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O Boletim da Atenção Domiciliar voltou!

Olá gestores e trabalhadores das equipes de atenção domiciliar do SUS!
A fim de ampliar nossos canais de comunicação e dar ainda mais visibilidade ao
trabalho que todos nós desenvolvemos, decidimos retomar um antigo projeto e
coloca-lo na rua novamente, repaginado! Sejam bem vindos, então, ao nosso
novo boletim informativo, o InfoAD! Aqui você irá encontrar informações e
notícias do âmbito da gestão federal do programa, notas sobre experiências
locais, sugestões de materiais de apoio e textos relacionados ao fazer na atenção
domiciliar. Boa leitura!
Equipe da Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde

Publicado

manual

com

recomendações para a realização de
ventilação mecânica domiciliar
Considerando que esta é uma demanda que – se
ainda não chegou – irá chegar em breve a todos
os Serviços de Atenção Domiciliar, em função
das mudanças no perfil epidemiológico pelas
quais

está

passando

a

nossa

população,

construímos, com a parceria de trabalhadores da
AD, este manual. Você pode acessá-lo no link no
próximo box!

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/recomend
acoes_ventilacao_mecanica.pdf
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Trabalhadores da saúde do município

de Curitiba publicam artigo sobre o uso de
tecnologias

na

AD

de

crianças

e

adolescentes

 SAD PELO BRASIL: Contagem/MG
Experiências exitosas das secretarias municipais de
saúde de todas as regiões do país foram premiadas
durante a 14ª Mostra Brasil, aqui tem SUS realizada
no 33º Congresso Conasems, em 2017. No âmbito da

Tendo em vista o crescente número de pacientes

atenção domiciliar, Contagem recebeu destaque com

complexos atendidos em domicílio, o objetivo deste

duas experiências inovadoras, o SAD Ortopédico e o

estudo foi avaliar a eficácia do uso de tecnologia
em saúde, em pacientes de 0-17 anos, 11 meses
e 29 dias, atendidos pelo serviço público de atenção
domiciliar, Programa Melhor em Casa, da cidade de
Curitiba - Paraná. Os seguintes dados foram coletados
de planilhas e prontuários: uso e identificação de
recurso

tecnológico,

programa,
funcionais.

tempo

re-hospitalizações

de
e

permanência
dados

no

clínicos

e

A análise dos dados resultou em 40

participantes, predomínio do sexo masculino, idade
média de 7 (± 6) anos, e diagnósticos clínicos
variados.

A incidência de alteração de mecânica

ventilatória foi de 50% e o tempo de permanência no
programa foi 82,5% superior em pacientes com

SAD Neonatal e Pediátrico!
Confira aqui a experiência do SAD Ortopédico:
https://www.youtube.com/watch?v=iNc1svZtcXc
Com relação ao SAD Neonatal e Pediátrico, este tem
sido uma resposta eficaz na desospitalização do
público neonatal, que era um grande gargalo da
saúde no município e que mudou drasticamente para
melhor com a atuação do Programa.
Estes são exemplos da eficácia e efetividade da AD!
Parabéns Contagem!

uso

de tecnologia respiratória. A baixa incidência de rehospitalizações

pode

indicar

a

efetividade

do

atendimento domiciliar possibilitando o uso consciente
e seguro de tecnologia em domicílio.

O

artigo

completo

pode

ser

acessado

em:

http://revista.escoladesaude.pr.gov.br/index.php/rs
pp/article/view/42/14
Imagem autorizada

 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 pra gente 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.
atencaodomiciliar@saude.gov.br

 04 a 06/10/2018, em São Paulo: XIV SIBRAD – SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
http://apps.einstein.br/sibrad/evento.html

22 a 25/10/2018, no Rio de Janeiro: II JORNADA CIENTÍFICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DO IFF: “OS DESAFIOS DO CUIDADO

COM CRIANÇAS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS COMPLEXAS EM DOMICÍLIO E NO HOSPITAL”
https://www.jornadapediatricaiff.com/

 09 e 10/11/2018 – 17º CIAD – CONGRESSO BRASILEIRO
INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR
http://www.ciad.com.br/

ANOTA AÍ!

