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PORTARIAS EM DESTAQUE
1. Nº 1.198, de 17/06/2013: habilita estabelecimentos de saúde contemplados com o SAD.
2. Nº 1.208, de 18/06/2013: dispõe sobre a integração do Programa Melhor em Casa com o
Programa SOS Emergências, ambos inseridos na Rede de Atenção às Urgências.
3. Nº 741, de 03/07/2013: habilita estabelecimentos de saúde contemplados com o SAD.
4. Nº 740, de 03/07/2013: desabilita estabelecimentos de saúde contemplados com o SAD.
5. Nº 742, de 03/07/2013: desabilita estabelecimentos de saúde contemplados com o SAD.
6. Nº 761, de 08/07/2013: estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

Integração dos
programas SOS
Emergências e
Melhor em Casa
A Portaria 1.208 de 18 de
junho de 2013 integra os
programas
Melhor
em
Casa e SOS Emergências,
possibilitando que cada
hospital do SOS Emergências
possua EMAD tipo 1 para além
do teto máximo de equipes

do SAD do município. Entre
os objetivos da integração
destacam-se a busca ativa
de pacientes elegíveis, o
apoio
e
matriciamento
das equipes do hospital
para identificação destes
usuários e a desospitalização
segura e efetiva, articulada
e integrada com a rede de
saúde do território. Para
mais informações acesse
o Manual Instrutivo para
Adesão dos Hospitais do SOS

Emergências ao Programa
Melhor em Casa.

Laboratório de
Inovação em Atenção
Domiciliar reúne as
experiências

Uma
oficina
realizada
em Brasília no dia 28
de junho, na sede da

Organização PanAmericana
de Saúde (OPAS), reuniu as
experiências inovadoras em
Atenção Domiciliar. Os 19
relatos selecionados pelo
Laboratório de Inovação
em Atenção Domiciliar
trocaram
experiências
sobre o cuidado da criança
em domicílio, a saúde
bucal, a classificação de
risco, o óbito em casa, os
cuidados paliativos, entre
outros, além de planejarem
as visitas técnicas que
ocorrerão entre julho a
agosto nos serviços de
atenção domiciliar. Ao todo,
participaram 40 profissionais
de saúde provenientes de 10
instituições, dos municípios

de Embu das Artes (SP), São
Bernardo do Campo (SP),
Cascavel (PR), Angra dos
Reis (RJ), Rio de Janeiro (RJ),
Salvador (BA), Volta Redonda
(RJ), Betim (MG), Distrito
Federal (DF) e o Hospital
Nossa Senhora da Conceição
(RS). O relato das visitas
técnicas
será
publicado
em livro, por meio da Série
NavegadorSUS, que será
distribuído em seminário
nacional que debaterá as
atividades do Laboratório de
Inovação.
Queremos conhecer
o serviço de Atenção
Domiciliar do seu
município

Com o objetivo de conhecer
mais
experiências
dos
ServiçosdeAtençãoDomiciliar
do Programa Melhor em
Casa e de construir um banco
de imagens, a Coordenação
Geral de Atenção Domiciliar
(CGAD/DAB/MS)
solicita
aos municípios imagens
do trabalho desenvolvido
pelas EMAD e EMAP. As
orientações e documentos
(Cessão de Direitos de
Imagem) necessários para
o envio desses arquivos
foram encaminhados aos
gestores/coordenadores
do SAD. O material deverá
ser enviado para o e-mail
melhoremcasa@gmail.com.

SAIBA MAIS
1. Comunidade de Práticas – plataforma virtual para trocar experiências, discutir
problemas e encontrar soluções coletivamente.
2. RAAS-AD – registro, sistematização e análise das informações produzidas pelos serviços
de atenção domiciliar.
3. Caderno de Atenção Domiciliar – o volume 2 da publicação (versão impressa) será
distribuído aos municípios no final de junho, mas já pode ser acessado no portal do
Departamento de Atenção Básica.
4. Relatório Preliminar em Formato TXT - o encaminhamento do relatório deverá continuar
ocorrendo até o dia 05 de cada mês, por meio da ferramenta Q-Ware (nota técnica explicativa).
5. Programa Multicêntrico de Qualificação em Atenção Domiciliar: estão disponíveis
os módulos para inscrição.
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