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 PRÉ-PROTOCOLO DE ATENÇÃO DOMICILIAR PARA O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de Atenção Domiciliar, também denominada Assistência 
Domiciliar (AD) é praticada desde a antiguidade, porém de diversas formas e motivada 
por diferentes princípios. Todas as formas, entretanto, são caracterizadas pelo 
atendimento prestado no domicílio, por parte de profissionais que integram a equipe de 
saúde. 

Segundo Rehem & Trad (2005 apud RAMALLO & TAMAYO, 1998), “...a primeira 
unidade de Assistência Domiciliar surgiu nos Estados Unidos em 1947 e teve como 
motivações iniciais descongestionar o hospital e proporcionar aos pacientes e 
familiares um ambiente psicológico mais favorável.” A partir de então, as experiências 
deste tipo multiplicaram-se na América do Norte e Europa. No Canadá, os serviços de 
AD foram orientados para a alta precoce de pacientes cirúrgicos e funcionam desde os 
anos 60.  

Posteriormente, em 1987, desenvolveu-se uma experiência piloto em três 
hospitais da área de Montreal para o atendimento a pacientes clínicos agudos, com 
especial atenção para a administração e controle de antibióticos parenterais no 
domicílio. (REHEM & TRAD 2005 APUD RIBEIRO, 1999). Na Europa, a primeira 
experiência formal aconteceu em Paris, França, onde, em 1957, se criou o Santé 
Service, que ainda hoje presta assistência sociossanitária a pacientes crônicos e 
terminais. Na Espanha, a primeira unidade de Assistência Domiciliar foi criada em 
1981, e nos anos seguintes surgiram iniciativas similares em diversos hospitais. 

 No Brasil, provavelmente a primeira experiência de abordagem domiciliar teria 
sido a desenvolvida pelo Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência – 
SAMDU, criado em 1949, ligado inicialmente ao Ministério do Trabalho, tendo sido 
incorporado pelo INPS em 1967. Outra experiência, refere-se à Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública (FSESP), criada em 1960 e extinta em 1990, que 
desenvolvia, entre outras atividades: oferta organizada de serviços na unidade, no 
domicílio e na comunidade; abordagem integral da família; visita domiciliar, realizada 
por visitador sanitário e auxiliar de saneamento para atividades de promoção, 
prevenção de doenças, monitoramento de grupos de risco; e vigilância sanitária. Entre 
as atividades dos visitadores sanitários, destacam-se as visitas domiciliares a 
puérperas e recém-nascidos.  

Em 1963 foi implantado o Serviço de Assistência Domiciliar do Hospital de 
Servidores Públicos do Estado de São Paulo (HSPE). A necessidade de racionalizar o 
uso de leitos hospitalares e reduzir o custo assistencial associado a expansão do 
Programa Saúde da Família levou a modalidade apresentar expressivo crescimento, 
principalmente na última década. (DIOGO & DUARTE, 2006). 

 Esta expansão culminou com a necessidade de criação de Leis e regulamentos 
técnicos de funcionamento dos serviços de atenção domiciliar, resultando na Lei 
nº10424 de 16/04/2002 e na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11 de 26 de 
janeiro de 2006 respectivamente (ANEXO I). A Lei nº 10.424 acrescenta à Lei Orgânica 
da Saúde o atendimento e a internação domiciliar. A Lei não explicita os serviços 
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disponibilizados, coloca o município como provedor do serviço, prevê os critérios para 
inclusão e não estabelece financiamento do nível federal específico para a AD. A RDC 
nº11 estabelece que os Programas de Atenção Domiciliar (PAD) podem se apresentar 
com as seguintes modalidades: a) Assistência domiciliar e; b) Internação domiciliar. A 
RDC estabelece exclusivamente os regulamentos técnicos para exercer as 
modalidades.   

A Organização Mundial de Saúde define Assistência domiciliar como “a provisão 
de serviços de saúde por prestadores formais e informais com o objetivo de promover, 
restaurar e manter o conforto, função e saúde de pessoas num nível máximo, incluindo 
cuidados para uma morte digna. Os serviços de assistência domiciliar podem ser 
classificados nas categorias preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento 
por longo prazo e cuidados paliativos.”  O Município de Florianópolis adotará na 
modalidade Assistência Domiciliar duas possibilidades de atendimento: a) Visita 
Domiciliar através da Estratégia de Saúde da Família e; b)Programa de Atendimento 
Domiciliar de média complexidade. O município não terá capacidade no momento para 
implantar a modalidade Internação domiciliar segundo definição da RDC nº11. 

 

 

2.  VISITA DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA/ESF 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) veio a se consolidar como política oficial do 
Ministério da Saúde em 1994, com o objetivo de reordenar o modelo de atenção à 
saúde existente, utilizando como base a experiência do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), iniciado em 1991 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997). A 
partir daí começou–se a enfocar a família como unidade de ação programática de 
saúde. Para Kaloustian & Ferrari (1994), a família é o espaço indispensável para a 
garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, 
independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a 
família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel 
decisivo na educação formal e informal; é em seu espaço que são absorvidos os 
valores éticos e morais, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também 
em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados 
valores culturais (GOMES,2005). 

A situação de vulnerabilidade social da família pobre se encontra diretamente 
ligada à miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o homem ou a 
mulher ao desemprego ou subemprego. Para Kaloustian e Ferrari (1994), por detrás da 
criança excluída da escola, nas favelas, no trabalho precoce urbano e rural e em 
situação de risco, está a família desassistida ou inatingida pela política oficial. 
Corroborando com este autor, Martins (1993) afirma que a criança abandonada é 
apenas a contrapartida do adulto abandonado, da família abandonada, da sociedade 
abandonada. 

A ESF, uma vez que objetiva a promoção e a qualidade de vida das pessoas em 
seu cotidiano, deve promover a garantia dessa qualidade no próprio ambiente em que 
as pessoas vivem, estimulando sua participação ativa no cumprimento desse objetivo. 

GOMES (2005), destacou diretrizes para as políticas de atendimento à família, 
que consideramos apropriadas e propomos sua incorporação junto à política municipal 
de atenção domiciliar: 
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§ Romper com a idéia de família sonhada e ter a família real como alvo. A família 
pode ser fonte de afeto e também de conflito, o que significa considerá-la um 
sistema aberto, vivo, em constante transformação. 

§ Olhar a família no seu movimento, sua vulnerabilidade e sua fragilidade, 
ampliando o foco sobre a mesma. 

§ Trabalhar com a escuta da família, reconhecendo sua heterogeneidade. 

§ Não olhar a família de forma fragmentada, mas trabalhar com o conjunto de 
seus membros; se um membro está precisando de assistência, sua família 
estará também. 

§ Centrar as políticas públicas na família, reconhecendo-a como potencializadora 
dessas ações e como sujeito capaz de maximizar recursos. 

§ O Estado não pode substituir a família; portanto a família tem de ser ajudada. 

§ Não dá para falar de políticas públicas sem falar em parceria com a família. 

 Coelho (2002), considera que para se conseguir uma melhor relação médico-
família, a espontaneidade deve ser uma marca na visita domiciliar. Porém, destacamos 
a importância de se agendar a visita domiciliar, evitando assim o constrangimento da 
família ou o risco de não encontrar um membro ou o cuidador, disponível para 
acompanhar a equipe. 

 

2.1. Objetivos da Visita domiciliar na atenção básica/ESF 

 

Geral: Proporcionar vigilância, assistência e promoção à saúde no domicílio, dentro dos 
princípios do SUS, em uma área geográfica adscrita (área da ESF, ou PACS). 

 

Específicos:  

Eles devem ser estabelecidos considerando o(s) motivo(s) da sua solicitação e 
estar em consonância com a finalidade para a qual a atividade foi proposta. 

• As Situações ou motivos que requerem VD e acompanhamento domiciliar, são 
as que estão atreladas aos programas e protocolos da Atenção Básica, e 
obedecendo os princípios do SUS de acesso e equidade. Cada equipe deve 
priorizar e organizar as visitas conforme a situação da comunidade, indicação do 
Agente Comunitário e recursos da equipe de modo a dar cobertura a todos os 
indivíduos e famílias que por algum agravo, ou situação permanente ou 
provisória estejam incapacitados * de buscar a atenção à saúde na Unidade. 

 

2.2. Tipologia da Visita Domiciliar na Atenção Básica/ESF 

 

2.2.1. Quanto à ação: 

                                                
* A incapacidade de comparecer à Unidade de Saúde refere-se às condições delimitadas no item 2.2. 
Tipologia da Visita Domiciliar na ESF:  pessoas com problemas agudos, temporariamente 
impossibilitadas de locomoção; de pessoas idosas com dificuldade permanente de locomoção; de 
egressos de hospitais que necessitem de acompanhamento e estejam em condições limitadas de 
movimento físico ou em fase terminal, e ainda de portadores de doenças crônicas, incluindo doença 
mental, com dependência física ou dificuldade de locomoção. 
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1)  Com objetivo de promoção da saúde o e de ações preventivas:  

a) visita à puérpera;  

b) busca de recém-nascido; 

c) busca ativa de doenças infecto-contagiosas ou marcador;  

d) abordagem familiar para diagnóstico e tratamento. 

e) Outras situações devem ser discutidas com a equipe. 

 

2) com o objetivo de realizar ações terapêuticas:  

• paciente portador de doença crônica que apresente dependência física;  

• pacientes idosos com dificuldade de locomoção ou morando sozinhos; 

• pacientes com problema de saúde que dificulte sua locomoção até a ULS. 

• Outras situações  devem ser discutidas com a equipe. 

 

2.2.2. Quanto ao responsável pela realização:  

• por um profissional da equipe local de saúde lotado na ULS: médico, dentista, 
enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, assistente social, técnico ou 
auxiliar de enfermagem; 

• pelo agente comunitário de saúde (ACS), sob supervisão da equipe local de 
saúde. 

 

2.3.  Operacionalização da visita domiciliar   

     

  2.3.1. Planejamento e Operacionalização da VD pela equipe da ULS 

O planejamento da assistência na ESF (Estratégia Saúde da Família) deve ser 
centrado nas necessidades da comunidade que ali reside e seus objetivos devem se 
aproximar ao máximo das peculiaridades e necessidades locais. A intervenção da ESF 
através da VD favorece o exercício da integralidade junto ao indivíduo inserido num 
cotidiano e pertencente a uma família. 

 A visita domiciliar é, sem dúvida, uma das principais ferramentas da Estratégia 
Saúde da Família. Ela aproxima a equipe de saúde à família. Através dela, a equipe 
passa a conhecer melhor as condições de vida e saúde da comunidade, e os recursos 
de que a família dispõe. Propicia a co-responsabilidade do indivíduo ou família, 
tornando-o sujeito para decidir junto com a equipe sobre os problemas de saúde e 
agravos. Para isso é necessário o entendimento e o respeito por parte da equipe sobre 
o contexto de vida daquela comunidade, sua história, costumes e dinâmica das 
relações familiares, eliminado-se a postura de superioridade ou de autoritarismo, o que 
seria apenas reproduzir o modelo médico-centrado, ou procedimento-centrado, no 
domicílio. A visita domiciliar, como qualquer outra atividade de saúde, também precisa 
ser planejada e sistematizada para se configurar como parte do arsenal da Estratégia 
Saúde da Família ou, de outra forma, se configura como mera atividade social. 

 Outra característica importante a ser destacada e que deve ser valorizada na 
visita domiciliar é o trabalho em equipe. A troca de informações e conhecimentos sobre 
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o paciente, o conhecimento das competências de todas as disciplinas envolvidas, o 
estabelecimento de respeito profissional entre os integrantes no trabalho em equipe 
são imprescindíveis para uma resolutividade efetiva. 

 

FLUXOGRAMA 1 

PLANEJAMENTO DA VISITA DOMICILIAR 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Discutir em equipe os casos de pacientes com 
visitas realizadas : revisar o plano de assistência 
e responsabilidades de cada componente da 
equipe; 

b) Primeira visita: Traçar o pré-plano de assistência 
para pacientes não visitados;  

c) Definir executor da visita em ambos os casos.  
 

Registro de VD solicitadas pela 
comunidade 

Registro de VD indicadas por membros da 
ELS ou pelos ACSs 

1 vez/semana (sexta feira): 
Discussão, entre os membros disponíveis da equipe da ESF sobre as solicitações de Visita 
Domiciliar (VD), e programação do agendamento para a semana seguinte, conforme a situação 
de risco ou vulneráveis, utilizando a Escala de Risco de Coelho ( item 2.1.2.) 

Paciente não cadastrado na ULS Paciente cadastrado na ULS 

Cadastrar e preparar prontuário 

Roteiro para o planejamento da visita:  
• Reunir todos os dados pesquisados com o solicitante sobre o paciente ou a família que será visitada pela 

primeira vez, através de formulário: idade, sexo, motivo da solicitação, sinais e sintomas que o paciente 
apresenta e condições atuais; endereço correto e formas de contato (telefone, outros). 

• Revisando o prontuário do paciente já cadastrado, para inteirar-se de dados que podem ser úteis; 
• Avaliando se há condições de manejar o problema em casa; 
• A partir da formulário de registro da solicitação, estabelecer o espaço de tempo em que deve ser 

realizada a visita (é urgente? pode ser agendada?); 
• Avaliando qual o profissional da equipe é indicado para avaliar a situação trazida, e se há 
necessidade de mobilizar outros recursos - da equipe ou externos; 
• Anotando e confirmando o endereço antes da visita; 

Execução da visita com registro de dados mediante formulário de VD 
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FLUXOGRAMA 2 

EXECUÇÃO DA VISITA DOMICILIAR 

 

 

Orientar a família sobre sinais de gravidade e 
condutas a serem adotadas. 

 

Avaliar, orientar e adotar procedimentos terapêuticos 
ao paciente, conforme plano terapêutico traçado pela 
equipe e família. 

Avaliar a condição ambiental do domicílio, e construir 
proposta de adequação dentro da realidade familiar e 
do domicilio. 

 

 
 
 
 

Registrar 
dados e 

informações 
no 

Formulário 
de Visita 

Domiciliar 

Trabalhar as relações familiares na busca pela harmonia, 
otimizando ações para um ambiente familiar terapêutico, 
que promova qualidade de vida para o paciente, cuidador 
e sua família de maneira a construir uma rede de apoio . 
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FLUXOGRAMA 3 

RETORNO DA VISITA DOMICILIAR À ULS E EQUIPE 

 
 
 
 

 

Oferecer à equipe e aos colegas que atendem o paciente o retorno sobre o 
atendimento  realizado: 

a) no mesmo dia, caso seja necessário o acompanhamento imediato por 
algum outro profissional da equipe; 

b) durante a reunião semanal para discussão, avaliação e agendamento de 
visitas domiciliares. 

RECOMENDAÇÕES PARA A EQUIPE DE VD: 
 

• Compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e 
recuperação de sua saúde e visualizá-lo como agente co-responsável pelo processo de 
equilíbrio entre a relação saúde-doença. 
 

• Estar disponível para fornecer esclarecimentos e orientações à família, sempre que 
solicitado. 
 

• Monitorizar o estado de saúde do paciente facilitando a comunicação entre família 
e equipe. 

 
• Otimizar a realização do plano terapêutico estabelecido para cada pessoa. 

Registrar os dados do formulário de atendimento no prontuário da ULS; 
 

Repassar à enfermeira supervisora as informações necessárias à atuação dos 
ACSs junto àquela família e demandas quanto à VD do mesmos. 
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2.3.2. Utilização da Escala de Risco de Coelho 

Para priorizar as visitas domiciliares, isto é, estabelecer critérios para escolher 
quem visitar primeiro, apresentaremos a ESCALA DE RISCO DE COELHO usada no 
Município de Contagem, Minas Gerais, baseada na Ficha “A” do SIAB, que propomos 
utilizar em algumas ULSs do município de Florianópolis como projeto piloto, para 
posteriormente realização de ajustes e implantação na rede.  A escala é um 
instrumento de priorização das visitas domiciliares, simples e eficiente de análise do 
risco familiar, não necessitando criar nenhuma nova ficha ou escala burocrática. 

Elegem-se informações da Ficha A (ficha de cadastro familiar em Florianópolis) 
como sentinelas para avaliação das situações a que as famílias possam estar expostas 
no dia-a-dia, e a partir daí realiza-se a pontuação de risco familiar, como explicitado na 
Tabela 01.  

 

Tabela 01. Dados da Ficha A do SIAB e escore de pontuação de risco. 

Dados da Ficha A Escore 

Acamado  3 

Deficiência Física  3 

Deficiência mental 3 

Baixas condições de saneamento 3 

Desnutrição (Grave) 3 

Drogadição 2 

Desemprego 2 

Analfabetismo 1 

Menor de seis meses 1 

Maior de 70 anos 1 

Hipertensão Arterial Sistêmica 1 

Diabetes Mellitus 1 

Se maior que 1 3 

Se igual a 1 2 

Relação 
Morador/cômodo 

Se menor que 1 0 

  

A partir da pontuação das sentinelas estabelece-se, de acordo com o Escore Total, a 
classificação de risco, que varia de R1 – risco menor –  a R3 – risco máximo (Quadro 
02).  

 

Quadro 02. Classificação das famílias segundo a pontuação obtida. 

Escore 5 ou 6 = (R1) 

Escore 7 ou 8 = (R2) 

Maior que 9 = (R3) 
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2.3.3 Atribuições da equipe de saúde da ULS quanto à Visita 
Domiciliar 

 

A descrição das atribuições da equipe da ULS na visita domiciliar tem por 
fundamento a experiência relatada pelo Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 
Hospitalar Conceição (BRASIL, 2003), adaptando-se e/ou acrescentando itens 
demandados pela realidade do município de Florianópolis. 

 Dentre as atribuições específicas da Equipe Saúde de Família estão: “ Realizar o 
cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros), quando necessário” (BRASIL, 2006). Destacamos como atribuições inerentes 
ao grupo encarregado da visita domiciliar: 

 

São atribuições do Agente Comunitário de Saúde: 

 

• Desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção das doenças e 
agravos, e de vigilância à saúde por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 
equipe informada, principalmente à respeito daquelas em situações de risco. 

• Discutir as visitas realizadas junto à equipe, apontando as prioridades de visita 
da equipe, segundo o conhecimento da sua comunidade. 

• Estabelecer forma de comunicação participativa com a família; 

• Servir de elo de comunicação entre a pessoa, a família e a equipe. 

• Registrar os atendimentos nas fichas específicas. 

 

Atribuições dos Recepcionistas: 

 

• Receber a solicitação da visita domiciliar (VD), pessoalmente ou por telefone, 
preenchendo os dados do formulário de solicitação de VD (ANEXOII); 

• Encaminhar diariamente, a solicitação através do formulário de solicitação de 
visita domiciliar, devidamente preenchido, ao responsável pelo caso ou para o 
encarregado das avaliações de solicitação visita domiciliar; 

• Providenciar o prontuário e demais formulários necessários para a visita 
domiciliar. 

 

Atribuições do Médico: 

 

• Realizar consulta médica principalmente para aqueles que apresentem 
incapacidade de se deslocarem até a ULS;  

• Avaliar de modo integral a situação da pessoa enferma; 
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• Esclarecer a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados 
para a pessoa enferma; 

• Estabelecer forma de comunicação participativa com a família; 

• Levar o caso para discussão na Equipe; 

• Emitir prescrição do tratamento medicamentoso; 

• Realizar pequenos procedimentos auxiliado pela equipe; 

• Registrar os atendimentos realizados; 

• Promover e participar de avaliações semanais do plano de acompanhamento de 
VD; 

• Indicar internação hospitalar; 

• Verificar e atestar o óbito. 

 

Atribuições do Enfermeiro: 

 

• Avaliar de modo integral a situação da pessoa enferma; 

• Avaliar as condições e infra-estrutura física do domicílio para o planejamento da 
assistência domiciliar, se necessária; 

• Elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados; 

• Identificar e treinar o cuidador domiciliar; 

• Supervisionar o trabalho dos auxiliares de enfermagem e dos ACS; 

• Realizar procedimentos de enfermagem que requeiram maior complexidade 
técnica; 

• Orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar 

(separação, armazenamento e coleta); 

• Estabelecer via de comunicação participativa com a família; 

• Comunicar à equipe de saúde as alterações observadas e avaliar 
periodicamente o 

desempenho da equipe de enfermagem na prestação do cuidado; 

• Dar alta dos cuidados de enfermagem; 

• Registrar os atendimentos. 

 

Atribuições do Auxiliar e Técnico de Enfermagem: 

 

• Auxiliar no treinamento do cuidador domiciliar. 

• Acompanhar a evolução dos casos e comunicar à equipe as alterações 
observadas. 

• Realizar procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e 
legais. 
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• Orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar 

(separação, armazenamento e coleta). 

• Estabelecer via de comunicação participativa com a família. 

• Identificar sinais de gravidade. 

• Comunicar à enfermeira e ao médico, alterações no quadro clinico do paciente. 

• Registrar os atendimentos. 

 

Atribuições da Equipe de Saúde Bucal: 

 

A principal atuação da equipe de saúde bucal na visita domiciliar, se dá nas 
ações educativas, orientação sobre o auto-cuidado, prevenção e assistência 
odontológica. 

 Frente ao desafio de proporcionar cuidados domiciliares em saúde bucal, no que 
diz respeito à assistência, há que se considerar que na maior parte das vezes, exige 
equipamentos, instrumentais, condições de biosegurança e de ergonomia que 
dificilmente serão alcançadas plenamente no domicílio. O consultório odontológico da 
Unidade local de Saúde é o espaço ideal para o desenvolvimento das atividades 
clínicas. As atividades de assistência odontológica oferecidas no domicílio devem ficar 
restritas aos casos em que a equipe que acompanha o paciente julgar necessário, 
sempre considerando acima de tudo a necessidade apresentada pelo mesmo. 

  Os agentes Comunitários de Saúde, tem um importante papel educativo, 
devendo ser encorajada e estimulada a sua atuação em atividades educativas relativas 
à saúde bucal, tanto na ULS e espaços sociais da comunidade, como na sua rotina de 
visitas domiciliares, independente dos indivíduos estarem ou não incapacitados 
funcionalmente. Nos casos de incapacidade de locomoção, por transtornos físicos e 
mentais, a avaliação conjunta da equipe médica e de saúde bucal, indicará a 
necessidade e a possibilidade das intervenções, baseada em aspectos tais como: a 
gravidade do quadro geral de saúde, a urgência do atendimento odontológico a ser 
instituído, o período pelo qual o indivíduo permanecerá incapacitado, a complexidade 
dos procedimentos a serem executados, o grau de aceitação ao atendimento, a 
capacidade do profissional, a disponibilidade de recursos físicos e materiais, a 
disponibilidade de serviços de referência, as condições que o domicílio apresenta para 
os tipos de procedimentos a serem realizados, entre outros. 

  

 Atribuições do Cirurgião Dentista: 

 

• Realizar diagnóstico de saúde bucal, incluindo lesões, alterações de mucosa e 
gengiva. 

• Orientações sobre higiene oral, prevenção de doenças bucais, cuidado com 
próteses ao doente e/ou cuidador. 

• Prescrição terapêutica. 

• Aplicação tópica de flúor. 

• Aplicação de cariostático 
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• Aplicação de verniz com flúor. 

• Escariação/selamento de cavidades com cimento provisório ou ionômero de 
vidro. 

• Raspagem coronária e radicular. 

• Curetagem sub-gengival. 

• Capeamento pulpar direto/ selamento da cavidade (em situações de urgência) 

• Exodontia de dente decíduo. 

• Exodontia de dente permanente com grau de mobilidade III. 

• Remoção de resto radicular 

• Intervir em situações de urgência como:abcessos, dor, sangramentos, etc. 

• Biópsia/ citologia esfoliativa. 

• Pequenas cirurgias em tecidos moles. 

• Tratamento de hemorragia. 

• Tratamento de alveolite. 

• Remoção de sutura. 

• Gengivectomia. 

• Ulotomia 

• Ulectomia 

• Outros procedimentos de urgência. 

• Estabelecer redes de comunicação participativa com a família. 

• Registrar os atendimentos. 

 

 Atribuições de Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico de Higiene Dental: 

 

• As atribuições destes profissionais devem seguir o estabelecido na lei do 
exercício profissional e acordado no plano assistencial. 

• Estabelecer formas de comunicação participativa com a família. 

• Orientar higiene oral, uso de flúor, e cuidado com próteses à pessoa e/ou 
cuidador. 

• Auxiliar o CD (Cirurgião Dentista), na realização dos procedimentos. 

• Registrar os atendimentos. 
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3.  ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

Definimos Assistência Domiciliar de Média Complexidade como o conjunto de 
atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em 
domicílio. É realizada por uma equipe técnica multiprofissional de atenção domiciliar 
com habilidades mais complexas em relação à equipe de Saúde da Família, com a 
função de prestar assistência clínica-terapêutica ao paciente em seu domicílio. O 
paciente atendido pode ter tempo finito de permanência compreendido entre a data de 
admissão e a data da alta ou óbito do paciente.  

O Programa de Assistência Domiciliar de Média Complexidade de Florianópolis, 
a ser detalhado através de projeto específico, prestará assistência nas categorias de 
reabilitação, acompanhamento por longo prazo e cuidados paliativos.  

A assistência domiciliária pode reduzir em até 70% dos custos assistenciais, 
comparativamente às mesmas intervenções realizadas em ambiente hospitalar, com a 
vantagem de permitir ao indivíduo usufruir do conforto e convívio familiares.   A 
assistência domiciliária se configura em modalidade não apenas substitutiva dos 
serviços hospitalares, mas específica, com indicações de início e fim precisas, que, 
além de melhorar a qualidade de cuidado ao indivíduo, contribui para maior 
disponibilidade de leitos hospitalares a pacientes cuja assistência envolva 
procedimentos exclusivos deste ambiente. 

 

3.1 Requisitos para implantação do Programa de Assistência Domiciliar de 
Média Complexidade(PAD) de Florianópolis 

 

a) Estar de acordo com o regulamento técnico de funcionamento de serviços 
que prestam atenção domiciliar RDC nº11, de 26 de janeiro de 2006; 

b) Possuir alvará expedido pelo órgão sanitário local; 

c) Designar como Responsável Técnico um profissional de nível superior da 
área da saúde, habilitado junto ao Conselho Regional; 

d) Estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES. 

 

Além dos requisitos legais descritos, é necessário prever: 

• A disponibilização de meio de locomoção fornecido pelo Serviço de Saúde; 

• A criação e aprovação de Regimento Interno que defina o tipo de atendimento 
domiciliar e as diretrizes básicas para seu funcionamento a ser elaborado pela 
equipe; 

• A elaboração de manual e normas técnicas de procedimentos para atenção 
domiciliar; 

• A definição e equipamento de um local sede para equipe. Esta sede albergará 
os registros dos pacientes em atenção domiciliar; 

• A elaboração do Prontuário Domiciliar com identificação, prescrição e evolução, 
assim como resultados de exames, orientação para chamados, destinado à cada 
paciente. 



 16

• A manutenção, por meio de recursos próprios ou terceirizados, de profissionais, 
equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com o perfil clínico do 
paciente. Os materiais e insumos a serem dispensados ficarão no almoxarifado 
central e no almoxarifado do CS II Centro. 

 

3.2. Composição da Equipe: 

 

O Programa de Assistência Domiciliar de Média Complexidade(PAD) de 
Florianópolis deverá dispor para o primeiro momento de implantação de uma equipe 
para atender ao município; equipe esta composta por no mínimo :  

a) 01 médico com residência médica concluída em clínica médica ou geriatria; 

b) 01 enfermeiro com experiência na área hospitalar.  

No prazo de um ano deverá dispor de uma equipe por Regional de Saúde de 
Florianópolis, total de 05 equipes. 

 

3.3. Critérios de inclusão no Programa de Assistência Domiciliar de Média 
Complexidade:  

 

f) pacientes em pós – operatório  complicados onde o médico hospitalar indique 
acompanhamento pela equipe; 

g) Egressos hospitalares que necessitem apoio da equipe do PAD 

h) Pacientes com dificuldade de locomoção (plegias, seqüelas motoras) que 
necessitem cuidados de maior complexidade 

i) Pacientes que necessitem uso e acompanhamento de sondas uretral, 
nasoenteral e gastroenteral, bolsa coletora; 

j)  Pacientes que apenas necessitem fornecimento de insumos permanentes 
como sondas, fraldas, pomadas 

k) Acamados portadores de escaras Graus II a IV 

l) Pacientes com necessidade de O2 domiciliar 

m) Pacientes em fase terminal onde a família necessite orientação 

n) Pacientes que necessitem de cuidados paliativos 

 

O fluxo para inclusão no PAD se dará através de solicitação por ficha própria com 
identificação, diagnóstico, descrição minuciosa do motivo. A solicitação pode ser 
proveniente dos hospitais que serão informados da existência do programa e das ULS.  

 

3.4. Diretrizes Gerais para a Assistência Domiciliar de Média 
Complexidade:  

 

• O PAD deve fornecer aos familiares e/ou cuidadores orientações verbais e 
escritas, em linguagem clara, sobre a assistência a ser prestada; 
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• O PAD deve preferencialmente contar com a existência de um cuidador com 
condições de realizar as atividades pactuadas entre a equipe e a família; 

• O PAD deve verificar a existência de infra-estrutura física no domicílio para a 
modalidade assistência domiciliar. 
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ANEXO I 

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº11, DE 26 DE JANEIRO DE 
2006. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que 
prestam Atenção Domiciliar 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Anvisa aprovado pelo Decreto 
n° 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea “b”, § 1°, do Regimento 
Interno aprovado pela Portaria n° 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU 
de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 23 de janeiro de 
2006,considerando a necessidade de propor os requisitos mínimos de segurança para 
o funcionamento de Serviços de Atenção Domiciliar nas modalidades de Assistência e 
Internação Domiciliar; considerando que os serviços de saúde que oferecem esta 
modalidade de atenção são responsáveis pelo gerenciamento da estrutura, dos 
processos e dos resultados por eles obtidos, devendo atender às normas e exigências 
legais, desde o momento da indicação até a alta ou óbito;considerando a necessidade 
de disponibilizar informações aos serviços de saúde, assim como aos órgãos de 
vigilância sanitária, sobre as técnicas adequadas de gerenciamento da atenção 
domiciliar e sua fiscalização;adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, 
Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

 
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Atenção 
Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, constante do Anexo desta 
Resolução. 
Art. 2º Determinar que nenhum Serviço de Atenção Domiciliar pode funcionar sem estar 
licenciado pela autoridade sanitária local, atendendo aos requisitos do Regulamento Técnico 
de que trata o Art. 1° desta RDC e demais legislações pertinentes.  
Art. 3º As Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, visando o 
cumprimento do Regulamento Técnico, poderão estabelecer normas de caráter supletivo ou 
complementar, a fim de adequá-lo às especificidades locais. 
Art. 4º Todos os atos normativos mencionados neste regulamento, quando substituídos ou 
atualizados por novos atos devem ter a referencia automaticamente atualizada em relação ao 
ato de origem.  
Art. 5º O descumprimento das determinações deste Regulamento Técnico constitui infração de 
natureza sanitária sujeitando o infrator a processo e penalidades previstas na Lei nº 6.437 de 
20 de agosto de 1977, suas atualizações, ou instrumento legal que venha a substituí-la, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis. 
Art. 6º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação. 
DIRCEU RAPOSO DE MELLO 
 
ANEXO 
Regulamento Técnico para o funcionamento de Serviços de Atenção Domiciliar 
Objetivo 
Estabelecer os requisitos de funcionamento para os Serviços de Atenção Domiciliar. 
Abrangência do Regulamento 
Esta resolução é aplicável a todos os Serviços de Atenção Domiciliar, públicos ou privados, 
que oferecem assistência e ou internação domiciliar.  
Definições 
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3.1 Admissão em Atenção domiciliar: processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: 
indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar e início da prestação da assistência ou 
internação domiciliar. 
3.2 Alta da Atenção domiciliar: ato que determina o encerramento da prestação de serviços de 
atenção domiciliar em função de: internação hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, a 
pedido do paciente e/ou responsável, óbito.  
3.3 Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, 
tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 
3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e 
continuadas desenvolvidas em domicílio. 
3.5 Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas 
necessidades e atividades da vida cotidiana.  
3.6 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar - EMAD: profissionais que compõem a 
equipe técnica da atenção domiciliar, com a função de prestar assistência clínico-terapêutica e 
psicossocial ao paciente em seu domicílio. 
3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela 
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade 
de tecnologia especializada. 
3.8 Plano de Atenção Domiciliar - PAD: documento que contempla um conjunto de medidas 
que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta e ou indireta na 
assistência a cada paciente em seu domicílio desde sua admissão até a alta.  
3.9 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo 
gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. 
3.10 Tempo de Permanência: período compreendido entre a data de admissão e a data de alta 
ou óbito do paciente. 
Condições Gerais 
O SAD deve possuir alvará expedido pelo órgão sanitário competente. 
O SAD deve possuir como responsável técnico um profissional de nível superior da área da 
saúde, habilitado junto ao respectivo conselho profissional. 
O SAD deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 
O SAD deve possuir um regimento interno que defina o tipo de atenção domiciliar prestada e 
as diretrizes básicas que norteiam seu funcionamento.  
O SAD deve elaborar manual e normas técnicas de procedimentos para a atenção domiciliar, 
de acordo com a especificidade da assistência a ser prestada. 
A atenção domiciliar deve ser indicada pelo profissional de saúde que acompanha o paciente. 
4.7 O profissional de saúde que acompanha o paciente deve encaminhar ao SAD relatório 
detalhado sobre as condições de saúde e doença do paciente contendo histórico, prescrições, 
exames e intercorrências. 
4.8 A equipe do SAD deve elaborar um Plano de Atenção Domiciliar - PAD. 
4.9 O PAD deve contemplar:  
4.9.1. a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 
4.9.2. requisitos de infra-estrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, 
materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de 
atividades dos profissionais e logística de atendimento; 
4.9.3. o tempo estimado de permanência do paciente no SAD considerando a evolução clínica, 
superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos 
e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 
4.9.4 a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. 
4.10 O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a 
gravidade do caso. 
4.10.1 A revisão do PAD deve conter data, assinatura do profissional de saúde que acompanha 
o paciente e do responsável técnico do SAD.  
4.11 O registro dos pacientes em atenção domiciliar e o PAD devem ser mantidos pelo SAD .  
4.12 O SAD deve manter um prontuário domiciliar com o registro de todas as atividades 
realizadas durante a atenção direta ao paciente, desde a indicação até a alta ou óbito do 
paciente.  
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4.12.1 O prontuário domiciliar deve conter identificação do paciente, prescrição e evolução 
multiprofissional, resultados de exames, descrição do fluxo de atendimento de Urgência e 
Emergência, telefones de contatos do SAD e orientações para chamados.  
4.12.2 O prontuário deve ser preenchido com letra legível e assinado por todos os profissionais 
envolvidos diretamente na assistência ao paciente.  
4.12.3 Após a alta ou óbito do paciente o prontuário deve ser arquivado na sede do SAD, 
conforme legislação vigente.  
4.12.4 O SAD deve garantir o fornecimento de cópia integral do prontuário quando solicitado 
pelo paciente ou pelos responsáveis legais. 
4.13 O SAD deve fornecer aos familiares dos pacientes e/ou cuidadores orientações verbais e 
escritas, em linguagem clara, sobre a assistência a ser prestada, desde a admissão até a alta. 
4.14 O SAD deve prover por meio de recursos próprios ou terceirizados, profissionais, 
equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com a modalidade de atenção prestada e 
o perfil clínico do paciente.  
4.15 O SAD deve observar, como critério de inclusão para a internação domiciliar, se o 
domicílio dos pacientes conta com suprimento de água potável, fornecimento de energia 
elétrica, meio de comunicação de fácil acesso, facilidade de acesso para veículos e ambiente 
com janela, específico para o paciente, com dimensões mínimas para um leito e equipamentos. 
4.16 O SAD deve controlar o abastecimento domiciliar de equipamentos, materiais e 
medicamentos conforme prescrição e necessidade de cada paciente, assim como meios para 
atendimento a solicitações emergenciais. 
4.17 O SAD deve assegurar o suporte técnico e a capacitação dos profissionais envolvidos na 
assistência ao paciente. 
4.18 O SAD deve estabelecer contrato formal, quando utilizar serviços terceirizados, sendo que 
estes devem ter obrigatoriamente Alvará Sanitário atualizado. 
4.19 O SAD deve elaborar e implementar um Programa de Prevenção e Controle de Infecções 
e Eventos Adversos (PCPIEA) visando a redução da incidência e da gravidade desses eventos. 
4.20 O SAD deve possuir sistema de comunicação que garanta o acionamento da equipe, 
serviços de retaguarda, apoio ou suporte logístico em caso de urgência e emergência. 
4.21 O SAD deve garantir aos pacientes que estão em regime de internação domiciliar, a 
remoção ou retorno à internação hospitalar nos casos de urgência e emergência. 
5 Condições Específicas 
5.1 O SAD deve assegurar os seguintes serviços básicos de retaguarda de acordo com a 
necessidade de cada paciente e conforme estabelecido no PAD:  
5.1.1 referência para atendimento de urgência e emergência e internação hospitalar 
formalmente estabelecida; 
5.1.2 referência ambulatorial para avaliações especializadas, realização de procedimentos 
específicos e acompanhamento pós alta. 
5.2 O SAD deve assegurar os seguintes suportes diagnósticos e terapêuticos de acordo com o 
PAD: 
5.2.1 exames laboratoriais, conforme RDC/ANVISA nº. 302 de 2005; 
5.2.2 exames radiológicos, conforme Portaria SVS/MS nº. 453 de 1998; 
5.2.3 exames por métodos gráficos; 
5.2.4 hemoterapia, conforme RDC/ANVISA nº. 153 de 2004;  
5.2.5 quimioterapia, conforme RDC/ANVISA nº. 220 de 2004;  
5.2.6 diálise, conforme RDC/ANVISA nº. 154, de 2004; 
5.2.6.1 na realização da hemodiálise o dialisador deve ser de uso único. 
5.2.7 assistência respiratória com oferta de equipamentos, materiais e gases medicinais 
compreendendo procedimentos de diferentes graus de complexidade; 
5.2.7.1 a ventilação mecânica invasiva só é permitida na modalidade de internação domiciliar 
com acompanhamento do profissional da Equipe Multiprofissional de Atenção domiciliar - 
EMAD; 
5.2.7.1.1 caso o equipamento seja acionado por energia elétrica o domicílio deve ser 
cadastrado na companhia de fornecimento de energia elétrica local; 
5.2.7.1.2 deve haver sistema alternativo de energia elétrica ligado ao equipamento com 
acionamento automático em no máximo 0,5 segundos;  
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5.2.7.2 quando houver instalação de sistema de suprimento de gases medicinais canalizada, 
esta deve estar de acordo com a NBR 12.188;  
5.2.7.3 O enchimento dos cilindros de gases medicinais não deve ser realizado no domicilio do 
paciente.  
5.2.8 Nutrição Parenteral conforme Portaria SVS/MS nº. 272 de 1998; 
5.2.8.1 compete a EMAD verificar e orientar as condições de conservação da nutrição seguindo 
as exigências do regulamento do item 5.2.8.  
6. Recursos humanos  
6.1 O SAD deve possuir EMAD que atenda ao seu perfil de demanda e ser dimensionada para 
o atendimento de cada paciente conforme o PAD. 
6.2 O SAD deve garantir educação permanente para a EMAD.  
6.2.1 As capacitações devem ser registradas contendo nome do responsável, especificação de 
conteúdo, lista de participantes assinada, data e tempo de duração das atividades. 
6.3 O SAD que mantiver em estoque medicamentos sujeitos ao controle especial deve contar 
com farmacêutico habilitado, conforme Portaria SVS/MS nº. 344 de 1998. 
6.3.1 caso o SAD esteja inserido em um serviço de saúde, pode contar com o apoio do 
profissional da farmácia do mesmo.  
6.4 O SAD deve garantir o fornecimento e orientar o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), conforme as atividades desenvolvidas.  
7. Infra-estrutura física 
7.1. O domicilio do paciente deve possibilitar a realização dos procedimentos prescritos no 
PAD. 
7.2 Infra-estrutura da Sede do SAD 
7.2.1 O SAD deve possuir infra-estrutura física conforme a RDC/ANVISA nº. 50 de 2002; com 
os seguintes ambientes:  
7.2.1.1 recepção; 
7.2.1.2 área de trabalho para a equipe administrativa com arquivo; 
7.2.1.3 área de trabalho para a EMAD; 
7.2.1.4 almoxarifado; 
7.2.1.5 instalações de conforto e higiene;  
7.2.2 O SAD que estiver inserido em um serviço de saúde pode compartilhar os ambientes 
descritos no item 7.3.1. 
8. Equipamentos, medicamentos e materiais 
8.1. O SAD deve prover equipamentos, medicamentos e materiais conforme definido no PAD. 
8.2 Os equipamentos, medicamentos e materiais devem estar regularizados junto à 
ANVISA/MS, conforme legislação vigente.  
8.3 O SAD deve possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade dos 
equipamentos, dos medicamentos e dos materiais.  
8.4 O transporte de equipamentos, medicamentos e materiais deve ser efetuado conforme 
orientação do fabricante, de forma a garantir sua integridade.  
8.5 Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente, conforme instruções do fabricante.  
8.6 O SAD deve garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e manter 
registros das mesmas. 
8.7 Para a instalação dos equipamentos no domicílio, o SAD deve:  
8.7.1 Verificar as condições de instalação conforme manual de operação do fabricante;  
8.7.2 Realizar os testes de funcionamento dos equipamentos; 
8.7.3 Orientar o paciente, os familiares e cuidadores quanto ao manuseio dos equipamentos e 
os riscos a eles associados. 
8.8 O SAD deve substituir prontamente os equipamentos com problemas de operação. 
8.9 O SAD deve fornecer baterias dos equipamentos de suporte a vida. 
9. Procedimentos de suporte técnico e logístico 
9.1 O SAD deve garantir a implantação das normas e rotinas de limpeza e desinfecção de 
artigos, superfícies e equipamentos utilizados diretamente na assistência ao paciente, sob 
supervisão do responsável pelo PCPIEA.  
9.2 O responsável técnico do SAD deve elaborar e implantar o plano de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde - PGRSS, conforme RDC/ANVISA nº. 306, de 2004. 
10. Avaliação da assistência domiciliar 
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10.1 Compete ao SAD a realização continuada de avaliação do desempenho e padrão de 
funcionamento global. 
10.2 A avaliação referida no item 10.1 deve ser realizada levando em conta os indicadores 
abaixo: 

(Número de óbitos de 
pacientes em internação 
domiciliar no mês / Todos 
os pacientes que receberam 
atenção na  

1 Taxa de mortalidade para a 
modalidade internação 
domiciliar 

modalidade internação 
domiciliar no mês) * 100 
[%] 

Mensal 

(Número de pacientes em 
atenção domiciliar que 
necessitaram de internação  

2 Taxa de internação após 
atenção domiciliar 

hospitalar no mês / Todos 
os pacientes que receberam 
atenção domiciliar no mês) 
*100 [%] 

Mensal 

(Número de pacientes em 
internação domiciliar com 
episódios de infecção no 
mês / Todos os pacientes 
que receberam  

3 Taxa de infecção para a 
modalidade internação 
domiciliar  

atenção na modalidade 
internação domiciliar no 
mês) *100 [%] 

Mensal 

(Número de pacientes em 
assistência domiciliar que 
receberam alta no mês /  

4 Taxa de alta da 
modalidade assistência 
domiciliar 

Todos os pacientes que 
receberam atenção na 
modalidade assistência 
domiciliar no mês) * 100 
[%] 

Mensal 

(Número de pacientes em 
internação domiciliar que 
receberam alta no mês / 
Todos os pacientes que 
receberam atenção  

5 Taxa de alta da 
modalidade internação 
domiciliar 

na modalidade internação 
domiciliar no mês) * 100 
[%] 

Mensal 

1 - Pacientes que receberam atenção domiciliar no mês: considerar o número de pacientes do dia 
15 de cada mês.  

 
10.3 O SAD deve encaminhar à Vigilância Sanitária local o consolidado dos indicadores do 
semestre anterior em todos os meses de janeiro e julho. 
10.4 O consolidado do município deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e o 
consolidado dos estados à ANVISA. 
11. Disposições transitórias  
11.1 O SAD já em funcionamento têm prazo máximo de 365 dias após a publicação, para se 
adequar aos disposições deste regulamento.  
11.2 Para o inicio ou reinicio das atividades os serviços devem atender na íntegra as 
disposições deste regulamento.  



 25

12. Referências Bibliográficas 
1 BRASIL. DECRETO N°. 77052, de 1976 - Dispõe sobre a fiscalização sanitária das 
condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas 
diretamente com a saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 1976. 
2 BRASIL. LEI N°. 6.437, 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece 
as sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1977. 
3 BRASIL, Ministério da Previdência Social. Idosos: Problemas e cuidados básicos. Brasília: 
MPAS/SAS, 1999. 
4 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 272, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico para fixar os 
requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral, constante do texto Anexo 
desta Portaria. 
5 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 344, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
6 BRASIL. PORTARIA SVS/MS nº. 453, de 1998 - Aprova o Regulamento Técnico que 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 
7 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 153, de 2004 - Determina o Regulamento Técnico para os 
procedimentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o 
armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus 
componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea. 
8 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 154, de 2004 - Estabelece o Regulamento Técnico para o 
funcionamento dos Serviços de Diálise. 

9 BRASIL. RDC/ANVISA nº. 220, de 2004 - Aprova o Regulamento Técnico de funcionamento 
dos Serviços de Terapia Antineoplásica. 



 26

ANEXO II 
 

 
 

 FORMULÁRIO PARA AGENDAMENTO DE VISITA DOMICILIAR: 
 
 
Data da solicitação: 
 
Nome do paciente: 
 
Idade:                                                                 Sexo: 
 
Motivo da solicitação: 

 
Sinais e sintomas atuais: 
 
Melhor horário para visita: 
 
Nome do cuidador (se houver): 
 
Endereço: 
 
Ponto de referência: 
 
Fone para contato 
 

 


