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editorial 

É isso! Aquilo que todos denominaram de “novo” 
normal já está instalado em nossas vidas sociais e 
profissionais. Aos poucos, todos foram retoman-
do às suas atividades, aposentando as máscaras, 
voltando aos eventos presenciais etc. Número de 
mortos e contaminados caindo, por vezes dando 
sinais de que podem voltar a crescer e, concomi-
tantemente, as manchetes estampando a estag-
nação da população vacinada.

Politizações e alarmismos à parte, algumas coisas 
são inegáveis: a tecnologia deu passos enormes 
durante a pandemia, evoluindo muito rapida-
mente em favor da saúde e o setor de Atenção Do-
miciliar cumpriu de forma brilhante e heroica seu 
papel fundamental – como sempre afirmamos – 
para a sustentabilidade do sistema!

Por outro lado, segue sem resposta o importan-
te questionamento reiterado pelo NEAD desde o 
fim do ano passado: “Que tipo Atenção Domici-
liar queremos?” E, como bem colocado por nosso 
presidente na editoria que abre esta edição, não 
são palavras que responderão à pergunta, mas 

ações coerentes de todos os envolvidos: socie-
dade, profissionais da atenção domiciliar, empre-
sas prestadoras de serviço (SAD), operadoras de 
planos de saúde (OPS) e pacientes.

Esperamos que a reflexão sobre o tema ecoe entre 
nossos leitores e que os caminhos deste “novo” 
normal sigam no sentido de adquirir e entregar 
aquilo que os envolvidos querem e esperam; que 
o setor receba o reconhecimento e a valorização 
que tem feito por merecer e que o país não se veja 
obrigado a encarar os números apresentados pe-
las edições do Censo NEAD-Fipe referentes a um 
possível cenário de retração da AD.

Além de chamar todos para essa reflexão que é 
essencial, convidamos a conferirem os demais 
temas intrigantes e atuais de nossa publicação: 
regulamentação da AD; inteligência artificial na 
avaliação de feridas; simulação realística na edu-
cação em saúde; desmistificando o testamento 
vital e subjetividade dos cuidados em AD.

Desejamos boa leitura e até a próxima! 

Chegou o “novo” normal, retomadas as 
atividades e a pergunta segue ainda 
sem resposta!



6   |     REVISTA NEAD • NO 11 •  2022

GESTÃO / NEGÓCIOS

QUE TIPO DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR QUEREMOS?

Em setembro de 2021, o NEAD começou uma campa-
nha nas redes sociais provocando uma discussão sobre 
“Que tipo de Atenção Domiciliar queremos?” Durante 
dois meses, duas vezes por semana, o NEAD colocou 
posts e textos que nos levavam a refletir sobre o cami-
nho que a Atenção Domiciliar está seguindo e se esse é o 
caminho que nós queremos – e entenda por nós, a socie-
dade, os profissionais da atenção domiciliar, as empresas 
prestadoras de serviço (SAD), as operadoras de planos de 
saúde (OPS) e os pacientes. Mas por que esse tema, se 
quando fazemos esta pergunta a todos os envolvidos, a 
resposta é uníssona, que querem uma Atenção Domici-
liar segura e com qualidade? A resposta é porque, hoje, 
a maneira como as fontes pagadoras remuneram as em-
presas de atenção domiciliar caminha num sentido con-
trário, inviabilizando cada vez mais a existência dessa 
Atenção Domiciliar ideal que queremos. 

Até o final da década de 90, os serviços de Atenção 
Domiciliar, como a maioria dos serviços de saúde no Bra-
sil, eram remunerados num modelo fee for service. Este 
modelo está longe de ser ideal, mas, nele, as pressões 
inflacionárias que os SAD sofriam eram minimizadas por 
reajustes dos materiais e medicamentos (MAT/MED) que, 
por serem indexados, tinham seus valores atualizados à 
medida que seus preços de aquisição subiam. 

Na entrada do novo milênio, já se discutia muito os 
modelos de remuneração baseados em performance, 
mas, como não se conseguiu medir performance na saúde, 
o que se viu foi uma migração para os modelos de pacotes 
por serviços e modelos híbridos que mesclavam empaco-
tamento com fee for service.  Este modelo, apesar de não 

Por Leonardo Salgado

medir performance, levou os SAD a conhecerem mais a 
fundo suas estruturas de custos e a gerenciar melhor os 
insumos e serviços dedicados ao cuidado dos seus pa-
cientes. Desde então, as empresas prestadoras de serviços 
de Atenção Domiciliar (AD) investiram muito em melhoria 
de processos, implementação de protocolos assistenciais 
mais seguros, gestão por indicadores e, num momento 
posterior, investiram em processos de acreditação a fim 
de conseguirem a segurança e qualidade desejada, com 
eficiência operacional para equalizar os custos dentro dos 
valores que conseguiam vender esses serviços. 

Em um movimento mais recente, as discussões sobre 
entrega de valor e remuneração por performance estão 
aumentando, mas a dificuldade para se conseguir medir 
performance na AD, alinhada a um grande número de 
empresas ainda imaturas para este modelo e a um inte-
resse ainda pequeno das OPS em implantar este modelo 
no setor de AD, não permitem que avancemos neste pon-
to e, na prática, o que o mercado de Atenção Domiciliar 
no Brasil vem adotando é um compartilhamento de risco 
entre OPS e SAD, com as atuais diárias globais. Neste sen-
tido, desde que bem precificado e com reajustes anuais 
compatíveis com a inflação do setor, este modelo pode 
nos levar a essa AD que queremos, mas não é isso que 
vem acontecendo e, por isso, o NEAD começou a se mani-
festar desde o ano passado.

Desde que começou uma migração para a remunera-
ção por diárias globais, o preço foi na maioria das vezes 
construído pela fonte pagadora sem ouvir as empresas, 
que não tiveram a oportunidade de negociar e os valores 
impostos não deixavam uma margem de resultado que 
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permitisse novos investimentos e melhorias na operação 
em direção à segurança e qualidade desejadas. Aliado a 
isso, a falta de reajustes que minimamente pudessem re-
compor a inflação do setor vem levando a AD para um sen-
tido oposto ao que se deseja. Não é sustentável ter valores 
baixos e que a cada ano perdem em recomposição para a 
inflação. Isso, infelizmente, empurra o setor para perda de 
qualidade a médio prazo. Esta realidade ficou mais eviden-
te e trágica nos anos de pandemia que vivemos. 

Durante os anos de pandemia, que ainda estamos 
vivendo, apesar de todas as dificuldades encontradas 
neste período, onde inicialmente as estratégias gover-
namentais para limitar os deslocamentos da população 
e evitar a transmissão mais rápida do vírus esqueciam 
completamente dos profissionais de saúde que atendem 
os pacientes em seus domicílios e precisavam se deslo-
car. Estes profissionais não foram reconhecidos, inicial-
mente, como profissionais de linha de frente no atendi-
mento a pacientes com COVID-19 e tiveram atrasos nas 
suas imunizações, quando o fornecimento de máscaras, 
aventais e outros EPI’s, que por demanda já se tornaram 
escassos, eram direcionados a atender preferencialmen-
te serviços de saúde públicos e grandes redes hospitala-
res, tornando os insumos ainda mais escassos e extrema-
mente caros para os serviços de Atenção Domiciliar. Os 
SAD junto com suas cadeias de fornecedores de serviços 
e seus profissionais extremamente dedicados não se fur-
taram a sua missão e foram de uma relevância ímpar na 
ajuda para não deixar o sistema de saúde suplementar 
colapsar, desospitalizando com agilidade pacientes com 
COVID-19 e transferindo seus cuidados e monitoramen-
tos para seus domicílios. 

Neste período, o NEAD teve grande relevância, cha-
mando a atenção dos comitês de crise formados pelos 
poderes públicos em todas as esferas, para a existência 
e a importância da AD para a linha de cuidado dos pa-
cientes, sugerindo a incorporação de alternativas para o 
deslocamento dos profissionais envolvidos nesta cadeia 
de cuidados e inclusão deles nos grupos a serem imuni-
zados precocemente. 

A pandemia ajudou a colocar nosso setor em evidên-
cia, diversas notícias e matérias jornalísticas mostraram 
o trabalho da Atenção Domiciliar e, assim, a sociedade 
pode entender um pouco melhor o papel e a importância 
deste segmento para a cadeia de serviços de saúde. 

O grande problema neste período é que a inflação 
exorbitante sofrida pelo setor nos últimos dois anos as-
sociada a uma política de remuneração por parte das 
OPS que não fizeram reajustes ou, quando fizeram, fo-
ram muito abaixo da inflação, destruíram as pequenas 
margens existentes e chegaram inclusive a provocar o 
fechamento de empresas. Este modelo sem reajustes 
adequados que levavam a AD num sentido contrário ao 
da qualidade e segurança que queremos agora chegou ao 
limite da inviabilidade do setor. 

Então, volto à pergunta título deste artigo: “Que tipo 
de Atenção Domiciliar queremos para a nossa socieda-
de?”  Esta pergunta não deve ser respondida com pala-
vras, mas por ações coerentes de todos os envolvidos. 
Neste caminho, o NEAD continuará se dispondo a buscar 
alternativas para uma AD sustentável e de qualidade.

Leonardo Salgado é Médico especialista em Geriatria, 
Gerontologia e Clínica Médica; atual presidente do NEAD.



Por Marcelo Lavezo e Cleber Dotoli Vaccari
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PRÓS E CONTRAS À 
REGULAMENTAÇÃO DA 
ATENÇÃO DOMICILIAR

Há muito, a Atenção Domiciliar tem um papel rele-
vante e essencial no sistema de saúde do País, conside-
rando que se apresenta como importante serviço, e que 
apresenta virtudes que devem ser prestigiadas, em âm-
bito de saúde, social, econômico, de gestão de serviços 
essenciais oferecidos à sociedade.

Sim, a Atenção Domiciliar apresenta função social na 
medida em que contribui para a recuperação humaniza-
da do paciente, perto de seus familiares e no aconchego 
do seu lar, afastando-o do ambiente hospitalar que, mui-
tas vezes, causa traumas psicológicos aos pacientes e fa-
miliares, culminando em uma comorbidade que também 
deverá ser tratada. 

Ainda a respeito da função social, é natural concluir 
que, com uma recuperação mais humanizada, o pacien-
te (e seus familiares, que não raro mudam toda a rotina) 
pode retornar às suas atividades profissionais em sua 
plenitude, retomando o dia a dia de maneira programa-
da, diminuindo o impacto na economia familiar.

Como instrumento de desospitalização, há também 
outro viés econômico. Este em benefício das próprias 
Operadoras de Planos de Saúde, uma vez que o serviço 
de Atenção Domiciliar se apresenta menos custoso que 
os serviços prestados em instituições hospitalares, por 
diversos fatores, tais como a não necessidade de manter 
estruturas físicas dispendiosas.

Considerando que a Atenção Domiciliar é eficaz para 
a desospitalização de pacientes, tal serviço faz com que 
as Operadoras possam reduzir o custo entre 30% e 50%, 
segundo especialistas em saúde suplementar (http://plu-
rall.com.br/plurall/demanda-por-home-care-aumenta-e-

-inspira-investimento-em-saude-no-pais/), sem dúvida 
um índice importante para a gestão dos serviços ofereci-
dos pelas exploradoras de planos de saúde. 

Inegável, portanto, a contribuição da Atenção Domi-
ciliar à viabilidade econômica dos serviços de saúde, seja 
na minimização de custos, seja na gestão de leitos hospi-
talares. Isso porque a gestão de leitos hospitalares, que 
teve seu grande desafio durante a pandemia de COVID-19, 
é tarefa que exige esforço intenso dos administradores há 
tempos. A Federação Brasileira de Hospitais, em estudo 
publicado no ano de 2020, já indicava o declínio de nú-
mero de hospitais e, por consequência, de leitos. Veja em 
https://www.fbh.com.br/wp-content/uploads/2021/04/
Cenarios_2020.pdf. 

Mesmo com todos os pontos positivos acima elenca-
dos, que podem ter seu estudo ainda mais aprofundado, 
trazendo à baila novos e consistentes argumentos em 
prol da Atenção Domiciliar, algumas Operadoras e o SUS 
relutam em oferecer o atendimento. Temos ainda um 
ponto relevante, nesse momento, trazido apenas a títu-
lo de reflexão: existem cerca de 300 mil pessoas em re-
gime de atendimento domiciliar à saúde, de acordo com 
o Censo NEAD-Fipe de Atenção Domiciliar (https://www.
neadsaude.org.br/outros/). Caso o serviço não fosse ofe-
recido para essas pessoas, sejam pela saúde suplemen-
tar ou pela saúde pública, certamente, teríamos pessoas 
desassistidas, em risco de morte, com atendimento pre-
cário ou mesmo ausência de atendimento, tornando o 
sistema de saúde um caos.

Noutro aspecto da discussão, o serviço não está total-
mente carente de regulação. A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária já reconhece a atividade desde 2006, pela 

JURÍDICO / REGULATÓRIO

(http://plurall.com.br/plurall/demanda-por-home-care-aumenta-e-inspira-investimento-em-saude-no-pais
(http://plurall.com.br/plurall/demanda-por-home-care-aumenta-e-inspira-investimento-em-saude-no-pais
(http://plurall.com.br/plurall/demanda-por-home-care-aumenta-e-inspira-investimento-em-saude-no-pais
https://www.fbh.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Cenarios_2020.pdf. 
https://www.fbh.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Cenarios_2020.pdf. 
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RDC nº 11, que regulamenta o funcionamento das empre-
sas que oferecem o serviço, estabelecendo os requisitos 
mínimos para a prestação do serviço, tais como necessida-
de de formação de equipes multidisciplinares, serviço de 
retaguarda de transporte médico especializado etc.

Por fim, ingressando no ponto judicial da questão, 
não raro as Operadoras de Planos de Saúde negam forne-
cimento dos serviços de atenção domiciliar, seja pelo fato 
de que tal serviço não se encontra inserido no Rol da ANS 
ou, ainda, discutem a indicação médica e a necessidade 
do paciente, sempre apontando necessidades aquém da-
quelas apontadas pelo médico assistente.

Sobre a inclusão ou não no Rol da ANS, tema latente 
nos debates atuais, temos que a não taxatividade do rol é 
medida que se impõe, eis que o contrário delimita direitos 
e esvazia o objeto dos contratos de plano de saúde firma-
dos pelos consumidores. Basta imaginar que uma pessoa 
acometida de alguma patologia que demanda home care, 
pois necessitará de longo período para restabelecimen-
to de sua saúde, se vê tolhida de tal possibilidade, pois 
a Operadora não se percebe obrigada ao fornecimento. 
Ora, de nada serviu o contrato firmado.

Nem se diga que a taxatividade é medida necessária 
para o equilíbrio econômico dos contratos, pois, como 
bem notado pela Ministra Nancy Andrighi, as Operadoras 

de Planos de Saúde têm acumulado lucros na casa dos 
bilhões.(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/
Comunicacao/Noticias/23022022-Ministra-Nancy-Andri-
ghi-vota-pelo-carater-exemplificativo-da-lista-da-ANS-
--novo-pedido-de-vista-suspende.aspx)

No segundo ponto dentro do aspecto judicial, qual 
seja, de discussão da indicação médica, é possível notar 
que, não raro, há questionamento pela Operadora sobre 
a indicação feita pelo médico assistente, muitos desses 
questionamentos feitos ao arrepio do Código de Ética 
Médica ou, ainda, deixando de se valer de instrumentos 
previstos pela própria Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar para se chegar, de forma consensual, ao formato 
seguro de home care para o paciente, desconsiderando 
ainda que o plano de atendimento domiciliar é algo dinâ-
mico, que deve variar e respeitar a evolução de cada pa-
ciente.

Portanto, diante dos fatores positivos apresentados 
neste breve artigo e de tantos outros motivos relevantes 
aqui não abordados (como geração de empregos, estu-
dos científicos etc.) é que o serviço de Atenção Domiciliar 
à saúde merece regulação específica como garantia do 
direito constitucional à saúde.

Marcelo Lavezo é advogado, com pós-graduação em Direito Empresarial,  
Civil e Processo Civil; docente na pós-graduação de Direito Médico da FACERES 
 São José do Rio Preto/SP; advogado de Empresas Prestadoras de Serviços de 

Saúde e Assessor Jurídico do NEAD.

A temática é sensível, porque a saúde é o nosso bem 
mais precioso. Bem por isso o plano de saúde é o 3º dese-
jo de consumo dos brasileiros e cerca de ¼ da população 
está vinculada a algum plano, dando a dimensão da rele-
vância social e econômica do setor da saúde suplementar 
e, a reboque disso, da sua judicialização.

Em nome da “função social” do contrato de plano de 
saúde, o Judiciário vem relativizando suas cláusulas, im-
pondo coberturas não contratadas, não previstas na lei 
e nem nas normas da ANS. Mas, e a sua “função econô-
mica”?! Os contratos de plano de saúde são aleatórios, 
baseados na socialização dos riscos, sendo o valor da 

mensalidade apurado mediante cálculos atuariais. Se 
os riscos que foram tomados por base forem ampliados, 
haverá desequilíbrio entre as entradas e as saídas de re-
cursos. Ademais, se a ANS foi criada para regular o setor e 
estabelecer os limites de cobertura, suas regras não deve-
riam ser respeitadas?! E o “princípio da deferência”?!  

Um claro exemplo da intervenção judicial nos con-
tratos de plano de saúde é a imposição de cobertura de 
home care. Nem a Lei dos Planos de Saúde e nem as nor-
mas da ANS estabelecem que essa modalidade de assis-
tência domiciliar seja de cobertura obrigatória. Trata-se 
de “faculdade” da Operadora.

(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23022022-Ministra-Nancy-Andrighi-
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23022022-Ministra-Nancy-Andrighi-
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23022022-Ministra-Nancy-Andrighi-
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23022022-Ministra-Nancy-Andrighi-
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Cleber Dotoli Vaccari é advogado, com pós-graduação em nível lato sensu – 
especialização em Direito das Obrigações pela FAPERP/UNESP São José do Rio 
Preto/SP; docente na pós-graduação de Direito Médico e no curso de Extensão 

Universitária em Advocacia e Planos de Saúde da FACERES São José do Rio Preto/
SP; advogado de Operadora de Plano de Saúde, Hospital, 

Clínicas Médicas e Odontológicas.

A própria ANS emitiu Parecer Técnico nº 05/GEAS/
GGRAS/DIPRO/2019 ratificando que as Operadoras não 
estão obrigadas a fornecer atendimento domiciliar como 
cobertura mínima obrigatória. Aliás, tanto não é com-
pulsória, que tramita na Câmara dos Deputados o PL 
9.720/2018, propondo incluir o home care no rol de pro-
cedimentos de cobertura obrigatória.

A despeito disso, por meio da Súmula 90, o TJ-SP fir-
mou entendimento de que deve ser fornecido home care 
quando houver “expressa indicação médica”. Por sua vez, 
o STJ assentou as condições para que seja obrigatório o 
fornecimento de home care em substituição à internação 
hospitalar, dentre as quais destaco a “real necessidade 
do atendimento domiciliar, com verificação do quadro 
clínico do paciente” e a “não afetação do equilíbrio con-
tratual, como nas hipóteses em que o custo do atendi-
mento domiciliar por dia não supera o custo diário em 
hospital” (REsp 1.537.301/RJ, Rel. Min. Villas Bôas Cueva). 

Entendo que a “expressa indicação médica” por si só 
não significa “real necessidade do atendimento domici-
liar”. Plagiando a fala do Min. Villas Bôas, no Seminário 
promovido pelo STJ sobre saúde suplementar, receita 
médica não é título executivo; não é um cheque. Vale di-
zer, a indicação médica admite contestação, seja quanto 
à indicação em si, seja no que se refere à extensão dos 
serviços domiciliares indicados.

Como se sabe, o serviço de home care compreende o 
envolvimento de equipe multidisciplinar (médico, enfer-

meiro, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacio-
nal, fonoaudiólogo, psicólogo, serviço social).

Atuando como advogado de Operadora, tive proces-
sos nos quais foram realizadas perícias médicas para 
apurar a condição de saúde do paciente, do que ele real-
mente precisava, com que frequência e por quanto tem-
po, e, num caso concreto, a perícia judicial concluiu que o 
paciente não precisava de home care e, sim, de um “cui-
dador”: uma pessoa (que não precisa ter conhecimento 
técnico) para auxiliá-lo na alimentação, higiene, ministrar 
medicamentos, mudanças de decúbito. Não raro aconte-
ce de familiares quererem transferir para a Operadora a 
responsabilidade que lhes compete.

Noutro caso, a perícia delimitou a extensão dos servi-
ços de home care indicada pelo médico, especificando os 
serviços necessários e a sua frequência. Exemplificando: 
não havia necessidade de enfermeiro por 24 horas e nem 
de fisioterapia todos os dias da semana e que, aliás, o ide-
al é que o paciente seja reavaliado de tempos em tempos 
para aferir a necessidade de manutenção dos serviços e/
ou da sua frequência.

Em arremate, o protagonismo do Judiciário (por ve-
zes, ativismo) vem impactando na equação econômico-
-financeira dos planos de saúde e a consequente insegu-
rança jurídica vem acarretando a diminuição do número 
de Operadoras no mercado, sem falar na menor oferta de 
planos individuais/familiares e na alta dos preços.
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TECNOLOGIA / INOVAÇÃO

Por Paulo Lima Silva Junior

FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO 
PARA AVALIAÇÃO DE FERIDAS

A Inteligência Artificial vem conquistando um papel fundamental na análi-
se de dados, conforme cita Bizzo et al. (2019). O uso de IA em parceria com fer-
ramentas de análise clínica vem sendo um diferencial na tomada de decisão 
em muitas empresas da área de saúde. 

Devido à necessidade já existente de guardar dados dos pacientes, as 
empresas de Atenção Domiciliar passaram também a virtualizar processos, 
como prorrogações e autorizações que, anteriormente, eram apenas registros 
físicos. Com o passar do tempo, a cultura que diz que “ter dados é tudo” foi 
crescendo, mas a vontade de analisar esses dados não teve a mesma perfor-
mance. Hoje, é fácil encontrar empresas que, embora tenham um sistema 
complexo cheio de pré-requisitos de alimentação, ainda encontram dificulda-
de de gerir seu negócio com base nas informações coletadas. 

Infelizmente, a maioria dos sistemas utilizados em Home Care não são es-
truturados de uma maneira eficiente para que esses dados possam ser anali-
sados por uma IA e, quando os têm, as próprias empresas negligenciam seu 
preenchimento. Dentro deste contexto, Peter Bruce (v 1, p.86, 2019) diz que 
entre os dados ausentes podem conter informações importantes que impac-
tam no resultado alvo, mas deixa claro que a qualidade dos dados costuma 
ser mais importante que a quantidade e que, com a sumarização dos dados, é 
possível ter uma compreensão valiosa do projeto. 

Parte da qualidade dos dados existentes nas bases usadas pelos modelos 
é resultado, também, do perfil do usuário que o alimenta já ter trabalhado 
com outros sistemas, entender que o uso do mesmo não é opcional e enten-
der que o fluxo para alimentação correta do sistema traria mais benefícios 
que a forma manual de trabalhar, como explicado por Judith (p. 86-97, 2017). 

Uma problemática apresentada por Jeffcoate e Harding (2003) destaca: 
“os processos patológicos são mal compreendidos e mal ensinados e a comu-
nicação entre as diversas especialidades envolvidas é desarticulada e insen-
sível às necessidades dos pacientes”, reforçando a ideia de que, com o auxílio 
de uma IA, discussões sobre qual curativo utilizar e qual a frequência de troca 
poderiam ser mitigadas. 
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Conforme é comentado por Barakat-Johson et al. 
(2022), “a documentação imprecisa da ferida pode afe-
tar a determinação das melhores opções de tratamento 
e o processo de cicatrização da ferida”, evidenciando um 
fator desafiador na construção de uma base de dados ro-
busta, capaz de precisar com uma boa acurácia as predi-
ções feitas.

Esse tesouro de informações tabuladas em planilha 
eletrônica ou esquecidas em um banco de dados pode vir 
a ter uma função crítica na tomada de decisão de qual-
quer organização corporativa e, como consequência, te-
ria uma grande influência na experiência do paciente no 
tratamento das suas lesões. 

Diante deste cenário, pesquisadores vêm direcionan-
do sua atenção para a gestão de feridas e como máquinas 
de inteligência artificial poderiam auxiliar os profissio-
nais de saúde desde a avaliação da lesão até na escolha 
da melhor conduta. Projetos de pesquisa com reconhe-
cimento de imagem que, inicialmente, eram feitos para 
diagnósticos de imagem de pacientes com câncer, agora, 
também estão sendo feitos para serem capazes de ava-
liar a condição da lesão do paciente, podendo definir tipo 
de lesão e suas dimensões. 

Em um estudo publicado por Berezo et al. (2021) com 
uma robusta base de dados, com mais de 1 milhão de le-
sões, foi capaz de desenvolver uma máquina de predição 
capaz de estimar o tempo de cicatrização de feridas crô-
nicas, onde, levando em consideração os dados referen-
tes a lesão, poderia se estimar quanto tempo demoraria 
para a cicatrização da mesma. 

Outro estudo publicado por Queen e Harding (2019) 
destaca que, com o uso de Inteligência Artificial, teremos 
ganhos no engajamento do paciente em seus próprios cui-
dados, na melhoria do fluxo de trabalho para o cuidador e 
no aprimoramento das técnicas de cuidado de lesão. 

O entendimento de que o uso de novas tecnologias 
como a IA é o caminho precisa fazer parte da cultura das 
empresas. Com o passar dos tempos e no crescimento 
exponencial de conhecimento necessário para o trata-
mento do paciente, fica cada vez mais difícil ser capaz, 
sozinho, de decidir a melhor conduta a ser adotada, sur-
ge cada vez mais condições, aspectos a serem avaliados 
para a tomada de decisão. 

Conforme os pontos apresentados, fica evidente 
os benefícios do uso de IA no tratamento de lesões. In-
felizmente, ainda existem poucos estudos que possam 
analisar a efetividade deste recurso em Home Care, não 
somente no tratamento, mas também na análise de ren-
tabilidade, ser possível decidir, analisando não somente 
o melhor curativo, mas o mais rentável. No cenário pós 
pandemia de COVID-19 em que estamos, seria um divisor 
de águas para as empresas de Atenção Domiciliar. 

Tendo uma visão estratégica no uso dos dados, qual-
quer sistema pode se tornar um grande prospector de in-
formação a ser analisada e, de posse dessas informações, 
um gestor realmente interessado em levar seu negócio a 
outro nível consegue colher bons frutos no uso da IA na 
automatização do processo de avaliação de lesões e seus 
tratamentos.
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TÉCNICO / ASSISTENCIAL

Por Danielle Leite de Lemos Oliveira

A educação em saúde está presente em praticamente todos os espaços 
de assistência à saúde, nas interações entre profissional-paciente, profissio-
nal-família e profissional-comunidade, em cada orientação, aconselhamento 
e exemplos fornecidos pelo profissional para esclarecer dúvidas, promover a 
saúde, prevenir doenças e reabilitar o doente. 

O Ministério da Saúde¹ define a educação em saúde como:

 “Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia 

das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a 

fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades”. 

A postura do profissional bem como suas expressões verbais e não ver-
bais, entonação da voz, vocabulário e vínculo de confiança estabelecido com 
o paciente, família e comunidade, são meios que podem levar à efetividade das 
orientações fornecidas ou não, seja esse profissional, um cuidador, profissional 
de enfermagem, médico, fisioterapeuta, dentre tantas outras importantes pro-
fissões que prestam assistência no domicílio ou no ambiente clínico/hospitalar. 

O preparo do profissional para executar tais ações é tão importante quanto 
o potencial de transformação que a educação em saúde tem para a vida da 
comunidade.

Existem diversas estratégias para melhor capacitar o profissional de saúde 
que, historicamente, tem sua formação pautada no uso de métodos tradicio-
nais, como a transmissão de conhecimento em situações em que o aluno re-
cebe as informações concedidas pelo professor de maneira majoritariamente 
passiva para desenvolver suas competências profissionais², sejam elas téc-

SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
COMO FERRAMENTA DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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nicas, comportamentais ou interpessoais. No entanto, 
a Simulação Clínica, embora já consagrada em diversos 
países, vem ganhando notoriedade no Brasil nas últimas 
décadas e com maior ênfase nos últimos anos, por sua 
efetividade e resultados de aprendizagem alcançados.

É possível conceituar a simulação clínica como a téc-
nica de recriar ambientes reais em um espaço e contexto 
planejado e controlado para treinamento e desenvolvi-
mento de competências, em que se pode realizar inclu-
sive avaliações e análise de desempenho que levam o 
profissional a alcançar padrões mais elevados da assis-
tência3, 4. 

Considerada uma técnica e não uma tecnologia5, 
embora se beneficie dela, a simulação não depende de 
equipamentos específicos e caros para ser executada com 
eficácia, porém, os instrutores de simulação devem estar 
amplamente familiarizados com o método6 e investir 
tempo e planejamento no realismo do cenário, que pode 
ser um ambiente domiciliar. 

De acordo com Schuelter et al7, o uso da simulação 
como estratégia de ensino para o desenvolvimento de 

competências tornou-se o padrão-ouro internacional na 
formação de estudantes, profissionais e equipes de saúde. 

A simulação clínica propõe a execução de cenários e 
contextos muito próximos ao real, em que o profissional 
tem a oportunidade de colocar em prática seu conheci-
mento teórico e treinar suas habilidades sob a orienta-
ção e facilitação de um instrutor³ especialista na área, 
que irá orientar a experiência simulada. 

No contexto da aprendizagem, a simulação é muito 
bem empregada após a explanação do conteúdo teóri-
co e prático, quando o aprendiz já teve contato com os 
conceitos da disciplina ou temática em foco e já teve a 
oportunidade de treiná-los.  

Exemplos de temáticas que podem ser abordadas 
são: um procedimento técnico como a realização de um 
curativo ou cateterismo, dinâmicas de grupo no caso das 
soft skills, ou habilidades não técnicas, como a comuni-
cação, capacidade de negociação, trabalho em equipe, 
liderança,8 muito bem relacionadas e aplicadas ao con-
texto da atenção domiciliar. 

Figura 1: Fases da Aula em Simulação

Fonte: o próprio autor

Revisão de conteúdo
(Aporte teórico).

Estação de Habilidades
Momento dedicado à 

prática, breve.

Briefing1: apresentação 
da Metodologia de Simulação 

Realistica e do cenário 
proposto.

Running1: “Rodagem”do 
cenário, isto é, aplicação 

do cenário proposto e 
planejado.

Debriefing1: dicussão e 
problematização acerca da 

assistência prestada 
Feedback do participante
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Após o treino das habilidades, convém que o estu-
dante passe pela experiência simulada, em cenários pre-
parados de acordo com os objetivos de aprendizagem da 
disciplina, para formação das competências requeridas 
para sua prática profissional, como a competência de 
comunicação assertiva num cenário de orientação ao 
paciente e familiar sobre os cuidados em saúde necessá-
rios à sua condição clínica, com contexto similar ao real e 
perguntas do paciente e familiar (atores), que exigirão do 
participante da simulação habilidades especificas e co-
nhecimento técnico para explicar, ensinar e demonstrar 
tais cuidados.

Logo após a experiência da simulação, todos os profis-
sionais precisam participar de um momento de discussão 
em grupo, em que o instrutor irá mediar as trocas feitas 
pelo grupo e conceder feedbacks formativos, com base no 
seu desempenho.9 

Este momento de discussão e trocas é denominado 
‘debriefing’, que dá significado a cada ação executada no 
cenário e clarifica pontos de melhoria identificados, a se-
rem aprimorados nas próximas simulações, incluindo a 
experiência clínica real (estágio supervisionado ou a atu-
ação clínica, no caso dos profissionais já formados).
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A literatura científica já tem demonstrado evidências 
dos benefícios do uso da simulação clínica na formação 
e aprimoramento profissional11, que vão desde o treina-
mento das competências acima citadas, à satisfação do 
estudante, possibilidade de recriar ambientes e situações 
incomuns, diagnósticos e procedimentos específicos, 
profissionais mais bem preparados para atuar na assis-
tência em saúde e possibilidade de aprendizagem sem 
danos à saúde do paciente ou riscos à sua integridade.

Certamente, com profissionais cada vez mais bem pre-
parados pelo uso das mais efetivas estratégias de ensino, 
como a simulação clínica, o ganho global significa não ape-
nas o valor agregado à sua própria carreira profissional e 
das instituições que prestam o serviço de saúde, mas ao pa-
ciente, família e comunidade que recebem o cuidado e es-
tarão cada vez mais seguros e bem assistidos e orientados.
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ÉTICA NA AD

Pensar sobre a própria morte significa desistir de vi-
ver ou chamar mau agouro. Este pensamento é comum 
na população brasileira. Mas, em verdade, pensar sobre a 
própria morte significa aceitar a natureza: o ser humano 
é finito. 

Assim, se somos finitos e aceitamos nossa condição, 
somos capazes de nos reconciliar com nossa mortalidade 
e de aceitar que nossa morte tem mais chance de ser cau-
sada por uma doença crônica do que por qualquer outra 
causa, segundo a Organização Mundial de Saúde. 

As doenças crônicas incuráveis são aquelas que “têm 
uma ou mais das seguintes características: são perma-
nentes, produzem incapacidade/deficiências residuais, 
são causadas por alterações patológicas irreversíveis, 
exigem uma formação especial do doente para a reabi-
litação ou podem exigir longos períodos de supervisão, 
observação ou cuidados”1.

Logo, nossas chances de morrer precisando de cuida-
dos e impossibilitados de nos autodeterminar são grandes. 

É nesse contexto que se insere o testamento vital, um 
“documento redigido por uma pessoa no pleno gozo de 
suas faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca 
dos cuidados, tratamentos e procedimentos a que deseja 
ou não ser submetida quando estiver com uma doença 
ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas 
e no pleno gozo de suas faculdades mentais”2.

Historicamente, é importante entender que o termo 
inglês para denominar testamento vital é living will e o 
fato da tradução deste para as línguas latinas não ter sido 

DESMISTIFICANDO O 
TESTAMENTO VITAL

adequada faz com que profissionais do Direito e da Saú-
de se digladiem na luta por um novo nome.

O termo testamento vital foi uma tradução equivocada 
do termo inglês living will. Segundo o Cambrigge Dictio-
nary3, will pode ser traduzido para o português com três 
substantivos: vontade, desejo e testamento. Por outro 
lado, a tradução de living pode ser o substantivo susten-
to, o adjetivo vivo ou o verbo vivendo. Assim, é possível 
afirmar que a tradução mais adequada de living will seria 
“desejos de vida”, “vontades vitais” ou ainda “disposição 
de vontade de vida”. Apesar de parecer preciosismo, o erro 
faz com que Operadores do Direito e da Saúde busquem 
novas traduções para o termo e esse processo deságue, 
no Brasil, na resolução 1995/2012, do Conselho Federal de 
Medicina4, que, apesar de tratar do testamento vital, no-
meia o documento de diretivas antecipadas de vontade.

Nesse contexto, é comum no Brasil que inúmeros pro-
fissionais de saúde e juristas centrem esforços na defesa 
da utilização do termo diretivas antecipadas de vontade. 
Ocorre que tais esforços esvaziam as reflexões sobre a 
base do testamento vital – o direito à autodeterminação 
– e afastam a população do tema, pois transmite-se ao 
público leigo uma falsa ideia de que o tema é hermético e 
puramente acadêmico, quando, na verdade, é um docu-
mento simples, que pode – e deve – ser feito por todas as 
pessoas maiores e com discernimento. 

A fim de desmistificar o testamento vital, apresen-
tam-se, abaixo, perguntas e respostas sobre o tema, que 
podem ser usadas na prática clínica e também na comu-
nicação midiática:

Por Luciana Dadalto
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O que é?

Um documento de autodeterminação que contém ma-
nifestações sobre cuidados, tratamentos e procedimentos 
que a pessoa – capaz e com discernimento – aceita ou não 
ser submetida quando estiver em condição de saúde grave 
e irreversível e impossibilitada de manifestação de vontade.

Quando fazer?

Comece AGORA, afinal, você não sabe se chegará vivo 
ao fim deste dia. Fazer seu testamento vital é um exercício 
de autoconhecimento. Por isso, o mais importante é que 
você comece. 

Como fazer?  
REFLITA sobre seus valores diante do adoecimento.

CONVERSE com pessoas com quem você conta e confia.

BUSQUE profissionais de saúde de confiança para lhe  
 ajudarem.

FAÇA PERGUNTAS para esses profissionais.

ESCREVA seus desejos e vontades.

ENTREGUE seu testamento vital para pessoas de sua  
 confiança.

SENSIBILIZE as pessoas à sua volta sobre o quanto é  
 importante para você que seus desejos e vontades  
 sejam cumpridos.

Qual o conteúdo que meu testamento 
vital deve ter5?

a) Valores e Desejos: cujo objetivo é deixar claro quais 
são os valores que fundam a vida do paciente e 
quais são os desejos destes, a fim de nortear as deci-
sões da equipe médica e do procurador nomeado.

b) Decisões sobre o Fim de Vida: para quais são os es-
tados clínicos nos quais o paciente deseja recusar 
tratamentos/procedimentos e quais os tratamen-
tos/procedimentos recusados pelo outorgante. 

c) Outras Disposições: disposições gerais acerca do lo-
cal aonde o outorgante gostaria de passar seus últi-
mos momentos de vida, do enterro ou cremação e 
do reconhecimento da função do documento.

d) Diretrizes para a Equipe Médica: informar a equipe 
se o paciente possui um médico de confiança e es-
clarecer sobre o objetivo do documento e da plena 
consciência do paciente acerca do papel da equipe 
e das limitações.

e) Revogação: manifestação de ciência da possibilida-
de de revogação do documento a qualquer tempo.
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Onde fazer?

Não há um lugar específico. O testamento vital é sobre você e não sobre 
onde você está. Você pode fazer em casa, no consultório do profissional de 
saúde de sua confiança, durante uma internação hospitalar e pode, ainda, op-
tar por lavrar uma escritura pública em Cartório de Notas. 

É preciso deixar claro que não há forma prevista em lei para o testamento 
vital, portanto, não há nenhuma formalidade obrigatória, o que faz com que 
muitas pessoas optem por lavrar uma escritura pública em Cartório de Notas 
para dar maior segurança jurídica ao documento.

Por que fazer? 

Porque você não quer morrer, mas vai.

“Documento redigido 
por uma pessoa no pleno 

gozo de suas faculdades 
mentais, com o objetivo 

de dispor acerca dos 
cuidados, tratamentos 

e procedimentos a 
que deseja ou não ser 

submetida quando 
estiver com uma doença 

ameaçadora da vida.”

Luciana Dadalto é Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de 
Medicina da UFMG; Mestre em Direito Privado pela PUCMinas; advogada 

com atuação exclusiva em Direito Médico e da Saúde.  
Administradora do portal www.testamentovital.com.br  

Contato: luciana@lucianadadalto.com.br 
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A abordagem do cuidado em saúde vem se modifi-
cando ao longo do tempo, com mudanças significativas 
de paradigma, compreendendo que, para cuidar, torna-
-se necessário olhar as dimensões da integralidade do su-
jeito em seus contextos biológicos, sociais, emocionais, 
espirituais, políticos, econômicos, as dinâmicas familia-
res ou relacionais em que o mesmo encontra-se inserido 
e competências técnicas que envolvem questões subjeti-
vas no manejo da assistência dispensada ao paciente e 
família, como acolhimento, comunicação, escuta. 

 O cuidado pertence a duas esferas distintas: uma 
objetiva, que se refere ao desenvolvimento de téc-
nicas e procedimentos, e uma subjetiva, que se 
baseia em sensibilidade, criatividade e intuição. 
(Neto e Rodrigues, 2010) 

Trata-se de olhar para as pessoas em seus contextos 
de adoecimento como um convite ao aprendizado de um 
cuidado atravessado pelo reconhecimento dos elemen-
tos que são essenciais para cada ser humano, ou seja, 
como cada um atribui significados à sua doença, como 
se relaciona com as limitações, perdas e lutos advindos 
dessa vivência e quais recursos são utilizados no enfren-
tamento e/ou aceitação dessa experiência. 

Na Atenção Domiciliar, os profissionais de saúde são 
convocados à prestação de serviços nos lares dos pa-
cientes, se aproximando de forma mais presente do seu 
cotidiano, presenciando o movimento da natureza de 
seus vínculos, o modo como os afetos e sentimentos são 
expressados por estes e como seus desejos e conflitos 
impactam na dinâmica da família e assistência proposta 
pela equipe.

A SUBJETIVIDADE DO CUIDADO 
NA ATENÇÃO DOMICILIAR
Por Gilmara Rodrigues dos Santos Correia

Nesta perspectiva, é importante o reconhecimento 
dos profissionais de saúde para a complexidade do cui-
dado como uma relação em que a objetividade, que refe-
re-se às competências técnicas exigidas para o exercício 
da função que lhe cabe, somada à subjetividade como o 
acolhimento de todo mundo simbólico, relacional, com-
portamental e emocional presente na dinâmica do ado-
ecer dos seus pacientes e famílias como eixo central da  
efetiva  assistência. Nesse sentido, 

 O cuidado é uma relação intersubjetiva que se de-
senvolve em um tempo contínuo e que, além do 
saber profissional e das tecnologias necessárias, 
abre espaço para negociação e inclusão do saber 
do outro, seus desejos e necessidades. (Pinheiro & 
Mattos, 2005)

O paradigma emergente do cuidado em saúde traz o 
reconhecimento de que a simplificação obscurece as in-
ter-relações, de que as realidades são complexas e de que 
todo conhecimento é um processo do que pode vir a ser. Os 
profissionais do cuidado estão lidando com a imprevisibi-
lidade, impermanências e movimentos de saúde-doença, 
vida-morte, com seus pacientes e familiares que não estão 
sobre o seu controle e não se adequam a todas as normati-
zações propostas em cultura organizacional por vezes. 

 O cuidado é a busca pelo bem-estar, segurança e 
autonomia, apresentando dimensões conforme o 
protagonismo de diversos atores. Na Atenção Do-
miciliar, é desenvolvido no espaço do usuário, tor-
nando ainda mais complexas as relações de traba-
lho e exigindo contatos mais estreitos e próximos. 
(Cecilia, 2007)

SOCIEDADE
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A autora citada leva à reflexão de que o alcance desse 
bem-estar é também subjetivo. A prática do cuidado em 
domicílio propõe que quanto mais se conheça o paciente 
e sua família em suas relações, valores e significados que 
os mesmos atribuem à vida e à morte, mais torna-se pos-
sível um plano de cuidados congruentes às necessidades 
e/ou demandas destes. 

Um dos grandes desafios do cuidado em saúde vem 
na direção de reorganizar processos de trabalho, espe-
cialmente em domicilio, onde se possa abrir mais opor-
tunidades para o encontro em escuta, diálogos mais 
profundos e comunicação para o bem fazer de forma 
individualizada e humanizada, conforme o planejamen-
to do plano terapêutico proposto para assistência a seus 
pacientes e famílias, visto que só se torna possível cuidar 
bem, conhecendo de quem se está cuidando. 

À medida que os profissionais da área da saúde atu-
arem abrindo caminhos à inclusão dos sentimentos, 
emoções, sensações e das marcas simbólicas ou núcleos 
identitários que caracterizam no humano o ser humano 
essencialmente, um misto de dores, superações, alegrias, 
legados, perdas e vida, o cuidado será compreendido 
como o filósofo Heidegger propõe: “um ato de ser, o modo 
de ser essencialmente”.

Segundo o filósofo, sociólogo e antropólogo francês 
Edgar Morin, 2005, todo ser humano é complexo, pois 
concentra múltiplas perspectivas: é social, econômico, 
político, psicológico. Um ser em sabedoria e loucura. 
Sendo, portanto, necessário interligar saberes para me-
lhor compreendê-lo, evitando olhares reducionistas ou 
dicotômicos, mas reconhecendo a complexidade que é 
pensar e refletir sobre a sua existência em totalidade.

Nessa direção, o cuidado com olhares à complexida-
de subjetiva dos processos de saúde e doença propõe 
uma ação transformadora, capaz de encontrar novos re-
cursos na assistência aos seus pacientes e famílias, com 
os quais se pode identificar com mais sensibilidade o que 
pode apaziguar ou atenuar o que dói no corpo, na alma, 
em emoções, para o melhor manejo em paciência, cora-
gem e desejo na ajuda aos que sofrem. 

 “Sou uma inteireza e não uma dicotomia.
 Não tenho uma parte esquelética, meticulosa, ra-

cionalista e outra desarticulada, imprecisa, que-
rendo simplesmente bem ao mundo. 

 Conheço meu corpo todo, sentimentos, paixão. Ra-
zão também.”

Paulo Freire

Gilmara Rodrigues dos Santos Correia é psicóloga da Assiste Vida; 
docente do curso de Especialização em Psicologia Hospitalar da 

Faculdade Santa Casa da Bahia; mestranda em Família e Sociedade 
Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador; especialista 

em Clínica da Dor; pós-graduada em Cuidados Paliativos, com 
aperfeiçoamento em Saúde da Família.
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