
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  

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:  

Nº.  Indicador  Fórmula e Unidade  Freqüência de 

Produção  

1  Taxa de mortalidade 

para a modalidade 

internação domiciliar  

(Número de óbitos de 

pacientes em internação 

domiciliar no mês / Todos 

os pacientes que 

receberam atenção na   

Mensal  

modalidade internação 

domiciliar no mês) * 100 

[%]  

2  Taxa de internação após (Número de pacientes em Mensal  



atenção domiciliar  atenção domiciliar que 

necessitaram de 

internação   

hospitalar no mês / Todos 

os pacientes que 

receberam atenção 

domiciliar no mês) *100 

[%]  

3  Taxa de infecção para a 

modalidade internação 

domiciliar   

(Número de pacientes em 

internação domiciliar com 

episódios de infecção no 

mês / Todos os pacientes 

que receberam   

Mensal  

atenção na modalidade 

internação domiciliar no 

mês) *100 [%]  

4  Taxa de alta da 

modalidade assistência 

domiciliar  

(Número de pacientes em 

assistência domiciliar que 

receberam alta no mês /   

Mensal  

Todos os pacientes que 

receberam atenção na 

modalidade assistência 

domiciliar no mês) * 100 

[%]  

5  Taxa de alta da 

modalidade internação 

domiciliar  

(Número de pacientes em 

internação domiciliar que 

receberam alta no mês / 

Todos os pacientes que 

receberam atenção   

Mensal  

na modalidade internação 

domiciliar no mês) * 100 

[%]  

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 
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