Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar/DAB/SAS/MS

INFORME DA ATENÇÃO DOMICILIAR
Número 02 – Fevereiro e Março 2013
Prezados Gestores de SAD, por meio deste trazemos alguns informes da Coordenação Geral de
Atenção Domiciliar (CGAD/DAB/SAS/MS):
1. FORAM PUBLICADAS AS PORTARIAS:
- Nº 251, de 19 de fevereiro de 2013, que desabilita estabelecimentos de saúde contemplados
com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).
- Nº 276, de 27 de fevereiro de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados
com serviços de atenção domiciliar.

2. 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,
“Introdução à Atenção Domiciliar”, já teve mais de 1.000 inscritos. Após fechamento para
avaliação, foi aberto novamente no dia 04 de março de 2013, com a disponibilização de mais
3.000 vagas. Para a realização da matrícula é necessário fazer o cadastro na plataforma Arouca
através do link: http://www.unasus.gov.br/cursoAD
Acesse: http://www.unasus.gov.br/cursoAD e https://unasus.nuteds.ufc.br/ad/

3. 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.
O objetivo do Laboratório é que a troca de experiências se constitua 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.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 31 de março de 2013. Participe!
Leia mais: http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=1705
Para inscrever sua experiência acesse:
apsredes.org/site2012/wp-content/uploads/2012/12/Instruções.pdf
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4. CADERNO DE ATENÇÃO DOMICILIAR:
O Caderno de Atenção Domiciliar Vol. 1 já está disponível no site do Departamento de
Atenção Básica, no link de publicações, na aba de Cadernos. A versão impressa já está sendo
distribuída para as localidades (1 exemplar por UBS e 1 exemplar por Equipe de Atenção
Domiciliar).
O Volume 2 da publicação está em fase de diagramação e será disponibilizado no Portal do
DAB até o final de março/2013 e, em seguida, será distribuído o material impresso.
Leia mais:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/melhor_em_casa

5. COMUNIDADE DE PRÁTICAS: Foi lançada no dia 18 de fevereiro a Comunidade do Melhor
em Casa na Comunidade de Práticas da Atenção Básica. A Comunidade de Práticas se propõe a
ser um espaço vivo, dinâmico, com efetivo valor de uso para o SUS. O projeto consiste de um
conjunto de estratégias articuladas em torno de uma proposta principal: a oferta de uma
plataforma virtual que possibilite a constituição de comunidades virtuais entre os
trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Todos os profissionais do SUS que
fazem atenção domiciliar (EMAD, EMAP, ESF, NASF, serviços especializados; outros) poderão
trocar experiências, discutir problemas e soluções comuns e se constituir num verdadeiro
espaço de educação permanente. Será uma importante ferramenta de apoio ao Programa
Multicêntrico de Formação em Atenção Domiciliar à Distância, pois poderá ser utilizada pelos
participantes do curso para discutir sobre os conteúdos e debates abordados em cada módulo.
Para entrar na Comunidade de Práticas, acesse http://atencaobasica.org.br e faça seu
cadastro.
Leia mais: http://atencaobasica.org.br

6. WEBCONFERÊNCIA ATENÇÃO DOMICILIAR – PROGRAMA MELHOR EM CASA
Na perspectiva de acolher e apoiar os Serviços de Atenção Domiciliar do Programa Melhor em
Casa, no mês de março, a Coordenação Geral de Atenção Domiciliar/DAB/SAS/MS promoveu
Webconferências por regiões do Brasil. O objetivo da webconferência foi informar e tirar
dúvidas quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar, bem como contribuir para a implementação
do Programa Melhor em Casa. Participaram das webconferências 55 municípios e
representantes dos COSEMS. Como uma das possíveis formas de diálogo com os trabalhadores
do Serviço de Atenção Domiciliar, as webconferências proporcionaram um espaço de troca,
aproximação e identificação de demandas. Aproveitamos para informar que outras iniciativas
como esta irão acontecer no decorrer do ano de 2013 e contamos com a participação de
vocês.
7. CALENDÁRIO 2013:
- Congresso Brasileiro de Atenção Domiciliar - COBRAD (mês de agosto)
- Congresso Sul-Brasileiro de Atenção Domiciliar (mês junho)
- Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar – CIAD (mês de novembro)
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Mais informações:
www.saude.gov.br/dab
melhoremcasa@gmail.com
(61) 3315 9052/9030/9045
Atenciosamente,
Equipe da CGAD/DAB/SAS/MS

