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INFORME DA ATENÇÃO DOMICILIAR
Número 03 – Abril 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 521, de 27 de março de 2013, que desabilita estabelecimentos de saúde contemplados
com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).
- Nº 580, de 8 de abril de 2013, que habilita estabelecimentos de saúde contemplados com
serviços de atenção domiciliar.
Leia mais: www.saude.gov.br/dab
http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm

2. O PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE QUALIFICAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR, lançado
com o objetivo de apoiar a qualificação dos Serviços de Atenção Domiciliar – SAD, está com a
3ª turma (C) do Módulo Introdutório, intitulado “Introdução à Atenção Domiciliar” disponível
para inscrições, com a oferta de 3.000 vagas. Para a realização da matrícula é necessário fazer
o cadastro na plataforma Arouca por meio do link: http://www.unasus.gov.br/cursoAD . Está
prevista a abertura de mais dois módulos neste mês: “Gerenciamento do Serviço de Atenção
Domiciliar” e “Atenção Domiciliar na Atenção Básica”. Fiquem atentos!
Acesse: http://www.unasus.gov.br/cursoAD e https://unasus.nuteds.ufc.br/ad/

3. LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR: Em breve todas as experiências
selecionadas pelo GT Inovação serão divulgadas no site do Portal da Inovação
(http://apsredes.org/site2013) e por meio do site do DAB. As experiências eleitas para
aprofundamento irão compor um novo volume da publicação técnica “Experiências Inovadoras
em Atenção Domiciliar no SUS”. Ao final, haverá o “Seminário Nacional de Atenção Domiciliar
do SUS” com a apresentação das experiências eleitas.
No dia 30 de abril serão divulgadas as 10 experiências que serão acompanhadas e
sistematizadas pelo Laboratório.
Leia mais: http://apsredes.org/site2013/blog/2013/04/05/sucesso-do-numero-de-inscricoespermitira-um-panorama-da-atencao-domiciliar-no-sus/
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4. PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR x RAAS-AD: O registro, a sistematização
e a análise das informações produzidas é processo central para a gestão do processo de
trabalho do SAD, na medida em que possibilita o planejamento das equipes (EMAD e EMAP).
Por isso queremos sinalizar aos municípios a necessidade do registro das informações em
Atenção Domiciliar e do acompanhamento pela gestão local por meio do TABWIN.
Esclarecemos que a falta de envio da produção, por qualquer dificuldade, deverá ser
justificada e comunicada oficialmente ao Estado e ao Ministério da Saúde, paralelamente ao
encaminhamento do Relatório Preliminar em formato TXT até o dia 05 de cada mês, por meio
da ferramenta Q-Ware (conforme nota técnica explicativa que será enviada posteriormente).
Esta ferramenta opera de modo a atender a múltiplas demandas de transferências de arquivos
com segurança e confiabilidade, e para utilizar o sistema existem restrições específicas de
acordo com cada perfil de usuário.
Seguindo estes procedimentos, o repasse financeiro não será suspenso e o problema deverá
ser identificado e resolvido junto ao Ministério da Saúde.
Informamos que este processo é permanente e fundamental para o aperfeiçoamento do
RAAS-AD, objetivando o contínuo processo de adequação para facilitar a sistematização das
informações das equipes de atenção domiciliar.
Acesse: http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php (TABWIN)

5. COMUNIDADE DE PRÁTICAS: Todos os profissionais do SUS que fazem atenção domiciliar
(EMAD, EMAP, eSF, NASF, serviços especializados, outros) poderão trocar experiências,
discutir problemas e soluções comuns por meio desta plataforma virtual
(http://atencaobasica.org.br/). Esta é uma das possibilidades da Comunidade de Práticas, que
se constitui como um verdadeiro espaço de educação permanente. Também 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,
clique em http://atencaobasica.org.br/ e faça seu cadastro. Participem!
Leia mais: http://atencaobasica.org.br/
6. DISQUE SAÚDE (serviço de atendimento Service Desk): Dúvidas sobre o RAAS-AD?
Consultas poderão ser feitas pelo Disque Saúde 136. A ligação é gratuita e pode ser originada
de telefones fixos, públicos ou celulares, de qualquer local do país. De segunda a sexta-feira,
das 7h às 22h, teleatendentes recebem as demandas dos cidadãos. Fora desse horário e aos
sábados, domingos e feriados, o atendimento é eletrônico, somente para obtenção de
informações. O caminho para informações sobre o RAAS-AD é 136  8  9.
Para mais informações, consulte a página do DAB www.saude.gov.br/dab ou entre em contato
pelo email melhoremcasa@gmail.com ou pelos telefones (61) 3315 - 9052/9030/9045.

Atenciosamente,
Equipe da CGAD/DAB/SAS/MS

