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1º Congresso Mundial de Hospitalização a Domicílio
Nos dias 5 e 6 de abril aconteceu em Madri/Espanha o 1º Congresso Mundial de Hospitalização
a domicilio (WHAHC). Este termo tem sido usado internacionalmente para designar o tipo de cuidado
de maior complexidade e intensidade feito em domicilio por equipes ou profissionais específicos para
tal, de forma semelhante à proposta do Melhor em Casa. Dentre os mais de 400 participantes de 39
países diferentes, o Brasil foi representado por 11 profissionais, cinco deles ligados ao Melhor em
Casa. Alguns pontos de destaque:


ênfase na atenção domiciliar ao agudo, crônico complexo e paliativo com retaguarda
articulada 24h;



necessidade de criação de cultura voltada à compreensão e valorização da AD;



importância do modelo de cuidado se adaptar às características e necessidades de cada
realidade e de cada usuário;



importância de definição da elegibilidade do paciente estar clara para todos os
envolvidos;



necessidade de se produzir mais evidências científicas a respeito da AD;



avanço inexorável e progressivo do uso da tecnologia a favor do cuidado oportuno,
incluindo a possibilidade de monitoramento à distância (telessaúde).

Ficamos felizes, pois todas as apresentações, discussões, diretrizes e conclusões estavam em
consonância com o que já temos realizado no SUS brasileiro. O segundo congresso desta temática está
sendo planejado para 2021, porém antes disto está em andamento uma proposta de fundação de uma
Sociedade Ibero–americana de hospitalização em domicilio. Manteremos a todos informados!

Grande abraço! Equipe da Atenção Domiciliar do DAHU/SAS/MS

Projeto Complexidade do Cuidado na AD – Qualificação da Gestão
Nosso projeto segue de vento em popa! Finalizado o processo de cadastramento dos participantes e
ingresso no Portal do Conhecimento, as atividades previstas começaram a acontecer. Além dos fóruns
de discussão e biblioteca, que serão permanentes ao longo do projeto, foi realizada a primeira Oficina
de Qualificação da Gestão do SAD, nos dias 10 e 11/04, em São Paulo. Ainda haverá outras três
edições para contemplar todos os SADs participantes. Ao longo desse ano também ocorrerão visitas
técnicas a SADs consolidados no país para troca de experiências e inspiração para qualificação da
gestão, sempre com foco na melhoria do atendimento ao usuário. Para conhecer o projeto e acessar
materiais de apoio, acesse: https://portaldoconhecimentosus.com.br/ccad/ccad
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Monitoramento dos Serviços de Atenção

 CGAD RECOMENDA!
(Re)conhecendo

Domiciliar – Fique atento!

suas

casas:

narrativas

sobre a desospitalização de crianças com
Monitorar e Avaliar um serviço é importante tanto nos
que se refere aos aspectos de gestão, quanto aos
aspectos de assistência direta ao usuário. É importante
ainda que sejam utilizados indicadores e metas que
correspondam aos objetivos e necessidades de melhoria
das ações desenvolvidas. Em relação ao monitoramento
dos SAD de todo o Brasil, há cerca de um ano, foi
divulgada a NT nº 01/2018, com os dois indicadores
previstos para os SAD.


Percentual

mensal

de

usuários

do

SAD

procedentes de hospitais e de serviços de
urgência.


cálculo do segundo indicador, em âmbito nacional, seu
acompanhamento está sendo realizado, mas ainda não
sendo

utilizados

para

BARBARA DA SILVEIRA MADEIRA DE CASTRO
MARTHA CHRISTINA NUNES MOREIRA
RESUMO
Focalizamos

as

narrativas

dos

familiares

de

crianças com adoecimentos de longa duração sobre
o processo de desospitalização por eles vivenciado,
privilegiando
famílias.

As

espaços

do

mulheres

cotidiano

continuam

de

duas

sendo

as

principais cuidadoras das crianças, e se sentem

Percentual mensal de desfecho “alta”

Em função de ainda não termos o dado ideal para o

estão

doenças de longa duração

fins

de

manutenção/suspensão do recurso. Lembre-se que,
conforme previsto na regulamentação do programa, a
ausência de envio de produção por três meses gera
suspensão de recursos. Esse acompanhamento é feito
por meio dos dados captados no SISAB, oriundos das
fichas de Avaliação de Elegibilidade e de Atendimento
Domiciliar ou do prontuário eletrônico por meio do
aplicativo e-SUS AD. Acesse nosso site para acesso a
dados de anos anteriores e materiais de apoio e entre
em contato em caso de dúvidas no uso do sistema ou
conferência dos dados.

sobrecarregadas, sem conseguir identificar apoios
e redes de suporte. O processo de ida para casa é
desafiador, exigindo para mães ressignificar suas
vidas após um período de longa internação. As
crianças passam a maior parte do tempo em casa.
Outros espaços de acolhimento que estejam para
além dos serviços de saúde ainda são muito
escassos e pouco disponíveis. Mais que oferecer
um “treinamento aos pais”, é preciso trabalhar
elementos de ordem emocional, vinculados aos
sentimentos de segurança e insegurança, que
podem vir a representar o diálogo hospital/ casa.
Artigo

completo

disponível

no

link:

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010373312018000300617&script=sci_arttext&tlng=pt

 Tem algum vídeo, notícia, foto ou artigo referente à experiência do Melhor em Casa no seu município que você
gostaria de divulgar no InfoAD? Escreva para atencaodomiciliar@saude.gov.br e coloque no assunto do e-mail
“SAD pelo Brasil!” Lembre que, ao enviar fotos, é necessário enviar um termo de autorização de uso de imagem.
ANOTA AÍ!!!!
 21 a 24 de maio de 2019, em São Paulo/SP – ENCONSAD – Trabalhadores do Melhor em Casa têm 10% de
desconto na inscrição. https://www.hospitalar.com/pt/foruns/atencao-domiciliar
 13 a 15 de junho de 2019, em Pelotas/RS – IV Congresso de Cuidados Paliativos do Mercosul e IV Congresso
Sulbrasileiro de Atenção Domiciliar - https://doity.com.br/comunidades-cuidativas
 26 a 30 de setembro de 2019, em João Pessoa/PB – 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas
na Saúde - http://cshs.com.br/

