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RESUMO 

 

Devido ao envelhecimento da população brasileira e o aumento da demanda por assistência hospitalar -               
a qual envolve alto custo e promove a desvinculação do paciente da sociedade – tem se buscado                 
alternativas aos cuidados hospitalares e ambulatoriais, sendo a Assistência Domiciliar (AD) uma            
importante modalidade alternativa, existente há pouco tempo em nosso país, porém já consolidada             
em muitos países desenvolvidos¹. A Assistência Domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde              
(SUS), surge com a criação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 e desde então, diversas                 
legislações vêm sendo criadas com o intuito de acrescentar melhorias ao funcionamento da AD.              
Diante da crescente demanda pelos cuidados domiciliares, e a sobrecarga enfrentada pelas equipes             
de Saúde da Família, surgiu o interesse de verificar como está sendo organizado o serviço de                
Assistência Domiciliar na zona sul da cidade de São Paulo e levantar quais os serviços de AD já                  
implantados e como estes serviços tem feito interface com a estratégia Saúde da Família. Esta               
pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, de revisão bibliográfica com abordagem           
qualitativa. O levantamento de dados foi realizado através de artigos, legislações e protocolos de              
2006 a 2012. Através desde estudo, foi levantado um histórico nacional, estadual e municipal sobre               
a Assistência Domiciliar no SUS, o qual apontou o ano de 2006 como o início de uma sequência de                   
iniciativas governamentais, as quais tem como objetivo criar novos serviços de AD, além daquele              
oferecido mediante o PSF, e estruturar os já existentes. Todo este histórico nos aponta para a                
realidade de uma assistencia domiciliar dividida entre PSF, unidades de internação domiciliar e             
serviços de assistencia domiciliar, porém pouco articulados entre si até o momento. A criação do               
Programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação Domiciliar (PROHDOM) em 2008,           
apresentou a primeira proposta mais concreta e funcional para o serviço de internação domiciliar e o                
programa Melhor em Casa surge em 2012, com o objetivo de fazer o mesmo com a assistencia                 
domiciliar. Juntas, estas novas iniciativas, têm o potencial de proporcionar uma atenção domiciliar             
mais eficiente na cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Assistencia domiciliar; Atenção Básica; Programa Saúde da Família; Organização de           
Serviço. 
 

ABSTRACT 

 

Due to aging of the Brazilian population and increase of demand by hospital assist – which involves                 
high cost and promotes the disconnection of the society patient – have tried alternatives to hospital                
and outpatient care, being the Assistência Domiciliar (AD) an important modality alternative,            
existent recently in our country, but already consolidated in several developed countries¹. The             
Assistência Domiciliar program, on scope of Sistema Único de Saúde (SUS), arises with the              
creation of Programa Saúde da Família (PSF) in 1994 and since then, several laws were created                
with the intention to add improvements to behavior of AD. Against of a growing demand for the                 



home care, and the overload faced by Programa Saúde da Família Program’s teams, emerged the               
interest to verify how is organized the service of Assistência Domiciliar in the southern of São                
Paulo´s city and lift which services of home care have been implanted and how this services has                 
made interface with Family Health Care Strategy. This study is characterized as an exploratory              
study, of bibliographic review with a qualitative approach. The data collection was based on              
articles, laws and protocols from 2006 until 2012. Through this study, was lifted up a national, state                 
and municipal historic about home care in SUS, this survey showed the year 2006 as being the                 
beginning of a sequence of government initiatives, which aim create new services of AD, beyond               
that offered by the PSF, and structure the existing services. All this historical, point us to a reality of                   
a home care divided between PSF, units of hospital home and services of Assistência Domiciliar,               
but little articulated among themselves yet. The creation of the program Hospital Domiciliar de              
Atendimento e Internação Domiciliar (PROHDOM) in 2008, presented the first proposal more            
concrete and functional to the service of hospital home and the Melhor em Casa Program arises in                 
2012, with the objective of making the same with the home care. Together, these new initiatives                
have the potential to provide a more efficient home care in São Paulo. 
Key words: Home Care; Basic Assistance; Family Health Care Program; Service Organization. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi instituído pela Constituição de 1988 e                

garantido pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A regulamentação do SUS, através da Lei                

Orgânica da Saúde nº 8.080/90, determina a implantação de um modelo de atenção que prioriza a                

descentralização, a universalidade, a integralidade, a eqüidade e a participação social, também            

incorporando o princípio da territorialidade para facilitar o acesso aos serviços de saúde. Com o               

objetivo de reorganizar a prática assistencial, em 1994 é criado o Programa de Saúde da Família                

(PSF) que mais tarde se tornou uma estratégia de modificação do modelo da Atenção Básica,               

aumentando a relação com a comunidade e tendo como foco a Saúde da Família e não mais a saúde                   

individualizada². Alguns anos depois, em 2002, é criada a Lei 10.424, que acrescentou o              

atendimento e a internação domiciliares à Lei Orgânica da Saúde, agregando novas formas para o               

atendimento domiciliar³. 

Em outubro de 2006 o Brasil organiza-se para responder à crescente demanda de uma              

população em envelhecimento, sendo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - instituída pela               

Portaria 2.528/2006 - um importante passo nesse sentido². Não bastando o aumento da população              

idosa no Brasil, é crescente também a demanda por cuidados domiciliares de saúde, e são muitas as                 

dificuldades dos profissionais da saúde pública no sentido de prover esses cuidados às pessoas que,               

de forma provisória ou permanente, são incapazes de se deslocarem até os serviços de saúde ou                

estão em leitos hospitalares por tempo prolongado³. 



Devido ao envelhecimento da população brasileira e o aumento da demanda por assistência             

hospitalar, tem se buscado novas alternativas aos cuidados hospitalares e ambulatoriais, sendo a             

Assistência Domiciliar (AD) uma importante modalidade alternativa¹. Os cuidados domiciliares em           

saúde, atualmente são realizados através da Estratégia Saúde da Família (ESF) e das equipes de               

Assistência Domiciliar (AD), ambas existentes no âmbito da Atenção Básica, com o objetivo de              

aumentar a oferta dos cuidados domiciliares³. 

De acordo com o documento norteador da Estratégia Saúde da Família4 são atribuições da              

equipe de Saúde da Família: 

● Conhecer a realidade da população que reside na área de abrangência da UBS ou da               

equipe de Saúde da Família, no que se refere aos aspectos socioeconômicos, culturais,             

demográficos e epidemiológicos, identificando os problemas de saúde mais comuns e os            

riscos de exposição; 

● Elaborar plano de saúde local baseado no diagnóstico de saúde da população, programar             

atividades e reestruturar o processo de trabalho com a participação da comunidade; 

● Executar ações de vigilância em saúde, atuando no controle de doenças como            

tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, outras doenças         

infectocontagiosas em geral, doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas com o          

trabalho e o meio ambiente; 

● Prestar assistência integral buscando resolver a maior parte dos problemas de saúde            

detectados na população, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda; 

● Organizar os serviços e desenvolver as ações com ênfase na promoção da saúde e no               

núcleo familiar, valorizando o vínculo com o usuário; 

● Desenvolver processos educativos com a população através de grupos comunitários          

enfocando aspectos da melhoria de saúde e qualidade de vida; 

● Promover ações intersetoriais e com organizações comunitárias formais e informais para           

atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde. 

A Assistência Domiciliar na Estratégia Saúde da Família é realizada durante as visitas             

domiciliares, que devem ser sistematizadas e regulares para os usuários que dela necessitem. Para o               

médico e o enfermeiro da equipe, é prevista a realização de 8 a 16 visitas por semana, e para os                    

auxiliares de enfermagem 18 a 24 visitas por semana, as quais devem ser agendadas conforme a                

programação semanal do profissional4. 



Levando em conta que existem diversos motivos que requerem visitas domiciliares pelos            

profissionais da equipe - como investigações de patologias e óbitos, visitas de puerpério, visitas a               

acamados, aos pacientes em oxigenioterapia prolongada em domicílio e também àqueles que            

necessitam de Assistência Domiciliar – é possível notar que estes enfrentam uma grande busca por               

atenção domiciliar, a qual pode ser realizada apenas nos horários estipulados em agenda e frente a                

muitas outras atribuições citadas acima. 

Portanto, surgiu o interesse em pesquisar: Qual é o histórico nacional acerca da Assistência              

Domiciliar (AD) no SUS? Quais são as legislação existentes envolvendo a AD? Como está              

organizado o serviço de Assistência Domiciliar do SUS? Quais são os serviços de Assistência              

Domiciliar já implantados em São Paulo? Como estes serviços têm feito interface com a Estratégia               

Saúde da Família? 

Este estudo tem como objetivo levantar as publicações existentes sobre o tema “Assistência             

Domiciliar no SUS”, e as informações sobre os serviços de AD já implantados na Região de Campo                 

Limpo – Zona Sul de São Paulo - estão devidamente interligados à equipe de Saúde da Família no                  

objetivo de suprir a demanda por cuidados domiciliares, sem sobrecarga a nenhum dos serviços. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório de revisão bibliográfica e análise documental com            

abordagem qualitativa do tema: organização do serviço de Assistência Domiciliar no SUS na cidade              

de São Paulo, com ênfase no seu funcionamento na zona sul da cidade. A pesquisa exploratória tem                 

o objetivo de buscar mais informações sobre determinado assunto. O estudo bibliográfico busca             

explicar um tema a partir da análise de referências teóricas publicadas em artigos, livros e outras                

publicações cientificas5. 

A revisão bibliográfica realizou-se através do levantamento de artigos, legislações e           

protocolos, os quais foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: bibliografias escritas em             

português, espanhol ou inglês, publicados entre os anos de 2006 e 2012, em que o foco estivesse na                  

Assistência Domiciliar, Cuidado Domiciliar, Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. 

Os materiais levantados foram analisados e fichados em citações. Em seguida foram            

classificados por assunto, analisados, interpretados e criticados, de acordo com a ênfase do estudo. 

 

HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 



 

Segundo Rehem e trad¹, a implantação da AD no Brasil, como uma atividade planejada, se               

iniciou pelo setor público, com o Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital de Servidores              

Públicos do Estado de São Paulo (HSPE), que funciona desde 1963. Porém a legislação brasileira só                

começou a construir uma Assistência Domiciliar planejada em âmbito nacional, a partir de 1994              

com a criação do PSF, seguido em 2002 pela Lei 10.424, que acrescentou o atendimento e a                 

internação domiciliares à Lei Orgânica da Saúde³. 

Após estes eventos, surge em Janeiro de 2006 uma resolução com o objetivo de estruturar os                

requisitos fundamentais para o funcionamento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) nas            

modalidades de assistencia e internação domiciliar. Em seus anexos está presente um regulamento             

técnico que menciona como deve funcionar o serviço, sendo que a maioria dos itens de estruturação                

deveriam ser elaboradas pelo próprio SAD6. 

Também no ano de 2006 é aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com o                 

objetivo de “recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos,              

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim”. Esta política apresenta a              

necessidade de enfrentamento de desafios como o número insuficiente de serviços de cuidado             

domiciliar ao idoso, apontando a família como sendo na maioria das vezes a realizadora dos               

cuidados ao idoso, evidenciando a necessidade de um suporte qualificado e constante aos             

cuidadores. Propondo então, a incorporação na Atenção Básica, de ações que promovam a             

qualidade e a resolutividade da atenção à pessoa idosa, com envolvimento dos profissionais da              

Saúde da Família e da atenção domiciliar e ambulatorial². 

Nesse sentido da busca por melhorias na AD, é criada a Portaria nº 2.529 de 19 de outubro                  

de 2006, que institui a Assistência e Internação Domiciliar no âmbito do SUS, que institui o                

cuidador como um elemento importante na articulação e no agenciamento de recursos para a              

execução dos projetos terapêuticos formulados. Quanto à equipe técnica necessária para a realização             

desse serviço, foram estabelecidos alguns profissionais indispensáveis, denominado núcleo mínimo,          

o qual é composto por médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem, outros             

profissionais podem ser acrescentados de acordo com cada realidade, porém faz-se necessário            

também o estabelecimento de uma equipe matricial de suporte, composta por profissionais de             

Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Nutrição7. 

Em São Paulo, no ano de 2007 é desenvolvido pela Secretaria Municipal, um Guia de Apoio                

aos Cuidados domiciliares de saúde, que define a Atenção Domiciliar (AD) como um conjunto de               



ações integradas em saúde que ocorrem no domicílio, os quais compreendem ações de Assistência              

Domiciliar e internação domiciliar. Segundo este guia, a Assistencia Domiciliar pode ser vinculada             

ou não as equipes de PSF e é destinada a pessoas com perdas funcionais e dependentes na                 

realização de atividades da vida diária (AVD), já a Internação Domiciliar é uma modalidade              

assistencial capaz de prover atenção e cuidados de saúde a pacientes em seu domicílio, com as                

mesmas características da assistência hospitalar quando tais pacientes já não precisam da            

infra-estrutura hospitalar, mas necessitam de vigilância ativa e assistência complexa³. 

 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE AD NA REGIÃO DO CAMPO LIMPO - ZONA            

SUL DE SÃO PAULO 

 

A região de Campo Limpo, ou Coordenadoria Regional de Saúde Sul, é composta por três               

distritos administrativos: Vila Andrade, Campo Limpo e Capão Redondo. Na rede existente nesta             

região existem diversos serviços que prestam cuidados domiciliares, sendo os de origem            

governamental: O Serviço de Assitencia Domiciliar do Campo Limpo (SAD-CL); Internação           

Domiciliar prestada pelos Hospitais Municipal do Campo Limpo e M’Boi Mirim através do             

Programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação Domiciliar (PROHDOM) e as unidades            

de Saúde da Família (USF)8. 

O Programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação Domiciliar (PROHDOM)          

foi criado em Junho de 2008 com o objetivo de “otimizar a utilização dos leitos hospitalares,                

ampliando sua resolutividade , acompanhando o período crítico que transcorre após a alta             

hospitalar e possibilitando a recuperação do paciente em ambiente familiar” . Inicialmente, o             

programa realizará atendimento domiciliar e internação domiciliar de baixa complexidade, ou seja,            

somente para pacientes com quadro clínico que não necessite de ventilação mecânica,            

monitorização contínua, assistência de enfermagem intensiva, aplicação contínua ou complexa de           

medicamentos9. 

Os critérios de elegibilidade para o programa, se dividem em 4 aspectos: o contexto              

domiciliar, contexto familiar, cuidador e a condição clínica do paciente. No contexto domiciliar, são              

avaliadas as condições de acesso à residência, estrutura, espaço físico, meio de comunicação,             

energia elétrica e condições de higiene e ventilação; No contexto familiar, avalia-se se a família               

constitui-se como um apoio à equipe e ao paciente; Sobre o cuidador, este deverá estar apto a                 

realizar as solicitações da equipe, mantendo a interface com os familiares para que o ambiente               



domiciliar seja propício para a realização do plano terapêutico; Sobre a condição clínica do              

paciente, é necessária uma avaliação médica, bem como do grau de incapacidade funcional segundo              

a escala da Cruz Vermelha Espanhola e avaliação de permanência de enfermagem no domicílio, que               

associados a outros critérios técnicos, devem decidir o plano terapêutico9. 

As indicações para internação domiciliar são: Paciente clinicamente estável que          

necessite completar tratamento sob supervisão médica e de enfermagem; Pacientes com grau 5 da              

Escala de avaliação de incapacidade funcional da Cruz Vermelha Espanhola, portadores de            

agravantes clínicos e dependentes de outros procedimentos; Pacientes com pontuação 15 - 20 na              

Escala de Avaliação de permanência de enfermagem no domicílio; Treinamento do paciente ou do              

cuidador frente às suas novas condições, limitações e necessidades clínicas; Término de terapia             

injetável; Realização de curativos complexos; Portadores de doenças crônicas, com histórico clínico            

conhecido, em períodos de descompensação aguda com instabilidade leve a moderada; Processos            

infecciosos prolongados ou recidivantes e Cuidados paliativos9. 

Uma vez aprovada a realização da Assistência Domiciliar, inicia-se a implantação do            

Programa de Assistência. A equipe do PROHDOM inicia o processo discutindo com o             

paciente/família/cuidador os detalhes sobre o programa, esclarecendo dúvidas e agendando os           

serviços necessários para a prestação do serviço; é realizado um apoio logístico para o fornecimento               

e instalação de equipamentos, materiais e medicamentos9. 

Segundo o Informe Técnico para Atendimento e Internação Domiciliar9, os recursos           

humanos ficam estabelecidos da seguinte maneira: 1 médico coordenador, 2 médicos assistenciais,            

2 enfermeiros, 3 técnicos/auxiliares de enfermagem, 2 fisioterapeutas, 1 nutricionista, 1 assistente            

social e 1 assistente administrativo. 

Hoje o município de São Paulo conta com a participação de 7 hospitais municipais no               

PROHDOM e 37 unidades de Assistência Domiciliar (UAD) espalhadas pela cidade. Entre estes, o              

Hospital Municipal Moyses Deutsch (M Boi Mirim), Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires             

da Rocha (Campo Limpo) e uma unidade de assitência domiciliar presentes na região do Campo               

Limpo9. 

O Serviço de Assitência Domiciliar do Campo Limpo (SAD-CL) com sede na            

Subprefeitura do Campo Limpo, teve início de suas atividades em Julho de 2006, tendo como               

equipe: uma enfermeira - coordenadora do serviço – dois médicos, três auxiliares de enfermagem e               

dois auxiliares administrativos. Sendo que as portas de entrada para este serviço são as equipes de                

Saúde da Família e o serviço de internação domiciliar do Hospital Municipal do Campo Limpo8. 



O SAD-CL usa como método de trabalho a integração das ações em cuidado domiciliar,              

sendo as principais estratégias adotadas pelo SAD-CL a realização de reuniões sistemáticas entre             

equipes da SAD-CL e serviço de internação; Discussão com os outros serviços, como Reabilitação              

e Centros de referência; Realização de reuniões sistemáticas com enfermeiros das UBS; Realização             

de encontros com os cuidadores dos pacientes; Identificação dos recursos sociais disponíveis para             

promover ações intersetoriais8. 

Com relação aos critérios de elegibilidade para o atendimento pelo SAD-CL, foi elaborado             

pelo próprio serviço, em Agosto de 2006, um instrumento de avaliação inicial. Esta avaliação inicial               

utiliza indicadores com a Escala de Avaliação de Incapacidade Funcional da Cruz Vermelha             

Espanhola e a Tabela de Avaliação da Complexidade Assistencial (TACA) da ABEMID, também             

são avaliadas as condiçoes de acesso a moradia e as caracteristicas do cuidador. Juntos, estes               

instrumentos determinam um plano de acompanhamento. Este instrumento, criado pelo próprio           

SAD-CL, que vem guiando seu atendimento atualmente10. 

Os formulários de avaliação inicial foram apresentados às equipes apoiadas, para favorecer            

a padronização do instrumento e proporcionar que o preenchimento reflitisse a realidade do usuário.              

As equipes das unidades foram convidadas a preencher o formulário de avaliação inicial de todos os                

seus pacientes com incapacidade funcional, e a partir de sua análise foi estabelecido um plano de                

acompanhamento médico e/ou de enfermagem maior o ou menor, conforme complexidade de cada             

caso, e conforme a capacidade de assistência que pode ser oferecida pela própria unidade10. 

Hoje, a equipe do SAD-CL conta com 1 enfermeira coordenadora, 3 médicos, 4             

enfermeiros assistenciais, 1 assistente social, 12 auxiliares de enfermagem , 4 auxiliares            

administrativos e 2 motoristas. E vem atendendo cerca de 185 pacientes com necessidade de              

atenção domiciliar. 

 

O FUTURO DA AD NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Em 27 de Outubro de 2011 foi criada a Portaria nº 2.52711 com o objetivo de redefinir a                  

Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Este documento vem             

apresentando a seguinte definição para o SAD: serviço substitutivo ou complementar à internação             

hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das           

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio           

(EMAP). 



A portaria abrange questões mais complementares que os documentos anteriores referentes à            

AD, define pontos como: as diretrizes da atenção domiciliar, organização da atenção domicilar e              

atribuições, modalidades de atenção domiciliar, habilitação e financiamento do SAD11. 

Segundo Brasil11, a EMAD deverá ser composta por pelo menos: dois médicos com carga              

horária de 20 horas ou um médico com carga horária de 40 horas; dois enfermeiros com carga                 

horária de 20 horas ou um enfermeiro com carga horária de 40 horas; um fisioterapeuta com carga                 

horária de 30 horas ou um ou assistente social com carga horária de 30 horas; e quatro                 

auxiliares/técnicos de enfermagem com carga horária de 40 horas. A EMAP será constituída por              

pelo menos três profissionais de saúde de nível superior, com carga horária de 30 horas, eleitos de                 

acordo com a necessidade local, podendo ser eles: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,            

nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico ou terapeuta ocupacional. 

Alguns artigos importantes da portaria determinam que cada EMAD deve atender a uma             

população adstrita de 100 mil habitantes; O parâmetro de referência para o funcionamento da              

EMAD é o cuidado concomitante de, em média, 60 usuários; O SAD deverá organizar o trabalho da                 

EMAD no formato de segunda a sexta-feira, 12 horas/dia, e garantir o cuidado nos finais de semana                 

e feriados, através do regime de plantão; Todos os Municípios com uma EMAD implantada              

poderão implantar uma EMAP para suporte e, a cada 3 EMAD a mais, farão jus à possibilidade de                  

implantar mais uma EMAP11. 

A portaria 2.527/201111 determina que a Atenção Domiciliar será organizada em três            

modalidades: Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1); Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2); Atenção            

Domiciliar tipo 3 (AD3). 

A modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de Atenção Básica, por meio de              

visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês e destina-se aos usuários que: 

● Possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou         

impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde; 

● Necessitem de cuidados de menor complexidade, incluídos os de 

recuperação nutricional, de menor frequência, com menor necessidade de recursos de saúde e             

dentro da capacidade de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

● Não se enquadrem nos critérios previstos para as modalidades AD2 e 

AD3 descritos nesta Portaria. 



A prestação de assistência à saúde nas modalidades AD2 e AD3 é de responsabilidade da               

EMAD e da EMAP, ambas designadas para esta finalidade. Os critérios de inclusão para cuidados               

na AD2 são, pelo menos, uma das seguintes situações: 

● Demanda por procedimentos de maior complexidade, que podem ser realizados no           

domicílio, tais como: curativos complexos e drenagem de abscesso, entre outros; 

● Dependência de monitoramento frequente de sinais vitais; 

● Necessidade frequente de exames de laboratório de menor complexidade; 

● Adaptação do usuário e/ou cuidador ao uso do dispositivo de traqueostomia; uso de             

órteses/prótesese e uso de sondas e ostomias; 

● Acompanhamento domiciliar em pós-operatório; 

● Reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou transitória, que necessitem de           

atendimento contínuo, até apresentarem condições de frequentarem serviços de reabilitação; 

● Uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica; 

● Acompanhamento de ganho ponderal de recém-nascidos de baixo peso; 

● Necessidade de atenção nutricional permanente ou transitória; 

● Necessidade de cuidados paliativos; 

● Necessidade de medicação endovenosa ou subcutânea; 

● Necessidade de fisioterapia semanal. 

A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade             

ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com necessidade de maior              

frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, são             

critérios de inclusão para cuidados na modalidade AD3 as seguintes situações: 

● Existência de pelo menos uma das situações admitidas como critério de inclusão para a              

AD2; 

● Necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes equipamentos/procedimentos:          

oxigenoterapia e Suporte Ventilatório não invasivo (Pressão Positiva Contínua nas Vias           

Aéreas (CPAP), Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP), Concentrador de O2; 

● Diálise peritoneal e Paracentese. 

São critérios para não inclusão no SAD, em qualquer das três modalidades, a presença de               

pelo menos uma das seguintes situações: Necessidade de monitorização contínua; Necessidade de            

assistência contínua de enfermagem; Necessidade de propedêutica complementar, com demanda          

potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;            



Necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou necessidade de uso de ventilação              

mecânica invasiva contínua11. 

Com base nesta Portaria, foi lançado em 08 de Novembro de 2011 pelo Governo Federal, o                

programa Melhor em Casa, programa que ainda está em fase de divulgação e possui apenas um                

Manual instrutivo disponível pelo site da prefeitura. Este manual discorre essencialmente os itens da              

Portaria 2.527/2011, com uma abordagem mais prática12. 

Temos então, no presente momento, dois importantes programas em implantação na zona            

sul da cidade de São Paulo: O Programa Hospital Domiciliar de Atendimento e Internação              

Domiciliar (PROHDOM) e o Programa Melhor em Casa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do histórico de legislações e programas implantados desde a criação da Estratégia             

SF, é possível perceber uma constante busca por organizar um serviço que está solto no sistema de                 

atendimento do SUS, mostrando uma grande necessidade de estabelecer fluxos e critérios para que              

o serviço funcione de maneira eficiente. Porém a cada nova tentativa é possível notar falhas que                

permitiram que o serviço se mantivesse desestruturado e pouco eficiente. 

A busca se inicia com a Lei 10.424/2002³, que estipula o atendimento e a internação               

domiciliar como novos serviços a serem implantados pelo SUS, mas somente em 2006 surgem              

legislações com o objetivo de estruturar este serviço e colocá-lo em prática. 

O primeiro documento com este objetivo é a RDC nº 11, de 26 de Janeiro de 20066 um                  

importante precursor na estruturação do serviço, mas que deixa muitos critérios de estrutura e              

funcionamento à critério de cada SAD. O Guia de Apoio aos Cuidados domiciliares de saúde em                

2007³ define alguns critérios de elegibilidade, mas não define quais os serviços que deveriam              

realizá-lo de acordo com cada caso. 

Com a criação do PROHDOM9, começam a ser esclarecidas diversas questões importantes            

para o funcionamento da internação domiciliar. O manual do programa é bastante detalhado e              

coloca em ação uma assistência que tende a dar bastante certo em parceria com as equipes de Saúde                  

da Família. Porém a Assistência Domiciliar continua com sua execução indefinida entre os SAD’s e               

as equipes de Saúde da Família. Ambos os serviços têm se esforçado para criar seus próprios                

critérios de elegibilidade e padronizar a assistência, mas como rede, ainda é necessária uma              

padronização da AD, assim como foi feito com a internação domiciliar através do PROHDOM. 



A grande dificuldade apontada através do histórico da AD Como uma escuta a essa              

necessidade vivencia pelos profissionais do SAD e equipe de Saúde da Família foi, recentemente              

desenvolvida, a Portaria nº 2.527/201111 que vêm redefinir a Atenção Domiciliar, instituindo a             

padronização do serviço, estruturando seu funcionamento e estipulando um financiamento          

específico para este serviço. O programa Melhor em Casa12 surge como um manual, baseado na               

Portaria 2.527/2011, norteador para a Assistência Domiciliar, que a partir de 2012 deve começar a               

ser implantado nos serviços de AD já existentes e nos locais que ainda não o possuem. Colocando                 

assim, uma peça fundamental para que a rede de Atenção Domiciliar formada pela Estratégia Saúde               

da Família, Serviços de Assistência Domiciliar e Internação Domiciliar, possa trabalhar           

eficientemente e sem sobrecarga, pelo bem do cidadão que necessita de cuidados domiciliares. 

Enquanto as últimas legislações criadas não são colocadas em prática, a cidade de São Paulo 

permanece com seu serviço de AD distribuído entre os SAD´s, os serviços de internação domiciliar 

(como o PROHDOM) e as Equipes de Saúde da Família, os quais infelizmente encontram-se pouco 

articulados entre si, mantendo estratégias próprias, sem critérios pré-estabelecidos para seu 

funcionamento como rede. Desta forma, é preciso aguardar que os serviços passem a incorporar as 

novas regras de funcionamento, e por fim trabalhem cada um a seu modo, cada qual com sua 

abordagem especifica, porém de forma integrada e organizada, para juntos alcançarem um único 

objetivo: apoiar de forma eficiente o paciente que necessita de seus cuidados, e o melhor, sem 

sobrecarga para nenhum dos serviços. Desafogando assim a demanda de cuidados domiciliares das 

ESF e proporcionamento meios para que os outros serviços consigam acolher essa demanda. 
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