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Prezados Gestores de SAD, por meio deste trazemos alguns informes da Coordenação Geral de
Atenção Domiciliar (CGAD/DAB/SAS/MS):
1. O Programa Multicêntrico de Qualificação em Atenção Domiciliar foi lançado com o
objetivo de apoiar a qualificação dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD e está voltado para
todas as categorias profissionais e gestores da saúde. O Módulo Introdutório, intitulado
“Introdução à Atenção Domiciliar”, já teve mais de 1.000 (mil) inscritos. Após fechamento para
avaliação, será aberto novamente no dia 19 de fevereiro de 2013, com a disponibilização de
mais 2.000 vagas. Aguardem!
Acesse: http://www.unasus.gov.br/cursoAD e https://unasus.nuteds.ufc.br/ad/
2. O Ministério da Saúde, através da Coordenação de Atenção Domiciliar/DAB/SAS/MS, com a
cooperação técnica da OPAS Brasil, convida os interessados a participarem do Laboratório de
Inovação em Atenção Domiciliar.
Espera-se que os resultados do Laboratório se constituam em fonte de inspiração e motivação
para mais gestores e trabalhadores do SUS, contribuindo assim para a renovação de práticas
em benefício de seus usuários.
A validade deste chamamento terá prazo até o dia 31 de março de 2013.
Leia mais: http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=1705
Para inscrever sua experiência acesse
content/uploads/2012/12/Instruções.pdf

o

link:

http://apsredes.org/site2012/wp-

3. Informamos a inclusão e adequação de procedimentos na Tabela SIGTAP com vistas a
contemplar as ações realizadas pelo Serviço de Atenção Domiciliar (publicação da Portaria SAS
nº 1.237, de 1° de novembro de 2012). Considerando a necessidade do contínuo processo de
adequação dos procedimentos da Tabela SIGTAP para facilitar o preenchimento e
sistematização das informações da Atenção Domiciliar, esclarecemos que esta estratégia é
fundamental para a operacionalização do processo de trabalho das EMAD e EMAP. Nesse
sentido, segue nota técnica explicativa.
Leia mais:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/notas_tecnicas/nota_tecnica_novos_procedime
ntos_ad_sigtap.pdf
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5. Emissão de Relatório Preliminar do RAAS – AD em formato TXT: considerando a portaria
276, de 30 de março de 2012, que institui o Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS
– AD) com objetivo de atender as necessidades relacionadas ao monitoramento das ações e
serviços de saúde e subsidiar o planejamento dos Serviços de Atenção Domiciliar,
esclarecemos e informamos a criação da funcionalidade no Módulo DESKTOP do RAAS – AD
que possibilita a emissão de relatório em formato TXT logo após o registro no sistema.
O fluxo das informações do Serviço de Atenção Domiciliar vigente continuará, proporcionando
que a disseminação das informações seja realizada após seu processamento e validação. No
entanto, também deverá ser emitido um Relatório Preliminar em formato TXT, de acordo com
as orientações que constam em nota técnica explicativa (ANEXO).
Leia mais: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_melhor_em_casa.php (Documentos)

Para mais informações, consultem a página do DAB www.saude.gov.br/dab ou
melhoremcasa@gmail.com e Tel: (61) 3315 - 9052/9030/9045
Atenciosamente,
Equipe da CGAD/DAB/SAS/MS

