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A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR À LUZ DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA 

 

RESUMO: A assistência domiciliar no Brasil é uma modalidade de atenção domiciliar ofertada pela saúde 

pública brasileira com o objetivo de atender de forma racional e humanitária à população que precisa de 

assistência à saúde, mas pode ser mantida em suas residências com os cuidados e conforto necessários para que 

se recupere ou até mesmo possua uma morte digna. O presente trabalho é desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica na literatura nacional e internacional, tendo como objetivo conceituar a assistência domiciliar, 

investigar através de um breve histórico a evolução do sistema de assistência domiciliar no Brasil, com base na 

legislação aplicável e analisar as principais características do Programa Melhor em Casa, do Ministério da 

Saúde, como forma da saúde pública legitimar a assistência domiciliar para as pessoas que precisam deste 

serviço fundamental. 

 
Palavras-chave: Assistência domiciliar. Saúde Pública. Melhor em Casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O atendimento domiciliar foi durante muitas décadas a única forma de atendimento 

médico que alguns poucos privilegiados possuíam. Os médicos compartilhavam da vida dos 

pacientes participando dos momentos importantes como festas, nascimentos, doenças e morte, 

como também conheciam os segredos das famílias (BRASIL, 2003).  

Os hospitais eram instituições filantrópicas, normalmente religiosas (católicas), onde 

freiras, padres e alguns leigos adeptos à caridade atendiam os indigentes e aqueles 

desamparados que não possuíam família que pudesse cuidá-los na doença ou ampará-los no 

momento da morte (CHAVES, 2004). Conforme esclarece Foucault (2004, p. 99) “o hospital 

como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente nova, que data do final do século 

XVIII”.  

O desenvolvimento de exames e técnicas para o diagnóstico e tratamento converteu os 

hospitais em centros de atendimento para os problemas de saúde deixando para trás o 

atendimento domiciliar. Porém, nas últimas décadas a necessidade de atendimento domiciliar 

voltou ao cenário mundial, devido à economia e pelo aumento de doenças crônicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) indica que o atendimento domiciliar é 

uma forma de assistência programada que leva ao domicílio do paciente, os cuidados e 

atenções biopsicossociais e espirituais. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a realidade da assistência domiciliar à luz da 

saúde pública, no Brasil, na atualidade e, sua importância, através do histórico e evolução, 

legislação aplicável e do Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, tendo como base 

a pesquisa bibliográfica na literatura nacional e internacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 

 

De acordo com a Resolução RDC n. 11 de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2006) atenção domiciliar é “um termo genérico que 

envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação 

desenvolvidas em domicílio” e assistência domiciliar é “o conjunto de atividades de caráter 

ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio”. 



A Organização Mundial a Saúde (apud Lopes, 2003) 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, a função e a saúde das pessoas num 

nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. Serviços de assistência 

domiciliar podem ser classificados nas categorias de preventivos, terapêuticos, 

reabilitadores, acompanhamento por longo tempo e cuidados paliativos (OMS apud 

Lopes, 2003). 

 

Corroborando esclarece Minchilo (2010) que a assistência domiciliar na realidade 

brasileira abrange diversas populações e adapta-se a diferentes modelos possuindo um amplo 

alcance desde a prevenção até os cuidados paliativos, sendo necessário, portanto, permanente 

atualização dos profissionais envolvidos, que gerenciem de forma adequada os recursos e 

estratégias disponíveis. 

Complementando, dados do Ministério da Saúde (2014) indicam que, nas últimas 

décadas houve uma mudança no perfil demográfico e epidemiológico dos brasileiros, cujos 

aspectos mais destacados são: a diminuição da fertilidade, a maior sobrevivência de lesados 

medulares e de acidentes vasculares, outras doenças crônico-degenerativas e agravos 

incapacitantes, aumentando a demanda por assistência à saúde. O envelhecimento também é 

um fator a ser ponderado, haja vista a vulnerabilidade que implica, com agravamento do 

estado de saúde, maior dependência e consequentemente, menor autonomia por perdas físicas, 

psíquicas e sociais. Todo este panorama exige da saúde pública, políticas capazes de abarcar 

toda esta realidade com modalidades de assistência, adaptáveis às necessidades. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO NORMATIVA DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DA SAÚDE PÚBLICA 

NO BRASIL 

 

De acordo com Finkelman (2002) a evolução das políticas de saúde no Brasil 

direcionadas à assistência domiciliar possui as seguintes bases legais e evolução: 

• 1923 - Através da promulgação da Lei n. 4.682 de 24 de janeiro, foi instituído o 

primeiro seguro social através do sistema de Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPs) que atendia apenas os ferroviários, marítimos e estivadores. Em 1932 

existiam 140 CAPs que possuíam natureza previdenciária, assistência médica e 



fornecimento de medicamento, porém como não eram regulamentadas, ou seja, 

cada uma oferecia planos e benefícios diferentes a seus segurados conforme o 

segmento dos trabalhadores; 

• 1926 – Para substituir o sistema diversificado e sem regulamentação das CAPs 

foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), que agrupavam os 

trabalhadores de um determinado ofício ou setor de atividade. O primeiro deles foi 

o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) e o 

último foi o Instituto de Previdência e Assistência dos Ferroviários e Empregados 

em Serviços Públicos (IAPFESP), em 1953; 

• 1949 – Surge o atendimento médico domiciliar, até então inexistente no setor 

público, através da criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de 

Urgência (SAMDU), cujo financiamento era consorciado entre todos os IAPs e o 

atendimento era universal, limitado aos casos de urgência. Era um serviço ligado ao 

Ministério do Trabalho e no ano 1967 foi incorporado pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) que prestava assistência à saúde dos associados, 

exigindo do Estado a construção de unidades de atendimento ambulatorial e 

hospitalar e a contratação de serviços privados nos centros urbanos onde se 

encontravam a maioria dos seus beneficiários, ou seja, apenas os trabalhadores 

formais, aqueles de “carteira assinada”, não possuindo caráter universal. O Hospital 

do Servidor Público Federal de São Paulo que pertence ao Instituto de Assistência 

ao Servidor Público Estadual desde o ano de 1967 possui o serviço de assistência 

domiciliar a pacientes crônicos (STELMAKE; NOGUEIRA, 2010). Conforme 

indica Souza (2002), nesta época os brasileiros estavam divididos da seguinte 

forma com relação à assistência à saúde: os que podiam pagar para ter atenção 

médica, os que eram beneficiários do INAMPS e os que não eram beneficiários e 

nem podiam pagar por atenção médica privada, ou seja, os que não tinham 

condições de ter acesso à saúde pública e nem privada; 

• 1988 – Foi promulgada a nova Carta Constitucional e, na Seção II trata da Saúde 

dispondo, em seus artigos 196 e 198, in verbis: 

 

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 



Art. 198 – As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

 

• 1990 – Foi dado o primeiro passo para o cumprimento do mandamento 

constitucional através do Decreto n. 99.060, de 7 de março de 1990, que vinculava 

o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) ao 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1990). Tal Decreto foi revogado pelo Decreto de 5 

de setembro de 1991 (BRASIL, 1991); 

• 1990 – no mesmo ano a Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, cumprindo 

também com o mandamento constitucional “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990), instituiu o 

Sistema Único de Saúde, conforme o Título II – Do Sistema Único de Saúde, artigo 

4º, in verbis: 

 

Art. 4º - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 1990). 

 

O Capítulo II dispõe sobre os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em cumprimento do artigo 198, da Constituição Federal, da seguinte forma, 

no artigo 7º e o inciso I, in verbis: 

 

Art. 7° - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência (BRASIL, 1990). [grifo nosso] 

 

• 2002 - O Capítulo VI, artigo 19-I e seus parágrafos foram incluídos pela Lei n. 

10.424, de 2002, que dispõe e regulamenta a Assistência Domiciliar no Sistema 

Único de Saúde (SUS), in verbis: 

 

Art. 19-I – São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento 

domiciliar e a internação domiciliar. 



§ 1º - Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares 

incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao 

cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

§ 2º - O atendimento e a internação domiciliares serão por equipes multidisciplinares 

que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

§ 3º - O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 

indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família 

(BRASIL, 2002). 

 

• 2011 – a Lei n. 12.401 de 28 de abril de 2011, altera a Lei n. 8.080 de 1990 

dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), acrescentando o Capítulo VIII, Da 

Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologia em Saúde, cujo artigo 19-

M, inciso II, refere-se também à assistência domiciliar, in verbis: 

 

Art. 19-M – A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I 

do art. 6º consiste em: 

I – [...] 

II – Oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e 

hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de 

Saúde – SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou 

contratado (BRASIL, 2011). 

 

• 2006 – A Resolução RDC n. 11 de 26 de janeiro de 2006, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção 

Domiciliar; 

• 2011 – a Portaria n. 2.029 de 24 de agosto de 2011, que instituiu a Atenção 

Domiciliar, foi substituída pela Portaria n. 2.527 de 27 de outubro de 2011, que foi 

substituída pela Portaria n. 963 de 27 de maio de 2013; 

• 2013 – a Portaria n. 963, de 27 de maio de 2013, do Ministério da Saúde, redefine a 

Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o 

artigo 2° e incisos, 3° e 4°, in verbis: 

 

Art. 2° - Para efeito desta Portaria considera-se: 

I – Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou 

complementar às já existentes, caracterizadas por um conjunto de ações de 

promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em 

domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção 

à saúde; 

II – Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – serviço substitutivo ou complementar à 

internação hospitalar ou atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento 

e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) 

e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP); e 



III – Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada para 

auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. 

Art. 3° - A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de 

trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 

ambulatorial, nos serviços de urgência e emergência e hospitalar, com vistas à 

redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de 

permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a 

desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. 

Art. 4° - A Atenção Domiciliar é um dos componentes da Rede de Atenção às 

Urgências e será estruturada e integrada aos outros componentes e à Rede de 

Atenção à Saúde, a partir dos Planos de Ação, conforme estabelecido na Portaria n. 

1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011 (BRASIL, 2013). 

 

A Portaria também dispõe sobre: as diretrizes, a organização da Atenção 

Domiciliar, as modalidades da Atenção Domiciliar, a habilitação do SAD e o 

financiamento; 

• 2013 – A Portaria n. 1.208 de 18 de junho de 2013, do Ministério da Saúde, dispõe 

sobre a integração do Programa Melhor em Casa (Atenção Domiciliar no âmbito do 

SUS) com o Programa SOS Emergências, ambos inseridos na Rede de Atenção às 

Urgências; 

• 2015 – A Portaria n. 811, de 19 de junho de 2015, do Ministério da Saúde, habilita 

estabelecimentos de saúde contemplados com Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD); 

• 2017 – a Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério 

da Saúde, consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) nos artigos 531 a 564, da seguinte forma: Atendimento e 

Internação Domiciliar, Indicação e Organização da Atenção Domiciliar, Indicação e 

Modalidades de Atenção Domiciliar, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), 

Funcionamento do SAD, Requisitos e Fluxos para Habilitação do SAD, Conteúdo e 

Fluxo do Projeto para Criação ou Ampliação do SAD. 

Conforme o Manual de Monitoramento e Avaliação, Programa Melhor em Casa 

(2016), apesar de toda a legislação disposta, a “Atenção Domiciliar como modalidade de 

cuidado do SUS” não possuía um sistema de informações e mensuração de parâmetros, de 

qualidade, prejudicando desta forma, seu desenvolvimento e o aproveitamento dos 

beneficiários. Desde o ano 2016 o panorama foi modificado apresentando um sistema mais 

efetivo de informações, para o desenvolvimento do processo de trabalho, da Atenção 

Domiciliar, atendendo de forma mais ampliada e eficiente os beneficiários do Programa. 

 

2.3 PROGRAMA MELHOR EM CASA 



 

Conforme indica o Ministério da Saúde (2019) o Programa Melhor em Casa é: 

 

um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou 

definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda 

para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais 

indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa a proporcionar ao paciente 

um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações 

desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar 
(BRASIL, 2019). 

 

Os princípios universais do Programa são: universalidade, acessibilidade ao sistema, 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação 

social, conforme indica o Caderno de Atenção Domiciliar do SUS do ano 2012 (BRASIL, 

2012). Com base nestes princípios, a equipe profissional da AD cria um vínculo com o 

paciente e sua família, ou seja, com o sujeito que requer atenção especial e não com uma 

instituição, compreendendo e adequando-se à realidade e à necessidade de cada paciente, 

visando seu bem-estar, sua reabilitação e recuperação. 

O atendimento do Programa é realizado por equipes multidisciplinares como: médicos, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, nutricionistas, 

psicólogos, entre outros e cada equipe pode atender até 60 pacientes de forma simultânea. A 

Figura 1 ilustra a logomarca do Programa Melhor em Casa (MINISTÉRIO DA SAÙDE, 

2019). 

 

 

 

 

Figura 1 – Programa Melhor em Casa 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2019. 



 

Os maiores benefícios do Programa Melhor em Casa, conforme a Cartilha 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde (2016) são: 

a) atendimento humanizado, no lar, próximo da família de pacientes com agravos de 

saúde, ampliando e melhorando a assistência no SUS; 

b) recuperação mais rápida e efetiva de doenças devido a assistência adequada aliada 

ao aconchego do lar e ao carinho da família; 

c) redução de riscos de contaminação e infecção em pacientes que foram submetidos 

a cirurgias; 

d) liberação de leitos hospitalares maximizando a gestão para melhor atendimento 

dos serviços de urgência dos hospitais. 

 Apesar dos benefícios acima elencados, o Caderno de Atenção Domiciliar (AD) do 

Ministério da Saúde (2012) indica que o “eixo central” da Atenção Domiciliar (AD) é a 

“desospitalização” que implica em fatores relevantes para o atendimento à saúde do SUS, 

com base nos princípios que o orientam que são: acesso, acolhimento e humanização, da 

seguinte forma: 

a) processo continuado de atenção no domicílio acelerando a alta hospitalar; 

b) minimiza intercorrências clínicas; 

c) reduz o risco e o número de pacientes com infecções hospitalares, especialmente 

em idosos; 

d) suporte emocional para pacientes em estado grave ou terminal; 

e) institui o papel do cuidador (pessoa com vínculo emocional com o paciente) que é 

o responsável pelo cuidado do paciente juntamente com os profissionais de saúde; 

f) autonomia para o paciente. 

Tendo por base os princípios e os objetivos da Atenção Domiciliar o plano de atenção 

individual é elaborado através de discussões e planejamento da equipe, conforme as 

características de cada paciente e as “especificidades técnicas, socioculturais” e familiares, 

conforme instruiu o Caderno de Atenção Domiciliar (2012). 

O primeiro passo é a identificação do paciente que ingressará no programa. 

O segundo passo é a classificação do paciente na modalidade de AD, ou seja: 

• AD 1 – atenção básica – pacientes compensados/controlados e com dificuldade ou 

impossibilidade de locomoção à unidade de saúde e/ou pacientes com cuidados de 

menor intensidade (recuperação nutricional, por exemplo, demandando visitas 

menos frequentes); 



• AD 2 – melhor em casa (SAD) – pacientes com dificuldade ou impossibilidade de 

locomoção à unidade de saúde, maior frequência de cuidado, acompanhamento 

contínuo, cuidados maior que a capacidade da rede básica. 

• AD 3 – semelhante à AD 2, porém utilizam equipamentos específicos, em situação 

de complexidade e pouca possibilidade de alta dos cuidados domiciliares 

Quando o paciente é classificado em AD 2 ou AD 3 a equipe deve acionar a Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) de sua área para elaboração do projeto 

terapêutico, como também a Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP). As equipes 

multiprofissionais devem possuir fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogo, 

enfermeiros, psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional, e, nenhum dos profissionais 

pode ter carga horária inferior a 20 horas de trabalho. 

O terceiro passo consiste em elaborar o plano de cuidados/ projeto terapêutico ou 

ainda Projeto Terapêutico Singular (PTS) em casos de maior complexidade para cada um dos 

pacientes. Tais projetos devem conter: condutas, serviços, equipamentos, periodicidade de 

visitas, previsão do tempo de permanência do paciente no programa, a atuação de cada um 

dos mebros do programa e o profissional de referência ou responsável pela coordenação do 

tratamento de cada paciente. A família deve participar de parte do PTS, de forma que o 

atendimento seja “integrado, dinâmico, flexível e adaptável ao domicílio”. 

Todas as ações devem estar documentadas no prontuário domiciliar para o 

conhecimento de toda a equipe e também do cuidador e dos familiares. 

O Caderno de Atenção Domiciliar (2012) indica também, quais são as atribuições da 

equipe de saúde no domicílio, na atenção básica: 

 

• respeitar os princípios da assistência domiciliar, buscando estratégias para 

aprimorá-los; 

• compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção e 

recuperação de sua saúde e visualizá-lo como agente corresponsável pelo 

processo de equilíbrio entre a relação saúde-doença; 

• coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação para a saúde; 

• fornecer esclarecimentos e orientações à família; 

• monitorizar o estado de saúde do usuário, facilitando a comunicaçã entre família 

e equipe; 

• desenvolver grupos de suporte com os cuidadores;  

• realizar reuniões com usuário e família para planejamento e avaliação da AD; 

• otimizar a realização do plano assistencial; 

• fazer abordagem familiar, considerando o contexto socioeconômico e cultural 

em que a família se insere; 

• garantir o registro no prontuário domiciliar e da família na unidade de saúde; 

• orientar a família sobre sinais de gravidade e condutas a serem adotadas; 

• dar apoio à família tanto para o desligamento após a alta da AD, quanto para o 

caso de óbito dos usuários; 



• avaliar a condição e infraestrutura física do domicílio; 

• acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela equipe e 

família; 

• pactuar concordância da família para AD; 

• buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos ao usuário da AD; 

• trabalhar as relações familiares na busca pela harmonia, otimizando ações para 

um ambiente familiar terapêutico; 

• solicitar avaliação da equipe de referência, após discussão de caso; 

• dar apoio emocional; 

• orientar cuidados de higiene geral com o corpo, alimentos, ambiente e água 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
 

Por derradeiro, cabe ressaltar que a Atenção Domiciliar (AD), de acordo com a 

literatura especializada e estudos elaborados pelo SUS, não reduz custos, mas otimiza os 

recursos, haja vista que os leitos dos hospitais, quando são desocupados por um paciente que 

ingressará no Programa Melhor em Casa, imediatamente é ocupado por outro paciente que 

necessita desta modalidade de atenção. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir dos dados estudados e informados durante o XIV Simpósio Brasileiro de 

Atenção Domiciliar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mês de setembro do ano 2018, 

pode-se obter o seguinte panorama:  

a) utilização do SUS: 

• mais de 70% da população brasileira utiliza o sistema público de saúde; 

• 160 milhões de pessoas dependem apenas do SUS; 

• 3,9 bilhões de procedimentos ambulatoriais; 

• 1,4 bilhões de consultas/atendimentos; 

• 11,6 milhões de internações; 

• 899,6 milhões de exames. 

b) estrutura do SUS no ano 2018: 

• 606 Unidades de Pronto Atendimento (UPA); 

• 42.952 Unidades Básicas de Saúde (USB); 

• 1.355 Hospitais Psiquiátricos; 

• 2.561 CAPS; 

• 331.767 leitos SUS; 

• 43.003 equipes de Saúde da Família 

• 1.034 equipes de Atenção Domiciliar; 



• 3.337 ambulâncias do SAMU; 

• 138 consultórios na rua; 

• 220 bancos de leite humanos e 198 postos de coleta. 

c) diagnósticos dos brasileiros: 

• 54% dos brasileiros com excesso de peso; 

• 18,9% de adultos obesos; 

• 46% da população brasileira não pratica atividade física pelo menos 150 

minutos por semana; 

• 29,3 milhões de brasileiros são idosos, ou seja, 14,3% da população. No ano 

2030, serão 41,5 milhões de idosos, correspondendo a 18% da população; 

• 68% de todas as mortes no ano 2016 corresponderam a Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis. 

Na organização e gestão, os resultados indicam que na Atenção Básica do SUS é 

possível resolver 80% dos agravos de saúde da população; a informatização reduz o tempo 

de espera do paciente maximizando a eficiência do serviço, estando informatizadas 18.913 

UBS contando com Prontuário Eletrônico do Paciente. 

Além dos dados relacionados à atuação do SUS em suas diversas modalidades, há 

programas e projetos de prevenção de doenças, em parcerias formadas pelo Ministério da 

Saúde com a indústria alimentícia, principalmente, como é o caso da rotulagem nutricional 

dos produtos alimentícios, a redução de sódio de alimentos processados e ultraprocessados, 

já implantados e o mesmo programa de redução de açúcares e de gorduras trans nos 

alimentos industrializados, para o ano 2019. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Atenção Domiciliar na Rede de Atenção à Saúde, através do Programa Melhor em 

Casa foi instituído no ano 2011e é adequado conforme a necessidade de cada paciente, entre 

as modalidades oferecidas que determinarão a periodicidade de visitas, a intensidade do 

cuidado multiprofissional e a necessidade de equipamentos. 

Os objetivos principais do Programa Melhor em Casa são: a redução do período de 

permanência nos hospitais, desinstitualizando o atendimento, a humanização da atenção à 

saúde dando autonomia aos usuários do sistema de saúde e otimização dos recursos 

financeiros da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 



No ano 2018 são 1.034 equipes sendo 663 EMAD (médico, enfermeiro, 

auxiliar/técnica de enfermagem, fisioterapeuta ou assistente social) e 371 EMAP (pelo menos 

3 profissionais escolhidos entre assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, 

odontólogo, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional compondo equipe de no mínimo 

90 horas). 

Conforme pesquisa realizada ´pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) e o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), entre os meses 

de janeiro a agosto de 2018, o Programa Melhor em Casa está presente em 25 estados, 381 

municípios, atende a 27% da população brasileira, ou seja, 56,6 milhões de pessoas e, 

conforme a 3ª Pesquisa de Satisfação, no ano 2017, 92,7% dos pacientes expressaram 

aprovação com o Programa Melhor em Casa. 

Ainda conforme a pesquisa acima mencionada, no ano 2018, 1,3 milhões de 

atendimentos foram realizados, com média de 45 pessoas atendidas por mês, restando 

demonstrado também que a população que mais utiliza o Programa é idosa, ou seja, 39,83% 

de pessoas entre 60 e 79 anos e 27% maiores de 80 anos. 

A previsão de desenvolvimento e ampliação do serviço é uma realidade, haja vista o 

Ministério da Saúde ter previsão de investimentos em equipamentos, tecnologia, 

medicamentos, treinamento, pesquisas, insumos e telerregulação, com o objetivo de 

maximizar e otimizar o atendimento já existente, entregando ao usuário um atendimento de 

ponta e humanizado apesar de público. 
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