
O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos 

movemos.  

“Oliver Wendell Holmes” 

 

Recentemente, a presidente Dilma Rousseff divulgou os programas "Melhor em Casa" 

e "SOS Emergências", lançados pelo Ministério da Saúde, que pretendem disponibilizar a 

internação domiciliar a milhares de beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) e melhorar 

a gestão do atendimento de emergência nos pronto socorros. 

  Recebido com louvor pelo setor de atenção médica domiciliar, que há mais de 17 anos 

promove a difusão dos benefícios e prerrogativas desta modalidade de assistência, o programa 

“Melhor em Casa” é, sem dúvida, um marco histórico para a Saúde em nosso país. Não só pela 

grande possibilidade de gestão dos recursos, mas fundamentalmente pela oportunidade de 

melhorar o grande déficit que se tem hoje: o atendimento disponibilizado ao usuário. 

Sob qualquer ponto de vista, a atenção domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS) irá 

gerar um benefício imediato para o governo e para, pelo menos, 1 milhão de usuários 

internados em hospitais da rede pública mensalmente. Além destes, existe uma demanda 

reprimida e carente de atendimento domiciliar, como é o caso dos pacientes portadores de 

doenças crônicas, que, com o aumento da longevidade passam a enfrentar esse tipo de 

patologia. 

Por outro lado, sabemos que a Resolução Normativa 211 de 2010 da Agência Nacional 

de Saúde (ANS) não obrigou no Rol de Procedimentos em Saúde, ou seja, a cobertura mínima 

obrigatória oferecida pelas operadoras de planos de saúde a todos aqueles que possuem 

contratos celebrados a partir de 2 de janeiro de 1999 - data de entrada em vigor a Lei nº 

9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar, a cobertura pelos convênios, pelo 

contrário, a ANS deixou a cargo das empresas decidirem se oferecem ou não o serviço aos 

usuários.  

A resolução diz em seu artigo 13:  

 

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em 

substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão 

contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos 

normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária- ANVISA e nas alíneas "c", "d" e "e" do inciso II do 

artigo 12 da Lei nº 9.656, de 1998.  

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar 

não se dê em substituição à internação hospitalar, esta 

deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação 

entre as partes.  



Não nos resta dúvida que este é um caminho indutor da Atenção Domiciliar a todas as 

operadoras de planos de assistência à saúde, porém, ainda insuficiente se compararmos aos 

reais benefícios que a assistência domiciliar pode trazer a Saúde Suplementar.   

Desinternar ou deshospitalizar o paciente e tratá-lo em seu próprio domicílio, ou seja, 

aplicar os conceitos da atenção domiciliar, além de promover um aumento no número de 

leitos disponíveis, promove também uma redução nos custos e uma melhora rápida do 

paciente. A internação domiciliar é hoje uma tendência mundial que se viabilizou, pelas suas 

vantagens, entre elas o menor risco de infecções graves, o maior conforto para o paciente e a 

maior proximidade da família.  

São inegáveis, portanto, os inúmeros benefícios que este sistema trás não só para o 

paciente, mas também para a sociedade com a disponibilização de leitos hospitalares para 

pacientes que realmente necessitem de internação hospitalar. 

Além do mais, com sua não obrigatoriedade no setor privado, continuaremos a 

conviver com a judicialização da Assistência Domiciliar: sabemos que o governo por 

indisponibilidade financeira não terá como suprir sozinho a demanda reprimida do 

atendimento domiciliar, e o judiciário acabará suprindo a falta do fornecimento com as 

decisões judiciais.  

Entendo que garantir a sustentabilidade da saúde no Brasil, significa incluir de maneira 

efetiva a deshospitalização e o cuidado no domicílio nas resoluções e nos programas de 

planejamento da área, pois, sabemos que uma política focada somente no tratamento de 

doenças e na construção de hospitais jamais acompanhará as necessidades futuras da 

população, e esta é a direção para a qual precisamos nos mover.  
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