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PORTARIAS EM DESTAQUE
Habilitação de estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
Nº 814, de 19 jul./2013

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2013/prt0814_19_07_2013.html

Nº 588, de 18 jul./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0588_17_07_2014.html

Nº 660, de 30 jul./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0660_30_07_2014.html

Nº 847, de 10 set./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0847_10_09_2014.html

Nº 2.456, de 11 nov./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2456_11_11_2014.html

Nº 2.474, de 11 nov./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2474_11_11_2014.html

Desabilitação de estabelecimentos de saúde contemplados com SAD
Nº 583, de 18 jul./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0583_16_07_2014.html

Nº 880, de 15 set./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0880_15_09_2014.html

Nº 2.457, de 11 nov./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2457_11_11_2014.html

Nº 2.473, de 11 nov./2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2473_11_11_2014.html

Distribuição de tablets
estimula o uso do e-SUS
na Atenção Domiciliar

e o prazo para a geração do
termo de doação foi prorrogado
para o dia 25/03/2015, conforme
Nota Técnica nº 13/2015.

Como parte do processo de
implantação do e-SUS AD
pelas equipes de Atenção
Domiciliar, o Ministério da Saúde
disponibilizou, conforme Nota
Técnica nº 97/2014, tablets
para serem usados pelas
EMADS e EMAPS para registro
de atendimento e produção.
Nesse
primeiro
momento,
os municípios com equipes
implantadas até outubro de 2013
podem retirar os equipamentos,

Vale
lembrar
que
o
preenchimento
do
RAAS
AD permanece durante o
momento de transição do
sistema
de
informação.

A utilização do RAAS é
essencial para garantir a
manutenção do repasse do
incentivo federal, conforme
Portaria nº 963, de 27 de maio
de 2013.

Saiba mais:

Guia para instalação e
utilização do prontuário
eletrônico do cidadão na
Atenção Domiciliar
Tutorial de Instalação e
Sincronização via Cabo
USB – Aplicativo Atenção
Domiciliar
Ofício com
informações sobre o início da
utilização do e-SUS AD

Conte sua experiência na
Comunidade de Práticas
Alguns municípios já estão
fazendo uso do aplicativo
e-SUS AD. O piloto do
projeto
aconteceu
em
Piraí/RJ, Uberlândia/MG e
Blumenau/SC, que sinalizaram
de
forma
positiva
em
relação ao uso do sistema e
contribuíram para melhorias.
Se seu município também tem
alguma experiência positiva ou
mesmo dúvidas relacionadas
à AD, não somente sobre
o e-SUS, aproveite para
divulgar e compartilhar na
Comunidade de Práticas em
http://atencaobasica.org.br/

Confira as novas
publicações disponíveis
na rede
Atenção Domiciliar
no SUS: resultados do
laboratório de inovação
em Atenção Domiciliar
Lançada em dezembro de
2014, essa publicação é
decorrente de uma parceria

entre a Organização PanAmericana
de
Saúde/
Organização
Mundial
de
Saúde
(Opas/OMS)
e
Ministério da Saúde, por meio
da Coordenação-Geral de
Atenção Domiciliar (CGAD/
DAB/SAS/MS). O Laboratório
aconteceu em 2013, com
o propósito de buscar
experiências
inovadoras
em
Atenção
Domiciliar
vivenciadas em todo o país.

Manual de Monitoramento
e Avaliação da Atenção
Domiciliar
Reformulado em 2014, o
manual tem como objetivo
apoiar gestores e equipes
no que diz respeito à
institucionalização
do
monitoramento e da avaliação
da Atenção Domiciliar. Para
tanto, propõe indicadores
que possam ser usados para
a análise, planejamento e
a qualificação da Atenção
Domiciliar em nível federal,
estadual
e
municipal.

Caderno de Atenção
Domiciliar (Vol.3) - Terapia
Nutricional no Domicílio

Publicado em dois volumes, o
caderno contém as diretrizes
para a Atenção Domiciliar
na Atenção Básica, com
o objetivo de orientar a
organização dos serviços. Em
breve, o volume 3, intitulado
“Cuidados
com
Terapia
Nutricional”, também estará
disponível no portal do DAB.

Nova coordenação
na CGAD
Desde agosto de 2014, a
Coordenação-Geral
de
Atenção
Domiciliar
está
com nova composição. Sob
a coordenação de Mariana
Borges Dias e tendo como
coordenadora adjunta, Débora
Spalding Verdi, a equipe técnica
se organiza para acompanhar
todas
as
Unidades
da
Federação, da seguinte forma:
Alyne Araújo
Débora Verdi
Diego Silva
Kátia Motta
Isabel Prado
Olívia Ugarte

BA, PA, RR, SC, RJ
AC, AP, TO, RS
AM, RO, PB, PR
MA, PI, RN, SP
GO, MG, ES, CE
AL, PE, SE, MG

Acesse aqui a mensagem da
Mariana Borges.

1. Comunidade de Práticas: plataforma virtual para trocar experiências, discutir
problemas e encontrar soluções coletivamente.

2. Programa Multicêntrico de Qualificação em Atenção Domiciliar: novos
módulos estão disponíveis para inscrição.

3. Telessaúde - AD: serviço de teleconsultoria para o Programa Melhor em Casa;

basta realizar o cadastro dos profissionais e ligar para 0800-6446543 para
conversar com os teleconsultores.

4. Caderno de Atenção Domiciliar – volumes disponíveis no portal do Departamento
de Atenção Básica.

