Resumo do 1º World Hospital at Home Congress (WHAHC)
Por Mariana Borges Dias
(Este resumo não se trata de publicação oficial, mas do olhar de uma participante deste evento)

Nos dias 5 e 6 de abril de 2019 aconteceu em Madri/ Espanha, o primeiro Congresso
Mundial de Hospitalização a domicilio (WHAHC). Este termo (Hospitalização à domicilio, ou
“Hospital at Home”= HAH) é regularmente usado internacionalmente para designar o tipo
de cuidado de maior complexidade e intensidade feito em domicilio por equipes ou
profissionais específicos para tal, com padrão similar ao executado em hospital, exatamente
de acordo com a proposta do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar do SUS)/ Melhor em
Casa. Nas palavras da Presidente do Congresso, Dra Beatriz Massa: “El nuestro es un
modelo de atención especializada realizada en el domicilio de los pacientes para aquellos
que no necesitan la infraestructura hospitalaria, con equipos multidisciplinares que realizan
una valoración integral del paciente, al que informamos y tratamos de educar para hacerlo
partícipe de su tratamiento. También intentamos garantizar la continuidad de cuidados entre
la Atención Primaria y la atención hospitalaria; y las ventajas del hospital a domicilio van
mucho más allá de las meramente económicas”.
O evento foi considerado um êxito, pois mostrou a inovação que este modelo
assistencial está levando a cabo em diversas partes do mundo e serviu para forjar alianças
entre profissionais de distintos países- entre os quais se destaca o compromisso da criação
de uma Sociedade Ibero Americana de HAH a princípio entre Espanha, Portugal, Brasil,
Colômbia, Argentina e Chile.
Dentre os mais de 400 participantes de 39 países diferentes, o Brasil foi representado
por 11 profissionais, 4 deles ligados a SADs (Brasília e Uberlândia) e Mariana Borges Dias,
da CGAD/DAHU- Ministério da Saúde.

Áreas de abordagem no Congresso:
1.
2.
3.
4.
5.

Consenso em torno do conceito de HAH
Modelos organizativos ao redor do mundo
Ética e legislação em AD
Papel da tecnologia
Modelos de financiamento

1. ELEMENTOS DE CONSENSOS NO ENTENDIMENTO DO CONCEITO DE HAH
(HOSPITAL AT HOME)

 Modalidade assistencial consolidada e generalizada, que permite dar uma atenção
ao paciente digna, próxima, ajustada as suas necessidades, segura e excelente;
 Diferente do conceito internacional de home care pois supõe condições agudas e
complexas;
 Modelo de cuidado voltado a prevenir ou encurtar hospitalização, permitindo
otimização na utilização dos recursos hospitalares;
 Contribui para a sustentabilidade do sistema e aproxima a atenção especializada do
cenário terapêutico natural que é o próprio domicilio;
 Traz vantagens pela possibilidade de abordagem humana, clínica e tecnológica,
sendo uma resposta aos desafios do cuidado em Saude no século XXI- pois representam
segurança, qualidade, confiança onde é o melhor lugar para o paciente;
 É considerado SUBSTITUTIVO às hospitalizações, uma vez que é um serviço
voltado as condições agudas que possui acesso às mesmas tecnologias, medicamentos e
demais ferramentas de cuidado, com o diferencial de ser ofertado nos domicílios ou casas
de repouso (ou seja: é quando se precisa de um hospital, mas não do leito hospitalar);
 Para garantir seu bom funcionamento precisa estar INTEGRADO as redes de saúde
locais;
 Voltado ao agudo e ao complexo - por isto a necessidade de cobertura 24h/7dias por
semana;
 Estratégico para a realização de cuidados paliativos (em grande ascensão mundial);
 Vem para cobrir o espaço entre hospital e atenção primária;
 Tem a propriedade de potencializar a tomada de decisões a favor do paciente e
cuidador;
 Deve ser um sistema “líquido”, moldável às diversas realidades e necessidades.
Consensos sobre os ganhos na hospitalização a domicilio:
 Garantia da mesma segurança e resolutividade do hospital;
 Custos menores que da hospitalização convencional, com resultados semelhantes
ou melhores;
 Maior envolvimento da família, dos cuidadores e do próprio paciente em seu
tratamento, potencializando a melhora;
 Aprimoramento da comunicação entre equipe de saúde e familiares/ paciente- e
consequentemente da compreensão dos fatores do adoecimento e das estratégias para o
cuidado;
 Personalização do atendimento, ajustado às necessidades para além da doença;
 Traz bons resultados clínicos, levando à redução das rehospitalizações, das idas às
urgências e do excesso de exames laboratoriais e de imagem, inclusive para idosos,
moradores de Instituição de Longa Permanência (ILPI) quando acompanhados por equipe
desta modalidade;
 Especialmente no idoso, reduz as possibilidades de delirium agudo e promove o
retorno mais rápido à mobilidade/independência;
 Ser uma modalidade onde as barreiras são diluídas em favor do conforto,
continuidade e bem-estar dos pacientes, familiares e cuidadores;

 Em geral provê excelência na experiência do paciente;
 Se não houver esta oferta, a hospitalização é inevitável.

2. MODELOS ORGANIZATIVOS AO REDOR DO MUNDO
2.1

ESPANHA

 Início: Madri, Hospital Provincial, 1991
 Em 2006, a AD (ou HAH) foi incluída no sistema público de saúde
 Caráter: transitório/intensivo/complexo
 Metas: empoderamento do paciente, autonomia, alta satisfação, atuação
multiprofissional
 Justificativas e Objetivos para o desenvolvimento da modalidade bastante
semelhantes ao Melhor em casa (envelhecimento populacional, humanização, otimização
de recursos etc.) Além disto, citam que especialmente para o público idoso (que é o
prevalente) também há redução dos episódios de delírio agudo e retorno mais rápido à
mobilidade após a desospitalização.
 Os focos atuais: cuidado paliativo; saúde da família; neonatologia; urgências.
 Atualmente tem 116 equipes, todas lotadas em grandes hospitais generalistas, em
quase todas as regiões espanholas. A regional de Madri tem o sistema mais desenvolvido,
mas também trabalho muito avançado em Valencia e Barcelona.
 Composição das equipes: médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, assistentes sociais,
psicólogos, pessoal administrativo.
 Transporte: qualquer um, inclusive público, a pé, de taxi, alugado, próprio, etc.
 Prontuário eletrônico similar ao do hospital de base e integrado com a Atenção
Primária à Saúde (APS).
 Sub-modalidades: hospitalização em domicilio, Hospital –Dia, consulta avulsa (de
médico ou enfermeiro) e equipe de suporte domiciliar com os demais profissionais.
 Início em Valencia, em 1990, atualmente contam com 25 equipes. Oferecem
atendimento em clínica médica, pós-operatório, cuidados paliativos, neopediatria, saúde
mental e reabilitação. O público alvo envolve todos os cidadãos que necessitam, seja nos
asilos, área rural etc, focando naqueles 5% da população com múltiplas internações,
multimorbidades e outros indicadores de complexidade.
 Em Barcelona há experiências exitosas em QUIMIOTERAPIA domiciliar e AUTO
ADMINISTRAÇÃO de antibióticos venosos (795 casos nos últimos 3,5 anos) - Parc Tauli
Hospital (vide descrição detalhada na sequência deste texto)
 Sites: https://revistahad.eu/index.php/revistahad/index
www.sehad.org

2.2

REINO UNIDO

 Equipe multidisciplinar do Kings College: atende território de 610 mil habitantes, na
periferia de Londres, com mais de 150 línguas diferentes. Atende apenas usuários adultos
em condição aguda e complexa, monitora por telefone todos os casos diariamente e sempre
que necessário com visitas presenciais. Em 2018 incluíram 2640 pacientes,
disponibilizando 36-55 leitos/dia. Trabalham com georreferenciamento, funcionando de 8
até às 23h todos os dias.
 Southern Health and social care trust- (Acute care at home for Elders), apresentaram
como desafio o provimento de atendimento a idosos frágeis com problemas agudos, no
tempo correto e no lugar correto, buscando mantê-los o maior tempo possível fora de
hospitais. Atendem domicílios e todas as ILPIs da região; respondem ao pedido de
avaliação em, no máximo, 2h; composto por equipe multidisciplinar, disponibilizam
equipamentos, laboratório, procedimentos e medicações venosas, transfusões etc; tem
estratégias de comunicação bem estabelecidas entre as famílias, equipe e rede de saúde;
proveem assessoria especial aos familiares; grande parceria com Atenção Primária à
Saúde. Resultados: em média mais de 90% dos pacientes conseguem ser mantidos nas
casas - 8% de taxa de hospitalização.
2.3

AUSTRÁLIA

 Início na década de 90;
 HAH é para quando o usuário precisa de cuidado hospitalar, mas não de leito
hospitalar;
 Vários serviços e modelos, públicos e privados;
 Existe central nacional telefônica única, para prover informações sobre HAH;
 Serviços públicos: 63% destinados a adultos, 7% pediátricos e 30% mistos;
 Perfil prevalente: doenças respiratórias, renais, cardiovasculares, infecções
diversas, problemas de pele, descompensação diabética, anticoagulação etc;
 Tem ampliado muito o número de egressos das Urgências para Antibioticoterapia
domiciliar, com trabalhos locais comprovando eficácia e segurança, com redução de custos;
 Ao longo dos anos foram complexificando o atendimento, incorporando agudos e
passando a atender 24h.- consideram este suporte 24h fundamental para o sucesso do
programa;
 Incorporação de Quimioterapia em 2015;
 Tele saúde é largamente usada, especialmente para áreas remotas do país.
 Sites: www.rch.org.au;
https://www.rch.org.au/wallaby/Osteosarcoma_Home-based_Care_Program/;
http://www.health.vic.gov.au/archive/archive2008/discharge/patrans/patrans_all.pdf;
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/acutecare/hospital-in-the-home

2.4

ESTADOS UNIDOS

 University of Utah: Chaves de sucesso: cuidado baseado nas necessidades e que
possa prevenir e evitar hospitalizações; funcionamento durante 24h, utilizando retaguardas

integradas nos casos de intercorrências; cuidado centrado no agudo, com permanência de
até 2 semanas; promoção da qualidade de vida; foco onde há mais pressão no sistema de
saúde; visa diminuir o retorno dos usuários às Emergências e otimizar o uso do leito
hospitalar.
 Operacionalização: busca o envolvimento de todas as partes interessadas; prover
plano arrojado e eficaz de COMUNICAÇÂO; inclusão dos médicos no processo (são os
mais difíceis de sensibilizar), realizando corrida de leitos e rodas de conversa sobre
desospitalização; propõe fazer linhas de cuidado para os agravos mais frequentes;
TRABALHAR EM REDE
 Mount Sinai School of medicine:
entende como Missão do HAH a promoção do
cuidado aliado a um menor custo e com alto grau de satisfação da clientela. Médicos
disponíveis 24h por telefone.
 Identificaram como benefícios para os idosos, a redução da possibilidade de delirium
e do tempo para retornar à mobilidade e independência;
 Financiamento: pagamento por procedimento, pelas visitas presenciais ou por
vídeo, cuidados de enfermagem e restante da equipe até 3x/dia; provisão de medicações
venosas, curativos, laboratório, RX, transporte, O2, etc.
 Portfolio de serviços: AD1/ Paliativo/ Urgências/ pós agudos.
 Desafios: sinergia entre suporte no domicilio x suporte social x critérios de
elegibilidade corretos x complexidade clínica x custos e sustentabilidade x comunicação
efetiva.
2.5

BRASIL

 Nosso país foi contextualizado em relação à população atual, ao alto grau de
diversidade entre as regiões, ao alcance do SUS e a parcela de serviços privados para a
saúde;
 Feita apresentação resumida do Melhor em Casa: diretrizes, alcance, características
do público atendido, números atuais de equipes e atendimentos, foco e expansão ao longo
dos anos;
 Apresentado o setor da saúde suplementar, especialmente a empresa Home Doctor,
que há 25 anos faz atendimento domiciliar, sumariamente mostraram o seguinte: até 2019,
tiveram 62 mil pacientes, sendo que apenas 10% são crianças; apresentam 97% de
satisfação dos usuários; evidenciaram custos de 50-90% menores que o mesmo tratamento
a nível hospitalar; classificam a complexidade e necessidade de cuidados pela tabela do
NEAD; tem central telefônica de suporte 24h para pacientes e familiares. Recentemente
fundaram um instituto próprio para pesquisa e educação permanente, com cursos a
distância abertos a qualquer interessado (www.homedoctor.com.br)
Seus maiores desafios são – além de incorporar maior número de pacientes - aumentar
a complexidade dos casos e atender mais agudos, além de expandir educação e pesquisa
em AD.
2.6

TAIWAN

 Iniciou com cuidados paliativos domiciliares em 1996;
 Em 2005 incluiu a VMD
 HAH somente há 2 anos (dezembro de 2017), por clínica particular (Dulan clinic)
fundada por Dr.Yu em comunidade “super idosa”em Donghe.
 Atendimento 24 horas/dia com equipes multidisciplinares, com perfil de pacientes e
justificativas para AD muito similares às brasileiras, voltado aos mais frágeis e vulneráveis.
 A atenção primária à saúde (APS) é a grande coordenadora do cuidado;
 Grande uso de celulares para várias funções e monitoramento à distancia
 Pagamento por profissional e por visita
 Taiwan Society of Home Health Care organizando a AD desde 2017
Site: https://leavenoonebehind.com.tw/en/article.php?content=141323&unit=456
2.7

ITALIA

 Metanálise em 2012 mostra que o HAH proporciona redução de 19% na mortalidade
e 50% nas readmissões hospitalares. Necessitam de evidências mais robustas para
realmente afirmar que o HAH é a alternativa mais efetiva para determinado grupo de
pessoas- A chave para o sucesso do HAH é a ELEGIBILIDADE CORRETA!!
 Em Turim, 2018, acompanharam 492 casos novos, média de 18 atendimentos/dia e
30% de alta por mês. Perfil por diagnóstico: 25% ICC, 24% hematológicos, 12% DPOC,
11% urgências diversas. A maioria tem 3 ou mais diagnósticos. Estão tentando disseminar
este modelo para o resto do país.
2.8

ALEMANHA

 Desde 1995 vem investindo na modalidade “long term care”
 Não construiu base de dados robusta, mas estima-se que durante todos estes anos
tiveram em torno de 20 mil pacientes em VMD
 Na VMID e VMD existem enfermeiras 24h nos domicílios, que trabalham sozinhas e
acionam outros profissionais quando necessitam - este modelo tem trazido muitas queixas
e transtornos, pacientes e familiares não se sentem seguros ou satisfeitos. O governo
alemão está em fase de reestruturação da AD – os próximos passos são para reconfigurar
a equipe e desenvolver a cultura da segurança da internação domiciliar.
2.9

CANADÁ

 Entendem como função do HAH ser ponte entre Emergências e APS. Combina
forças do HAH com programa paramédico comunitário. O número de casos agudos tem
crescido muito.
 Critérios de admissão: fragilidade clínica (em geral idosos); agudos pós estabilização
nas Urgências;

 Perfil: na maioria > 65 anos, crônicos (ICC, DPOC,), frágeis, neoplasias etc que
necessitam cuidados contínuos
 Tempo limitado para HAH: 6 semanas
 Fazem corrida de leito virtual diária em todos os pacientes do programa, via Skype
e só fazem a visita presencial em quem precisa de exame físico e
procedimentos/intervenções (os resultados têm sido muito bons)
 Custos médios/dia (em dólar canadense): 1055 (HAH) e 1160 (Hospital)
 82% de satisfação do paciente e cuidador
 Grande experiência com Paliativos em Alberta, onde mais de 80% dos pacientes são
idosos (>60). Desde 1994, o óbito em hospitais reduziu de 80 para 43% agora, pois tem
conseguido manter os pacientes em casa ou nas ILPIs (este é o grande foco) sob os
cuidados de equipes multidisciplinares. A maioria dos cuidados são apenas nos últimos
dias de vida- apenas 3-10% tem cuidados de longa duração.
 Em termos de AD as políticas públicas e privadas são bem equilibradas no Canadá.
 A AD vem de encontro ao contexto atual de redução das famílias e menor coesão
familiar para fortalecer estes núcleos fragilizados e evitar a morte hospitalar. Por isto as
maiores estratégias são de grande suporte psicossocial e ampla disponibilidade de
informações e orientações a estes núcleos familiares.
2.10

FRANÇA

 Atualmente, o país tem 67 milhões de habitantes, e gasta com o HAH em torno de
1bilhão de Euros/ano (= 1% dos recursos da saúde)
 Nos últimos anos houve redução de 30% dos leitos hospitalares franceses, como
parte de esquema programado de evolução do modelo de Saúde - isto gera uma grande
pressão por alta hospitalar e rotatividade dos leitos remanescentes - o que tem
sobrecarregado o HAH com pedidos para admissão fora do perfil estabelecido;
 HAH tem programa misto (público/privado) de extensão nacional (40% público)
atualmente com 190 mil pacientes/ano, equivalendo a 15 mil leitos/dia/ano;
 Na última década teve um crescimento expressivo de 123 para 302 Unidades (SADs)
- equivalendo a 11% ao ano - de 35 mil para 190 mil pacientes/ano e de orçamento de 295
milhões para 1 bilhão de Euros/ano.
 Conceito de HAH: modalidade substitutiva ao leito para o paciente agudo, sendo
alternativa à hospitalização.
 64% dos pacientes são egressos hospitalares
 8% são moradores de ILPIs
 Perfil clinico prevalente: cuidados paliativos oncológicos e não oncológicos, doenças
crônicas progressivas, demências, neoplasias, ICC etc.
 Média etária: 60,4 anos, somente 3% são crianças.
 População atendida atualmente: 22 pacientes /100 mil hab.
 Meta: chegar a 30-35 pacientes a cada 100mil hab.
 Similaridades com modelo brasileiro de SAD: exigência de termo de anuência dos
familiares e equipes territorializadas;

 Modelo de sistema de Saude centrado na APS - por isto todo paciente precisa do
termo de anuência do seu médico de família para admissão no SAD;
 Composição mínima médico + enfermeiro + profissional da área psicossocial;
 Organização da Rede para cobertura às intercorrências 24h/dia
 Uso progressivo de telessaúde
 Dificuldades: transporte (tempo de deslocamento x tempo de atendimento) e altos
custos com medicações;
 Em reorganização: número e dimensão das equipes/ performance esperada das
equipes/ avaliação do tempo de cuidado efetivo x transporte
 Capacitações recentes para aumentar a complexidade do atendimento
 Questões éticas: admissão correta do paciente; ausência de cuidador.
2.11

CHINA

 Contexto social: muitas cidades pequenas e pobres, mais de 300 milhões de
chineses tem apenas 1 filho e estão envelhecendo rápido - como no futuro será viável o
HAH sem cuidadores familiares?
 Em torno de 40 milhões de chineses precisariam de HAH (aproximadamente 3% da
população)
 Quem provê a AD? Serviços privados, pago por sistema previdenciário
local/municipal
 Em 2018 aconteceu o primeiro treinamento nacional de HAH na China, voltado para
a Atenção Primária (Home based care)
 Oportunidade atual: apoio governamental.
2.12

ISRAEL

 O governo terceiriza para sistema privado todo o HAH;
 Todas as equipes têm médicos, enfermeiras e assistentes sociais e são baseadas
em hospitais;
 O reembolso é por paciente, pelo grau de complexidade, número de visitas e por
procedimentos efetuados;
 A complexidade é dividida em 3 categorias: Paliativo (seria o menos complexo e de
menor valor de reembolso) /crônicos e agudos (mais complexo, maior reembolso).
2.13

HOLANDA

 Como os resultados dos cuidados hospitalares atuais não são bons (15-20% dos
pacientes com permanência > 30 dias no hospital se reinternam no pós alta) eles têm
apostado muito em HAH.
Desafios: o CUIDADOR - idoso cuidando de idoso
ter modelo de financiamento/reembolso adequado
 Disponibilidade de cuidado 24h/dia

 Uso de tecnologia: ainda iniciante, com dificuldades de uso em larga escala.
Obs: Índia e Camboja apresentaram um modelo médico centrado, com pagamento
individual por visita/procedimento.

3. ÉTICA EM HAH
“Most important lessons to built a system of HAH” (Dr Itamar Offer, de Israel, presidente
deste Congresso)
 Trabalhe com todas as partes interessadas desde o início (especialmente pacientes,
famílias e cuidadores, comunidade de saúde e científica e formuladores de política)
 Tome as histórias dos pacientes como pontos de partida - a realidade une as
pessoas.
 Construa relação de confiança entre organizações e profissionais
 Crie uma visão compartilhada
 Alinhe a equipe da ponta para aderir a ideia e trabalhar
 (Monitore) e AVALIE
“Você vai ouvir NÃO centenas de vezes, mas mostre perseverança e apenas se atreva
a mudar as coisas.”

Desafios comuns a vários países, no HAH:
 Criação da cultura da AD, especialmente nos profissionais - do cuidado voltado ao
paciente e a seu entorno;
 Definir exatamente o perfil do paciente a ser admitido (elegibilidade correta);
 Tempo de transporte x tempo de cuidado;
 Incorporação tecnológica (a tecnologia certa para a pessoa certa);
 Criar evidências de boa qualidade;
 Ser ponto de cuidado intensivo, complexo e transitório;
 Ter um modelo baseado nas NECESSIDADES do paciente/população;
 Matriciar APS, especialmente áreas remotas (incluindo telemonitoramento);
 Moldar a equipe e a remuneração ao perfil prevalente de atendimento:
agudo/crônico/cuidados paliativos/outros.
Sugestão de equipe catalã para avaliar impactos do HAH:
a) Saúde, bem-estar e EXPERIÊNCIA do paciente: taxa de mortalidade, número de
hospitalizações evitadas, total de leitos–dia ganhos, readmissões em 30 dias após
alta hospitalar, número de visitas mensais; funcionalidade; bem-estar psicológico;
relacionamentos e participação social; alegria de viver; resiliência; atividades e
engajamento; centralidade do cuidado na pessoa e continuidade do cuidado.

b) Custos: eventos relacionados ao cuidado hospitalar (hospitalização, procura às
emergências, atendimento em ambulatório especializado); medicamentos; saúde
mental; serviços sócios sanitários; terapias respiratórias, diálise, transporte não
urgente, reabilitação.
c) Experiência dos profissionais: Engajamento; experiência com os pacientes;
suporte tecnológico
d) Processos de cuidados voltados às necessidades dos pacientes: Cuidado
espiritual, suporte social, cuidado médico, cuidados especializados, custódia,
cuidados com o ambiente. Nos três possíveis momentos do cuidado: pré
agudo/agudo/pós
agudo
e
nos
locais
habituais
dos
cuidados:
home/community/hospital/ outros equipamentos de saúde.
e) Plano de comunicação efetiva.

4. TELESAÚDE EM AD
 No Canadá: Fazem corrida de leito virtual diária em todos os pacientes do programa,
via Skype e só fazem a visita presencial em quem precisa de exame físico e
procedimentos/intervenções (os resultados têm sido muito bons) - Michelle Grimman/
Alberta.
 Austrália: Tele saude é largamente usada para áreas remotas do pais e está em
contínua ampliação; Tele Fisioterapia faz muito sucesso.
 USA (Mount Sinai Hospital) – grande parte das visitas por vídeo;
 Taiwan: uso do celular para várias atividades à distância, com público de alta
vulnerabilidade;
 No mundo: aumentando em grande escala, nas suas diversas modalidades
(teleconsultoria, telediagnostico, telemonitoramento, atendimento por Skype etc.)

5. MODELOS DE FINANCIAMENTO

Sistemas de financiamento diferenciados por complexidade do cuidado, número de
visitas (intensidade) e tipos de procedimentos. Não houve relato de financiamento em bloco
como no Brasil.

6. ALGUMAS NOVIDADES
1. Antibióticos auto administrados (Espanha) - vide abaixo.
2. Grande foco nas ILPIs, para prevenir hospitalizações (Inglaterra e França)

3. Quimioterapia injetável domiciliar: França (Limoges), Austrália (Melbourne), Espanha
(Barcelona).
4. Uso progressivo do telemonitoramento por equipamentos próprios e mesmo por
telefone (vários países, inclusive com telefone nacional) e realidade virtual (hologramas)

Antibioticoterapia domiciliar:
 Cada vez mais incentivada em todo o mundo, em diferentes modelos (desde OPAT
até enfermagem domiciliar isolada e autoadministração)
 Estudos espanhóis recentes (14 mil pacientes, tratando de mais de 12 mil infecções
diferentes) mostram resultados muito promissores;
 Principais infecções tratadas com bons resultados: respiratórias, urinárias, cutâneas,
intra-abdominais, ósseas.
 Bons resultados contra germes multirresistentes (MARSA), que aumentaram muito
nos últimos 5 anos;
 Antibióticos mais usados: Ceftriaxona, cefazolina, Ertapenem, Vancomicina,
cefepime, meropenem, entre outros;
 Tempo médio de internação domiciliar: 10 dias (varia de 4-20 dias)
 85% evoluem para cura, com efetividade e segurança similar aos pacientes
hospitalizados.
 Complicações: readmissão hospitalar (3,5%) e efeitos adversos (0,9%)
 AUTO ADMINISTRAÇÃO venosa é permitida (IDSA Guidelines, e documento de
consenso espanhol), com evidências robustas de segurança e efetividade, mesmo para
MARSA.
A administração é por PICC, ou outros equipamentos especiais (Pumps e Elastomeric
devices), por infusão contínua ou doses intermitentes. O farmacêutico é o responsável pela
aprovação do procedimento, orientação dos usuários e preparo das doses que serão
deixadas nos domicílios.
 A correta utilização é monitorada pela dosagem sérica seriada do antibiótico e
monitoramento das funções renais e hepáticas (Austrália);
 Importância de se avaliar o ambiente domiciliar antes de indicar o procedimento

Apontamentos finais por Dr. Bruce Leff (University of John Hopkins):
 “We are a TRIBE!”
 “Major features: PASSION AND CONVICTION FOR HAH and countercultural
attitude”
 “Need to look for be a genuine substitute for hospital care”
 Respeitar contextos e realidades diferentes, com diversos perfis de necessidades

 Nunca termina a necessidade de capacitação e educação permanente – investir no
HAH como especialidade internacional.
 HAH como ponto do cuidado continuado
 Necessidade de base mais robusta de evidências- se possível com base de dados
internacionais compartilhada
 Necessidade de mais pesquisas
 O coração: a Experiência do paciente! Investir nisto!
 Abordar e incluir todas as partes interessadas
 Uso da tecnologia: combinar a pessoa certa com a tecnologia possível e adequada
 O uso da tecnologia em larga escala promove segurança e otimização da logística
 A tecnologia pode ajudar no atendimento da Urgência domiciliar? Como? Quem?
 Enfim, continuemos a pensar grande, permaneçamos em contato, mantenhamos o
foco na experiência do paciente com ética e qualidade.

Por fim, na minha opinião, os pontos de destaque foram:
 A ênfase na atenção domiciliar ao agudo, crônico complexo e paliativo com toda
retaguarda articulada 24h para tal, com um cuidado cada vez mais intensivo, complexo e
transitório;
 A necessidade de criação de cultura voltada à compreensão e valorização da
Atenção Domiciliar (AD), além de educação permanente e produção de mais evidencias
científicas;
 A importância do modelo de cuidado se adaptar às características e necessidades
de cada realidade;
 Necessitamos que a definição da elegibilidade do paciente esteja muito clara para
todos os envolvidos, e a partir dela se forjar os modelos de remuneração;
 O avanço inexorável e progressivo do uso da tecnologia a favor do bom cuidado
domiciliar, incluindo a possibilidade de monitoramento à distância (Telessaúde) e
 O foco na experiência do paciente como grande trunfo de suporte ao crescimento
mundial da modalidade.

Ficamos felizes, pois as apresentações, discussões e conclusões foram muito em
consonância com o que já temos realizado no SUS brasileiro, com diretrizes muito similares.
Ou seja, em Atenção Domiciliar/hospitalização em domicilio estamos alinhados com o
mundo!

Os países que mais se assemelham ao que se tem construído no Brasil são a França
e Espanha. Entretanto, nenhum deles com nossa dimensão e o caráter totalmente público
e universal.

Brasília, maio de 2019.
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