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DELIBERAÇÃO nº 04, de 13/09/2006 

PROGRAMA DE APOIO PÓS ASSISTÊNCIA E INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR DOMICILIAR – PAPI (alterado em reunião do 

Conselho Diretor de 13.07.16). 

O Conselho Diretor da CAMARJ, dando prosseguimento às medidas 

relativas ao Plano de Reorganização Administrativa e Recuperação 

Financeira, deliberou, à unanimidade, na Reunião Ordinária do dia 13 de 

setembro, estabelecer a implementação e regulamentação do P.A.P.I.: 

CONSIDERANDO as distorções detectadas no atual atendimento 

domiciliar denominado Home Care, cujo uso tem se prolongado 

indefinidamente e, em alguns casos, já há vários anos, com despesas 

mensais para a CAMARJ que ultrapassam a cifra de R$ 100.000,00; 

(revogado em reunião do Conselho Diretor de 13.07.16). 

1. Considerando o grau de complexidade definido criteriosamente pela 

ABMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar) e a 

indicação objetiva de assistir ou dar continuidade ao atendimento prévio 

hospitalar para inúmeras doenças e condições de saúde, que culminam 

com extrema limitação e dependência, no domicílio do beneficiário e 

paciente; (incluído em reunião do Conselho Diretor de 13.07.16). 

CONDIDERANDO que se, em razão da realização de estudos atuariais, 

se não tivesse havido um maior controle quanto a esse sistema de 

atendimento, as despesas da CAMARJ estariam multiplicadas no final de 

2006, e ainda maiores em dezembro de 2007 e sem previsões a partir de 

2008; (revogado em reunião do Conselho Diretor de 13.07.16). 

2. Considerando a necessidade de uma equipe multidisciplinar 

especializada de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, entre outros profissionais focados em um plano de 
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atenção personalizado e integrado para a obtenção do mais alto grau de 

resolutividade, humanização, conforto, convívio familiar, estabilidade 

clinica e superação de déficits; (incluído em reunião do Conselho Diretor 

de 13.07.16). 

CONDIDERANDO que na atual administração não houve autorização 

para nenhum novo caso de Home Care, sendo o serviço P.A.P.I. de igual 

qualidade e podendo até ser melhor; (revogado em reunião do Conselho 

Diretor de 13.07.16). 

3. Considerando que a Internação domiciliar e a assistência domiciliar são 

um conjunto de atividades prestadas no domicílio, programadas e 

continuadas e por equipe multiprofissional sempre em conformidade com 

os critérios objetivos definidos pela Tabela de Avaliação de 

Complexidade Assistencial – ABMID (Associação Brasileira de 

Empresas de Medicina Domiciliar); (incluído em reunião do Conselho 

Diretor de 13.07.16) 

CONSIDERANDO que as despesas suportadas pela CAMARJ com os 

pacientes em Home Care, englobam, além do serviço de enfermagem, 

também as relativas ao uso e aplicação de todos os medicamentos orais 

e venosos e, ainda, aquelas referentes à utilização de pomadas para 

assaduras, hidratantes, fraldas, luvas descartáveis, talcos anti-sépticos e 

outros; (revogado em reunião do Conselho Diretor de 13.07.16). 

4. Considerando as boas práticas na desospitalização dos pacientes, 

gerenciamento dos casos com indicação objetiva segundo a ABMID de 

continuidade de tratamento em regime domiciliar e interdisciplinaridade 

envolvendo o médico assistente/paciente/família/operadora de saúde e 

prestador credenciado responsável pela assistência domiciliar; (incluído 

em reunião do Conselho Diretor de 13.07.16). 

CONSIDERANDO a circunstância de que a Medicina Familiar 

Assistencial entende que a família do paciente também deve ser por ele 
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responsável e solidária em todos os sentidos, inclusive financeiramente, 

quanto ao seu tratamento domiciliar, principalmente no que concerne 

àqueles pacientes de idade mais avançada que exigirão cuidados por 

tempo não previsível; (revogado em reunião do Conselho Diretor de 

13.07.16). 

5. CONSIDERANDO a inexistência em qualquer Plano de Saúde em 

operadoras do mercado, por melhor ou especial que seja, dos 

benefícios do Home Care em qualquer das suas modalidades e, 

muito menos, naquelas consideradas de caráter permanente, como o 

atualmente dispensado pela CAMARJ a seus associados; 

6. CONSIDERANDO a necessidade primordial da adoção de medidas 

administrativas que visem manter equilibradas as contas da 

CAMARJ, evitando, assim, a existência das graves intercorrências 

havidas em passado recente, que levaram a CAMARJ ao estado de 

quase insolvência; 

7. CONSIDERANDO, finalmente, a responsabilidade de todos os 

associados Defensores Públicos de manterem saudáveis e hígidas 

as finanças do seu Plano de Saúde, agora e para sempre, 

Fica criado o Programa de Apoio Pós Internação Hospitalar – P.A.P.I., 

regido pelas seguintes normas: 

FINALIDADE 

Atender os pacientes em recuperação de patologias agudas que necessitem, 

após a alta hospitalar, de cuidados tais como manipulação de sondas, 

drenos, curativos de escaras, alimentação enteral, parenteral, uso de 

bombas de infusão e outros. 
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FUNCIONAMENTO 

 Estão excluídos do atendimento pós-internação os pacientes que 

evoluírem para cronicidade ou longa permanência em seu estado 

patológico, tais como os portadores de seqüelas pós acidentes 

vasculares cerebrais, arteriosclerose cerebral, alienação mental, 

paralisias incapacitantes, doença de Alzheimer, osteítes deformantes, 

recuperações ortopédicas e doenças similares. 

 O apoio pós-internação hospitalar será deferido após perícia médica 

realizada pela CAMARJ. 

 O Programa de Apoio Pós-Internação Hospitalar - P.A.P.I., abrange os 

pacientes que atualmente se encontrem sob o atendimento em Home 

Care, além daqueles que a ele já aderiram, sendo concedido àqueles o 

prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para migrarem para o novo 

Programa – P.A.P.I. 

Estabelece-se como critério de funcionamento do PAPI e estabelecimento 

de seus valores para remuneração, no que diz respeito a sua prestação a 

associados que residam fora da cidade do Rio de Janeiro e Niterói, se 

utilizando a tabela de preços para internação domiciliar conforme pontuação 

da ABEMID, segundo se tratem de hipóteses de alta, média ou baixa 

complexidade (incluído por deliberação do Conselho Diretor em reunião 

ordinária de 08.10.2008). (revogado em reunião do Conselho Diretor de 

13.07.16). 

O Conselho deliberou: 

ETAPAS A SEREM SEGUIDAS (alterado em reunião do Conselho Diretor 

de 13.07.16). 

O Conselho Diretor da CAMARJ resolve estabelecer as normativas a serem 

seguidas para a liberação da Assistência Domiciliar aos beneficiários 

conforme abaixo: 
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1) O médico assistente solicitará, através de laudo médico circunstanciado 

e atual à CAMARJ, a necessidade da assistência ao paciente e 

beneficiário, em regime domiciliar, informando as doenças, 

comorbidades, sequelas e tudo o mais que for pertinente ao caso; que o 

paciente seja incluído no P.A.P.I.; 

2) O beneficiário titular terá que fazer um requerimento padronizado e parte 

integrante desta Deliberação, dirigido à Presidência da CAMARJ, 

solicitando a liberação da assistência domiciliar indicada pelo médico 

assistente, acompanhado do respectivo laudo citado no item anterior; 

3) O paciente será submetido à perícia médica à avaliação prévia no 

domicílio, ou hospital quando for o caso, de um auditor da CAMARJ em 

data e horário previamente agendados e que irá elaborar relatório sobre 

as condições clinicas do paciente e beneficiário, sempre seguindo os 

critérios objetivos definidos na Tabela de Avaliação de Complexidade 

Assistencial - ABMID; 

4) Havendo divergência entre as informações do auditor da CAMARJ e o 

médico assistente/solicitante da assistência em regime domiciliar, a 

CAMARJ poderá submeter o beneficiário e paciente à Perícia Médica 

prévia a ser realizada por médico credenciado da CAMARJ; 

5) Quando deferido o pleito pela Presidência, será designado um prestador 

credenciado da CAMARJ para a prestação da assistência em regime 

domiciliar; 

6) Será facultado ao beneficiário/paciente a opção de realizar a assistência 

domiciliar com prestador não credenciado da CAMARJ e solicitar 

posterior reembolso, que obedecerá os limites e valores praticados pela 

CAMARJ. A assistência domiciliar em regime de internação (Home Care) 

só poderá ser prestada por serviço credenciado e indicado pela 

CAMARJ, não cabendo nenhum tipo de reembolso para estes casos; 

designada empresa exclusivamente conveniada com a CAMARJ para a 

prestação dos serviços especializados; 
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7) Instalação do P.A.P.I. por um período máximo de 90 (noventa) dias; 

8) No período de até 90 (noventa) dias, todas as despesas correrão por 

conta da CAMARJ, incluídos os medicamentos intramusculares e 

venosos. Não serão cobertos pela CAMARJ fraldas, medicamentos 

para curativos, anti-sepsia, luvas descartáveis, compressas de gases, 

medicamentos via oral, hidratantes para pele, pomadas para assaduras, 

dieta enteral caseira, dentre outros; 

Após o período de 90 (noventa) dias, a pedido do médico assistente do 

paciente e constatada pela perícia médica da CAMARJ a necessidade 

de prorrogação do atendimento, este se estenderá por outro período de, 

no máximo, 90 (noventa) dias; (revogado em reunião do Conselho 

Diretor de 13.07.16). 

9) Na hipótese acima, de prorrogação do P.A.P.I., a CAMARJ arcará com 

50% (cinqüenta por cento) das despesas cobertas pela Caixa, 

mencionadas no item 5 (cinco), sendo os restantes 50% (cinqüenta por 

cento) de participação familiar, inclusive no tocante aos medicamentos 

intramusculares e venosos. As despesas com fraldas, medicamentos 

para curativos, anti-sepsia, luvas descartáveis, medicamento via oral, 

hidratantes para a pele, pomadas para assaduras, dieta enteral caseira, 

dentre outros, permanecerão sob a responsabilidade da família do 

paciente; (revogado visando adequação da CAMARJ à Resolução 

Normativa nº 211 da Agência Nacional de Saúde (ANS) em reunião do 

Conselho Diretor de 26.11.10). 

7) Novos períodos de prorrogação, após 180 (cento e oitenta) dias, 

serão custeados exclusivamente pelos familiares do paciente, 

englobados todos os materiais, medicamentos e demais despesas 

relacionadas ao P.A.P.I.; (revogado em reunião do Conselho Diretor de 

26.11.10). 

Será possível de responsabilidade a indicação pelo associado do 

beneficiário titular ou família do paciente, a indicação de uma pessoa a ser 
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treinada pelos profissionais do da empresa prestadora credenciado da 

CAMARJ que presta a assistência domiciliar em regime de internação 

(Home Care) de serviços do P.A.P.I. para inteiração dos cuidados a serem 

prestados ao associado beneficiário/paciente durante o período da 

internação em regime domiciliar e após a alta do Home Care. (alterado em 

reunião do Conselho Diretor de 13.07.15). 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO P.A.P.I. (revogado em reunião do Conselho 

Diretor de 13.07.16). 

De acordo com o caso clínico: 

1) Enfermagem 24 (vinte e quatro) horas; 

2) Visita médica domiciliar com a freqüência necessária ao quadro clínico 

apresentado pelo paciente; 

3) Fisioterapia motora e respiratória de acordo com o quadro clínico do 

paciente no máximo, até 3 (três) e 6 (seis) vezes por semana, 

respectivamente; 

4) Fonoaudiologia, de acordo com o quadro clínico do paciente, no máximo, 

até 2 (duas) vezes por semana; 

5) Cama hospitalar; 

6) Colchão pneumático; 

7) Suporte de oxigenioterapia domiciliar, na vazão de até no  máximo de 

6l/min (seis litros por minuto) de acordo com o quadro clínico; 

8) Medicação venosa e intramuscular; 

9) Dieta enteral industrializada, quando não houver a possibilidade clínica 

do uso da dieta enteral caseira orientada por nutricionista; 

10) Oxímetro; 

11) Monitor cardíaco.  

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2006. 
Manoel de Brito Varela 

Presidente do Conselho Diretor 
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FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO PELO ASSOCIADO BENEFICIÁRIO 

OU FAMILIAR RESPONSÁVEL (alterado em reunião do Conselho Diretor 

de 13.07.15). 

Ilustríssimo(a) Sr.(a) Presidente da CAMARJ 

_____________________________________________________________, 

beneficiário titular (ou responsável), inscrito nesta Caixa de Assistência sob 

o nº. ________________vem requerer a V.Sª., a vista do incluso relatório 

em anexo médico, que se digne, após ouvida avaliação prévia da Auditoria 

Médica, a inclusão liberação da assistência domiciliar a de 

________________________________________, inscrição nº______ no 

Programa de Apoio Pós Internação Hospitalar (PAPI) da CAMARJ, de 

acordo com a regulamentação aprovada pelo Conselho Diretor em 13 de 

Setembro de 2006, da qual o requerente recebe nesta data um exemplar, 

declarando estar de acordo com tudo o que ele contém conforme solicitação 

e laudo do ------------------------- assistente . 

O requerente está ciente que para a inclusão no PAPI terá que optar pelo 

adicional dos serviços de urgência/emergência e remoções da UTI VIDA 

com custo repassado para a contribuição mensal ora vigente.  

O requerente está ciente e autoriza os médicos e enfermeiros auditores da 

CAMARJ a fazerem visitas periódicas ao paciente que estiver em regime de 

internação assistência domiciliar, (PAPI) para acompanhamento e avaliação 

do tratamento instituído, em datas previamente acordadas. 

O requerente está ciente que quando da presença dos profissionais da 

empresa do prestadora credenciado para a assistência em regime de 

internação domiciliar (Home Care) tais como dos serviços (técnicos 

profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, etc, no domicílio do paciente, 

terá que ser disponibilizado local adequado (geladeira e micro ondas) para 

conservação e aquecimento das refeições durante a jornada de trabalho 

desses profissionais. 

É vedada a atribuição de tarefas domésticas (lavar, limpar, cozinhar, etc) aos 

profissionais de saúde do da empresa prestadora dos serviços do PAPI 

credenciado, sob pena de suspensão da assistência domiciliar. Os familiares 

ou responsável pelo paciente terão que indicar um cuidador que será 

treinado pelos profissionais do da empresa prestadora credenciado da 
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CAMARJ dos serviços do PAPI, para cuidados ao paciente após a alta da 

internação domiciliar (Home Care). 

   Nestes Termos. 

   Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, ___ de___________ de 20       . 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE  
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