
 

 

 

 
 

PORTARIA IMPCG n. 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR - SAD E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DE CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 12 a 16, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto n. 
14.147, de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, 
em reunião realizada em 6 de fevereiro de 2020, 

 
RESOLVE: 
 

 
Art. 1º. O Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, criado pela Portaria IMPCG 

n. 6, de 23 junho de 2015, passa a ser regido pelas regras contidas no Anexo Único 
desta Portaria. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando o 

Anexo Único da Portaria n. 6, de 23 de junho de 2015. 
 
  

Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

Diretora-Presidente do IMPCG 
 
 
 
 

Publicada no Diário Oficial n. 5833, Suplemento I, de 18/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N. 3/2020 
 
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) 

 

I - INTRODUÇÃO 

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) integra os serviços básicos de assistência à 
saúde oferecidos pelo SERVIMED e compreende um conjunto de atividades de 
caráter ambulatorial, realizadas em ambiente domicíliar, por equipe multiprofissional, 
visando à recuperação da saúde do paciente, sem substituição das atribuições e 
competências do ambiente hospitalar.  

O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD é indicado para pacientes que, estando em 
estabilidade clínica, necessitam de cuidados mas não têm condições físicas de 
locomoção para uma unidade de saúde. 

II - OBJETIVOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD tem como objetivos: 
 
I – oferecer cuidados paliativos em domicílio, propiciando um tratamento 
personalizado e humanizado com a participação dos familiares do paciente, de forma 
a intensificar a melhoria do quadro clínico;  
II – promover a assistência domiciliar visando evitar reinternações e contribuir para a 
diminuição do risco de infecção hospitalar; 
III – acompanhar o tratamento e a evolução do quadro clínico do paciente, interagindo 
com a família e/ou cuidador; 
IV – buscar melhores resultados na assistência aos beneficiários e a sua família, 
otimizando o uso de métodos diagnósticos e terapêuticos, reduzindo custos e evitando 
a utilização de serviços de saúde com tecnologias desnecessárias; 
V – minimizar riscos de agravos, em situações relacionados com a recuperação pós-
operatória de grande porte; 
VI – estimular o paciente ao autocuidado, à autonomia e ao retorno de suas rotinas, 
na medida que suas condições permitam; 
VII – realizar o treinamento da pessoa da família ou cuidador para o auxílio ou 
realizaçao de procedimentos necessários à recuperação do paciente. 
 
III - CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DO PACIENTE NO SAD 

 
A prestação dos serviços do SAD é condicionada, cumulativamente, a: 
 
I – ser beneficiário do SERVIMED; 
II – possuir recomendação do médico assistente, constando o diagnóstico do paciente 
e a prescrição do tratamento a ser observado pela equipe multiprofissional; 
III – ter um cuidador hábil, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, responsável 
pelos cuidados necessários ao paciente e por seguir as orientações da equipe 
multiprofissional; 



 

 

IV – haver a 

concordância  expressa do 
paciente ou da família com as regras de atendimento do SAD; 
 
 
 
 
V – ser paciente: 
a) restrito ao leito ou que apresente incapacidade temporária de locomoção, 
invalidante ou terminal e necessidade de maior complexidade, que possa ser 
realizadas em domicílio; ou, 
b) com necessidade de suporte nutricional enteral, por via alternativa (Sonda 
Nasoenteral - SNE, Gastrostomia, Jejunostomia); ou, 
c) com feridas e úlceras, necessitando de curativos especializados; ou, 
d) com necessidade de oxigenoterapia; ou,  
e) com pós-operatório ortopédico recente, com necessidade de fisioterapia, pelo 
período de até 15 (quinze) dias, observando o limite de 03 (três) sessões semanais. 
 
IV -  IMPEDIMENTOS PARA INCLUSÃO DO PACIENTE NO SAD 
 
Não será realizado o atendimento através do SAD, nos seguintes casos: 
 
a) não preenchimento dos critérios para inclusão previstos no item III, deste 
Regulamento; 
b) recusa do atendimento pelo paciente (lucidez preservada) ou familiar responsável 
pelo paciente; 
c) paciente em pós-operatório imediato (24 horas iniciais); 
d) paciente com instabilidade do quadro clínico nas últimas 24 horas (oscilações dos 
sinais vitais e/ou alterações laboratoriais significativas). 
 
V -  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SAD 
 
Os serviços de assistência no âmbito do SAD serão prestados por profissionais e/ou 
empresas, devidamente habilitados, credenciados junto ao SERVIMED. 
 
O SAD será composto por equipe multiprofissional integrada por: 
a) Médico Visitador atuando como Clínico Geral; 

b) Enfermeiro; 

c) Técnico de Enfermagem; 

d) Nutricionista; 

e) Assistente Social. 

 

VI - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SAD 
 
a) Médico Visitador 
 

• Realizar visitas domiciliares, com periodicidade definida de acordo com a 
necessidade de cada paciente, que poderá variar conforme a situação clínica 
e/ou gravidade do caso; 

• Realizar a avalição do paciente, emitindo relatórios ou laudos sobre o estado 
de saúde; 



 

 

• Prescrever 
medicamentos ou exames complementares, quando estritamente necessário; 

• Orientar a equipe multiprofissional ou o cuidador sobre providências e cuidados 
a serem observados para melhor atendimento ao paciente; 
 

 
 
 
 

• Manter contato com o médico assistente para tratativas sobre o quadro clínico 
ou dignóstico do paciente; 

• Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente 
pela Equipe Multiprofissional. 
 

b) Enfermeiro 

• Acompanhar e dar andamento na conduta prescrita pelo médico assistente 
e/ou pelo médico visitador; 

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

• Treinar e orientar o cuidador/acompanhante do paciente sobre os cuidados 
necessários com o beneficiário; 

• Supervisionar o Técnico de Enfermagem; 

• Realizar procedimentos de enfermagem que requeiram maior complexidade 
técnica; 

• Orientar cuidados com o lixo orgânico no cuidado do paciente e do lixo 
domiciliar (separação, armazenamento e coleta); 

• Orientar e treinar o cuidador, envolvendo-o na realização de cuidados com o 
paciente, respeitando limites e potencialidades de cada um; 

• Estabelecer via de comunicação participativa com a família; 

• Dar alta dos cuidados da Enfermagem e registrar os atendimentos; 

• Emitir relatório sobre cada atendimento realizado; 

• Organizar e participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado 
trimestralmente pela Equipe Multiprofissional. 

 

c) Técnico de Enfermagem 

• Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências 
técnicas e legais; 

• Realizar procedimentos de enfermagem ao paciente domiciliado, dentro do 
planejamento de ações traçado pela equipe multiprofissional; 

• Aferir sinais vitais; 

• Realizar curativos; 

• Realizar glicemia e adotar as providências corretivas, quando necessário, 
conforme orientação do médico assistente; 

• Manter contato periódico com os demais membros da Equipe Multiprofissional 
e emitir relatório mensal sobre a evolução do paciente; 

• Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente 
pela Equipe Multiprofissional. 



 

 

 

d) 
Nutricionista 

• Acompanhar o estado nutricional dos pacientes domiciliados com sondas 
nasoenterais ou ostomias como via de alimentação; 

• Reavaliar o estado nutricional quando necessário e/ou por orientação médica;  
 

 
 
 

• Conscientizar e orientar a família e/ou cuidador sobre a dieta nutricional 
adequada às necessidades do paciente; 

• Emitir relatório sobre cada atendimento prestado ao paciente; 

• Participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado trimestralmente 
pela Equipe Multiprofissional. 

 

g) Assistente Social 

• Realizar visita domiciliar inicial para orientar e esclarecer quanto às regras de 
atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, no âmbito do 
SERVIMED, e obter a assinatura no Termo de Consentimento e Concordância; 

• Atender os pacientes e/ou familiares, utilizando instrumentos teórico-
metodológico no acolhimento; 

• Realizar visitas hospitalares, institucionais e domiciliares, visando acompanhar 
os procedimentos de desospitalização do paciente (retorno do paciente ao 
ambiente familiar) e a evolução do tratamento no ambiente domiciliar; 

• Planejar ações em conjunto com a Equipe Multiprofissional, com o objetivo de 
socializar a educação em saúde preventiva; 

• Informar, orientar e encaminhar a rede socioassistencial, quando necessário; 

• Emitir relatório sobre cada atendimento realizado; 

• Organizar e participar do Estudo de Caso dos pacientes, a ser realizado 
trimestralmente pela Equipe Multiprofissional. 

 
 
VII – DA SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PELO SAD 
 
Haverá a suspensão do Serviço de Atenção de Atenção Domiliciar nos casos de: 
 
a) perda da qualidade de beneficiário do SERVIMED; 
b) pedido escrito de suspensão do atendimento formulado pelo paciente ou seu 
responsável legal; 
c) descumprimento reiterado, pelo paciente ou seu responsável legal, das orientações 
técnicas da Equipe Multiprofissional ou das prescrições médicas;  
d) ausência de cuidador ou pessoa responsável pelo acompanhamento do paciente; 
e) conduta agressiva ou que coloque em risco a integridade física dos membros da 
Equipe Multiprofissional; 
f) reabilitação funcional ou parcial que possibilite ao paciente o autocuidado e/ou 
deslocamento para as clínicas de reabilitação; 



 

 

g) 

recomendação do médico 
assistente e/ou médico visitador; 
h) reiternação hospitalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• O paciente somente será admitido ou readmitido no SAD após parecer 

favorável do Médico Visitador, em conformidade com o respectivo Termo de 

Acolhimento do Pretenso Paciente Domiciliar; 

• Após a admissão, é imprescindível que o paciente ou o responsável por ele 
assine o Termo de Consentimento e Concordância com as regras do 
atendimento domiciliar; 

• Os atendimentos dos pacientes domiciliados serão registrados em prontuário 
próprio, que será mantido em arquivo; 

• O SAD não contempla atendimento pediátrico e/ou psiquiátrico;  

• Não se aplica o atendimento do SAD aos casos de urgência e emergência 
médica. 

• O SAD não fornece:  
o Medicamentos; 
o Alimentação de qualquer tipo, inclusive enteral; 
o Curativos especiais; 
o Mobiliários e equipamentos em geral; 
o Materiais em geral. 

• A aquisição dos produtos e materiais acima descritos deve ser realizada pelos 
familiares ou responsável pelo paciente;  

• O SAD não realiza o transporte ou remoção de pacientes, nem a coleta de 
materiais para exames;  

• O atendimento realizado pelo SAD será em dias úteis, de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e abrange exclusivamente o perímetro urbano do 
município de Campo Grande.  

 
 

IX- DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos relacionados ao atendimento domiciliar serão analisados e 

decididos pela Presidência do IMPCG, ouvida a Equipe Multiprofissional. 


