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pendia  de  seu  fundo.  Escondido  atrás  da  cama  havia  uma  

pequena  vasilha.  Uma  semana  antes,  Romero  contraiu  uma  

infecção  do  trato  urinário  resistente  a  medicamentos  que  

precisou  ser  tratada  por  via  intravenosa  com  um  antibiótico  

forte.  Ao  mesmo  tempo,  ela  experimentou  um  surto  de  

insuficiência  cardíaca  congestiva:  suas  pernas  incharam  

enormemente  –  resultado  do  acúmulo  de  líquido  em  seu  

corpo  –  e  ela  lutou  para  respirar.  À  medida  que  ela  ficava  

mais  fraca  e  confusa,  sua  médica,  Elizabeth  De  Pirro,  sabia  

que  ela  precisava  ser  hospitalizada.

diretor  do  programa  Hospital  at  Home  do  Presbyterian  

Healthcare  Services,  que  desde  2008  oferece  cuidados  

agudos  em  nível  de  internação  em  suas  próprias  casas,  um  

dos  programas  desse  tipo  mais  antigos  do  país.  Mais  cedo  

naquela  manhã,  uma  enfermeira  parou  na  casa  de  Romero  

para  administrar  uma  dose  de  antibiótico  por  via  intravenosa  

do  poste  de  metal.  A  bolsa  de  remédios  estava  guardada  na  

geladeira  da  cozinha.  Uma  cânula  fornecia  oxigênio  do  

recipiente  para  o  nariz  de  Romero.

Mas,  neste  caso,  a  hospitalização  não  exigiu  que  Romero  

saísse  de  casa.  De  Pirro  é  o  médico

Em  um  momento  de  capacidade  tensa,  o  movimento  

“hospital  em  casa”  está  descobrindo  como  criar  um  nível  

de  internação  em  qualquer  lugar.

Não  havia  dispositivos  para  medir  a  atividade  de  seu  coração  

e  pulmões;  não  havia  agulhas,  nem  mesmo  um  pedaço  de  

gaze.  A  enfermeira  trouxe  o

Escondido  no  canto  de  trás  de  seu  quarto  de  aparência  

comum,  havia  um  poste  de  metal  alto  e  fino.  Do  topo  pendia  

um  saco  translúcido,  aparentemente  vazio;  um  tubo  transparente  fino

Manuelita  Romero  bebeu  suco  de  cranberry  deitada  em  sua  

cama,  cercada  por  travesseiros,  coberta  por  uma  manta  

branca  e  macia  estampada  com  flores  azuis  e  verdes.  Ela  

tinha  92  anos  e  usava  brincos  de  pérola  e  um  colar  de  

rosário.  Seu  quarto,  em  uma  casa  de  adobe  de  um  andar  no  

sudoeste  de  Albuquerque  que  ela  dividia  com  um  de  seus  

filhos,  era  decorado  com  figuras  de  santos  e  anjos,  junto  

com  mais  de  uma  dúzia  de  cruzes.  Frascos  de  perfume,  

spray  de  cabelo  e  tubos  de  loção  enchiam  o  topo  de  sua  

cômoda  creme  com  detalhes  dourados.  Sua  casa  era  bem  

pequena,  mas  alegre  e  aconchegante,  com  forros  de  crochê,  

flanela  e  poncho  nos  móveis  e  armários  amarelo-limão  na  

cozinha.
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De  Pirro,  que  tem  62  anos  e  cabelo  curto,  escuro  e  encaracolado,  

pele  morena  e  olhos  castanhos  profundos,  estacionou  na  casa  

de  Romero  em  seu  Toyota  4Runner  cinza  escuro,  depois  

colocou  uma  tela  sob  o  para-brisa  para  se  proteger  do  brutal  

sol  de  verão  do  Novo  México. .  O  filho  de  Romero,  Victor,  abriu  

a  porta  da  casa  e  deu  as  boas-vindas  ao  médico.  Depois  de  

uma  rápida  saudação,  De  Pirro,  usando  um  distintivo  de  

hospital  preso  ao  colarinho,  mas  sem  jaleco  branco,  começou  

a  sacar  equipamentos  médicos  de  sua  mochila.  Ela  habilmente  

manobrou  um  medidor  de  pressão  arterial  em  uma  parte  do  

braço  de  Romero  que  ela  sabia  que  não  iria  incomodá-la  e  

prendeu  o  oxímetro  de  pulso  em  seu  dedo,  depois  inseriu  os  

sinais  vitais  em  seu  laptop.  Ela  ouviu  os  pulmões  de  Romero  e  

tocou  seus  tornozelos  -  eles  estavam  menos  inchados  hoje.

Depois  de  concluir  o  exame  de  Romero,  a  primeira  de  suas  

rodadas  naquela  manhã,  De  Pirro  tinha  30  minutos  de  carro  

pela  frente.  Em  muitos  dias,  ela  percorre  mais  de  160  

quilômetros  ao  redor  de  Albuquerque.  Ela  equipa  seu  carro  

com  sua  escova  de  dentes,  palitos  de  fio  dental  e  óculos  no  

console  central.  Seu  porta-copos  transborda  com  uma  dúzia  

de  canetas.  Quando  De  Pirro  percorre  os  registros  médicos  

eletrônicos  de  seus  pacientes,  ela  não  apenas  coleta  seus  

dados  clínicos;  ela  também  anota  seus  endereços  residenciais  

e  mapeia  as  rotas  mais  convenientes  entre  eles.

“Eu  nunca  bebo  água”,  disse  Saltzman.  “Eu  gosto  de  Pepsis.”

De  Pirro  colocou  seu  computador  em  cima  de  uma  

churrasqueira  e,  enquanto  Saltzman  falava,  ela  digitava,  

enquanto  revisava  seus  exames  de  sangue.  Alguns  dias  antes,  

ele  estava  trabalhando  no  jardim  quando  ficou  desidratado  e  

superaquecido,  e  então  desmaiou.  Ele  foi  levado  às  pressas  

para  a  sala  de  emergência,  passou  por  uma  enxurrada  de  

testes  e  depois  hospitalizado  por  meio  do  programa  de  De  

Pirro  em  seu  trailer.  Após  três  dias  de  tratamento,  sua  função  

renal,  prejudicada  pelo  episódio,  parecia  ter  se  recuperado  em  

sua  maior  parte.  Ela  planejava  dar  alta  no  dia  seguinte,  ela  

disse  a  ele.

sinais,  De  Pirro  perguntou-lhe  sobre  sua  ingestão  diária  de  líquidos.

“A  Pepsi  não  é  uma  maneira  muito  boa  de  hidratar  os  rins”,  

disse  ela.  “Então,  pegue  um  pouco  de  Gatorade.  Um  pouco  

mais  fluido,  você  vai  se  sentir  ainda  melhor.”

equipamento  com  ela  e  embalou-o  e  levou-o  embora  quando  

ela  saiu.

Três  cachorros  latindo  correram  em  sua  direção.  De  Pirro  

deslizou  ao  redor  deles,  acariciando  suas  cabeças  enquanto  

caminhava  até  um  homem  alto  e  magro  com  longos  cabelos  

loiros  sujos  e  um  coldre  vazio  no  quadril  direito  de  seus  jeans.  

Bob  Saltzman,  que  agora  tem  59  anos,  preferia  ficar  do  lado  de  

fora  durante  essas  visitas  ao  hospital.  Ao  verificar  seu  vital

A  terapia  estava  funcionando,  De  Pirro  disse  a  ela.  Então  ela  

abriu  os  resultados  do  laboratório  de  Romero  em  seu  laptop  e  

os  mostrou  a  Victor,  apontando  que  seus  números  estavam  

melhorando.  Ele  assentiu  com  entusiasmo  enquanto  explicava  

que  sabia  que  ela  estava  melhorando  antes  mesmo  de  ver  

esses  dados.  Ele  estava  ansioso  para  tirá-la  da  cama  amanhã.

Durante  sua  viagem,  De  Pirro  atendeu  chamadas  pelo  viva-voz  

de  seu  carro  de  membros  da  equipe  nas  casas  dos  pacientes:  

uma  enfermeira  queria  ajuda  para  prescrever  um  analgésico;  

um  farmacêutico  estava  tentando  resolver  o  regime  de  insulina  

de  alguém.  Por  fim,  De  Pirro  parou  em  um  trailer  branco  com  

detalhes  em  verde.
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Hospitais  nem  são  os  lugares  ideais  para  curar,  muitas  vezes.  As  

infecções  se  espalham  entre  os  pacientes,  ocasionalmente  com  

resultados  fatais.  Os  constantes  alarmes  e  bipes  emitidos  por  todos  

os  monitores  e  máquinas  interrompem  o  sono  e  a  recuperação.  Os  

pacientes  mais  velhos,  em  particular,  ficam  agitados  e  confusos  

com  as  interrupções.  Alguns  pacientes  têm  que  passar  por  

reabilitação  depois  de  terem  ficado  confinados  a  uma  cama  de  

hospital  por  tanto  tempo.  Não  é  de  admirar  que  tanto  os  pacientes  

quanto  os  médicos  queiram  uma  alternativa  aos  cuidados  

hospitalares  tradicionais.

Guardiola  prefere  cuidar  de  seus  pacientes  dessa  maneira  íntima  -  

vendo  como  eles  vivem  e  podendo  oferecer  conselhos  relevantes,  

não  apenas  injetando  remédios.  “No  hospital,  você  fica  agitado,  

indo  de  um  quarto  para  o  outro”,  diz  ela.  “Mas  aqui,  podemos  entrar  

em  todas  as  esferas  da  vida  em  toda  a  cidade  e  fazer  muito.”  Agora,  

por  causa  de  um  acaso  -  ou  mercenário,  dependendo  da  perspectiva  

de  cada  um  -  tratado  pela  pandemia,  os  serviços  hospitalares  

domiciliares  poderão  em  breve  estar  disponíveis  para  milhões  de  

americanos.  Em  vez  de  serem  hospitalizados,  os  pacientes  podem  

ficar  em  casa,  enquanto  médicos,  enfermeiras  e  outros  profissionais  

de  saúde  os  procuram,  às  vezes  pessoalmente,  às  vezes  

virtualmente.  “Você  vê  os  pacientes  em  seu  lugar  de  poder,  é  uma  

coisa  totalmente  diferente”,  diz  De  Pirro.  “Aquela  diferença  mágica.”

“Aveia  é  bom,  mas  você  precisa  comer  um  pouco  mais  de  proteína  

e  comida  ao  longo  do  dia  para  obter  nutrição  em  seu  corpo”,  disse  

Guardiola.  Ela  sugeriu  que  ele  comesse  mais  manteiga  de  amendoim  

a  partir  daquela  noite.  Saltzman  assentiu.  Ela  se  ofereceu  para  

conseguir  alguns  livrinhos  de  planejamento  de  refeições.  Um  

cachorrinho  marrom  claro  estava  aninhado  em  uma  pilha  de  sua  

calça  de  moletom.  "Ela  está  sempre  comigo",  disse  ele  com  um  

sorriso.

O  sistema  de  saúde  americano  precisa  de  mais  leitos  hospitalares.  

Essa  realidade  tornou-se  terrivelmente  palpável  durante  os  piores  

surtos  da  pandemia,  quando  as  UTIs  e  outras  enfermarias  foram  

forçadas  a  afastar  os  doentes.  Em  salas  de  emergência  urbanas,  os  

pacientes  internados  freqüentemente  definham  por  horas,  às  vezes  

até  dias,  e  ocasionalmente  em  corredores,  antes  de  serem  

transferidos  para  os  andares  de  internação.  A  situação  pode  ser  

mais  grave  nas  áreas  rurais;  algumas  comunidades  podem  em  

breve  ficar  sem  nenhum  hospital.  Em  2020,  19  hospitais  rurais  

foram  fechados,  mais  do  que  em  qualquer  ano  da  década  anterior.  

Quase  30%  de  todos  os  hospitais  rurais  correm  o  risco  de  fechar,  

especialmente  os  minúsculos  e  autônomos.  É  provável  que  essas  

circunstâncias  piorem  à  medida  que  a  geração  baby  boomer  

continua  a  envelhecer,  em  parte  devido  aos  custos  assombrosos  

da  construção  de  hospitais:  um  novo  hospital  com  500  leitos  pode  

custar  mais  de  US$  2  bilhões  em  algumas  cidades.  A  assistência  

médica  nos  Estados  Unidos  já  é  mais  cara  do  que  em  qualquer  

outro  lugar  do  mundo.
Espalhados  pelo  quarto  de  Saltzman  havia  um  pacote  de  24  Pepsi,  

um  saco  de  nozes  e  um  romance  de  fantasia;  Embalagens  de  

Twizzlers  enchiam  a  lata  de  lixo.  O  que  você  comeu  hoje,  perguntou  

Guardiola,  enquanto  aplicava  um  torniquete  em  seu  braço  direito  

em  preparação  para  a  coleta  de  sangue.  Farinha  de  aveia,  ele  

respondeu.

“Você  meio  que  teve  a  sensação  de  que  as  pessoas  pensavam  que  

eu  tinha  duas  cabeças”,  Leff  me  disse.

Mais  tarde  naquela  tarde,  Erica  Guardiola,  uma  enfermeira  vestindo  

jaleco  e  com  o  cabelo  preso  em  um  rabo  de  cavalo,  parou  no  trailer  

de  Saltzman  para  tirar  seu  sangue  e  distribuir  outro  litro  de  soro  

intravenoso.  Dentro  de  sua  habitação  minúscula  e  apertada,  uma  

arma  descansava  em  sua  cômoda,  ao  lado  de  uma  cafeteira;  uma  

caixa  de  balas  estava  em  sua  mesa  de  cabeceira,  com  um  pote  

enorme  de  manteiga  de  amendoim  embaixo.  De  Pirro  foi  prático  em  

situações  como  essa.  “Aqui  é  o  Novo  México  –  muitas  pessoas  têm  

armas”,  ela  me  disse  antes.  “Não  podemos  dizer  às  pessoas  que  

elas  não  podem  ter  armas”,  embora  ela  tenha  acrescentado  que  

elas  não  deveriam  estar  ao  ar  livre  quando  os  médicos  visitam.  De  

Pirro  não  é  arrogante  com  a  segurança  de  sua  equipe,  mas  diz  com  

firmeza  que  em  todos  os  seus  anos  prestando  serviços  hospitalares  

em  casa,  ela  “nunca  teve  um  problema  -  e  nós  visitamos  todos  os  

tipos  de  bairros”.

A  Presbyterian  iniciou  seu  hospital  doméstico  depois  que  um  artigo  

de  2005  no  The  Annals  of  Internal  Medicine  chegou  às  mesas  de  

seus  executivos.  O  principal  autor,  Bruce  Leff,  geriatra  e  professor  

da  Johns  Hopkins  School  of  Medicine,  conduziu  com  sucesso  um  

teste  piloto  no  final  dos  anos  90.  (Conheci  Leff  mais  tarde,  quando  

era  estudante  de  medicina  lá.)  Com  o  apoio  da  Fundação  John  A.  

Hartford  e  da  liderança  do  hospital  em  Hopkins,  Leff  hospitalizou  

pacientes  em  suas  próprias  casas  com  pelo  menos  65  anos  e  

receberam  uma  das  alguns  diagnósticos  diretos:  um  agravamento  

de  sua  insuficiência  cardíaca,  ou  enfisema,  pneumonia  ou  uma  

infecção  de  pele  ruim.  Esses  pacientes  se  saíram  tão  bem  que  Leff  

tentou  espalhar  a  notícia  ligando  para  os  líderes  do  hospital.
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O  estudo,  para  o  qual  Leff  contribuiu,  mostrou  que  os  

pacientes  hospitalizados  em  casa  receberam  alta  dois  dias  

antes,  com  taxas  mais  baixas  de  atendimentos  de  emergência  

e  reinternações  hospitalares,  e  que  eram  menos  propensos  

a  precisar  de  reabilitação  posteriormente.  Eles  também  

deram  classificações  mais  altas  aos  seus  cuidados.  Embora  

a  CMS  reconhecesse  o  hospital  em  casa  como  um  modelo  

válido,  a  agência  não  o  endossou  porque  não  economizou  

bilhões  de  dólares  imediatamente,  de  acordo  com  Harold  

Miller,  presidente  e  diretor  executivo  do  Center  for  Healthcare  

Quality  and  Payment  Reform ,  que  liderou  a  subcomissão  

consultiva  federal  que  avaliou  a  iniciativa.  “Temos  o  mesmo  

velho  sistema  de  sempre,  e  não  fizemos  nada  que  realmente  

seria  desejável  fazer”,  Miller  me  disse  com  pesar.  Após  o  

término  do  financiamento,  o  programa  Mount  Sinai  teve  que  

encontrar  uma  maneira  de  obter  mais  pagamentos  para  

sustentar  seus  serviços.  No  Hopkins,  o  hospital-em-casa  foi  

simplesmente  descontinuado  após  a  conclusão  do  estudo  

piloto  de  16  meses  de  Leff.

Mas  os  americanos  nem  sempre  convalesciam  em  hospitais.

Outros  países,  incluindo  Austrália,  Canadá  e  vários  na  

Europa,  já  vinham  experimentando  essa  prática,  alguns  

deles  extensivamente.  Na  Austrália,  que  administra  hospitais  

domiciliares  há  décadas,  esses  serviços  prestados  apenas  

em  Victoria  equivalem  ao  que  uma  unidade  de  500  leitos  

poderia  oferecer  em  um  ano.  No  geral,  os  pacientes  tratados  

dessa  maneira  se  saem  tão  bem,  se  não  melhor,  em  suas  

casas.

A  intenção  era  espalhar  o  hospital  em  casa  nacionalmente,  

com  a  esperança  de  que  eventualmente  se  tornasse  uma  

parte  significativa  do  sistema  de  saúde  americano.

Mais  de  cinco  anos  depois  que  a  Presbyterian  começou  a  

oferecer  seus  serviços,  o  Centro  de  Inovação  da  CMS  

financiou  um  estudo  de  três  anos  de  US$  9,6  milhões  que  

permitiu  ao  Mount  Sinai  levar  seu  hospital  para  as  casas  de  

Manhattan  de  seus  pacientes  cobertos  pelo  Medicare  

tradicional.  Esses  pacientes  sofriam  de  um  conjunto  mais  

amplo  de  doenças  –  incluindo  hiperglicemia,  coágulos  

sanguíneos  e  desidratação  –  do  que  os  do  estudo  original  de  Leff.

Albert  Siu  e  Linda  DeCherrie,  geriatras  do  Mount  Sinai  e  

dois  dos  líderes  do  estudo,  combinaram  os  cuidados  de  

hospitalização  com  um  mês  de  assistência  pós-alta.  Eles  

garantiram  que  os  pacientes  chegassem  às  consultas,  

preenchessem  suas  receitas  e  fizessem  fisioterapia,  se  

necessário  –  o  tipo  de  serviço  de  acompanhamento  que  os  

pacientes  às  vezes  esquecem  ou  negligenciam  depois  de  

deixarem  o  hospital.

Isso  também  combina  com  a  forma  como  a  sociedade  

americana  passou  a  considerar  a  hospitalização  -  enfermeiras  

à  beira  do  leito,  médicos  fazendo  suas  rondas,  em  

instalações  elaboradas  pulsando  com  máquinas.

Juntos,  os  quatro  médicos  criaram  o  Grupo  de  Usuários  do  

Hospital  em  Casa,  para  compartilhar  lições  aprendidas,  

realizar  webinars  e  organizar  conferências  para  sistemas  de  

saúde  interessados  em  suas  próprias  iniciativas.

Eventualmente,  ele  persuadiu  algumas  instituições,  incluindo  

um  centro  médico  do  Departamento  de  Assuntos  de  

Veteranos,  a  participar  de  um  julgamento.  Os  pesquisadores  

descobriram  que  os  pacientes  tratados  em  suas  casas  

tinham  internações  mais  curtas  e  que  seus  cuidados  

custavam  cerca  de  30%  menos.  Como  o  Presbyterian,  como  

o  VA,  administra  seu  próprio  plano  de  saúde,  que  cobre  o  

custo  dos  serviços  médicos  de  alguns  pacientes,  ele  tem  

mais  flexibilidade  do  que  muitos  outros  sistemas  

hospitalares.  Com  a  assessoria  de  Leff,  a  Presbyterian  

conseguiu  abrir  um  hospital  em  casa  para  pacientes  segurados  por  meio  de  seu  plano.

Mas  Leff,  Siu  e  DeCherrie  continuaram  a  promover  a  ideia.  

Eles  fizeram  parceria  com  David  Levine,  um  internista  da  

Harvard  Medical  School  que  iniciou  o  programa  de  hospital  

domiciliar  Brigham  and  Women  em  Boston  em  2016.

Os  obstáculos  que  impediam  Leff  e  outros  defensores  do  

hospital  em  casa  nos  Estados  Unidos  estavam  ligados  ao  

sistema  de  saúde  labiríntico  da  América  e  à  cultura  médica  

particular.  Os  Centros  de  Serviços  Medicare  e  Medicaid  

(CMS),  que  são  os  maiores  pagadores  de  hospitalizações,  

exigem  que  os  enfermeiros  estejam  no  local  24  horas  por  

dia,  sete  dias  por  semana,  mantendo  efetivamente  os  

pacientes  dentro  dos  muros  do  hospital.

Antes  do  século  20,  o  tratamento  em  casa  era  a  norma.  

“Somente  as  residências  mais  lotadas  e  imundas  eram  

inferiores  à  ala  impessoal  do  hospital”,  escreve  o  historiador  

Charles  E.  Rosenberg  em  seu  livro  de  1987  “The  Care  of  

Strangers:  The  Rise  of  America's  Hospital  System”.  

“Normalmente,  o  ambiente  doméstico  e  o  cuidado  dos  

familiares  forneciam  as  condições  ideais  para  o  

restabelecimento  da  saúde.”  Como  Rosenberg  coloca,  

“Grande  parte  da  medicina  doméstica  era,  de  fato,  idêntica  

ao  tratamento  hospitalar”.  À  medida  que  os  cuidados  de  

saúde  se  tornaram  mais  especializados  e  de  alta  tecnologia,  

no  entanto,  o  diagnóstico  e  o  tratamento  foram  gradualmente  

transferidos  para  os  hospitais,  que  evoluíram  para  

instituições  de  ciência  e  tecnologia.
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casa-hospital  tem  sido  desigual;  menos  de  10  hospitais  

rurais  foram  aprovados  até  agora.)

De  repente,  o  telefone  de  Leff  tocou  sem  parar  com  

ligações  de  executivos  do  hospital  em  busca  de  

conselhos.  O  Grupo  de  Usuários  ajudou  alguns  deles  a  

navegar  pelo  processo  de  solicitação  de  isenção.  Hoje,  

mais  de  110  sistemas  de  saúde,  totalizando  cerca  de  260  

hospitais  –  ou  cerca  de  5%  do  total  do  país  –  obtiveram  

a  isenção.  (Geograficamente,  a  propagação  da

Em  questão  de  semanas,  o  CMS  conseguiu,  com  a  ajuda  

de  especialistas,  incluindo  alguns  membros  do  Grupo  

de  Usuários,  chegar  a  uma  isenção  que  reembolsasse  

os  sistemas  de  saúde  tanto  para  cuidados  hospitalares  

em  casa  quanto  no  hospital,  mesmo  embora  alojamento  

e  alimentação  não  estivessem  sendo  fornecidos.  As  

enfermeiras  não  precisavam  mais  estar  no  local  24  horas  

por  dia  -  eram  necessárias  apenas  um  mínimo  de  duas  

visitas  diárias  por  uma  enfermeira  ou  um  paramédico  

com  treinamento  adicional.  Verma  não  se  lembra  de  

nenhuma  resistência.  Um  punhado  de  hospitais  recebeu  

a  isenção  do  CMS  imediatamente,  incluindo  Presbyterian,  Mount  Sinai  e  Brigham.

Mas  o  maior  catalisador  foi  o  impacto  brutal  da  pandemia  

nos  hospitais.  Quando  as  hospitalizações  pela  Covid  

começaram  a  aumentar  em  todo  o  país,  ameaçando  

sobrecarregar  os  hospitais,  o  CMS  foi  forçado  a  responder.

Em  março  de  2020,  anunciou  que  as  instalações  médicas  

poderiam  transferir  os  cuidados  de  nível  hospitalar  para  

clínicas  e  centros  cirúrgicos  ambulatoriais  e  até  mesmo  

para  hotéis  e  dormitórios.  Em  novembro  daquele  ano,  

foi  mais  longe,  criando  a  dispensa  de  Atendimento  

Hospitalar  Agudo  em  Casa,  permitindo  temporariamente  

que  os  hospitais  tratassem  pacientes  em  suas  próprias  

residências.  “Foi  uma  decisão  rápida  baseada  em:  

Precisamos  agir.  Precisamos  colocar  soluções  na  mesa.  

O  sistema  de  saúde  não  pode  esperar,  então  vamos  

tentar  isso”,  disse-me  Seema  Verma,  o  principal  

administrador  do  CMS  na  época.  “Na  ausência  disso,  o  que  eles  iriam  fazer,  certo?”
“Quando  os  hospitais  constroem  um  novo  prédio,  eles  

não  o  fazem  sozinhos”,  disse-me  Pippa  Shulman,  diretora  

médica  da  Medically  Home.  “Somos  o  parceiro  quando  

você  constrói  uma  casa-hospital.”  A  Medically  Home,  

empresa  privada  que  começou  em  2016,  tem  contratos  

com  cerca  de  20  organizações,  muitas  delas  assinadas  

durante  a  pandemia.  O  escritório  coreografa  a  

movimentação  de  funcionários  e  fornecedores  locais,  

para  que  testes  e  visitas  sejam  realizados  nas  residências  

das  pessoas;  se  os  pacientes  ficarem  muito  doentes,  

eles  podem  ser  facilmente  transportados  de  volta  ao  

hospital.  A  Medically  Home  criou  uma  plataforma  

tecnológica  para  coordenar  todas  as  etapas,  de  modo  

que  —  se  tudo  estiver  funcionando  bem  —  um  médico  

poderá  fazer  uma  entrada  no  computador  e  assim  

desencadear  uma  ação  na  casa  do  paciente  como  se  estivesse  sendo  realizada  dentro  do  hospital.

Os  primeiros  passos  nessa  direção  já  haviam  sido  dados,  

com  a  proliferação  de  centros  de  cirurgia  ambulatorial  

nos  Estados  Unidos  nos  últimos  50  anos.  Afinal,  essas  

instalações  mostraram  que  os  pacientes  não  precisavam  

passar  a  noite  no  hospital  após  uma  cirurgia  de  catarata  

ou  uma  operação  no  joelho;  eles  poderiam  se  recuperar  

em  suas  próprias  camas.  Lá,  as  cirurgias  custam  menos  

do  que  nos  hospitais  e,  como  o  CMS  aceitou  mais  

operações  em  sua  lista  de  pacientes  ambulatoriais,  mais  

centros  foram  abertos.  Recentemente,  outro  fator  

importante  surgiu:  a  disseminação  da  telessaúde  durante  

a  pandemia,  que  trouxe  os  médicos  para  as  salas  das  pessoas.

As  condições  pandêmicas  que  impulsionaram  os  

programas  hospitalares  domiciliares  nos  Estados  Unidos  

podem  estar  diminuindo,  mas  o  próprio  movimento  está  

mantendo  seu  ímpeto.  De  acordo  com  a  empresa  de  

consultoria  McKinsey,  até  265  bilhões  de  dólares  em  

cuidados  prestados  anualmente  em  instalações  de  saúde  

para  beneficiários  do  Medicare  -  um  quarto  de  seu  custo  

total  -  podem  ser  transferidos  para  residências  até  2025.  

Um  relatório  recente  da  Chartis,  outro  grupo  de  

consultoria,  descobriu  que  quase  40  por  cento  dos  

executivos  de  saúde  pesquisados  pretendem  implementar  

um  programa  de  hospital  em  casa  nos  próximos  cinco  

anos;  apenas  cerca  de  10%  dos  entrevistados  não  

esperam  desenvolver  nenhum  plano.  Quando  o  

presidente  Biden  assinou  o  projeto  de  lei  de  gastos  

coletivos  de  US  $  1,7  trilhão  no  final  de  dezembro,  a  

renúncia  do  CMS  foi  estendida  até  2024.  Atualmente,  

nenhuma  regra  oficial  limita  quais  casos  podem  ser  

tratados  em  casa,  desde  que  o  atendimento  atenda  ao  

mesmo  padrão  de  internação.  nas  enfermarias  do  

hospital,  mas  o  projeto  de  lei  de  gastos  incumbe  o  

governo  federal  de  descobrir  quem  deve  ser  hospitalizado  

em  casa.  Na  visão  de  Leff,  isso  pode  significar  quase  

todo  mundo  eventualmente,  por  mais  improvável  que  

pareça  agora.  Ele  imagina  que  um  dia  os  hospitais  serão  compostos  apenas  por  pronto-socorros,  UTIs  e  salas  de  cirurgia  especializadas.

Um  número  crescente  de  empresas  como  a  Medically  

Home  mudou-se  para  o  negócio  de  casa-hospital,  entre  

elas  Contessa,  DispatchHealth  e  Sena  Health.  Algumas  

empresas  fornecem  apenas  tecnologia,  como
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Seus  médicos  atendem  os  pacientes  em  suas  casas  antes  

mesmo  de  pisarem  no  pronto-socorro,  como  De  Pirro  fez  
com  Manuelita  Romero.

Esse  pode  ser  outro  motivo  pelo  qual  o  CMS  não  apoiou  o  

hospital  em  casa  após  o  estudo  do  Monte  Sinai:  para  fazer  

sentido  financeiro,  um  hospital  provavelmente  precisa  

tratar  pelo  menos  200  pacientes  em  casa  anualmente  -  uma  

luta  para  muitos  lugares  alcançar  na  época .

Os  críticos  temem  que  o  hospital  em  casa  possa  excluir  

aqueles  que  já  estão  marginalizados  -  ou,  no  outro  extremo,  

tornar-se  a  única  opção  disponível  para  aqueles  que  não  

podem  pagar  por  seus  cuidados.  Ambos  os  resultados  têm  

o  potencial  de  piorar  as  disparidades  de  saúde.  “Nunca  

deixaríamos  de  contratar  alguém  por  causa  das  condições  

de  vida”,  disse-me  De  Pirro,  a  menos  que  fossem  perigosas  

–  um  aquecedor  quebrado  no  inverno,  sinais  de  violência  

doméstica.  No  Mount  Sinai,  os  pacientes  em  habitações  

públicas  não  foram  apenas  aceitos  em  seu  julgamento;  a  

equipe  tomou  medidas  para  atender  a  algumas  de  suas  

outras  necessidades,  como  encontrar  maneiras  de  ajudá-

los  a  pagar  mantimentos  ou  estabelecer  serviços  de  

transporte,  que  de  outra  forma  poderiam  ter  sido  

negligenciados  se  os  pacientes  estivessem  em  um  quarto  

de  hospital.  Até  agora,  o  programa  da  Kaiser  Permanente  

atendeu  a  uma  ampla  faixa  socioeconômica.  O  pacote  de  

gastos  federais  aprovado  recentemente  promete  estudar  a  demografia  das  pessoas  que  recebem  esse  atendimento.

chamadas  de  vídeo  ou  monitoramento  remoto.  Outros  não  

apenas  estabelecem  as  operações  de  um  hospital,  mas  

também  gerenciam  contratos  de  seguro;  A  Mount  Sinai  

precisou  de  reembolsos  depois  que  seu  subsídio  federal  

acabou,  então  fez  parceria  com  a  Contessa  para  lidar  com  

as  seguradoras.  (DeCherrie,  um  dos  médicos  que  liderou  

o  teste  original  do  Monte  Sinai,  desde  então  foi  trabalhar  

na  Medically  Home;  Leff  assessora  algumas  dessas  

empresas.)  Empresas  de  consultoria  estão  vendendo  seus  

conhecimentos  para  executivos  da  área  de  saúde.  Até  as  

seguradoras  privadas  estão  se  envolvendo  mais,  não  

apenas  para  reembolsar  os  hospitais  pelos  cuidados  em  

casa,  mas  também  para  fornecer  os  próprios  serviços,  às  vezes  trabalhando  com  empresas  iniciantes  para  remover  o  hospital  da  equação.

Arsheeya  Mashaw,  diretora  médica  da  Kaiser  Permanente  

at  Home  for  the  Northwest,  reconhece  as  vantagens  e  

desvantagens.  “Embora  eu  esteja  sacrificando  a  interação  

à  beira  do  leito  com  o  paciente”,  disse-me  Mashaw,  

“também  estou  aumentando  a  quantidade  de  pacientes  

que  posso  atender  por  dia  para  oferecer  melhor  atendimento  

domiciliar  ao  paciente,  o  que  meio  que  compensa  as  perdas”.

Noroeste.  Para  cobri-los,  explica  Giswold,  os  hospitais  

precisam  alcançar  certas  economias  de  escala.

a  paciente  notou  alguma  dor  na  parte  inferior  do  abdome,  

o  médico  não  conseguiu  passar  pela  tela  para  examiná-la;  

em  vez  disso,  ele  teve  que  confiar  no  relatório  de  um  médico.

As  instituições  também  precisam  descobrir  a  melhor  forma  

de  fornecer  esses  serviços  a  elas.  Hoje  os  cuidados  variam  

muito,  desde  as  visitas  presenciais  do  Presbiteriano  até  a  Kaiser

Ultrassonografias,  raios-X  

e  ecocardiogramas  podem  ser  feitos  em  casa.  Para  certos  

problemas,  como  tratamento  de  feridas,  os  enfermeiros  

podem  ir  até  uma  casa.  A  enfermagem  e  a  medicina  

permanecem  em  sua  maioria  virtuais,  porém,  ao  contrário  

do  tratamento  presbiteriano;  um  paciente  Kaiser  Permanente  

pode  ser  hospitalizado  em  sua  casa  em  Longview,  

Washington,  enquanto  seu  médico  está  em  Portland  e  sua  
enfermeira  em  Boston.

Dessa  forma,  a  Kaiser  Permanente  atendeu  mais  de  2.000  

pacientes  em  Washington  e  Oregon;  quase  500  outros  

foram  tratados  em  seu  programa  na  Califórnia,  que  

começou  no  final  de  2020.  Para  colocar  esses  números  em  

perspectiva,  o  hospital  em  casa  do  Presbyterian  cuidou  de  

menos  de  1.600  pacientes  desde  sua  estreia,  15  anos  atrás.  

A  Kaiser  Permanente  precisa  operar  em  uma  escala  como  

essa,  de  acordo  com  seus  executivos,  para  compensar  o  

investimento  substancial  feito  para  iniciar  seu  programa  

de  hospital  em  casa.  “Existe  um  custo  para  fazer  esses  

programas  decolarem”,  diz  Mary  Giswold,  diretora  de  

operações  da  Kaiser  Permanente

Um  paciente  pode  nunca  sentir  o  calor  da  mão  de  sua  

enfermeira  em  sua  testa,  a  segurança  do  estetoscópio  de  

seu  médico  sobre  seu  coração.  Durante  uma  visita  de  

vídeo  em  que  participei,  envolvendo  o  programa  da  Kaiser  

Permanente,  o  único  vislumbre  que  tive  da  casa  da  paciente  

foi  uma  garrafa  de  Tums  e  uma  caneca  em  sua  mesa  lateral  
-  muito  longe  do  que  De  Pirro  é  capaz  de  ver  nela.  rodadas.  Quando

até

Em  abril  de  2020,  o  primeiro  cliente  hospitalar  da  Medically  

Home,  Kaiser  Permanente  Northwest  -  que,  como  a  

Presbyterian,  administra  seu  próprio  plano  de  seguro  -  

abriu  seu  programa  de  hospital  em  casa.  Como  o  Oregon  

permite  que  os  paramédicos  da  comunidade  prestem  

atendimento  domiciliar,  a  Kaiser  Permanente  pode  tratar  

pacientes  naquele  estado  usando  enfermeiras  do  Medically  

Home  que  trabalham  em  um  centro  de  comando  virtual  em  

Massachusetts.  Durante  um  dia  normal,  esses  pacientes  

podem  esperar  videochamadas  com  seu  médico  e  

enfermeiro  e  visitas  pessoais  de  um  médico,  que  verifica  

seus  sinais  vitais  e  administra  medicamentos.

Tornar  o  hospital  em  casa  econômico  para  os  sistemas  de  

saúde  vem  com  um  tipo  diferente  de  custo,  no  entanto.
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Outro  pode  fornecer  monitoramento  remoto  24  horas  por  dia  

por  meio  de  tecnologia  vestível,  o  que  preocupa  alguns  

médicos.  “Se  um  paciente  deixa  você  nervoso  e  você  acha  

que  precisa  de  algum  tipo  de  telemetria”  –  a  medição  contínua  

da  frequência  cardíaca  e  do  ritmo  –  “ele  não  deveria  estar  em  

casa”,  diz  De  Pirro.  “Porque  a  realidade  é  que,  se  algo  der  

errado,  o  que  você  precisa  fazer?  No  momento  em  que  você  

os  leva  a  qualquer  lugar,  você  está  falando  20  minutos  de  

forma  realista.”

E  a  auto-seleção  faz  parte  desses  estudos;  os  pacientes  que  

vão  para  casa  optam  por  ir  para  casa.

Alguns  profissionais  de  saúde  lançam  uma  luz  muito  mais  

severa  sobre  as  incógnitas  do  hospital  em  casa.  “Como  

aprendemos  que  um  programa  sobre  a  vida  e  a  saúde  de  

alguém  não  está  funcionando?  Isso  significa  que  pessoas  

ficaram  feridas  ou  morreram?  pergunta  Michelle  Mahon,  

diretora  assistente  de  prática  de  enfermagem  do  National  

Nurses  United,  o  maior  sindicato  de  enfermagem  dos  Estados  

Unidos.  Opõe-se  fortemente  ao  hospital-em-casa,  referindo-se  

a  ele  como  o  esquema  “sozinho  em  casa”  e  afirmando  que,  

nas  palavras  do  presidente  do  sindicato,  “enfermeiros  e  outros  

profissionais  de  saúde  não  podem  ser  substituídos  por  iPads,  

monitores  e  uma  câmera”.

Ainda  assim,  os  sistemas  de  saúde  que  já  investiram  nisso  

não  devem  abandonar  seus  investimentos  tão  cedo.  A  Kaiser  

Permanente  e  a  Mayo  Clinic  fizeram  um  investimento  inicial  

de  US$  100  milhões  em  Medically  Home;  as  três  organizações  

também  iniciaram  uma  coalizão  para  defender  a  renúncia  

permanente  do  CMS.  Como  parte  de  um  plano  de  melhoria  de  

desempenho  exigido  pelo  estado,  o  Mass  General  Brigham  

está  contando  com  uma  economia  anualizada  de  US$  1,3  

milhão  proveniente  de  sua  expansão  residencial-hospitalar.  

Pode  ser  que  a  maior  dúvida  sobre  o  hospital-em-casa  não  

seja  sua  sobrevivência,  mas  se  ele  pode  preservar  sua  

identidade  ao  ser  integrado  ao  sistema  de  saúde  americano.

Na  opinião  do  sindicato,  o  setor  de  saúde  está  tentando  

explorar  a  pandemia  para  obter  ganhos  financeiros,  eliminando  

o  atendimento  pessoal  por  meio  de  hospitais  em  casa.

“Uma  das  coisas  que  me  preocupa  enquanto  tentamos  manter  

o  hospital  em  casa  mais  próximo  dos  padrões  hospitalares”,  diz

Albert  Siu  do  Monte  Sinai,  “é  que  não  queremos  recriar  o  

ambiente  hospitalar  agora  em  casa”  —  aquele  em  que  as  

paredes  de  Manuelita  Romero  são

Os  executivos  do  hospital  devem  melhorar  as  condições  de  

trabalho  e  aumentar  a  relação  enfermeira-paciente,  diz  Mahon,  

e  não  transferir  os  cuidados  para  as  casas  das  pessoas.  “A  

resposta  não  é  enviar  trabalhadores  menos  qualificados,  que  

também  custam  menos”,  diz  ela,  referindo-se  aos  paramédicos  

comunitários.  (O  salário  de  uma  enfermeira  pode  ser  o  dobro  

do  salário  de  um  médico.)  Os  médicos  não  cuidam  de  

pacientes  nas  enfermarias,  diz  Mahon,  então  também  não  

deveriam  fazê-lo  em  casa.

Embora  o  custo  subjacente  de  cuidar  dos  pacientes  em  suas  

próprias  casas  possa  ser  mais  barato,  o  caminho  para  o  lucro  

não  é  rápido  ou  direto.  Os  sistemas  de  saúde,  especialmente  

aqueles  que  também  são  seguradoras,  podem  eventualmente  

obter  uma  receita  considerável  com  a  prestação  de  cuidados  

em  casa.  Mas  atualmente,  “não  é  como  se  fosse  uma  vaca  

leiteira  e  os  sistemas  hospitalares  estão  ganhando  muito  

dinheiro”,  diz  Amol  Navathe,  professor  de  política  de  saúde  e  

internista  da  Universidade  da  Pensilvânia,  onde  é  codiretor  da  

Perelman  School  of  Saúde  da  medicina estampada  com  sinais  de  controle  de  infecção  em  vez  de  suas  

queridas  relíquias  religiosas,  a  temperatura  de  sua  geladeira

investimento  inicial  significativo  e  a  probabilidade  de  que  as  

taxas  de  reembolso  diminuam.  Em  vez  disso,  diz  Navathe,  “a  

adoção  hospitalar  do  hospital  em  casa  é  jogar  na  defesa,  em  

certo  sentido”  –  contra  mudanças  nas  regras  de  reembolso,  

evolução  das  expectativas  entre  os  pacientes  e  start-ups  que  

incentivam  as  pessoas  a  ignorar  completamente  as  portas  

dos  hospitais.

“O  modelo  é  viável,  o  potencial  é  astronômico”,

Instituto  Transformação.  Isso  é  por  causa  do

Navathe  diz,  mas  como  ele  se  encaixa  no  sistema  de  saúde  

americano  ainda  está  “nos  primeiros  dias”.  Ele  adverte,  em  

particular,  que  os  sucessos  dos  países  de  pagador  único  

podem  não  ser  replicados  nos  Estados  Unidos,  que  tende  a  

ser  “muito  mais  complicado  e  usa  uma  variedade  de  diferentes  

partes  interessadas  fragmentadas”.  E  ele  acrescenta  que  é  

cético  de  que  o  significado  de  hospital-em-casa  nos  Estados  

Unidos  seja  o  mesmo  que  o  significado  de

O  modelo  quase  virtual  da  Permanente.  Um  programa  pode  

enviar  funcionários  para  verificar  os  sinais  vitais  duas  vezes  ao  dia.

outros  países.  Na  Austrália,  por  exemplo,  as  infusões  de  ferro  

poderiam  se  qualificar,  mas  os  pacientes  não  seriam  

hospitalizados  para  esses  tratamentos  nos  Estados  Unidos.  

Mesmo  testes  bem-sucedidos  nos  EUA  podem  não  se  traduzir  

em  aplicações  do  mundo  real.  Embora  os  pacientes  do  

hospital  domiciliar  no  estudo  do  Monte  Sinai  tenham  se  saído  

melhor  do  que  os  pacientes  internados,  eles  também  tiveram  

30  dias  de  cuidados  posteriores  que  seus  colegas  não  tiveram.
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shakes  nutricionais  empilhados  em  pratos  de  comida.  Um  

kit  de  emergência  pesado  ficou  para  trás  em  seu  veículo.

De  acordo  com  Tammy  Fugate,  diretora  de  enfermagem  do  

programa  na  época,  a  maioria  das  enfermeiras  precisa  de  

cerca  de  meia  hora  para  acomodar  os  novos  pacientes  nas  

camas  de  suas  enfermarias,  mas  criar  um  quarto  de  hospital  

em  casa  pode  levar  duas  horas.

Infraestrutura  e  geografia  são  sempre  mais  problemáticas  

em  lugares  rurais.  Os  "gritos"  dos  Apalaches  -  as  cavidades  

ou  vales  estreitos  entre  as  montanhas  -  podem  ser  difíceis  

de  atravessar  mesmo  em  clima  favorável.

Quando  inundações  catastróficas  atingiram  a  região  no  final  

de  julho,  o  programa  ARH  teve  que  parar  por  seis  semanas.  

“Tentamos  levar  alguns  pacientes  para  casa  e  não  havia  

uma  casa  para  onde  levá-los”,  diz  Fugate.  Como  Frazier  

coloca:  “Como  você  pode  cuidar  com  segurança  de  alguém  

em  sua  casa  se  eles  não  têm  água?  Se  eles  não  têm  eletricidade?”

Em  setembro,  Rita  Nelson,  que  agora  tem  87  anos  e  mora  

com  a  família  de  sua  sobrinha,  foi  hospitalizada  com  sepse  

no  hospital  Appalachian  Regional  Healthcare  em  Hazard,  no  

leste  de  Kentucky.  Depois  de  uma  semana  no  hospital,  

Nelson,  que  sofre  de  demência,  não  passa  bem.  Seu  exame  

de  sangue  havia  voltado  ao  normal  e  ela  não  tinha  febre  há  

dias,  mas  ela  estava  mais  confusa  e  não  saía  da  cama  há  

uma  semana.  Ela  mal  tocou  nas  bandejas  de  comida.  Sua  

sobrinha,  Susan  Johnson,  queria  levá-la  para  casa,  mas  

Nelson  ainda  estava  doente.  Em  qualquer  outro  lugar  em  

Kentucky,  ela  não  teria  outra  alternativa  a  não  ser  ficar  no  

hospital,  mas  o  centro  médico  faz  parte  de  um  ensaio  clínico  

conduzido  por  Harvard  que  permitiu  que  ela  terminasse  seu  

tratamento.

Logo  depois  que  o  patch  e  o  tablet  foram  conectados,  o  IV  

de  Nelson  parou  de  funcionar.  Sua  sobrinha  temia  que  ela  

precisasse  voltar  ao  hospital.  Levou  várias  cutucadas  para  

Lewis  colocar  um  novo  IV  em  seu  lado  direito.

braço.

Imediatamente,  Frazier  teve  problemas  para  fazer  a  

interconexão  sem  fio  entre  o  patch  Biofourmis  de  Nelson  e  

um  tablet  semelhante  ao  iPad.  O  adesivo,  que  se  assemelha  

a  uma  gravata  borboleta  fina  e  plana  e  é  afixado  ao  peito,  

monitora  a  frequência  e  o  ritmo  cardíaco,  a  respiração,  a  

temperatura  e  os  movimentos.  Esses  dados  seriam  enviados  

continuamente  em  tempo  real  por  meio  de  um  tablet  para  

toda  a  sua  equipe,  que  incluía  todas  as  suas  enfermeiras,  

além  de  seu  médico  e  uma  enfermeira  do  hospital.  À  noite,  

as  enfermeiras  de  Biofourmis  a  monitoravam  remotamente;  

A  ARH  não  tinha  enfermeiras  de  sobra  –  quase  metade  delas  

eram  temporárias  com  contratos  de  viajantes  –  então  eles  

pagavam  mais  à  Biofourmis  por  esse  serviço.

tratamento  em  casa.

Alguns  minutos  depois,  o  tablet  e  o  telefone  de  Frazier  

começaram  a  tocar:  Nelson  caiu?  Como  Frazier  dobrou  o  

adesivo  Biofourmis  em  seu  bolso,  um

Frazier  tirou  o  adesivo  de  Nelson,  dobrou-o  no  bolso  e  

aplicou  um  novo.  Incapaz  de  conectá-lo  ao  tablet,  ela  

finalmente  ligou  para  a  equipe  de  suporte  técnico  da  

Biofourmis,  que  a  ajudou  a  passar  pela  conexão  de  internet  

da  família.  Wi-Fi  pode  ser  mercurial  em

Em  junho,  o  ARH,  que  inclui  14  hospitais  em  Kentucky  e  

West  Virginia,  lançou  um  teste  de  hospital  domiciliar  em  

seu  maior  local,  um  centro  médico  com  mais  de  300  leitos  

em  Hazard,  iniciado  por  David  Levine,  o  médico  de  Brigham.  

Por  mais  de  um  ano,  Levine  e  sua  equipe  no  Ariadne  Labs  

de  Harvard  ajudaram  a  ARH  a  configurar  sua  operação  

compartilhando  fluxos  de  trabalho  de  amostra,  dando  

feedback  sobre  os  protocolos  que  os  funcionários  da  ARH  

desenvolveram  e  orientando-os  no  processo  de  solicitação  

de  isenção  de  CMS  -  que ,  ele  admitiu,  “é  uma  coisa  muito  

intimidante  para  hospitais  rurais”.  A  ARH  também  contratou  

uma  empresa  chamada  Biofourmis  para  fornecer  dispositivos  

de  monitoramento  vestíveis.  (Levine  desenvolveu  parte  

dessa  tecnologia,  então  seu  laboratório  de  pesquisa  pode  

colher  royalties  futuros.)

Quando  a  ambulância  levou  Nelson  do  hospital  para  a  casa  

térrea  de  pedra  branca  de  sua  sobrinha,  situada  em  uma  

colina  muito  íngreme  perto  de  uma  estrada  principal,  duas  

enfermeiras,  Valerie  Frazier  e  Megan  Lewis,  esperavam  em  

seu  jipe  do  lado  de  fora.  Uma  cama  de  hospital  já  havia  sido  

entregue.  Enquanto  Nelson,  pálida  com  seus  olhos  azul-aço  

semicerrados  e  caída  de  lado  em  uma  maca,  era  levada  para  

dentro  de  casa,  as  enfermeiras  descarregaram  seus  

equipamentos.  Eles  rodavam  em  uma  grande  caixa  amarela,  

junto  com  uma  preta;  em  seguida,  trouxeram  uma  mochila  

enorme  e,  por  fim,  garrafas  de  refrigerante  sabor  baunilha

ajustado  para  antibióticos  em  vez  de  vegetais,  ou  um  em  

que  Bob  Saltzman  está  restrito  ao  pequeno  espaço  dentro  

de  seu  trailer,  em  vez  de  seu  local  favorito  do  lado  de  fora.  

Isso,  adverte  Siu,  “diminuiria  algumas  das  coisas  boas  que  

estamos  tentando  realizar  com  o  hospital  em  casa”.

Appalachia  e  outras  áreas  rurais,  portanto,  a  banda  larga  

sem  fio  móvel  também  está  disponível  como  backup,  se  a  

residência  do  paciente  não  tiver  uma  conexão.
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“Senhor,  deixe-me  dizer-lhe”,  respondeu  Johnson,  antes  de  

falar  sobre  a  refeição  de  Nelson:  frango,  cachorros-quentes,  

salada  de  repolho  e  uma  barra  de  sorvete.  Johnson  ficou  muito  

satisfeito:  “Ela  quase  não  comeu  nada  no  hospital”.

Essa  supervisão  continuou  durante  a  noite.

Por  volta  das  21h30,  Johnson  recebeu  uma  videochamada  no  

tablet  de  uma  enfermeira  da  Biofourmis.  Nelson's

Nelson  ainda  estava  dormindo,  sua  cama  aquecida  por  uma  

almofada  térmica  que  sua  sobrinha  havia  colocado  debaixo  das  cobertas.

Lewis  ouviu  seu  coração  e  pulmões  e  deu-lhe  antibióticos  

intravenosos.  Ela  estaria  de  volta  naquela  noite;  ela  monitoraria  

Nelson  nesse  ínterim  através  do  patch.  “Se  você  precisar  de  

alguma  coisa  com  antecedência”,  ela  disse  a  Johnson,  “é  só  

ligar  para  nós,  ok?”

Fotos  de  família  dos  pais  de  Nelson  e  seus  14  irmãos  e  irmãs  

estavam  em  uma  mesa  próxima.  "Onde  estou?"  ela  perguntou  

quando  acordou,  com  as  bochechas  rosadas.

Às  vezes  ela  pensava  que  estava  no  hospital;  às  vezes  ela  

pensava  que  estava  em  sua  antiga  casa  em  Michigan

Quando  a  pressão  de  Nelson  subiu  outro  dia,  Frazier  já  estava  

com  o  remédio  receitado  pelo  médico  —  estava  no  kit  de  

emergência  do  carro  dela.  Mais  tarde,  Lewis  inspecionou  os  

pés  de  Nelson,  procurando  a  úlcera  de  pressão  que  começou  

a  se  formar  em  seu  calcanhar  esquerdo  durante  sua  estada  no  

hospital.  Mas  não  era  mais  rosa  e  parecia  ter  desaparecido.  

“Não  estou  dizendo  que  o  hospital  não  estava  cuidando  dela”,  

disse  Johnson  –  mas  ela  sabia  que  sua  tia  faria  melhor  em  

casa.

a  frequência  respiratória  havia  aumentado  -  ela  estava  bem?  

(Ela  estava  indo  do  sofá  para  a  cama.  Estava  tudo  bem.)

As  mesmas  frustrações  de  pessoal  que  incomodam  os  

hospitais  rurais  só  aumentam  quando  os  cuidados  passam  

para  as  casas.  Fugate  aprendeu  como  pode  ser  árduo  quando  

contratou  seis  enfermeiras  diferentes,  e  todas  elas  não  

compareceram  porque  receberam  ofertas  melhores  ou  

perceberam  que,  afinal,  não  queriam  estar  nas  casas  dos  

pacientes.  Enfermeiros  não  são  os  únicos  trabalhadores  em  

falta.  Se  os  paramédicos  preencherem,  uma  comunidade  rural  

pode  não  ter  ninguém  para  atender  às  chamadas  do  911.  Para  

pequenas  instalações  rurais,  o  hospital  em  casa  “seria  

proibitivo  em  termos  de  custos  e  recursos  humanos”,  diz  

Maria  Braman,  diretora  médica  do  ARH,  agora

Então,  perto  das  2  da  manhã,  o  telefone  de  Johnson  tocou;  A  

frequência  cardíaca  de  Nelson  havia  caído  -  como  ela  estava?

(Ela  estava  dormindo  confortavelmente.)  Embora  o  tablet  

estivesse  no  quarto  de  Nelson,  apenas  o  telefone  de  Johnson  

tocou,  para  não  acordar  o  paciente.  “Isso  me  fez  sentir  mais  

segura,  de  tão  perto  que  eles  a  estavam  monitorando”,  disse  

Johnson.  “Posso  dormir  melhor  agora  porque,  se  ela  se  mexer,  

sei  que  eles  vão  saber.”

Pela  primeira  vez  desde  que  adoeceu,  Nelson  sentou-se  

sozinha  na  cama  e  deu  alguns  passos  usando  seu  andador.  

Ela  subiu  no  banco  do  balcão  da  cozinha

com  a  ajuda  de  Johnson  e  pegou  seu  café  bem  quente,  a  única  

maneira  de  ela  beber.  Com  o  incentivo  da  sobrinha,  ela  também  

tomou  um  shake  nutricional.

A  maioria  dos  americanos  rurais,  no  entanto,  não  receberá  

atendimento  hospitalar  em  casa  tão  cedo.  Além  do  

financiamento  de  US$  190.000  do  estudo  de  Harvard,  a  ARH  

investiu  cerca  de  um  milhão  de  dólares  para  iniciar  suas  

operações.  Seu  hospital  em  Hazard  é  grande  e  faz  parte  de  um  

sistema  ainda  maior,  que  praticamente  garante  sua  viabilidade  

econômica.  Para  um  pequeno  hospital  rural  em  risco  de  

fechamento,  manter  as  portas  abertas  e  ao  mesmo  tempo  

cuidar  de  pacientes  em  casa  não  é  realista,  de  acordo  com  

Harold  Miller,  presidente  do  Center  for  Healthcare  Quality  and  

Payment  Reform,  que  estudou  extensivamente  e  foi  consultado  

sobre  hospitais  rurais. .  “Se  eles  não  têm  pacientes  suficientes  

para  viabilizar  uma  unidade  de  internação,  com  certeza  não  

têm  o  suficiente  para  viabilizar  um  programa  de  hospital  em  

casa.”  Ele  acrescenta:  "Para  começar,  o  motivo  de  você  ter  

um  hospital  é  porque  você  pode  cuidar  de  mais  pacientes  em  

um  hospital  do  que  em  vários  locais  domésticos,  e  quanto  

mais  distantes  estiverem  as  residências,  mais  desafiador  

será".  Isso  descreve  a  paisagem  de  grande  parte  da  América  

rural.

No  hospital,  ela  não  queria  comer,  intuiu  Johnson,  porque  

toda  a  família  não  podia  se  reunir  ali  para  as  refeições.  Nelson  

ofereceu  a  sua  própria

explicação:  “Você  não  precisa  comer  um  monte  de  coisas  

quando  está  deitado.”

alerta  foi  enviado.  Três  pessoas  se  registraram  imediatamente:  

a  enfermeira,  uma  enfermeira  do  Biofourmis  e  a  enfermeira  

coordenadora  do  estudo.

Na  manhã  seguinte,  quando  Lewis  voltou,  Johnson  abriu  a  

porta  de  pijama.  Antes  que  ela  pudesse  dizer  qualquer  coisa,  

Lewis  reconheceu  o  batimento  cardíaco  lento  de  Nelson  

durante  a  noite.  Ela  garantiu  a  Johnson  que  achava  que  Nelson  

estava  bem,  mas  que  verificaria  com  o  médico.  Lewis  perguntou  

se  Nelson  jantou.
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Por  enquanto,  parece  que  o  hospital  em  casa  terá  o  

mesmo  destino  do  sistema  de  saúde  americano  em  geral:  

ele  irá  para  onde  está  o  dinheiro.  De  centros  médicos  

multibilionários,  o  hospital-em-casa  fluirá  para  aqueles  

em  áreas  metropolitanas,  cidades  e  vilas,  eventualmente  

chegando  a  pacientes  próximos  a  hospitais  rurais  

maiores  e  então  -  talvez,  se  é  que  alguma  vez  -  chegando  

às  pessoas  que,  cruelmente ,  já  moram  mais  distantes  de  qualquer  hospital.

Naquela  noite,  em  Hazard,  Nelson,  com  seu  cabelo  de  

duende  branco  como  a  neve  penteado,  sentou-se  no  sofá  

com  um  cardigã  de  tricô  com  Johnson  e  seu  marido,  

outra  sobrinha  e  uma  sobrinha-neta  reunidas  ao  seu  

redor.  O  noticiário  noturno  zumbia  na  TV.  Os  sabores  de  

um  jantar  estalando  na  frigideira  chegavam  da  cozinha.

O  cachorro  pulou  no  colo  de  Nelson.  Nelson  não  
perguntou  onde  ela  estava.

O  que  seria  necessário  para  redirecionar  esse  caminho?  

“Se  nós,  como  sociedade,  pensamos  que  os  serviços  

hospitalares  em  casa  são  de  fato  desejáveis”,  diz  Miller,  
“então  eles  precisam  ser  pagos  e  cobertos  –  seja  qual  for  o  custo  disso”.

que  ela  teve  experiência  em  construir  um.  “Eles  mal  estão  

conseguindo”,  diz  ela.  “Assumir  um  projeto  como  este  

seria  impossível.”
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