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PORTARIAS EM DESTAQUE
1. Nº 1.505, de 24/07/2013: fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação dos
Serviços de Atenção Domiciliar (SAD).
2. Nº 814, de 19/07/2013: habilita estabelecimentos de saúde contemplados com SAD.
3. Nº 825, de 23/07/2013: desabilita estabelecimento de saúde contemplado com SAD.
4. Nº 826, de 23/07/2013: habilita estabelecimentos de saúde contemplados com o SAD.
5. Nº 853, de 30/07/2013: habilita estabelecimentos de saúde contemplados com SAD.
6. Nº 1.814, de 26/08/2013: acrescenta o § 4º ao art. 11 da Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de
janeiro de 2007, para dispor sobre a transferência direta de recursos federais referentes ao
incentivo financeiro de custeio mensal para manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar
(SAD) aos Fundos Estaduais de Saúde.
7. Nº 1.864, de 27/08/ 2013: suspende a transferência de incentivos financeiros referentes ao
número de equipes de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa, devido à ausência de
alimentação de dados no Sistema de Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS), por
período superior a 60 (sessenta) dias.
8. Nº 1.836, de 27/08/2013: suspende a transferência de incentivo financeiro referente à equipe
de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa, do Município de Carapicuíba (SP).

II Congresso Brasileiro
de Atenção Domiciliar
(COBRAD)
De 27 a 30 de setembro,
Campinas
sediará
o
2º
Congresso
Brasileiro
de
Atenção Domiciliar (COBRAD)

tendo em sua programação
debates sobre Humanização do
Cuidado, Bioética, Judicialização
na Atenção Domiciliar, Saúde
Suplementar, entre outros. O
evento é uma parceria entre
a Secretaria de Saúde de
Campinas/SP, Ministério da

Saúde, Unicamp e Secretaria
de Saúde de Cascavel/PR com a
colaboração dos trabalhadores
da AD, os associados da
Associação dos Serviços de
Atenção Domiciliar (ABRASAD),
representantes de várias áreas
de
atuação,
comunidade

científica e a equipe da
coordenação do Programa
Melhor em Casa/MS. Para
inscrição acesse: http://abrasad.
org.br/site/?page=cobradinscricao.
Congresso Brasileiro de
Assistência Interdisciplinar - CIAD
O Congresso Brasileiro de
Assistência
Interdisciplinar
(CIAD) se encontra em sua 12ª
edição, que acontecerá nos dias
08 a 10 de novembro no Centro
de Convenções Rebouças
em São Paulo. Nesta edição,
mais uma vez, o CIAD buscará
propiciar aos congressistas
a oportunidade de aprender
e vivenciar assuntos e
discussões importantes na
construção e na estruturação
das idéias, atitudes, processos
e procedimentos na Atenção
Domiciliar. (http://ciad.com.
br/sobre.php)

Telessaúde – AD.
Gestores fiquem atentos
a esta novidade
O Telessaúde tem como objetivo ampliar a resolutividade
do cuidado, desenvolvendo
ações de apoio à atenção à
saúde e de educação permanente. Desde 1º de setembro
de 2013 as equipes de atenção
domiciliar já podem fazer uso
deste recurso com a perspectiva de melhoria da qualidade
do atendimento, a ampliação
do escopo de ações ofertadas
e o aumento da capacidade
clínica. O Telessaúde-AD esta
sendo ofertado na forma de
teleconsultoria (08006446543),
e para ter acesso, os coordenadores dos Serviços de
Atenção Domiciliar deverão
manifestar interesse por meio
de cadastro dos profissionais
para interlocução destes na
rede de serviços e instituições
parceiras que estarão atuando

como teleconsultores. A implementação do Telessaúde-AD
aumenta a resolutividade clínica, evitando encaminhamentos desnecessários, proporcionando ampliação do acesso
aos usuários, mais conforto e
menos deslocamentos.
(melhoremcasa@gmail.com)
Mais sobre a Atenção
Domiciliar:
-XVI Fórum De Atenção
Domiciliar
–
“O
SAD
que temos e o SAD que
queremos”. Acontecerá no
dia 04 de Outubro de 2013
em Ribeirão Preto-SP. (www.
saude.ribeiraopreto.sp.gov.br)
-2º Simpósio de Atenção
Domiciliar. Atenção Domiciliar:
especificidades e alternativas
em tratamento. Acontecerá no
dia 31 de Outubro de 2013 em
Blumenau-SC. (simposioad@
blumenau.sc.gov.br)

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
mais três módulos novos para inscrição.

