacientes.
É importante o registro de que este tipo de atendimento não é e não pode ser
o único a ser considerado no processo global de gerenciamento da saúde. Outras
alternativas são não somente importantes, mas essenciais para a evolução do
acompanhamento da saúde dos indivíduos. O atendimento domiciliar deve ser
considerado como uma iniciativa que faz parte de um ciclo de cuidados ao indivíduo,
ciclo este que deverá incluir necessárias ações preventivas, de promoção e de
monitoramento. À medida que esta necessidade fica entendida, é possível se
avaliar, analisar e considerar os benefícios dos programas de atendimento domiciliar
como parte de um conjunto de ações estratégicas para o problema da saúde
brasileira.
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Figura 1 - Benefícios dos programas de atendimento domiciliar

Fonte: A autora (2013).

Ressaltando os importantes benefícios deste tipo de atendimento, Cruz,
Barros, Ferreira (2001) se refere à implantação de serviços de saúde domiciliar
como uma estratégia que pode possibilitar um maior aproveitamento dos leitos
hospitalares e um melhor atendimento das necessidades terapêuticas dos grupos
humanos na comunidade.
Todos os serviços que compõem o programa de atendimento domiciliar
reúnem uma série de vantagens que beneficiam vários públicos, tais como, paciente,
sua família, médico, hospital e plano de saúde.
Para o paciente, sobretudo aqueles que se mantém com o nível de
consciência preservado, permanecer em seu próprio ambiente e ser tratado nas
acomodações e no conforto do seu lar com o apoio de profissionais, atenção e
carinho da família, o home care contribui de forma importante para a sua
recuperação. Manter-se acolhido em um ambiente que não alimenta a ideia de
enfermidade, ter sua privacidade e identidade preservadas, manter-se participando
das atividades em seu meio, alimentar-se adequadamente com alimentos
preparados em sua casa, sob orientação profissional e ter os riscos de infecções
cruzadas diminuídos, são vantagens que, de forma perceptiva, contribuem muito
para a recuperação e qualidade de vida do paciente.
Para a família, destacam-se como vantagens, a possibilidade de permanecer
maior tempo com o paciente, diminuir custos e tempo com os frequentes
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deslocamentos para o hospital, diminuir o cansaço pelas muitas vezes que é
necessário pernoitar no hospital para cuidar do familiar, facilitar o acompanhamento
e a participação na evolução do paciente, além de promover maior tempo de contato
e interação com a equipe que cuida.
Para o médico, identificam-se duas vantagens importantes: a possibilidade de
se integrar diretamente com equipe multiprofissional, o que pode propiciar uma visão
global do paciente, mesmo quando sob cuidados em casa e a garantia de que seu
plano terapêutico será executado diretamente por profissionais e/ou por cuidadores
treinados por estes profissionais.
Para o hospital, existem duas possibilidades: A primeira é de favorecer os
resultados financeiros devido a ampliação da rotatividade dos leitos, pois quando o
paciente permanece internado além do período em que todos os exames e
procedimentos necessários já foram realizados, a unidade hospitalar deixa de contar
com a receita de novos procedimentos, além de estender custos com hotelaria. A
segunda consiste na possibilidade de agilizar o atendimento das unidades de
emergência em decorrência da maior liberação do leito hospitalar, o que tende a
promover a diminuição do tempo de espera e dos riscos impostos aos pacientes e,
consequentemente, a melhoria do grau de satisfação da clientela.
Para o plano de saúde, verificam-se a melhoria na oferta de leitos
hospitalares para a sua carteira de clientes, bem como a possibilidade de redução
de custos através da transferência de alguns cuidados e serviços que passam a ser
assumidos pela família. Dentre os cuidados básicos na vida diária encontram-se
serviço de limpeza, lavanderia, alimentação, que no ambiente hospitalar causam
impacto na planilha de custos e consequentemente refletem no preço das diárias
hospitalares.
A autora, após 20 anos de experiência com o atendimento domiciliar, percebe
que, entre as muitas vantagens do home care, o processo de orientação, que
permeia a filosofia do cuidado domiciliar, se mostra como um instrumento decisivo
para que os clientes resgatem a sua independência e a sua autoestima, dado que a
oportunidade de aprender a lidar com as próprias limitações e necessidades faz
emergir a sensação de auto-suficiência que lhes faltava para dar mais sentido a
vida.
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1.3 AS DIFERENÇAS CONCEITUAIS DESTE NOVO MODELO DE ASSISTÊNCIA
Por meio da Resolução de Diretoria Colegiada (BRASIL, 2006), que dispõe
sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam
atendimento domiciliar, ficam definidos alguns termos utilizados nos programas de
atendimento domiciliar:

O termo genérico Assistência Domiciliar representa diversas
modalidades de atenção a Saúde desenvolvidas no domicílio, entre
elas o Atendimento e a Internação Domiciliar. Entende-se como
Atendimento domiciliar ações de promoção à saúde, prevenção,
tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.
Define-se Assistência Domiciliar como um conjunto de atividades de
caráter ambulatorial, programadas e continuadas por meio de ações
preventivas e/ou assistenciais com participação de equipe multiprofissional desenvolvidas no domicilio. Já o termo Internação
Domiciliar representa um conjunto de atividades prestadas no
domicílio caracterizadas pela atenção em tempo integral para
pacientes com quadros clínicos mais complexos e com necessidade
de tecnologia especializada de recursos humanos, equipamentos,
materiais, medicamentos, atendimento de urgência/emergência e
transporte. (BRASIL, 2006).

Ainda na mesma Resolução outros termos, são igualmente definidos. São
eles:
Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar – Emad,
profissionais que compõem a equipe técnica da atendimento
domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e
psicossocial ao paciente em seu domicílio.
Admissão em Atendimento domiciliar, processo que se
caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano
de Atendimento domiciliar e início da prestação da assistência ou
internação domiciliar.
Alta do Atendimento domiciliar, ato que determina o encerramento
da prestação de serviços de atendimento domiciliar em função de:
internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a pedido
do paciente e/ou responsável e óbito.
Plano de Atendimento domiciliar – PAD, documento que
contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos
os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na
assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão
até a alta.
Serviço de Atendimento domiciliar - SAD: instituição pública ou
privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de
assistência e/ou internação domiciliar e
Tempo de Permanência, período compreendido entre a data de
admissão e a data de alta ou óbito do paciente. (BRASIL, 2006, grifo
da autora).
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Atualmente, os programas de atendimento domiciliar abrangem uma ampla
variedade de serviços que complementam ou substituem a assistência em
instituições hospitalares, fornecidos por equipe multiprofissional composta por
enfermeiras, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos,
assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, fornecedores de
equipamentos médicos, entre outros.
Esses profissionais desenvolvem suas práticas em paralelo aos cuidados
realizados por familiares e cuidadores, neste sentido, além de promoverem ações
que objetivam a estabilidade clínica dos pacientes, maximizam a independência e
minimizam os efeitos da doença, além de orientarem e treinarem os familiares e
cuidadores na melhor forma de prestar os cuidados.
Um dos conceitos que mais tem causado polêmica ao longo do
desenvolvimento desta atividade em nosso meio é o que se tenta definir como
Cuidador. Quem é este Ser que sempre existiu, mas atualmente se mostra mais em
evidência, sobretudo quando se coloca em dúvida sobre quem deve assumir
determinadas funções ao longo do cuidado, o profissional de enfermagem ou o
cuidador?
Segundo Born (2006),

O cuidador domiciliar é aquele que exerce a função de cuidar de
pessoas dependentes numa relação de proximidade física e afetiva.
O cuidador pode ser desde um parente, que assume o papel a partir
de relações familiares, até uma pessoa contratada, especialmente
treinada para tal fim. As funções do cuidador domiciliar referem-se
especialmente à ajuda nos hábitos de vida diária, nos exercícios
físicos, no uso da medicação, na higiene pessoal, nos passeios e
outros [...].

Culturalmente, até alguns anos atrás, era de se esperar que o papel de
Cuidador fosse assumido pela mulher da casa, a esposa, a filha, ou alguma mulher
da família que acumulava as tarefas domésticas com o ato de cuidar do familiar
doente e dependente. A este personagem dá-se o nome de Cuidador informal, ou
seja, pessoa que assume uma função muitas vezes não remunerada e para qual
não recebeu nenhuma orientação.
Atualmente, com o aumento do número de idosos, com as modificações na
família brasileira culminando com a saída da mulher para o mercado do trabalho, a
diminuição do número de membros da família e a multiplicação de domicílios
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chefiados por mulher, além da falta de preparo, de apoio e de orientação, levaram a
criação de uma série de cursos preparatórios para pessoas que cuidam. A procura
por estes cursos vem crescendo progressivamente e com isso, vem surgindo um
novo membro no mercado de trabalho brasileiro, que é o Cuidador formal.
O que distingue essas duas grandes categorias de cuidadores é:
a) O cuidador informal é uma pessoa que tendo relação familiar, de amizade
ou vizinhança, se encarrega ou assume os cuidados de um dependente dentro do
domicílio e não é remunerada para isso.
b) O cuidador formal é uma pessoa que recebeu treinamento específico para
a função, e mantém vínculos profissionais para exercer a atividade de cuidar,
mediante uma remuneração.
A necessidade de uma nova modalidade de atividade ocupacional, a de
cuidar de uma pessoa nas atividades da vida diária, mediante uma remuneração,
passou a exigir reconhecimento, tanto em função das qualificações mínimas
necessárias, como da remuneração e de registro em carteira de trabalho.
Atualmente, o Ministério do Trabalho já reconhece esta ocupação de cuidador
a qual foi inserida na versão mais recente do catálogo da Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO (BRASIL, 2002), como família ocupacional de cuidadores, a qual
compreende cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos (CJAI). O código desta
família ocupacional é 5162. O código de cuidador de idosos é 5162-10.
É importante que não se confunda este novo profissional com um profissional
de saúde, o auxiliar ou o técnico de enfermagem, que possui um curso de formação
técnica específica na área de enfermagem e tem o seu exercício reconhecido e
fiscalizado por um Órgão Federal, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).
O cuidador, ainda que formal e também reconhecido pelo Ministério do
Trabalho, não possui formação técnica na área de saúde. Este possui apenas
orientações de cuidados básicos através de cursos de treinamentos.
Segundo a metodologia adotada pela CBO, para a descrição das funções do
cuidador, identificam-se inicialmente, as funções de cuidar de pessoas, promover o
bem estar, promover os cuidados básicos orientados e determinados pelos
profissionais de saúde que acompanham o paciente, cuidar da alimentação,
higienização e conforto de crianças, jovens, adultos e idosos dependentes, cuidar do
ambiente ocupado por estes, incentivar a cultura, a educação e a ressocialização e
acompanhá-los em passeios, viagens e férias.
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Além de descrever essas funções, a CBO (BRASIL, 2002) menciona,
também, outro grupo relativo às competências pessoais que o cuidador deve
demonstrar. São elas: manter capacidade e preparo físico, emocional e espiritual,
demonstrar educação e boas maneiras, demonstrar discrição, conduzir-se com
moral e obedecer às determinações dos profissionais de saúde.
Esclarecer esta diferenciação conceitual se torna importante para que se
facilite o entendimento das principais dificuldades enfrentadas no momento da
transferência dos cuidados técnicos profissionais para os cuidados que poderão ser
realizados por cuidadores.

1.4 O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS CUIDADOS TÉCNICOS PARA OS
CUIDADOS INFORMAIS
O momento da transferência dos cuidados técnicos e profissionais para os
cuidados básicos e informais talvez seja o momento mais difícil e conflituoso desta
atividade. O limite entre os conceitos de cuidado técnico e básico é tênue e de difícil
entendimento. Envolve uma série de fatores externos que perpassam à questão do
que é técnico e do que é básico. Considerando que os maiores usuários deste tipo
de assistência são pacientes idosos e com doenças crônico-degenerativas, ou seja,
dependentes de cuidados, com a autonomia funcional comprometida.
Esta realidade enfatiza importantes questões como: de quem é a
responsabilidade do cuidado? É de um profissional com conhecimento técnico ou de
um cuidador informal? O que é técnico e o que é informal? A dificuldade da
transferência do cuidado técnico para o cuidado informal se deve a problemas
sociais e econômicos das famílias? Tais cuidados, ao estarem devidamente
definidos e limitados, não poderiam estar previstos nos acordos contratuais entre o
usuário e o seguro saúde?
O fato é que, a falta de critérios previamente definidos, regulamentados e
previstos contratualmente, deixa sem resposta estas importantes questões, e
repercute negativamente em um processo de atendimento que poderia estar
contribuindo favoravelmente ao sistema de saúde suplementar brasileiro.
A velocidade do processo de transição demográfica e epidemiológica
vivido pelo País nas últimas décadas traz uma série de questões
cruciais para gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde, com
repercussões para a sociedade como um todo, especialmente num
contexto de acentuada desigualdade social, pobreza e fragilidade
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das instituições. (VERAS, 2009, p. 549).

É importante se refletir acerca destas questões, pois são conceitos que
podem ter diferentes interpretações, a depender do referencial adotado e dos atores
envolvidos. Um indivíduo pode ser completamente independente em suas atividades
de vida diária, e depender de cuidados técnicos que só podem ser realizados por
profissionais. O inverso também é verdadeiro, pois outro indivíduo pode não
necessitar de nenhum cuidado técnico e ser dependente de cuidados básicos para a
manutenção de suas atividades de vida diária, cuidados estes que podem ser
realizados por um cuidador informal treinado.
Nos dois casos, o que define a indicação ao home care, no formato
estabelecido pelas operadoras de saúde para a concessão deste benefício, é a
demanda de cuidados técnicos que o paciente reúne e se torna dependente. A rigor,
por estas regras pré-definidas pelos planos, o benefício só poderia ser concedido,
embora não contratualizado, aos pacientes que mantivessem em seu quadro clínico
demandas técnicas dependentes de uma ação profissional. Ao término destas
necessidades técnicas, o paciente deveria ter alta do atendimento domiciliar,
transferindo os cuidados básicos e de manutenção da vida diárias aos cuidadores
familiares.
Entretanto, neste sentido, um dos maiores desafios desta atividade
assistencial é alcançar um equilíbrio no entendimento entre o que é o apoio ao
“autocuidado” (pessoas que cuidam de si mesmas), o apoio ao cuidador informal
(familiares ou profissionais contratados), e a responsabilidade do profissional
técnico. Está claro que, a partir de um determinado momento, uma boa parte dos
cuidados que os indivíduos necessitam pode ser proporcionada por eles mesmos,
ou por cuidadores informais treinados. O problema consiste no fato de que o
indivíduo e seus familiares não conseguem entender ou aceitar os limites de suas
obrigações sociais e familiares e diferenciá-los do que é de responsabilidade
técnica.
Segundo Soares (2010), o comportamento no mercado de saúde se
caracteriza por uma racionalidade econômica, pela qual o usuário se sente
prejudicado porque pagou as mensalidades do seu plano de saúde e, em
determinado período, ficou sem usar os serviços ao passo que a operadora, fica

26

satisfeita com os resultados superavitários independentemente da situação da
população assistida.
Não

é

incomum,

questões

sociais,

econômicas

e

familiares,

que

eventualmente possam fazer parte de uma problemática familiar, dificultarem a
continuidade do cuidado domiciliar quando este alcança níveis básicos de execução.
Isto acontece todas as vezes que estes cuidados não são reconhecidos e não são
assumidos pela própria família, que atribui a responsabilidade, embora não
contratualizada, às operadoras de saúde.
Mostra-se a necessidade de todos os atores nesse mercado reformularem
seus conceitos e condutas pela adoção de uma racionalidade social, que valoriza o
princípio da equidade na utilização dos recursos e a relação custo efetividade na
gestão da assistência à saúde.

1.5 A FALTA DE REGULAMENTAÇÃO E OS CONFLITOS DA ATIVIDADE
Como já registrado anteriormente, os programas de atendimento domiciliar no
Brasil ainda não são regulados pela ANS e, portanto, não são contemplados nas
apólices dos planos de saúde, apesar das vantagens e dos benefícios que justificam
a entrada do home care no país. Com isso, este tipo de atendimento não possui
regras de utilização pré-definidas, o que impõe a atividade um gerenciamento de
difícil controle.

A crescente demanda de assistência à saúde da faixa etária que irá
mais crescer nesse século e a existência de alternativas de atenção
colocam importantes questionamentos a quem formula, planeja,
executa e, principalmente, a quem financia os serviços de saúde.
Insistir exclusivamente no modelo hospitalar e asilar significa uma
total falta de sintonia com o que está acontecendo no mundo, como
um desprezo pela realidade do idoso no Brasil (MENDES, 2001, p.
112).

A decisão pela concessão deste benefício por parte das operadoras de saúde
passou a ser uma estratégia econômica, tendo em vista, como já dito anteriormente,
o crescente aumento de custos com a assistência e a escassez de leitos
hospitalares. Diante da falta de uma regulamentação que normatize a entrada, a
permanência e a saída dos pacientes no home care, as operadoras passaram a usar
critérios subjetivos de eleição, que determinavam que pacientes encaminhados aos
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programas de atendimento domiciliar estariam eleitos quando dependentes de
cuidados técnicos. Estes cuidados dependeriam exclusivamente de uma execução
profissional e técnica.
Naturalmente, esta linha de eleição aos programas de atendimento domiciliar,
aliada ao pouco entendimento da família sobre as regras de acesso ao programa,
passou a delinear um cenário de indefinições. Esta situação contribuiu e estimulou
as relações conflituosas tão comuns de serem presenciadas nesta atividade.
Sucessivas demandas jurídicas desencadeadas pela discordância dos
familiares com os limites estabelecidos para o atendimento surgem com uma
frequência muito grande.
O usuário, ao transferir o seu cuidado para o ambiente domiciliar não tem a
certeza que terá a cobertura dos cuidados que ele julga necessários, pois ele não
consegue diferenciar cuidado técnico do cuidado informal. Por outro lado, o
patrocinador também não consegue prever até quando terá retorno dos benefícios
econômicos promovidos pelo home care, pois o momento da alta deste programa
frequentemente é questionado por estes familiares. Em paralelo, sem conseguir dar
alta ao paciente do atendimento domiciliar, o prestador de serviços convive com a
insegurança do recebimento financeiro pelos serviços prestados, pois a operadora
atribui à responsabilidade do gerenciamento do caso e, consequentemente da alta,
ao prestador de serviço.
Desta forma, a falta de regulamentação e de regras contratuais para inclusão
deste programa nas apólices dos planos de saúde vem gerando desentendimentos e
inseguranças entre todos os envolvidos nesta cadeia de atendimento. Assim, a
maioria das ações judiciais que envolve o sistema home care reside na falta desta
previsão contratual que, de forma legal e delimitada, poderia estar contemplada na
relação do plano de saúde com o usuário.
As justificativas apresentadas e que defendem os interesses de cada um são
muitas. A falta de regulamentação e de regras contratuais para inclusão deste
programa nas apólices dos planos de saúde vem gerando desentendimentos entre
todos os envolvidos nesta cadeia de atendimento (Figura 2).
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Figura 2 - A falta de regulamentação e os conflitos da atividade

Fonte: A autora (2013).

As operadoras de assistência à saúde alegam que nos contratos entabulados
com os pacientes não constam cláusulas de cobertura do sistema home care.
Segundo elas, o usuário ao assinar uma apólice de saúde está contratando um
atendimento que se limita a tratamentos hospitalares, sejam eles clínicos, cirúrgicos,
consultas, exames e internações, não havendo, portanto nenhuma menção ao home
care. Neste caso, as autorizações para o serviço ainda são concedidas por
liberalidade e não por direito do paciente formalmente contratado. Entretanto, ainda
sem uma regulação oficial e entremeada por importantes conflitos de interesses,
esta atividade está em curso no segmento da saúde brasileira desde a década de 90
e vem se firmando dia a dia pelas próprias demandas de saúde da sociedade.
Por outro lado, as famílias, sem entender os limites cobertos pelos planos de
saúde e desconhecendo os critérios utilizados para eleger um paciente ao home
care, passam a exigir a cobertura integral da operadora de saúde pelos cuidados de
seus pacientes em casa, mesmo que estes pacientes já não reúnam mais nenhum
cuidado técnico e possam ser mantidos sob a responsabilidade de cuidadores.
O usuário, não entendendo a diferença do cuidado básico realizado por
cuidadores, do cuidado profissional realizado somente por um profissional técnico,
passa a justificar suas exigências, sobretudo no momento da alta do programa, com
questões quase sempre relacionadas a problemas de cunho social, do tipo: “quem
vai dar banho?”, “quem vai trocar a fralda?”, “eu não tenho condições de pagar uma
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cuidadora”, “eu trabalho, não tenho como cuidar do meu pai...”, “eu não tenho como
cuidar da casa, dos meus filhos e também da minha mãe...”. Tais questões variam
desde impossibilidades econômicas até sócio estruturais com necessidades de toda
ordem que são apresentadas pela família como razão para terem a continuidade do
benefício do cuidado em casa patrocinado pelos planos de saúde.
Esta linha de argumentação apresentada pelos usuários deste sistema tem
sido entendida pelas operadoras de saúde como situações de ordem social e,
portanto, não previstas no contrato de saúde ora assumido entre o usuário e o
seguro.
O Ministério Público, quando acionado, se vê diante de uma atividade sem
regras contratuais e sem critérios que possam balizar suas decisões. Sensibilizado
pela condição de saúde do paciente, concede uma medida liminar determinando a
implantação imediata ou a continuidade do atendimento domiciliar, independente de
qualquer critério técnico ou clínico.
Em função desses impasses jurídicos, a autora do estudo, valendo-se de 20
anos de experiência no gerenciamento destes programas, chama atenção para o
impacto causado pela falta de regras e normativas pré-definidas e reguladas, o que
pode colocar em risco a continuidade e a segurança desta modalidade de
atendimento.
Esta condição irregular de concessão de benefício tem gerado insegurança
em todos os envolvidos, inclusive na esfera do judiciário. Quando uma determinação
judicial é gerada e impõe-se uma implantação imediata do home care, ou seja, que
um paciente seja transferido para o domicílio em um curto espaço de tempo, é
possível que não se tenha claro o grau de complexidade envolvido nesta
transferência. Os procedimentos que antecedem a ida do paciente para casa são
fundamentais e não podem ser suprimidos de uma rotina sistematizada que por
regra visa à segurança do atendimento.
A despeito de qualquer litígio envolvido entre as partes interessadas, é
importante se levar em consideração as medidas de segurança que são específicas
do cuidado domiciliar e fundamentais para a minimização dos riscos do atendimento.
Para se transferir um paciente do hospital para casa é necessário planejar e
prover todo o aparato que vai possibilitar à continuidade do cuidado neste ambiente.
É fundamental que sejam realizadas avaliações do paciente quando ele ainda
permanece no hospital, possibilitando a identificação dos cuidados que o mesmo vai
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necessitar para dar continuidade ao seu tratamento em ambiente domiciliar.
Neste processo de avaliações prévias inclui-se a avaliação clínica e de
complexidade de cuidados, a avaliação da estrutura domiciliar, a avaliação do
aparato tecnológico e o planejamento de todos os serviços que serão necessários
para o atendimento. Não é uma tarefa simples e nem imediata. É importante que o
processo de atendimento domiciliar, seja reconhecido como uma atividade
fundamentada tecnicamente, que requer planejamento, previsões e provisões.
Determinações de “implantação imediata” devem ser entendidas como iniciar
de imediato um processo de atendimento domiciliar. Levar o paciente para casa não
é uma ação isolada e sim um processo que se inicia a partir de alguns
procedimentos. O início deste processo se dá com a primeira avaliação do paciente,
quando o mesmo ainda se encontra no hospital. A partir destas avaliações está
iniciada a primeira etapa do atendimento, que dará o respaldo necessário para o
planejamento da transferência do paciente para casa. Sugere-se que nenhuma
etapa ou procedimento técnico deste processo seja suprimido, sob pena de se
colocar em risco o próprio paciente.
Organizações possuem regras de negócio, não importando o tipo de atividade
que exerçam. Por princípio, regras orientam, organizam e são necessárias ao bom
andamento das operações, e, neste caso, garantem a segurança da atividade de
atendimento domiciliar à saúde.

1.6 OBJETIVO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
Diante das dificuldades apontadas para o gerenciamento dos programas de
atendimento domiciliar, tornou-se clara a necessidade de se dispor de critérios
técnicos para orientar a eleição, a permanência e a alta dos pacientes destes
programas.
Reconhecendo o instrumento de avaliação de elegibilidade clínica elaborado
pela Associação Brasileira de Empresas de Internação Domiciliar (Abemid) em 2002
como a primeira iniciativa de identificação de critérios técnicos e como uma
importante

ferramenta

de

avaliação

e

reavaliação

técnica

de

pacientes

potencialmente candidatos ao home care, o presente estudo teve o propósito de
avaliar o mérito deste instrumento, considerando a opinião de vários especialistas da
área.
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Para esta avaliação foram consideradas as regras estabelecidas pelos planos
e seguros de saúde suplementar, financiadores dispostos a assumir o patrocínio
deste tipo de atendimento ainda que sem regulamentação específica da ANS.
De acordo com Condé (2005), o processo de avaliação, além de julgar, pode
detectar obstáculos e propor mudanças. Neste sentido, após esta abordagem
avaliativa de mérito, pretende-se dar continuidade ao estudo a fim de avaliar e
considerar

as

propostas

de

alterações

apontadas

pelos

especialistas.

Posteriormente, após reformulado e colocado em teste, o novo instrumento poderá
ser submetido a um processo de validação através do julgamento de impacto, a
partir de sua utilização.
Acredita-se que, depois de adequado e validado tecnicamente, este
instrumento poderá dar maior consistência aos critérios utilizados como atributos de
avaliação e oferecer o respaldo técnico necessário para a definição das regras e
limites de entrada, manutenção e alta dos programas de atendimento domiciliar.
Outro fator importante a ser considerado no desenvolvimento destes critérios
é a possibilidade dos mesmos serem utilizados nas reavaliações periódicas e
evolutivas dos pacientes, facilitando a revisão e o re-planejamento de cuidados e
serviços, de acordo com a resposta clínica de cada paciente ao longo do tempo em
que os mesmos se mantiverem assistidos.
A validação deste instrumento poderá contribuir com subsídios técnicos para
o processo de regulação da atividade e consequente para a inclusão deste tipo de
atendimento no rol de procedimentos das operadoras e planos de saúde.
Com a definição clara das regras para o atendimento também se acredita
poder estar contribuindo para a definição dos limites de cobertura desta assistência
pelos planos de saúde, facilitando desta forma, o gerenciamento técnico e
operacional desta atividade, o que pode amenizar os frequentes conflitos que
surgem entre os envolvidos.

2 O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ABEMID
Foi com o objetivo de dar início a um processo de normatização técnica que a
Abemid, fundada em 1997, avançou de forma pioneira em 2002, na construção de
um instrumento de avaliação que reunisse critérios técnicos de avaliação da
complexidade de cuidados e de elegibilidade clínica para pacientes potencialmente
candidatos ao programa de atendimento domiciliar. O propósito era criar uma
ferramenta de avaliação que facilitasse o processo de desospitalização de forma
segura.
Este referido instrumento, foi criado a partir de um esforço conjunto de
profissionais da área e tem sido utilizado por mais de 10 anos na maioria dos
serviços de home care por todo o Brasil, embora ainda não tenha sido submetido a
nenhuma avaliação de suas características intrínsecas, que atestariam seu mérito.
Na prática, foi possível perceber, ainda que de modo assistemático, que a
implementação dos critérios clínicos que compõem o instrumento de avaliação da
Abemid muito contribuiu para a segurança técnica deste tipo de atendimento e para
o direcionamento dos profissionais e gestores destes programas de atendimento
domiciliar em suas tomadas de decisões. Assim, a avaliação deste instrumento se
faz oportuna e necessária.
O objetivo do instrumento de avaliação clínica da Abemid não é avaliar a
gravidade da doença e sim a complexidade de cuidados por meio de critérios e itens
de avaliação que possam atestar a elegibilidade clínica do paciente aos programas
de atendimento domiciliar.
O modelo deste instrumento encontra-se no ANEXO A, com autorização
prévia do Presidente da Abemid.

2.1 A CRIAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ELEGIBILIDADE
Os critérios técnicos elaborados para compor o instrumento de avaliação da
Abemid obedeceram inicialmente a regras pré-definidas pelas operadoras e planos
de saúde suplementar. A partir destas regras, o atendimento domiciliar na esfera da
assistência privada passou a ser caracterizado como um processo de internação
domiciliar, para o qual deveriam ser eleitos somente pacientes que apresentavam
exclusivamente demandas técnicas e dependência de cuidados de profissionais de
saúde. Deste grupo, estariam excluídos os pacientes que dependiam unicamente de
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cuidados básicos passíveis de serem realizados por um cuidador treinado e aqueles
pacientes que possuíam autonomia, mesmo que auxiliada, e que poderiam ser
direcionados para o atendimento ambulatorial.
Os critérios que compõem este instrumento foram categorizados por grupos
de cuidados técnicos, subdivididos pelas variações destes cuidados e assim foram
denominados itens de avaliação, para os quais é conferida uma pontuação. O
somatório desta pontuação é submetido a regras que definem a elegibilidade para o
atendimento domiciliar.
Figura 3 – O instrumento de avaliação da ABEMID

Fonte: A autora (2013).

Quando eleito ao programa de atendimento domiciliar, o paciente tem os seus
cuidados classificados em baixa, média ou alta complexidade. Esta diferenciação de
complexidade é que aponta se o paciente necessita de um profissional técnico para
executar as práticas pertinentes a cada cuidado ou se os cuidados, por serem de
simples execução, podem ser realizados por um cuidador treinado.
Os critérios de avaliação reunidos no instrumento avaliam os seguintes
cuidados técnicos:
- cuidados com o trato respiratório, considerando a utilização ou não de
traqueostomia e a necessidade de aspiração de vias aéreas;
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- utilização de suporte ventilatório com uso de oxigênio e ventilação
mecânica;
- cuidados com a utilização do acesso venoso;
- utilização de terapêutica quimioterápica em suas diversas vias;
- grau de dependência de cuidados técnicos do paciente;
- grau de dependência de reabilitação fisioterápica ou fonoterápica;
- utilização de dispositivos para a terapia nutricional via oral, por
gastrostomia, por jejunostomia ou por cateter nasoenteral
- indicação clínica para dieta enteral Industrializada e ou parenteral.
- cuidados com lesão cutânea e ou vascular, quando se avalia a presença de
lesões em seus variados estágios;
- cuidados com o trato urinário, considerando a utilização ou não do cateter
vesical;
- utilização de suporte dialítico;
A criação destes critérios técnicos de elegibilidade tornou-se necessária não
apenas para auxiliar na definição da complexidade dos cuidados e dos limites
contratuais de cobertura dos planos de saúde, mas também para auxiliar no
planejamento do processo de transferência dos cuidados técnicos para o chamado
cuidado informal ou básico. Os cuidados básicos são atribuídos ao cuidador e
restringem-se aos cuidados de manutenção da vida diária, tais como cuidados de
higienização, alimentação e conforto.
Esta transferência de responsabilidade do cuidado se faz através de um
processo de treinamento e orientações pontuais realizados por todos os membros
que compõem a equipe multiprofissional de assistência domiciliar (Emad).

2.2 A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO
O método de avaliação proposto no Instrumento em estudo não mensura
gravidade de doença e sim demanda e complexidade de cuidados. No momento da
avaliação inicial, o diagnóstico do paciente já está identificado e a conduta
terapêutica já foi programada e encontra-se em curso. Neste momento, a atenção do
avaliador deve voltar diretamente para a demanda e para a complexidade de
cuidados técnicos que o paciente reúne.
Diante da necessidade de identificar e diferenciar cuidados que darão a base
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para o planejamento de todo atendimento domiciliar, o profissional enfermeiro, pela
sua formação e habilidade no ato de cuidar, se torna o mais indicado para assumir
esta responsabilidade.
O processo de encaminhamento de um paciente ao home care, se inicia a
partir de uma solicitação médica à operadora de saúde. Ao receber esta solicitação,
a operadora de saúde elege uma empresa de home care para o atendimento.
A partir desta solicitação, o paciente ainda hospitalizado é submetido a uma
avaliação técnica de seu perfil clínico, de suas demandas e complexidades de
cuidados. É neste momento, que o instrumento, objeto deste estudo, é aplicado pelo
profissional enfermeiro, que por meio das informações clínicas contidas no
prontuário, nos relatos médicos e de enfermagem, bem como nos achados
identificados durante a visita ao paciente, avalia as necessidades e complexidade
dos cuidados deste paciente, aplicando os critérios estabelecidos no instrumento.
Baseado em regras pré-definidas pelas operadoras de saúde para a
concessão do benefício, o avaliador da empresa de home care, utilizando-se do
instrumento de avaliação, avalia e confirma a elegibilidade do paciente para o
atendimento domiciliar, afirmando que a demanda e a complexidade de cuidados
identificados dependem da atuação direta de profissionais técnicos, e que a atuação
de cuidadores informais ou acompanhantes, deverá se fazer somente em auxílio a
este profissional técnico.
Neste sentido, reafirma-se a importância de ficar esclarecida a diferença dos
cuidados técnicos para os cuidados informais, aqueles que poderão ser repassado
ao cuidador.
Esta diferenciação, um dos objetivos do instrumento de avaliação da Abemid,
é fundamental para o planejamento do atendimento domiciliar.
Esta metodologia de avaliação, com o propósito de manter atualizado o
planejamento do cuidado do paciente e orientar o processo de transferência destes
cuidados é repetida periodicamente ao longo de todo o processo de atendimento até
que se defina o momento mais adequado para a alta do programa.
Baseado nas regras das operadoras e planos de saúde, o momento da alta
do programa de atendimento domiciliar é visto como aquele em que o paciente se
torna independente da ação direta de profissionais técnicos, evoluindo para o
autocuidado ou sendo transferido para os cuidadores informais que deverão, ao
longo do atendimento, terem sido submetidos a um processo de treinamento a fim
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de assumirem a responsabilidade da continuidade do cuidado.
É também neste momento que o instrumento, objeto deste estudo, assume
uma importância vital para o processo de atendimento, pois é através de seus
critérios técnicos e de suas regras de avaliação, que os cuidados poderão ser
reavaliados e redirecionados aos responsáveis mais indicados por sua execução.
Neste sentido, a validação deste instrumento se torna fundamental para a
minimização de impasses e conflitos de interesses tão comuns neste processo de
transferência de cuidados.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 O JULGAMENTO DO MÉRITO
Ao considerar os objetivos do instrumento de avaliação em estudo, a
diversidade de interesses do público envolvido e a segurança do atendimento a ser
dispensados a um indivíduo doente, torna-se fundamental que se julgue o mérito e a
qualidade deste objeto de avaliação.
Em relação ao termo avaliação, não existe uma única definição que seja
amplamente aceita

na comunidade mundial dos avaliadores profissionais. No

escopo deste trabalho será utilizada a definição mencionada em Chianca (2001, p.
16).
A coleta sistemática de informações sobre as ações, as
características e os resultados de um programa, e a identificação,
esclarecimento e aplicação de critérios, passíveis de serem
defendidos publicamente, para determinar o valor (mérito e
relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância do
programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos,
gerando recomendações para melhorar o programa e as informações
para prestar contas aos públicos interno e externo ao programa do
trabalho desenvolvido.

No caso do presente estudo, o objeto avaliado é um instrumento e não um
programa.
A avaliação de mérito é entendida como sendo “a qualidade do programa
(instrumento) que lhe dá todas as condições para alcançar seus propósitos. É a
garantia de que o programa (instrumento) possa cumprir seu papel” (PENNA FIRME;
TIJIBOY; STONE, 2007).
Penna Firme (1994) tem chamado a atenção para a importância dos estudos
avaliativos, considerando, entre outros aspectos, que os resultados desses estudos
poderão fornecer os insumos favorecedores de uma tomada de decisão mais
próxima da realidade do público-alvo.
Muito embora avaliar possa ser considerado um processo essencialmente
humano, realizado cotidianamente pelo senso comum, academicamente significa a
sistemática para medir um fenômeno ou o desempenho de um processo, ou ainda,
para comparar resultados obtidos com os critérios estabelecidos, efetuando-se uma
análise crítica do mesmo. Etimologicamente, a palavra avaliação, denota o ato ou
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efeito de determinar valor, ajuizar, formar juízo de valor sobre algo.
Ainda, segundo Penna Firme (1994, p. 5), avaliar é:

[...] um processo inevitável de qualquer atividade humana. Em todas
as áreas de realização – individuais ou sociais – as pessoas estão
continuamente fazendo escolhas ou tomando decisões e isto é
inconcebível sem o julgamento prévio do valor das opções que se
apresentam.

Na mesma linha, Stufflebeam et al. (1977), acreditam que somente podem ser
consideradas como “verdadeiras avaliações” aquelas que necessariamente
considerem as questões do mérito e da relevância, e onde o julgamento de valor
aparece como o ponto central.
Scriven (1991) delimita a qualidade de um objeto educacional (instrumento)
aos atributos valor e mérito: um objeto educacional exibe qualidade quando tiver
valor e mérito, quer seja ele um sistema, um processo, um programa ou um curso,
por exemplo. Um objeto educacional exibe valor quando os seus recursos estão
sendo bem aplicados para atender às necessidades dos stakeholders; e exibe
mérito quando faz bem o que se propõe a fazer. Assim, um objeto educacional pode
ter mérito e não ter valor, se ele não atende às necessidades dos seus stakeholders;
porém, todo objeto que não tenha mérito, não tem valor, pois, se ele não faz bem o
que se propôs a fazer, não pode estar empregando bem os seus recursos para
atender às necessidades de seus stakeholders.
Considerando estes referenciais teóricos, a autora deste estudo tem como
objetivo avaliar o mérito do instrumento, objeto deste estudo, utilizado nos
Programas de Atendimento domiciliar. Somente após identificar e analisar a opinião
de especialistas sobre seu mérito e seu valor, a autora acredita ser possível
implementar, de forma estruturada, um processo de reformulação e validação.

3.2 ABORDAGEM AVALIATIVA
Considerando as características técnicas do instrumento em estudo, a
abordagem escolhida para a realização desta avaliação foi centrada nos
especialistas.
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) afirmam que os critérios utilizados para
uma avaliação centrada nos especialistas devem focar padrões reconhecidos e
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devem basear juízos em conhecimento e experiência individual a partir do uso de
padrões de consenso.
A técnica utilizada para abordar os especialistas e obter os dados para o
estudo foi à aplicação de um questionário estruturado que considerou os atributos
anteriormente recomendados pelos próprios especialistas para avaliação de mérito.
Um dos públicos interessados no estudo, o usuário final desta cadeia de
prestação de serviços, embora possa ser atingido pelos resultados da avaliação, não
fez parte do levantamento de dados por não possuir conhecimento técnico
necessário e fundamental para avaliação dos critérios que compõem o instrumento.
São eles pacientes, familiares e cuidadores.
O público alvo desta avaliação foi os especialistas da área de home care, ou
seja, aqueles que avaliam e acompanham a evolução e a elegibilidade clinica dos
pacientes, desde a entrada até a alta do programa. São estes que, orientados pelos
critérios que compõem o instrumento, definem diretamente o plano de cuidados e,
com eles, os limites de cobertura para o atendimento, apontando o momento para a
transferência dos cuidados profissionais para os cuidados informais, o que indica o
momento da alta do paciente do home care. São eles os profissionais Médicos e
Enfermeiros, tanto assistenciais quanto gestores deste processo de atendimento.
Neste grupo de especialistas foram incluídos profissionais que indicam
inicialmente o paciente para o atendimento domiciliar, mas não o acompanham em
casa, outros que não indicam inicialmente, mas acompanham diretamente o
paciente no domicílio, gestores das empresas de home care que gerenciam o
atendimento domiciliar à distância e profissionais representantes dos contratantes de
serviços de assistência domiciliar, que decidem pela concessão do benefício.
O processo de indicação e manutenção deste tipo de atendimento depende
do entendimento e concordância de todos estes stakeholders (interessados). Sem
um referencial técnico oficial que sustente a decisão de dar início, manter ou de
suspender o atendimento, é muito comum haver discordâncias entre estes
profissionais. Os assistenciais, envolvidos com o paciente e suas dificuldades,
tendem a defender a continuidade do atendimento, os concessores do benefício,
responsáveis pela manutenção deste, acabam assumindo os interesses da
operadora e as empresas responsáveis pelo provimento de serviços gerenciam o
atendimento e o difícil processo de transferência de cuidados.
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3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS, CRITÉRIOS E INDICADORES
Sendo o objeto deste estudo de interesse de vários stakholders, a autora
promoveu inicialmente encontros, conversas e discussões entre especialistas a fim
de que pudessem ser identificados os pontos de convergência e divergência sobre o
que se poderia esperar deste instrumento de avaliação. A intenção era identificar, ao
longo destas conversas, os atributos e os critérios mais adequados para avaliar o
mérito do instrumento de avaliação em estudo.
Ao longo de todas as discussões que delinearam a construção deste estudo,
foi possível identificar que a proposta de atendimento domiciliar abre uma polêmica
muito mais abrangente sobre o atendimento ao idoso neste país. Neste sentido, é
absolutamente correto afirmar que o home care é somente uma alternativa de uma
série de ações que devem ser amplamente discutidas e estudadas tanto pela saúde
pública quanto pela saúde suplementar, para que a saúde e a qualidade de vida do
idoso possam ser alvos de melhorias.
Um modelo de atenção à saúde do idoso que pretenda apresentar
efetividade e eficiência precisa aplicar todos os níveis da prevenção
e possuir um fluxo bem desenhado de ações de educação, de
promoção à saúde, de prevenção de doenças evitáveis, de
postergação de moléstia e de reabilitação de agravos. (VERAS,
2009, p. 2).

Considerando o objetivo específico deste estudo e os resultados das
discussões, foram apontados pelos especialistas como critérios de avaliação de
mérito atributos como, utilidade; adequação, suficiência e consistência técnica dos
critérios, dos itens de avaliação e das regras de pontuação que compõem o
instrumento. Em paralelo, foi identificada a importância de se incluir no processo
avaliativo a capacidade do instrumento para facilitar e orientar o momento da
transferência dos cuidados técnicos para os cuidados informais, e por fim o grau de
satisfação do especialista com os resultados da avaliação feita através deste
instrumento.
As considerações mencionadas pelos especialistas ao longo das discussões
foram organizadas pela autora na forma de cinco questões avaliativas as quais, por
suas características intrínsecas, se propõem avaliar o mérito do instrumento. São
elas:
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1) O instrumento elaborado pela Abemid para avaliar a complexidade de
cuidados e a elegibilidade de pacientes candidatos aos programas de atendimento
domiciliar é importante e útil para este fim?
2) Os critérios, os itens de avaliação e as regras de pontuação utilizados no
instrumento em estudo são adequados, suficientes e consistentes tecnicamente para
julgar a elegibilidade clínica dos pacientes candidatos aos programas de assistência
domiciliar?
3) Em que medida os critérios utilizados no instrumento, facilitam e oferecem
segurança na transferência dos cuidados técnicos para os cuidados informais?
4) Em que medida, após o término da avaliação, o resultado final se
compatibiliza com o grau de complexidade e necessidade técnica apresentada pelo
paciente?
5) Em que medida o instrumento satisfaz os especialistas?
Para responder a estas questões avaliativas de mérito foram identificados
indicadores e seus respectivos padrões de julgamento.
Os Quadros de 1 a 5 apresentam os critérios, indicadores e padrões a serem
utilizados pela avaliação, correspondendo respectivamente a primeira, a segunda, a
terceira, a quarta e a quinta questão do estudo.
Quadro 1 – Critérios, indicadores e padrões para a categoria avaliação geral
do instrumento (Questão 1)
Categoria

Critério

Utilidade
Avaliação geral
do Instrumento
Importância

Fonte: A autora (2013).

Indicadores
Grau de utilidade do
instrumento para avaliar a
elegibilidade clínica para
o programa de
atendimento domiciliar
Grau de importância do
instrumento para avaliar a
elegibilidade clínica para
o programa de
atendimento domiciliar

Padrão de avaliação
Plenamente útil
Parcialmente útil
Inútil
Muito importante
Importante
Sem importância
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Quadro 2 – Critérios, indicadores e padrões para as categorias critérios técnicos, itens de
avaliação e regras de pontuação (Questão 2)
Categoria

Critério

Indicadores

Padrão de avaliação
Plenamente Adequados
Grau de adequação dos
Adequação
Parcialmente Adequados
Critérios Técnicos
Inadequados
Plenamente Suficientes
Grau de suficiência dos Critérios
Critérios
Suficiência
Parcialmente Suficientes
Técnicos
Técnicos
Insuficientes
Plenamente consistentes
Grau de consistência técnica
Parcialmente
Consistência
dos Critérios Técnicos
consistentes
Inconsistentes
Plenamente Adequados
Grau de adequação dos Itens
Adequação
Parcialmente Adequados
de Avaliação
Inadequados
Plenamente Suficientes
Grau de suficiência dos Itens de
Itens de
Suficiência
Parcialmente Suficientes
Avaliação
Avaliação
Insuficientes
Plenamente consistentes
Grau de consistência técnica
Parcialmente
Consistência
dos Itens de Avaliação
consistentes
Inconsistentes
Plenamente Adequadas
Adequação Grau de adequação das Regras
Parcialmente Adequadas
de Pontuação
Inadequadas
Plenamente Suficientes
Suficiência Grau de suficiência das Regras
Regras de
Parcialmente Suficientes
de Pontuação
Pontuação
Insuficientes
Plenamente consistentes
Consistência Grau de consistência técnica
Parcialmente
das Regras de Pontuação
consistentes
Inconsistentes
Fonte: A autora (2013).

Quadro 3 – Critério, indicador e padrões para a categoria transferência
do cuidado (Questão 3)
Categoria

Critério

Indicadores

Saber diferenciar os
Diferenciação cuidados profissionais dos
cuidados informais.
Transferência
Facilitação
do cuidado

Segurança
Fonte: A autora (2013).

Grau de facilitação do
instrumento na transferência
dos cuidados técnicos para
os cuidados informais
Segurança na decisão pela
transferência do cuidado
profissional para o cuidado
informal.

Padrão de avaliação
Sabe
Mais ou menos
Não Sabe
Facilita Totalmente
Facilita Parcialmente
Não facilita
Totalmente
Parcialmente
Não me sinto seguro

43

Quadro 4 – Critério, indicador e padrões para a categoria compatibilidade
do resultado da avaliação julgado pelo especialista (Questão 4)

Julgamento do
Especialista

Compatibilidade
do resultado da
avaliação

Grau de compatibilidade do resultado
da avaliação com a complexidade de
cuidados apresentada pelo paciente

Totalmente
compatível
Parcialmente
compatível
Incompatível

Fonte: A autora (2013).

Quadro 5 – Critério, indicador e padrões para a categoria satisfação do especialista
com o instrumento (Questão 5)

Qualidade
Percebida

Satisfação com o
instrumento

Grau de satisfação do
especialista com o instrumento

Totalmente
satisfeito
Parcialmente
satisfeito
Insatisfeito

Fonte: A autora (2013).

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS
A coleta de dados para o estudo foi realizada através de um questionário
elaborado a partir de critérios, indicadores e padrões apontados por especialistas da
área. Este questionário, ao ser aplicado, se propôs a identificar a opinião de
profissionais médicos e enfermeiros assistenciais, gestores e contratantes de
prestadores de serviço quanto ao mérito deste instrumento para o segmento de
home care no Brasil.
Os questionários são instrumentos utilizados para coletar dados propriamente
ditos e podem ser criados para avaliar atitudes, opiniões específicas do objeto
avaliado, comportamento, particularidades da vida ou outras questões. (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 484).
De acordo com Cohen e Franco (1993), o questionário deve apresentar uma
estrutura maleável e aberta, evitando estreitar muito o projeto aos limites que o
avaliador tem em mente.
Ao questionário foi anexada uma carta apresentando os objetivos do estudo e
uma breve explicação sobre o objeto a ser estudado.
O questionário é composto por 22 questões de múltipla escolha, para julgar
opiniões e detectar preferências e cinco perguntas abertas, por meio das quais foi
coletada e registrada a opinião do entrevistado e o seu entendimento quanto a
conceitos definidos no instrumento, bem como suas sugestões para eventuais
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alterações.
Antes de sua aplicação, o questionário foi validado quanto a sua estrutura e
padrões de avaliação por dois especialistas em avaliação e quanto à consistência
técnica de seu conteúdo, por oito especialistas, entre médicos e enfermeiros.
Os especialistas em avaliação sugeriram uma reestruturação das perguntas
do questionário de forma a identificar melhor os atributos de avaliação e facilitar as
respostas das questões avaliativas, enquanto os especialistas técnicos sugeriram a
inclusão de itens que pudessem avaliar se o profissional, ao utilizar o instrumento,
se sentia seguro para indicar a transferência do cuidado profissional para o cuidado
informal. As alterações propostas foram feitas e mostraram-se importante para
auxiliar na avaliação do mérito do instrumento (APÊNDICE A).

3.5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
Depois de validado pelos especialistas o questionário foi enviado a 40
profissionais médicos e enfermeiros que praticam o home care.
Esses profissionais foram escolhidos por serem os responsáveis pela
definição da elegibilidade e indicação do acesso, manutenção e alta do paciente dos
programas de atendimento domiciliar, bem como pela indicação da transferência dos
cuidados profissionais para o cuidador informal.
Na impossibilidade de se aplicar o questionário diretamente a cada
especialista, o mesmo foi disponibilizado via e-mail. Foi dado um prazo de 15 dias
para a devolução das respostas. O período da coleta se deu entre 15 de Janeiro a 1
de março de 2013.
A apuração e análise dos dados foram realizados ao longo do mês de março
de 2013. A análise dos resultados foi quantitativa e qualitativa, de caráter formativo.
Em relação aos dados quantitativos foi feito tabulação dos mesmos,
elaboração tabelas, análise e interpretação dos dados.
Em relação aos dados qualitativos foram realizadas leituras para apropriação
dos mesmos, definição das categorias de análise, categorização, análise e
interpretação dos dados.

4 RESULTADOS
Os resultados foram analisados em seis etapas. São elas: caracterização dos
especialistas, avaliação geral do instrumento da Abemid, avaliação dos critérios
técnicos, itens de avaliação e regras de pontuação, avaliação do processo de
transferência dos cuidados, percepção e grau de satisfação dos especialistas.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS
Dos 40 questionários distribuídos, 31 foram respondidos e no prazo
determinado, ou seja, mais de 3/4 dos questionários foram respondidos. Destes,
somente

três

participantes

tiveram

dúvidas

nas

perguntas

e

solicitaram

esclarecimentos à autora do estudo, declarando-se satisfeitos com a explicação.
Ao longo da aplicação do questionário, todos os participantes que
responderam se mostraram interessados e participativos no estudo, considerando-o
de grande utilidade para a melhoria do processo de atendimento domiciliar,
sobretudo no que se refere aos critérios de entrada, permanência e alta deste
programa. Em paralelo apontaram ser o instrumento de grande utilidade para se
avaliar a complexidade dos cuidados a serem executados no paciente e na definição
do momento mais indicado para a transferência dos cuidados profissionais para os
cuidados informais.
Nesta etapa, foi diferenciada a categoria profissional, o posicionamento na
cadeia de atendimento domiciliar, e o tempo de experiência dos especialistas que
responderam o questionário com o home care e quantos deles conheciam e
utilizavam o instrumento de avaliação clínica da Abemid;
Dos 31 especialistas que responderam o questionário, 18 eram enfermeiros e
13 médicos, havendo, portanto uma prevalência de respostas do profissional
enfermeiro.
Dos 31 participantes que responderam o questionário, a maioria era composta
de profissionais gestores da empresa de prestação de serviços, além de
profissionais assistentes diretos ao paciente, representantes do contratante de
serviços e aqueles que indicam o home care, porém não acompanham o paciente.
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Gráfico 1 – Posicionamento na cadeia de atendimento
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13

Profissional assistente direto do paciente
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Fonte: A autora (2013).

O predomínio significativo de profissionais gestores de empresa de prestação
de serviços pode ser justificado pela maior frequência com que estes especialistas
utilizam este instrumento para subsidiar as suas tomadas de decisão quanto à
gestão do planejamento do cuidado e quanto à necessidade de classificar
frequentemente o grau de complexidade do atendimento.
Gráfico 2 – Tempo de experiência com o home care
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Fonte: A autora (2013).

Os especialistas possuíam tempo variado de experiência com o home care,
entretanto, a maioria dos profissionais abordados, possui mais de quatro anos de
experiência nesta atividade.
Quase metade (15, de 31) dos participantes tinha mais de seis anos de
experiência na atividade de atendimento domiciliar, o que tende aumentar a
consistência das respostas e o valor de suas sugestões.
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Tabela 1 - Conhecimento sobre o instrumento de avaliação de
complexidade clínica da Abemid
Conhecimento sobre o Instrumento
Sim
Não
Total

N
30
1
31

Fonte: A autora (2013).

Quase a totalidade dos especialistas (30, de 31) declarou ser conhecedora do
instrumento da Abemid. Um único participante não conhecia o instrumento. Mesmo
não conhecendo o objeto deste estudo, o participante, atuando recentemente na
área de home care, após conversar com outros especialistas, respondeu todas as
perguntas do questionário e justificou suas respostas considerando o instrumento
uma importante ferramenta de avaliação para os programas de atendimento
domiciliar.
Tabela 2 - Utilização do instrumento de avaliação de complexidade clínica da Abemid
Utilização do Instrumento
Sim
Não
Total

N
26
4
30

Fonte: A autora (2013).

Dos

30

participantes

que

declararam

conhecer

o

instrumento,

26

responderam que o utilizavam e quatro não o utilizavam.
A justificativa dos que responderam que conheciam, mas não utilizavam o
referido instrumento foi que, nas empresas onde atuavam, adotava-se outra
ferramenta para avaliação da complexidade clínica de seus pacientes ou utilizavam
o mesmo instrumento de forma adaptada, conforme a expressão de alguns
participantes:
“Conheço o instrumento, porém na empresa em que trabalho, nós o
utilizamos de forma adaptada” (R7).
“Avaliar o paciente através deste instrumento não é uma prática do mercado
local, apesar de reconhecer a necessidade e a importância do mesmo” (R17).
A consideração a este tipo de resposta foi valorizada pela autora, pois
subsidia a sua intenção em iniciar um novo estudo que considere as sugestões
destes especialistas na reformulação do instrumento, avaliando posteriormente o
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impacto na sua utilização.

4.2 AVALIAÇÃO GERAL DO INSTRUMENTO DA ABEMID
De acordo com o entendimento da autora, avaliar a utilidade e a importância
deste instrumento na identificação da complexidade e na elegibilidade clínica dos
pacientes para o home care valoriza a sua aplicação e o seu processo de validação.

4.2.1 Quanto à utilidade do instrumento
Tabela 3 - Utilidade do instrumento de avaliação de complexidade e elegibilidade
clínica dos pacientes para o home care
Tempo
Plenamente Útil
Parcialmente Útil
Inútil
Total

N
17
14
31

Fonte: A autora (2013).

Mais da metade dos 31 respondentes considerou o instrumento de avaliação
da Abemid plenamente útil para o fim a que ele se destina e 14 o consideraram
parcialmente útil na forma atual como ele se apresenta. Esses respondentes
apontaram a necessidade de reformulação, sugerindo alterações que deverão ser
consideradas no processo de reformulação, após a atual avaliação de mérito do
instrumento.

4.2.2 Quanto à importância do instrumento
Tabela 4 – Importância do instrumento de avaliação de complexidade e
elegibilidade clínica dos pacientes para o home care
Importância do Instrumento
Importante
Parcialmente Importante
Sem Importância
Total
Fonte: A autora (2013).

N
29
1
1
31
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Quase a totalidade dos especialistas considerou o instrumento de avaliação
da Abemid importante para o processo de avaliação de complexidade e elegibilidade
clínica dos pacientes para o home care.
Como enfatizou o respondente R8:
“Apesar da necessidade de alterações, o instrumento elaborado pela Abemid
foi, e é de grande importância para a atividade, sobretudo porque foi criado em um
momento inicial do home care no Brasil, quando nada se tinha de orientador para o
processo de atendimento domiciliar”.

4.3 AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS, ITENS DE AVALIAÇÃO E REGRAS
DE PONTUAÇÃO
Nesta etapa foi avaliada a adequação, a suficiência e a consistência técnica
dos critérios, dos itens de avaliação e das regras de pontuação;
O estabelecimento de critérios para qualquer tipo de avaliação é uma tarefa
especialmente delicada, pois é através destes atributos que é emitido um juízo de
valor à algo e, em cima deste valor, se toma decisões. Neste sentido, quando avaliar
significa tomar uma decisão sobre a saúde de um indivíduo, atributos como
adequação, consistência e suficiência passam a ser indispensáveis no julgamento.

4.3.1 Dos critérios técnicos
No dicionário, o significado da palavra Critério, está relacionado com “aquilo
que serve de base para comparação, julgamento ou apreciação; princípio que
permite distinguir o erro da verdade; discernimento; modo de apreciar coisas e/ou
pessoas” (CRITÉRIO, 2003).
Tabela 5 – Adequação dos critérios para a definição da complexidade técnica
dos cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Adequação dos critérios

N

Plenamente Adequados

10

Parcialmente Adequados

21

Inadequados

4
Total

Fonte: A autora (2013).

31
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A maioria dos respondentes (24, de 31) julgou os critérios de avaliação
parcialmente adequados, ressaltando desta forma a necessidade dos mesmos
serem reavaliados e reformulados de acordo com as adequações apontadas como
sugestão pelos especialistas.
Tabela 6 – Suficiência dos critérios para a definição da complexidade técnica dos
cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Suficiência dos critérios

N

Plenamente Suficientes

5

Parcialmente Suficientes

17

Insuficientes

9
Total

31

Fonte: A autora (2013).

Somente 5 especialistas consideraram os critérios que compõem o
instrumento de avaliação da Abemid plenamente suficientes. O somatório dos que
responderam que tais critérios eram parcialmente suficientes e insuficientes (26, de
31) aponta a necessidade de inclusões e exclusões de outros critérios. Algumas
opiniões a serem consideradas para um estudo de reformulação foram expressas,
são elas:
“Acho importante incluir critérios de avaliação diferenciados para pediatria,
bem como a inclusão dos critérios da Avaliação de Kats1 e outros que avaliassem
potenciais de agravos” (R17).
“O instrumento deveria incluir critério que previssem a frequência dos
cuidados, pois desta forma seria possível identificar o numero de horas de cobertura
para a assistência e facilitaria a transferência dos cuidados profissionais para os
cuidados realizados por cuidadores” (R24).

1

Avaliação de Katz - O índice de Katz foi criado por Sidney Katz, em 1963. É um instrumento de
avaliação utilizado para avaliar a capacidade funcional do indivíduo idoso e com isso definir o seu
grau de dependência.
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Tabela 7 – Consistência dos critérios para a definição da complexidade técnica dos
cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Consistência dos critérios

N

Plenamente Consistentes

5

Parcialmente Consistentes

24

Inconsistentes

2
Total

31

Fonte: A autora (2013).

A maioria dos especialistas (24, de 31) considera parcialmente consistente os
critérios para avaliação clínica de pacientes candidatos aos programas de
atendimento domiciliar. Este resultado reforça a necessidade de uma análise e
reformulação dos critérios de avaliação utilizados no instrumento da Abemid.

4.3.2 Dos itens de avaliação
Tabela 8 – Adequação dos itens de avaliação para a definição da complexidade técnica dos
cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Adequação dos itens de avaliação

N

Plenamente Adequados

15

Parcialmente Adequados

16

Inadequados

Total

31

Fonte: A autora (2013).

A opinião dos especialistas sobre a adequação dos itens de avaliação
utilizados no instrumento da Abemid se dividiu. Para 16 participantes os itens de
avaliação são parcialmente adequados e 15 os julgaram plenamente adequados. A
fim de ilustrar a intenção das respostas, são citadas algumas colocações
apresentadas pelos participantes.
“Os atuais itens que compõem o instrumento de avaliação da Abemid são
adequados, entretanto, percebo a necessidade da inclusão de outros itens e uma
revisão das normas de pontuação“ (R1).
“Os itens são parcialmente adequados, pois não foi a eles atribuído nenhum
potencial de agravo, o que pode dificultar a transferência dos cuidados técnicos para
os cuidados informais” (R20).
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Tabela 9 – Suficiência dos itens de avaliação para a definição da complexidade técnica dos
cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Suficiência dos itens de Avaliação

N

Plenamente Suficientes

4

Parcialmente Suficientes

17

Insuficientes

10
Total

31

Fonte: A autora (2013).

A maioria dos especialistas (27, de 31) considera os itens de avaliação
utilizados no instrumento da Abemid parcialmente suficientes ou insuficientes, o que
aponta para a necessidade de uma reformulação também destes itens. Seguem
alguns exemplos de respostas dos participantes:
“É necessário incluir item de avaliação para curativos cirúrgicos e para lesões
vasculares” (R6).
“Há item de avaliação para terapia nutricional, mas não há para estado
nutricional” (R10).
Tabela 10 – Consistência dos itens de avaliação para a definição da complexidade técnica
dos cuidados e da elegibilidade para o programa de atendimento domiciliar
Consistência dos itens de Avaliação

N

Plenamente Consistentes

12

Parcialmente Consistentes

18

Inconsistentes

1
Total

31

Fonte: A autora (2013).

Quanto à consistência dos itens de avaliação, a maioria dos especialistas (18)
julgou

parcialmente

consistente

e

12

participantes

julgaram

consistentes, reforçando avaliações anteriores, já apresentadas.

plenamente
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4.3.3 Regras de pontuação do instrumento
Tabela 11 – Adequação das regras de pontuação para a elegibilidade
clínica do paciente para o atendimento domiciliar
Adequação das Regras de pontuação

N

Plenamente Adequadas

5

Parcialmente Adequadas

24

Inadequadas

2
Total

31

Fonte: A autora (2013).

O somatório das opiniões parcialmente adequadas e inadequadas revela que
a maioria dos especialistas considera que as regras de pontuação utilizadas no
instrumento da Abemid necessitam ser reavaliadas, o que pode ser traduzido pelas
expressões a seguir:
“Há pontuação para terapia nutricional, mas não há para estado nutricional”
(R10).
“Mesmas regras de pontuação para acesso venoso profundo, periférico
continuo e administração intratecal?” (R10).
Tabela 12 – Suficiência das regras de pontuação para a definição da elegibilidade
clínica do paciente para o programa de atendimento domiciliar
Suficiência das Regras de pontuação

N

Plenamente Suficientes

3

Parcialmente Suficientes

18

Insuficientes

10
Total

31

Fonte: A autora (2013).

A soma das opiniões parcialmente suficientes e insuficientes revela que a
maioria dos especialistas (28) considera que as regras de pontuação utilizadas no
instrumento da Abemid necessitam ser reformuladas.
”Nas regras de pontuação é necessário que se estabeleçam pontos para
cuidados pontuais” (R20).
“Incluir pontuação para administração de medicamentos SC (Sub Cutâneo) e
IM (Intramscular)” (R24).
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Tabela 13 – Consistência das regras de pontuação para a definição da elegibilidade
clínica do paciente para o programa de atendimento domiciliar
Consistência das Regras de pontuação

N

Plenamente Consistentes

7

Parcialmente Consistentes

22

Inconsistentes

2
Total

31

Fonte: A autora (2013).

A maioria dos especialistas julgou parcialmente consistente as regras de
pontuação. O que, mais uma vez, deixa evidenciada a necessidade de reformulação
também deste quesito, o que pode ser observado em uma importante expressão de
um dos participantes.
É importante que as regras de pontuação sejam revisadas, pois se mostram
confusas e, por vezes, inconsistentes, tendo em vista que na regra relacionada a
grau de atividade da vida diária, está inserida a opção de pacientes que fazem uso
de medicações endovenosas de caráter intermitentes. Além desta necessidade não
poder estar relacionada a grau de atividade de vida diária, ao ser pontuada pela
atual regra, não classificaria o paciente como dependente de cuidados profissionais
e, desta forma, não o elegeria para o programa de atendimento domiciliar. (R29).
4.4 TRANSFERÊNCIA DOS CUIDADOS TÉCNICOS PARA OS CUIDADOS
INFORMAIS
Por meio desta avaliação foi possível identificar, na amostra estudada, o
quantitativo de especialistas que sabia diferenciar os cuidados técnicos dos
cuidados informais. Em seguida, a partir deste conhecimento e quantos achavam
que a estruturação do instrumento com aqueles critérios facilitava a transferência
dos cuidados profissionais para o cuidador informal.
Tabela 14 – Conhecimento sobre a diferenciação dos cuidados profissionais
para os cuidados informais
Diferenciação dos cuidados

N

Sabe

25

Mais ou menos

6

Não sabe

Total

Fonte: A autora (2013).

31
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Poucos especialistas declararam não saber diferenciar os cuidados técnicos
dos cuidados informais. A maioria afirmou saber identificar esta diferença, o que
permite inferir que a opinião destes especialistas, com relação a estruturação do
instrumento, foi emitida de forma embasada e consistente, fornecendo maior
credibilidade a este processo avaliativo.
Tabela 15 – Rol de cuidados técnicos apontados pelos especialistas
Cuidados Técnicos Profissionais

N

Traqueostomia com Aspiração

29

Acesso Venoso Profundo. Contínuo

31

Acesso Venoso Intermitente

31

Acesso Venoso Periférico Contínuo

31

Diálise Domiciliar

16

Quimioterapia Sub Cutânea

26

Quimioterapia Intra Venosa

31

Quimioterapia Intra Tecal

31

Ventilação Mecânica Contínua

31

Úlcera de Pressão Grau III

29

Úlcera de Pressão Grau IV

31

Dependência de Reabilitação – Fisioterapia / Fonoaudiologia

21

Terapia Nutricional por SNE

24

Nutrição Parenteral Total

31

Fonte: A autora (2013).

A Tabela 15 relaciona a opinião dos especialistas quanto aos procedimentos
considerados técnicos que compõem o instrumento de avaliação da Abemid. Estes
foram apontados pelos especialistas como de responsabilidade do profissional
técnico, o que pelas regras de concessão dos planos de saúde, confere aos
pacientes a indicação para o programa de atendimento domiciliar. Na opinião da
maioria dos especialistas, tais procedimentos não poderão ser repassados a
cuidadores sem formação técnica.
Chama-se a atenção para a opinião dos especialistas quanto ao
procedimento de diálise. A colocação de parte destes especialistas aponta para itens
que possuem a inclusão questionada no instrumento como critério de elegibilidade
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para a internação domiciliar.
“A Diálise é um procedimento que pode ser realizado no domicilio por um
serviço especializado e pontual que através de um processo de treinamento habilita
familiares ou cuidadores informais no método CAPD, sendo esta já uma iniciativa
pública através do SUS (sistema Único de Saúde), neste caso a pontuação deste
item no instrumento estará relacionada à indicação de um procedimento pontual e
não necessariamente como um critério para a internação domiciliar” (R31).
Tabela 16 – Rol de cuidados informais apontados pelos participantes
Cuidados Informais Treinados

N

Sonda Vesical Permanente

22

Sonda Vesical Intermitente

16

Traqueostomia sem Aspiração

27

Aspiração de Vias Aéreas Superiores

23

Quimioterapia Oral

30

Oxigenioterapia Intermitente

31

Oxigenioterapia Contínuo

20

Ventilação Mecânica Intermitente

19

Úlcera de Pressão Grau I

31

Úlcera de Pressão Grau II

30

Gastrostomia

30

Jejuno Íleo

25

Fonte: A autora (2013).

A Tabela 16 apresenta a lista de procedimentos que compõem o instrumento
de avaliação da Abemid considerados de baixa complexidade de execução pela
maioria dos participantes. Na opinião destes especialistas, estes procedimentos
podem ser realizados por cuidadores informais treinados. Assim, pelas regras de
concessão dos planos de saúde, o paciente que depender exclusivamente destes
cuidados não terá indicação técnica para o programa de internação domiciliar.
A permanência destes cuidados no instrumento de avaliação deverá ser
também reavaliada, pois pode se tornar desnecessária, uma vez que o seu
apontamento não elegerá o paciente para o home care.
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Tabela 17 – Facilitação da transferência dos cuidados técnicos para os cuidados informais
Facilitação na transferência do cuidado

N

Facilita Totalmente

13

Facilita Parcialmente

14

Não facilita

4
Total

31

Fonte: A autora (2013).

As respostas concentraram quase o mesmo número de especialistas, que
assim justificaram as suas respostas ressaltando a necessidade de reformular
alguns critérios:
“O instrumento aponta os cuidados técnicos necessários ao paciente, o que
facilita o entendimento da diferença entre cuidados técnicos e informais, entretanto
pelas regras de pontuação é possível não eleger para o atendimento domiciliar
alguns pacientes que obrigatoriamente necessitam de cuidados técnicos, como por
exemplo, aqueles que necessitam apenas de medicações intravenosas de caráter
intermitente” (R21).
“O instrumento facilita a transferência de cuidados técnicos para o cuidador
informal, entretanto falta no instrumento um item de avaliação de potenciais agravos,
pois o paciente pode reunir apenas cuidados simples, mas viver em um risco
eminente podendo precisar de uma intervenção técnica imediata” (R25).
Desse modo, os resultados apresentados e reforçados nas colocações dos
especialistas, afirmam a necessidade de reformulação dos critérios utilizados para
facilitação do processo de transferência de cuidados.
Tabela 18 – Segurança na transferência do cuidado profissional para o cuidado informal
Segurança na transferência dos cuidados

N

Totalmente

9

Parcialmente

19

Não me sinto seguro

3

Total

31

Fonte: A autora (2013).

Dos 31 especialistas que responderam o questionário, a maioria (19) não
demonstrou total confiança na utilização do instrumento de avaliação da Abemid no
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momento da decisão da transferência dos cuidados técnicos para os cuidados
informais. Tais opiniões foram assim expressas:
“Em minha opinião o instrumento orienta a transferência do cuidado,
entretanto, para decidir de forma totalmente segura, acho que seria necessário um
critério que pudesse considerar um potencial de agravo. É comum nos depararmos
com pacientes que reúnem apenas cuidados de simples execução, podendo ser
assumidos por cuidadores treinados, mas em paralelo vivem na eminência de uma
descompensação clínica em virtude de comorbidades crônicas, o que o torna
dependente de atenção especial em virtude de potencial necessidade de uma
intervenção técnica imediata” (R25).
“O instrumento carece de um item de avaliação de risco. O próprio perfil da
clientela aponta para um paciente muito suscetível a agravos em curto espaço de
tempo“ (R20).
Diante destas colocações, se torna necessário colocar em pauta de discussão
a possibilidade da introdução de um programa de monitoramento realizado por
profissionais, por meio de visitas periódicas, com o objetivo de avaliar e respaldar o
padrão de cuidados que estão sendo realizados por cuidadores informais, bem como
a resposta clínica do paciente a estes cuidados.
4.5 PERCEPÇÃO
AVALIAÇÃO

DOS

ESPECIALISTAS

QUANTO

AO

RESULTADO

DA

Por meio deste estudo, os especialistas puderam opinar sobre a
compatibilidade do resultado final da avaliação apontado pelo instrumento quando
comparado ao grau de complexidade de cuidados técnicos apresentados pelo
paciente no ato da avaliação.
Tabela 19 – Compatibilidade do resultado final da avaliação com o grau de complexidade de
cuidados e necessidades técnicas apresentada pelo paciente
Compatibilidade do resultado da avaliação

N

Totalmente Compatível

5

Parcialmente Compatível

24

Incompatível

2
Total

Fonte: A autora (2013).

31
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Na opinião da maioria dos participantes (24), o resultado obtido pela avaliação
feita através dos critérios da Abemid é parcialmente compatível com a complexidade
de cuidados e necessidade técnica apresentadas pelo paciente. Essa opinião pode
ser ilustrada pela seguinte fala:
“Sugiro que as regras de pontuação sejam revistas, pois existem casos em
que um paciente necessita somente de procedimentos pontuais como administração
de medicamentos intermitente, sendo este um procedimento essencialmente
técnico. Pelas atuais regras de pontuação este paciente receberia somente 4
pontos, o que não o torna eleito para o programa de internação domiciliar, mas sim
para um programa de procedimentos pontuais, indicação esta não contemplada pelo
instrumento” (R25).

4.6 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ESPECIALISTAS
Neste quesito foi avaliado o grau de satisfação geral dos especialistas com o
instrumento de avaliação da Abemid.
Tabela 20 - Grau de satisfação com o instrumento de avaliação de complexidade
clínica elaborado pela Abemid
Satisfação do especialista

N

Totalmente Satisfeito

3

Parcialmente Satisfeito

27

Insatisfeito

1
Total

31

Fonte: A autora (2013).

A maioria dos participantes do estudo (27) se mostrou parcialmente satisfeita
com o instrumento de avaliação de complexidade clínica elaborado pela Abemid.
Retrata esta opinião:
“Considerando os conceitos que diferem os cuidados profissionais dos
informais e o propósito do instrumento da Abemid, me considero parcialmente
satisfeito, pois esta ferramenta de avaliação, embora atenda a maioria das
situações, carece de outros critérios e de outras regras de pontuação que definam
melhor a elegibilidade do paciente, principalmente para a manutenção do
atendimento” (R19).
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Quadro 6 – Consolidação de resultados
Categoria

Critério

Avaliação geral do instrumento Utilidade
Importância
Critérios técnicos

Itens de avaliação

Regras de pontuação

Transferência dos cuidados

Percepção do especialista
Fonte: A autora (2013).

Adequação
Suficiência
Consistência
Adequação
Suficiência
Consistência
Adequação
Suficiência
Consistência
Diferenciação
Facilitação
Segurança
Compatibilidade
Satisfação

Padrão de Avaliação
Pleno Parcial Não Atendido
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo levaram a concluir que o referido instrumento de
avaliação elaborado pela Abemid foi considerado essencial e de grande importância
e utilidade para avaliar o grau de complexidades de cuidados e a elegibilidade de um
paciente para o programa de atendimento domiciliar.
Paralelo a este resultado, foi possível identificar que apesar de mais de 10
anos de utilização, o instrumento, que não havia sido submetido a nenhum processo
de validação formal, vem se comportando como um norteador técnico para os
programas de internação domiciliar. Neste sentido, dado a importância e a utilidade
do instrumento, os especialistas apontaram a necessidade de impor mudanças com
o propósito de melhor adequar os componentes de sua estrutura, incluindo e
excluindo novos critérios, itens de avaliação e regras de pontuação.
Esta reformulação foi apontada pelos 31 participantes do estudo como uma
necessidade de melhoria do próprio instrumento, de sua aplicabilidade e no alcance
de seus objetivos iniciais.
Acredita-se que esta nova estruturação técnica apontada como um processo
de melhoria do instrumento poderá aprimorar a adequação e a suficiência de seus
critérios melhorando, com isso, o processo avaliativo, impondo maior consistência
técnica no planejamento do atendimento domiciliar, bem como em seu processo
evolutivo, onde se tem a necessidade de transição dos cuidados profissionais para
os cuidados informais.
Diante deste contexto, o estudo reforça e orienta, através das recomendações
de especialistas, o processo de reformulação do instrumento, embora reconheça o
seu mérito e a sua qualidade na condução dos programas de assistência domiciliar,
mas comumente reconhecido como home care.
Como sugestões a serem consideradas no processo de reformulação do
instrumento, os especialistas apontaram itens a serem incluídos e excluídos do
instrumento de avaliação. São eles:
- diferenciação de itens para avaliação pediátrica – Foi apontada a
necessidade de diferenciar os critérios de avaliação de pacientes adultos para
pacientes pediátricos;
- introdução de regras de pontuação para avaliação de cuidados pontuais;
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- inclusão da frequência com que os procedimento deverão ser realizados
(curativos, aspirações, administração de medicamentos);
- inclusão do item administração de medicações sub cutânea (sc) e intra
muscular (im), para quando se tratar de aplicações de medicamentos especiais e de
risco;
- inclusão de regras de pontuação que possam:
a) avaliar o grau de potencial de agravos considerando as comorbidade
associadas como risco iminente de alteração de quadro clínico;
b) considerar o estado nutricional do paciente como risco iminente de piora
do quadro clínico;
c) considerar a necessidade de dieta industrializada;
- aumento da pontuação do cuidado com cateter naso enteral (CNE), dado
aos riscos impostos pelo uso do dispositivo;
- retirada da pontuação dos itens relacionados aos cuidados informais, pois
estes não darão sustento técnico para a indicação da internação domiciliar;
- inclusão de itens e regras de pontuação para procedimentos relacionados a
cuidados paliativos;
- inclusão de regra de pontuação para:
a) curativos que necessitam do uso de recursos e materiais especiais como
a utilização de um sistema de fechamento Assistido a vácuo (VAC), utilizado para
promover a cicatrização de feridas;
b) utilização equipamentos como bomba infusora, concentrador de oxigênio,
equipamentos utilizados para o tratamento da Apneia do Sono e Terapias
respiratórias (CPAP - Continuous positive airway pressure);
c) cuidados com ostomias (colostomia, urostomia e cistostomia) e drenos;
- indicação do grau de dependência da atividade da vida diária, porém sem
pontuá-lo apenas para auxiliar a traçar o perfil de cuidados do paciente a fim de
facilitar a transferência do cuidado técnico para o cuidado informal.
Após a avaliação do mérito do instrumento, torna-se evidente a necessidade
de dar continuidade ao estudo a fim de propor uma nova ferramenta de avaliação a
partir das discussões e recomendações dos especialistas. Nesta nova proposta,
pretende-se incluir e repontuar alguns itens já apontados anteriormente, bem como
redefinir as regras de pontuação a fim de promover a diferenciação dos cuidados em
suas complexidades técnicas e informais.
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Outra proposta a ser contemplada no novo instrumento com a redefinição de
itens de avaliação e regras de pontuação é proporcionar ao instrumento a
capacidade de apontar o grau de compartilhamento do cuidado entre o profissional e
o cuidador e com isso definir o nível de assistência a ser oferecida ao paciente.
Por fim, a autora considera que este estudo pode ser visto como uma
estratégia para incentivar uma modalidade de atendimento de grande utilidade para
a população brasileira, como os programas de assistência domiciliar, que promovem
um processo de desospitalização precoce, facilitam a rotatividade de leitos
hospitalares melhorando o acesso a outros pacientes e, em paralelo, ainda
conseguem diminuir os custos da assistência à saúde.
O entendimento da autora é que, ao retirarmos os programas de atendimento
domiciliar, desenvolvidos no âmbito da saúde suplementar, da informalidade,
investindo em estudos técnicos científicos que promovam a melhoria deste novo
modelo de assistência, estar-se-á dando, aos órgãos reguladores, os subsídios
técnicos necessários ao processo de regulação, fundamental para a continuidade e
segurança deste importante tipo de atendimento.

64

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006. Dispõe sobre o regulamento técnico de
funcionamento de serviços que prestam atendimento domiciliar. Diário Oficial [da]
União, Brasília, DF, 30 jan. 2006.
______. Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002. Aprova a Classificação Brasileira
de Ocupações - CBO/2002, para uso em todo território nacional e autoriza a sua
publicação. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 out.
2002.
______. Resolução nº 1668, de 06 de junho de 2003. Dispõe sobre normas técnicas
necessárias à assistência domiciliar de paciente, definindo as responsabilidades do
médico, hospital, empresas públicas e privadas; e a interface multiprofissional neste
tipo de assistência. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30
jun. 2003. Seção 1, p. 84.
BORN, Tomiko. A formação de cuidadores formais e informais: acompanhamento e
avaliação. Portal do envelhecimento: sua rede de comunicação e solidariedade.
[Caldas: s.n.], 2006. Disponível em:
<http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/artigo1921.htm>. Acesso em: 10
abr. 2013.
CHIANCA, Thomaz. Desenvolvendo a cultura de avaliação em organizações da
sociedade civil. São Paulo: Global, 2001.
COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis:
Vozes, 1993.
CONDÉ; Frederico Neves. A montagem dos testes de desempenho acadêmico do
sistema de avaliação da educação básica (SAEB). In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, 2., 2005, Gramado. Resumos... Gramado: IBAP,
2005.
CRITÉRIOS. In: Ferreira, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo Dicionário Aurélio da
Língua. Aurélio versão 5.0 – Dicionário Eletrônico. Positivo Informática, 2007.
CRUZ, Isabel Cristina Fonseca da; BARROS, Sílvia Regina Teodoro Pinheiro de;
FERREIRA, Helen Campos. Enfermagem em home care e sua inserção nos níveis
de atenção à saúde: a experiência da escola de enfermagem da Universidade
Federal Fluminense. Revista Enfermagem Atual, v. 1, n. 4, 2001.
DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira; DIOGO, Maria José D'Elboux. Atendimento
domiciliar: um enfoque gerontológico. São Paulo: Editora Atheneu, 2000.
MENDES, Walter. Home care: uma modalidade de assistência à saúde. Rio de
Janeiro: Unati: UERJ, 2001. 112 p. Disponível em:
<http://assobrafir.com.br/imagens_up/artigos//Home_Care_uma_modalidade_de_ass
istencia_a_saude_.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2013.

65

PENNA FIRME, Thereza. Avaliação: tendências e tendenciosidades. Ensaio: aval.
pol. públ.Educ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 5-12, jan./mar. 1994.
PENNA FIRME, Thereza; TIJIBOY, Juan Antonio; STONE, Vathsala Iyengar.
Avaliação de programas sociais: como enfocar e como por em prática. Belo
Horizonte: Modus Faciendi, 2007.
VERAS, Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios
e inovações. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, maio/jun. 2009.
VERAS, Renato Peixoto; CALDAS, Célia Pereira. Promovendo a saúde e a
cidadania do idoso: o movimento das universidades da terceira idade. Cien Saúde
Coletiva, v. 9, n. 2, p. 423-432, 2004.
SCRIVEN, Michael. Evaluation thesaurus. 4. ed. Newbury Park, CA: Sage, 1991.
SOARES, Natanael Dantas. A função social do contrato de plano de saúde. In:
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI,19., 2010, Fortaleza. Anais… Fortaleza:
CONPEDI, 2010. Disponível em:
<www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3802.pdf>. Acesso em: 18
abr. 2013.
STUFFLEBEAN, Daniel et al. Educational evaluation and decision making. Illinois:
F.E.: Peacock Publishers, 1977.
SUS. Sistema Único de Saúde (Brasil). Doenças crônicas não transmissíveis:
vigilância de doenças crônicas não transmissíveis. Brasília, DF: Ministério da Saúde
[2013?]. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31877
>. Acesso em: 02 fev. 2013.
WORTHEN, Blaine R.; SANDERS, James R.; FITZPATRICK, Judy L. Avaliação de
programas: concepções e práticas. São Paulo: Ed. Gente, 2004.

APÊNDICES

67

APÊNDICE A – CARTA AOS ESPECIALISTAS
Prezado especialista,
Como aluna do curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio, estou realizando um estudo avaliativo sobre o instrumento de avaliação
de complexidade clínica para potenciais pacientes a serem direcionados ao
Programa de Internação Domiciliar - home care - elaborado pela Abemid.
Este estudo tem como objetivo avaliar o mérito deste instrumento por meio do
julgamento dos critérios técnicos utilizados, dos itens de avaliação e das regras de
pontuação que compõem o instrumento.
A autora possui autorização do presidente da Abemid, da época do início
deste estudo, Dr. Josier Marques Vilar, pra divulgar nesta dissertação, as tabelas
utilizadas pela associação.
De acordo com o que for identificado ao final do estudo, a proposta poderá se
estender para um processo de reformulação e validação do referido instrumento de
avaliação.
Pretende-se que o instrumento, depois de reformulado e atendendo ao
objetivo a que se propõe, permita que a sua utilização facilite a indicação dos
pacientes ao home care, bem como oriente, ao longo da evolução clínica do
paciente, o processo de transferência de responsabilidade dos cuidados técnicos
profissionais para os cuidadores familiares facilitando a continuidade do cuidado e a
alta do paciente do programa de internação domiciliar.
Esse questionário tem o objetivo de coletar dados que servirão de base para
a análise e reformulação dos critérios, não havendo respostas certas ou erradas
referentes a qualquer dos itens. Pretende apenas obter a sua opinião como um
especialista da área.
As informações coletadas são confidenciais e serão utilizadas apenas na
análise de dados para o presente estudo. Sua colaboração é de extrema importância
para a conclusão da avaliação. Assim, solicito que responda o questionário a seguir
e, se necessário, esclareça suas dúvidas com o profissional que estará lhe
auxiliando no momento das respostas.
Antecipadamente agradeço,
Márcia Gomes Braz
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO - INSTRUMENTOS DE PESQUISA
PARTE I – DADOS DE CATEGORIZAÇÃO PROFISSIONAL
1) Formação Profissional:
( ) Médico.
( ) Enfermeiro
2)
( )
( )
( )
( )

Posicionamento na cadeia de atendimento?
Profissional que indica o home care, porém não acompanha o paciente.
Profissional assistente direto ao paciente.
Profissional gestor da empresa de prestação de serviços.
Profissional representante do Contratante de serviços.

3) Há quanto tempo você trabalha com o home care?
( ) De 0 a 1 ano
( ) De 2 a 4 anos
( ) De 4 a 6 anos
( ) acima de 6 anos
4) Você conhece o instrumento de avaliação de complexidade clínica da ABEMID?
( ) SIM
( ) NÃO
5) Você utiliza o instrumento de avaliação de complexidade clínica da ABEMID?
( ) SIM
( ) NÃO
Se sua resposta for NÃO, justifique:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
PARTE II – À UTILIDADE A IMPORTANCIA E A FACILITAÇÃO DO INSTRUMENTO
6) Em sua opinião o instrumento de avaliação de complexidade clínica elaborado
pela ABEMID é útil para avaliar a elegibilidade clínica dos pacientes para o home
care?
( ) Plenamente útil
( ) Parcialmente útil
( ) Inútil
7) Em sua opinião o instrumento de avaliação de complexidade clínica da ABEMID é
importante para avaliar a elegibilidade clínica dos pacientes para o home care?
( ) Muito Importante
( ) Importante
( ) Sem importância
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8) Você considera que o instrumento de avaliação de complexidade clínica da
ABEMID seja um facilitador na transferência dos cuidados técnicos para os
cuidados informais
( ) Facilita Totalmente
( ) Facilita Parcialmente
( ) Não Facilita
PARTE III – CRITÉRIOS QUE COMPÕEM O INSTRUMENTO
9) Em sua opinião os critérios técnicos que compõem o instrumento de avaliação de
complexidade clínica da ABEMID são adequados para a definição da
complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o programa de
atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Adequados
( ) Parcialmente Adequados
( ) Inadequados
10) Em sua opinião os critérios técnicos que compõem o instrumento de avaliação
de complexidade clínica da ABEMID são suficientes para a definição da
complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o programa de
atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Suficientes
( ) Parcialmente Suficientes
( ) Insuficientes
11) Em sua opinião os critérios técnicos que compõem o instrumento de avaliação
de complexidade clínica da ABEMID são consistentes tecnicamente para a
definição da complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o
programa de atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Consistentes
( ) Parcialmente Consistentes
( ) Inconsistentes
PARTE IV – ITENS DE AVALIAÇÃO QUE COMPÕEM O INSTRUMENTO
12) Em sua opinião os itens de avaliação que compõem o instrumento de avaliação
de complexidade clínica da ABEMID são adequados para a definição da
complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o programa de
atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Adequados
( ) Parcialmente Adequados
( ) Inadequados
13) Em sua opinião os itens de avaliação que compõem o instrumento de avaliação
de complexidade clínica da ABEMID são suficientes para a definição da
complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o programa de
atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Suficientes
( ) Parcialmente Suficientes
( ) Insuficientes
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14) Em sua opinião os itens de avaliação que compõem o instrumento de avaliação
de complexidade clínica da ABEMID são consistentes tecnicamente para a
definição da complexidade técnica dos cuidados e da elegibilidade para o
programa de atendimento domiciliar?
( ) Plenamente Consistentes
( ) Parcialmente Consistentes
( ) Inconsistentes
PARTE V – REGRAS DE PONTUAÇÃO DO INSTRUMENTO
15) Em sua opinião as regras de pontuação que definem a elegibilidade clínica do
paciente para o atendimento domiciliar são adequadas?
( ) Plenamente Adequadas
( ) Parcialmente Adequadas
( ) Inadequadas
16) Em sua opinião as regras de pontuação que definem a elegibilidade clínica do
paciente para o atendimento domiciliar são suficientes?
( ) plenamente suficientes
( ) parcialmente suficientes
( ) Insuficientes
17) Em sua opinião as regras de pontuação que definem a elegibilidade clínica do
paciente para o atendimento domiciliar são consistentes?
( ) Plenamente Consistentes
( ) Parcialmente Consistentes
( ) Inconsistentes
PARTE VI – DIFERENCIAÇÃO DOS CUIDADOS PROFISSIONAIS E CUIDADOS
INFORMAIS
18) Você sabe diferenciar os cuidados profissionais dos cuidados informais
( ) Sim, sei
( ) Mais ou menos
( ) Não sei
19) Dos cuidados apontados no instrumento de avaliação da ABEMID, quais você
apontaria como Cuidado profissional?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
20) Dos cuidados apontados no instrumento de avaliação da ABEMID, quais você
apontaria como Cuidado Informal?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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21) Você, ao utilizar o instrumento se sente seguro para indicar o momento da
transferência do cuidado profissional para o cuidado informal
( ) Totalmente
( ) Parcialmente
( ) Não me sinto seguro
22) Contribua, se julgar ainda necessário, com opiniões adicionais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
PARTE VII – DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO
23) O resultado final da avaliação é compatível com o grau de complexidade de
cuidados e necessidade técnica apresentada pelo paciente?
( ) Totalmente Compatível
( ) Parcialmente Compatível
( ) Incompatível
PARTE VIII – DA SATISFAÇÃO COM O INSTRUMENTO
24) Qual o seu grau de satisfação com o instrumento de avaliação da complexidade
clínica elaborado pela ABEMID?
( ) Totalmente satisfeito
( ) Parcialmente satisfeito
( ) Insatisfeito
PARTE IX – DA NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO
25) Em sua opinião o instrumento de avaliação de complexidade clínica da ABEMID
precisa ser reformulado?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
O que você acha desnecessário?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
O que você incluiria?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Muito obrigada pela sua contribuição.
Ela será decisiva para a nossa avaliação.
Márcia Braz

ANEXO
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ANEXO A – O INSTRUMENTO ABEMID
TABELA DE AVALIAÇÃO DE COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL
Efetuada em ___/___/_____
Nome do Paciente:
Idade:
Convênio:
Matrícula:
Diagnóstico Principal:
Diagnóstico Secundário:
Programação em horas de atendimento: ( ) 24h ( ) 12h ( ) 06h ( ) Procedimento
Complexidade: ( ) Alta com Ventilação Mecânica ( ) Alta ( ) Média
( ) Baixa
Pontos
Critérios
Itens da Avaliação
atribuídos
Sonda Vesical Permanente
1
Cuidado Terapêutico do Trato Urinário
Sonda Vesical Intermitente
2
Traqueostomia sem Aspiração
2
Cuidado Terapêutico do Trato
Traqueostomia com Aspiração
5
Respiratório
Aspiração de Vias Aéreas Sup.
3
Acesso Venoso Prof. Continuo
5
Cuidado Terapêutico Infusional
Acesso Venoso Intermitente
4
A. Venoso Periférico Continuo
5
Suporte Terapêutico Renal
Diálise Domiciliar
5
Oral
1
Quimioterapia
Sub Cutânea
3
Intra Venosa
5
Intra Tecal
5
O² Intermitente
2
Suporte Ventilatório
O² Contínuo
3
Ventilação Mec.Intermitente
4
Ventilação Mecânica Contínua
5
Cuidados com Lesão Vascular/Cutânea Úlcera de Pressão Grau I
2
Úlcera de Pressão Grau II
3
Úlcera de Pressão Grau III
4
Úlcera de Pressão Grau IV
5
Independente
0
Grau de Atividade da vida Diária Relacionada a cuidados Técnicos
Semi-Dependente
2
Dependente Total
5
Dependência de Reabilitação
Independente
0
Fisiot / Fono - Seções Diárias
Dependente
2
Gastrostomia
2
SNE
3
Cuidados com Terapia Nutricional
Jejuno Ileo
3
Nutrição Parenteral Total
5
TOTAL
Classificação dos Pacientes
Assinatura e carimbo

Data:

74
REGRAS DE PONTUAÇÃO
Inferior a 07 pontos

Paciente não elegível para Internação Domiciliar

De 08 à 12 pontos

Baixa Complexidade

De 13 à 18 pontos

Média Complexidade

Acima de 19 pontos
Alta Complexidade
Ao obter um score 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade
Ao obter dois ou mais scores 5, o paciente migra automaticamente para Alta
complexidade
Obs. A migração acima referida, ocorre independente dos pontos totais obtidos
I) Quanto ao Grau de Atividade da Vida Diária:
1. Entende-se por paciente independente aquele que pode ser acompanhado diretamente
por cuidador ou familiar bem treinado.
Entende-se por parcialmente dependente, aquele que apresenta duas ou mais das
condições abaixo:
a) Somente mobiliza-se do leito com ajuda de terceiros.
b) Apresenta nível de consciência com confusão mental.
c) Faz uso de medicações intravenosas de caráter intermitente.
d) Necessita de curativos especializados / cirúrgicos diários.
Entende-se por totalmente dependente, aquele que:
a. apresenta-se em prótese ventilatória contínua ou intermitente com 3 ou mais
intervenções diárias
b. apresenta-se inconsciente/comatoso ou totalmente restrito ao leito, associado à
necessidade de algum dos suportes terapêuticos: Cateter Naso enteral, gastro ou
íleostomia, cateter vesical, traqueostomia, acesso venoso e diálise domiciliar.
c. faz uso de medicações intravenosas de caráter contínuo.
d. possui cirurgia de fixação da coluna, em decorrência de instabilidade grave, com
menos de 60 dias de P. O .
II) Quanto a Classificação:
a. Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será
considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação
domiciliar.
b. Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será
considerado de Baixa Complexidade
c. Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será
considerado de Média Complexidade
d. Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será
considerado de Alta Complexidade
Ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade ,
independente do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas)..
Obs.: 1 - Dentro da cada GRUPO, os pontos NÃO se somam, SEMPRE
prevalecendo o item de MAIOR pontuação.
Obs.: 2 - A pontuação obtida no suporte terapêutico do Trato Respiratório NÃO SE
ADICIONA aos pontos obtidos nos itens de Ventilação Mecânica Intermitente ou Contínua,
SEMPRE prevalecendo neste caso, a maior pontuação entre os itens avaliados.
Obs.: 3 - Entende-se por DEPENDÊNCIA TOTAL DE CUIDADOS a necessidade de
cuidados de profissionais de enfermagem 24 h
Obs.: 4 - Entende-se por DEPENDÊNCIA PARCIAL DE CUIDADOS a necessidade de
cuidados de profissionais de enfermagem 12 h

