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Resultados
Qualidade

Atenção Domiciliar no Brasil



❑Empenho Diário

❑Experiência

❑Aprendizado

❑Tecnologias na prestação do serviço, na gestão e no treinamento

❑Construção de um modelo sustentável e adaptativo ao Sistema de Saúde

❑Participação no desenvolvimento de métricas, protocolos e indicadores

❑Redução de custos

❑Melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes

Desproporção no Reconhecimento e Valorização

Atenção Domiciliar no Brasil -1990 a 2020

Valores e Princípios comungados pelo setor X Reconhecimento



❑Reajuste Periódicos (percentuais e forma da negociação imposta)

❑Autorizações “Prévias”

❑Pré-auditorias

❑Auditorias

❑Mudanças de fluxos de entregas de faturamentos

❑Alongamento de prazos para pagamento

❑Inadimplências

❑Glosas indevidas

Atenção Domiciliar no Brasil -1990 a 2020

Valores e Princípios comungados pelo setor X Reconhecimento

Apesar da melhora na qualidade, 
resultados, desmames, altas e 

do investimento



• Informações e Notícias sobre a nova doença

• Impacto
• Desinformação

• Medo

• Falta de Insumos

• Absenteísmo

• Estresse da equipe

• Perplexidade (vislumbre de caos e pânico)

Atenção Domiciliar no Brasil - 2020 a 2022

Reaproximação e Reconhecimento



Associadas e Não Associadas

• NEAD assumiu seu papel (Diretoria e GE)
• Videoconferências

• Informação

• Protocolos

• Debates

• Mobilização e Organização do setor

• Apoio à equipe da AD (inclusive psicológico)

• Troca de informações sobre Insumos e RH

• Preparo para demanda crescente

Atenção Domiciliar no Brasil - 2020 a 2022

Reaproximação e Reconhecimento



• Janela de Oportunidade
• Reconhecimento da importância da AD

• Aumento da receptividade dos pacientes, famílias, equipes de saúde, 
hospitais e OPSs

• Queda do Preconceito

• Liberação de leitos hospitalares

• Retaguarda e reforço necessários

• Quebra de Barreiras Anteriores e Esclarecimento sobre AD

• Demanda Crescente Desospitalização

• Período de Reconhecimento, Valorização e Apoio ao setor
• Agilidade na Avaliação e Implantação de Pacientes

• Tecnologia criando canais seguros para troca de informações, preparo e 
transferência

Atenção Domiciliar no Brasil - 2020 a 2022

Reaproximação e Reconhecimento



• Gestão de Leitos Hospitalares
• AD para pacientes graves, moderados e leves, com ou sem Covid

• AD auxiliou significativamente na liberação precoce de leitos hospitalares

• AD evitou inúmeras reospitalizações

• Foco dos hospitais nos paciente agudos, cirúrgicos e com formas graves de 
Covid

• Reflexo
• Aumento da demanda por AD (pelo menos em 3 fases)

• Economia significativa para as OPSs

• Avanços tecnológicos e aprendizado sobre AD vieram para ficar

• Aumento absurdo do custo de Insumos e uso de EPI (também com preços 
altos)

• Reconhecimento de algumas OPSs sobre preços e usos de EPIs resultaram em 
auxílio financeiro

Atenção Domiciliar no Brasil - 2020 a 2022

Contribuição

Tratamento de pacientes Não COVID

→ Antibioticoterpia
→ Curativos
→ Suporte nutricional
→ Equipe Multi - terapias
→ Infusão de medicamentos 

especiais

Tratamento de pacientes com COVID em domicilio

→ Telemonitoramento ativo
→ Teleconsulta
→ Oximetria
→ Oxigenoterapia
→ EPI
→ Atendimento de Emergência

1
Admissão COVID pós alta hospitalar

→ Reabilitação Respiratória
→ Reabilitação Motora
→ Suporte psicológico
→ Oximetria
→ Oxigenoterapia
→ EPI
→ Atendimento de Emergência

2

3



• Realidade Atual
• Retorno da demanda por AD aos níveis pré-pandemia

• Economia significativa para as OPSs

• Retorno dos tratamentos hospitalares rotineiros e com demanda reprimida na 
pandemia, aumentando custos para as OPSs

• Avanços tecnológicos e aprendizado sobre AD vieram para ficar

• Telemedicina

• Telemonitoramento

• APPs da Saúde

• Protocolos de uso de EPIs

• Controles de Recursos e Insumos

• Comunicação com Domicílios e entre profissionais

• Treinamento “On Line”

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje

Reaproximação e Reconhecimento



• Realidade Atual

• Alguns avanços que deram agilidade não permaneceram:
• Redução da Burocracia

• Auditoria “On-line”

• Interação ágil entre equipes AD/OPS/Hospitais

• Retorno de Problemas Antigos:
• Retardo na análise de processos para implantação de pacientes e para faturamento

• Retardo na emissão de autorizações Prévias

• Aumento exponencial da inadimplência

• Aumento preocupante das Glosas Indevidas (mesmo quando aprovadas em pré-auditorias e auditorias)

• Retardo ou postergação de pagamentos

• Persistindo os reajustes abaixo do IPCA (quando existentes)

Perda de Margens e Insegurança no Fluxo de Caixa das Empresas com aumento do Custo Financeiro

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje

Reaproximação e Reconhecimento



• Realidade Atual
• Aumento significativo de Custos

• Redução significativa de Margens ao longo do tempo

• Inflação Alta nos últimos anos

• Novo Piso Salarial da Enfermagem (catastrófico para o setor)

• Censo NEAD/FIPE2021/2022
• Empresas de AD 1167

• 1/3 das Empresas adotou recursos de Telemedicina

• 90% das Empresas atenderam pacientes com Covid-19

• Pacientes atendidos = 346 mil

• Empregos do setor = 103.655 (60%, em média, Enfermagem)

• Na falta da AD, seriam necessários 35.432 leitos hospitalares

• Nova Lei, impacto para o setor saúde todo = reajuste para Aux. E Tec. Enfermagem = 63,8%

• Nova Lei, impacto para o setor de AD -= reajuste para Aux. E Tec. De Enfermagem AD = 98,5%

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje

Impacto Lei 14.434/2022



Figura 2.13: Distribuição do aumento necessário, 

em termos percentuais, na remuneração dos 

técnicos e auxiliares de enfermagem para atender 

aos requisitos da Lei 14.434/2022

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje Impacto Lei 14.434/2022

Aux e Tec. de Enfermagem Todos = reajuste = 63,8%
Aux e Tec. de Enfermagem na AD = reajuste = 98,5%



Figura 2.12: Distribuição do aumento 

necessário, em termos percentuais, na 

remuneração dos enfermeiros, para atender 

aos requisitos da Lei 14.434/2022

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje Impacto Lei 14.434/2022

Enfermeiros Todos = reajuste médio = 56%
Enfermeiros na AD = reajuste médio = 61%



• Esclarecer autoridades sobre o Impacto da Lei

• Formas de equacionar o problema

• Debater o tema e outros citados com as OPSs

• Revisão protocolos

• Equilibrar Margens

• Participar dos debates políticos sobre temas como:
• Desoneração da Folha

• Reforma Tributária

• Desburocratização

• Parcerias: entidades como o NEAD e outras

Atenção Domiciliar no Brasil - Hoje

Perspectivas



O Instituto Unidos Brasil é uma entidade técnica, sem fins lucrativos, 
suprapartidária que tem a missão de fomentar e apoiar uma nova 

frente parlamentar.
O Instituto é uma plataforma tecnológica que trabalha em um modelo

“Think Tank”

Um centro de reflexão de assuntos sobre estratégia política, economia, 
empreendedorismo, cultura entre outros, com o objetivo de levar o 

pensamento empresarial da livre iniciativa para junto dos Poderes da 
República.

O INSTITUTO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ERA COVID:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

O Olhar da Atenção Domiciliar



O Instituto acredita nos princípios da livre iniciativa, redução do custo 
Brasil, simplificação da carga tributária, no empreendedorismo, estímulo 

a educação e na eficiência dos Governos.

Para tal o Instituto apoia a
Frente Parlamentar do Empreendedorismo, formada por mais de 280 

parlamentares. Os parlamentares da FPE apoiam as mudanças 
estruturais e alterações legislativas com o objetivo de melhorar o 

ambiente de negócios do país.

OS PRINCÍPIOS DO INSTITUTO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ERA COVID:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

O Olhar da Atenção Domiciliar



O Instituto trabalha de duas formas;

-Apoiando projetos e proposições de abrangência nacional e multisetorial – já 
inclusos no plano estratégico e orçamento anual e com metodologia de 
trabalho já definida e estruturada. Orçamento pago por contribuições 
associativas.

-Desenvolvendo projetos de ações específicas para setores, entidades e 
empresas que desejam acompanhar pautas e organizar proposições no 
congresso. Essa ação tem contratação específica, direcionada e time voltado 
exclusivamente para sua execução. Segue a mesma metodologia de trabalho, 
mas atua de forma específica.

OS PRODUTOS DO INSTITUTO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ERA COVID:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

O Olhar da Atenção Domiciliar

www.iubrasil.com.br



OBRIGADO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ERA COVID:
PASSADO, PRESENTE E FUTURO

O Olhar da Atenção Domiciliar
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