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ATO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO TRT5-SAÚDE, N. 03 DE OUTUBRO DE 2017

Regulamenta o Programa de Assistência Domiciliar
no âmbito do Programa de Assistência à Saúde do
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região – TRT5Saúde.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TRT5 – SAÚDE no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 50 e 51 do Regulamento do Programa de Assistência à
Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, considerando o decidido na Reunião do
Conselho Deliberativo do dia 19 de setembro de 2017
R E S O L V E:
Art. 1º – Regulamentar o Programa de Assistência Domiciliar destinado ao atendimento dos
beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
– TRT5-Saúde.
Art. 2º – O Programa compreende os serviços prestados sob a modalidade de Assistência Indireta
Dirigida e que se caracteriza pela continuidade da Internação hospitalar ou Atendimento
Domiciliar.
Art. 3º – O programa oferecerá duas modalidades de assistência:
I) Atendimento domiciliar (AD): caracterizado por visitas de profissionais de saúde ao
domicílio de pacientes em frequência variável para:
1. Execução de curativos;
2. Aplicação de medicamentos por via parenteral visando antecipação de alta hospitalar;
3. Assistência fisioterapêutica;
4. Assistência fonoaudiológica;
5. Assistência por nutricionista;
6. Assistência psicológica;
7. Visita médica e de enfermagem.
II) Internação domiciliar (ID): Modalidade de assistência caracterizada pela presença diária de
técnico de enfermagem no domicílio do assistido em regime de 24 horas ou fração (exemplo:
06 horas diárias, 12 horas diárias) além dos itens listados na alínea I.
Parágrafo Único. Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada em atenção
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domiciliar credenciada ao Programa TRT5-Saúde.
Art. 4º – São objetivos do Programa:
I - Oferecer assistência em saúde realizada por profissionais de saúde (médico, enfermeiro,
nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e técnico de enfermagem) no domicílio
para beneficiários que apresentem quadro clínico que se enquadre nos critérios de
atendimento do programa e para terapias constantes no rol de cobertura do TRT5-Saúde;
II - Favorecer a recuperação mais rápida do paciente em ambiente familiar;
III - Reduzir custos;
IV - Diminuir a frequência de internações hospitalares.
Art. 5º – São passíveis de cobertura os seguintes serviços e procedimentos:
I - Visita médica;
II - Supervisão e cuidados de enfermagem;
III - Fisioterapia;
IV - Fonoaudiologia;
V - Avaliação nutricional;
VI - Acompanhamento psicológico;
VII - Materiais necessários à realização dos procedimentos, mediante autorização prévia do
Plano;
VIII - Mobiliário e equipamentos conforme contrato acordado com os prestadores (somente
para a modalidade Internação Domiciliar);
IX - Ambulância em caso de urgência ou de necessidade de realização de exames em clínicas
(somente para a modalidade Internação Domiciliar);
X - Terapia de nutrição enteral e parenteral (somente para a modalidade Internação Domiciliar);
XI - Gasoterapia (somente para a modalidade Internação Domiciliar);
Parágrafo Único. Oxigenoterapia coberta mediante o uso de aparelhos concentradores de
oxigênio. O fornecimento de cilindro de oxigênio ocorrerá
excepcionalmente mediante fundamentação técnica que inviabilize o uso
do concentrador.
XII - Medicamentos parenterais prescritos pelo médico assistente da empresa prestadora de
assistência domiciliar, que estejam relacionados ao tratamento do quadro clínico que justifica a
atenção domiciliar e com previsão de cobertura pelo TRT5-Saúde.
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Art. 6º – A assistência prevista neste Programa de internação não inclui cobertura para os
seguintes materiais, serviços e procedimentos:
I - Massoterapia;
II - Alimentos, suplementos e nutrientes alimentares, com exceção da terapia nutricional enteral
e parenteral prevista na cobertura do programa;
III - Fraldas, objetos de uso pessoal e de higiene;
IV - Fornecimento de cuidador e acompanhante;
V - Medicamentos para uso oral.
Parágrafo único. Não se enquadra na cobertura deste programa o fornecimento de técnico de
enfermagem para atuação exclusiva nos cuidados de higiene ou
aspirações de vias aéreas.
Art. 7º – O paciente será admitido no Programa quando houver indicação médica e preencher os
critérios estabelecidos pelo programa.
Parágrafo Primeiro. O Atendimento Domiciliar será oferecido sempre de forma excepcional.
Parágrafo Segundo. É pré-requisito para a admissão neste programa a indicação de um
responsável pelo paciente e de um cuidador, que deverão ser informados
ao TRT5 Saúde.
Art. 8º – São critérios de elegibilidade para o Programa, os seguintes itens descritos a seguir:
I - Paciente com condição clínica que impõe estado de acamado ou restrito ao leito;
II - Paciente candidato a desospitalização mas com necessidade de continuidade de terapia
parenteral por tempo determinado, em domicílio, como alternativa à internação hospitalar;
III - Paciente com dependência parcial ou total de terceiros para atividades da vida diária que
se enquadre nos termos da tabela vigente do Nead (Núcleo Nacional das Empresas de
Serviços de Atenção Domiciliar) e que deverá ser caracterizada através de relatório detalhado
do médico assistente.
Parágrafo único. Para a internação domiciliar, a tabela Nead (disponível no site:
www.neadsaude.org.br) será utilizada para definição do regime de
assistência (seis, doze ou vinte e quatro horas).
Art. 9º – Para análise da inclusão neste Programa, o TRT5-Saúde deverá receber:
I - Relatório do quadro clínico atual e das necessidades do paciente, preenchido e subscrito
pelo médico que indicou a Assistência Domiciliar e que contemple ao menos um dos critérios
de elegibilidade especificados no artigo anterior;
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II - Termo de consentimento e adesão ao programa com indicação do responsável legal e do
cuidador.
Art. 10º – O TRT5-Saúde poderá indicar perito para realizar visita e análise técnica, para efeito de
decisão sobre a inclusão ou permanência do paciente no Programa.
Art. 11º – Após a avaliação técnica da auditória médica, o TRT5-Saúde decidirá sobre a inclusão
do paciente ao Programa de Assistência Domiciliar nos termos estabelecido neste Ato
Deliberativo.
Art. 12º – Aprovada a Assistência Domiciliar, a empresa credenciada ao Programa TRT5-Saúde
providenciará o plano individualizado, contendo:
I - Descrição das assistências clínicas terapêuticas necessárias à assistência ao paciente;
II - Indicação dos materiais, procedimentos e equipamentos necessários, bem como do período
de utilização e quantidades estimadas;
III - Programação de atendimento dos diversos profissionais envolvidos que inclua o número de
sessões ou de consultas previstas para o período do tratamento;
IV - Estimativa do tempo de permanência do paciente no programa de Assistência Domiciliar;
V - Orçamento discriminado e circunstanciado.
Parágrafo Único. O paciente ou responsável deverá estar ciente que à medida que haja a
estabilidade do quadro clínico e que se mostre desnecessária a prestação dos serviços por
profissionais de saúde em domicílio ocorrerá o desligamento parcial ou total do programa.
Art. 13º – Cessará a prescrição dos serviços e procedimentos, bem como o fornecimento de
materiais previstos neste Ato, quando se verificar:
I - Modificação do quadro clínico do paciente, já não estando presentes os critérios de
elegibilidade que fundamentaram a decisão pela assistência domiciliar;
II - Internação hospitalar;
III - Pedido do paciente ou do responsável legal;
IV - Indicação do médico assistente;
V - Término do período autorizado;
VI - Descumprimento das normas previstas neste Ato Deliberativo, inclusive por parte da
família.
Art.14º - O presente Ato não se aplica para execução nos municípios onde a prestação do serviço
de assistência domiciliar for de responsabilidade das operadoras de saúde com contratos de
reciprocidade com o TRT5-Saúde, ficando o atendimento sujeito as regras próprias das referidas
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operadoras contratadas.
Art. 15º – Os casos omissos e as dúvidas que não possam ser solucionados com base nas
Normas e Diretrizes de Atendimento do TRT5-Saúde e que não estejam contemplados no
presente Ato poderão ser submetidos à decisão pelo Conselho Deliberativo.
Art. 16º – Este Ato Deliberativo entra em vigor na data de sua publicação.
Salvador, 06 de outubro de 2017.

MARIA DE LOURDES LINHARES DE OLIVEIRA
Desembargadora Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TRT5 – Saúde.

TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Disponível em:<http://www.neadsaude.org.br
Disponibilizado no DJe TRT5 em 09.10.2017,
páginas 1-3, com publicação prevista para o 1º dia
útil subseqüente, nos termos da Lei 11.419/2006 e
RA TRT5 33/2007.
Redisponibilizado no DJe TRT5 em 10.10.2017,
páginas 1-8, em razão de erro material
(publicação do Anexo I - Glossário).
Redisponibilizado no DJe TRT5 em 11.10.2017,
páginas 4-6, em razão de erro material
(publicação do Anexo I – Glossário)
Silene Caldas, Chefe do Núcleo de Divulgação TRT5

Firmado por assinatura digital em 13/10/2017 11:20 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por SILENE BAHIA CALDAS. Confira a autenticidade deste documento
em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10117101301930336214.
Firmado por assinatura digital em 09/10/2017 13:05 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA. Confira a
autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação:
10117100901928163822.

Anexo I
Glossário
O Programa de Assistência Domiciliar do TRT5 Saúde tem por objetivo disponibilizar para os seus
beneficiários um conjunto de ações de saúde desenvolvidas em domicílio e fornecidos por equipe de
saúde específica para este fim. Para melhor compreensão do programa apresentamos alguns termos
utilizados na regulamentação do referido programa.

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. (RDC nº 11, ANVISA).

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. (RDC nº 11, ANVISA).

Assistência ou Atenção Domiciliar – nome genérico dado a qualquer serviço de saúde realizado no
domicílio do paciente por profissional habilitado. (NEAD, até 2006)

Assistência Domiciliar – conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e
continuadas, desenvolvidas em domicílio. (RDC nº 11, ANVISA)

Assistência Indireta Dirigida é a prestada por empresas e profissionais credenciados ao plano de
saúde. (Supremo Tribunal Federal ATO DELlBERATIVO nº27, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005)

Atenção Domiciliar – termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção,
tratamento de doenças e reabilitação, desenvolvidas em domicílio. (RDC nº 11, ANVISA)

Atendimento Domiciliar – nome dado à visita ou procedimento realizado no domicílio do paciente
por profissional habilitado na área de saúde, como alternativa ao atendimento ambulatorial. Pode
ser isolado ou periódico e é prestado à quem não necessite de hospitalização. (Nead, até 2006)

Cuidador – pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas
necessidades e atividades da vida cotidiana. (RDC nº 11, ANVISA)

Cuidador – é o indivíduo que presta cuidados ao enfermo sendo que pode ou não ter vínculo
familiar. Existem dois tipos de cuidadores: o formal e o informal (BRASIL, 1999b). O cuidador
formal é um profissional preparado em uma instituição de ensino para prestar cuidados no
domicílio, segundo as necessidades específicas do cliente (REJANE & CARLETTE, 1996); o
cuidador informal, no entanto, é um membro da família ou da comunidade que presta cuidado de
forma parcial ou integral.
Este indivíduo deve ser alfabetizado e possuir noções básicas sobre o cuidado do cliente e terá a
função de auxiliar e/ou realizar a atenção adequada às pessoas que apresentam limitações para as
atividades básicas e instrumentais da vida diária, estimulando a independência e respeitando a
autonomia destas (BRASIL, 1999b). http://conexaohomecare.com/o-que-e-home-care/o-cuidador/

Quem é o cuidador - Guia prático do cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 64 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)

A ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162,
que define o cuidador como alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições
especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida”. É a pessoa, da família ou da comunidade,
que presta cuidados à outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar
acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração.
Nesta perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o simples
acompanhamento das atividades diárias dos indivíduos, sejam eles saudáveis, enfermos e/ou
acamados, em situação de risco ou fragilidade, seja nos domicílios e/ou em qualquer tipo de
instituições na qual necessite de atenção ou cuidado diário.
A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as
atividades que ela não consiga fazer sozinha. Ressaltando sempre que não fazem parte da rotina do
cuidador, técnicas e procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas,
particularmente, na área de enfermagem.
Cabe ressaltar que nem sempre se pode escolher ser cuidador, principalmente quando a pessoa
cuidada é um familiar ou amigo. É fundamental termos a compreensão de se tratar de tarefa nobre,
porém complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios.

A seguir, algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador:
• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde.
• Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.
• Ajudar nos cuidados de higiene.
• Estimular e ajudar na alimentação.
• Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios físicos.
• Estimular atividades de lazer e ocupacionais.
• Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto.
• Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde.
• Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada.
• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e recuperação da
saúde dessa pessoa.
Fonte: www.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador_2ed.pdf

Cuidados Básicos – cuidados necessários para a manutenção da qualidade de vida, higiene,
alimentação e conforto do paciente, somados a alguns procedimentos simples que podem ser
aprendidos por leigos treinados por profissionais habilitados, dando autonomia ao paciente e/ou ao
seu cuidador. (Nead)

Desmame – nome dado à redução gradual da estrutura disponibilizada na atenção domiciliar, de
acordo com a evolução do plano terapêutico previamente acordado, até a alta. (Nead)

Internação Domiciliar – nome dado ao serviço prestado no domicílio do paciente, em substituição
ou alternativo à hospitalização, por equipe técnica habilitada e multiprofissional, com estrutura
logística de apoio e integrado a um programa específico com essa finalidade. O serviço é realizado
por instituição médica de assistência domiciliar registrada no Conselho Regional de Medicina e,
obrigatoriamente, deve ser coordenado e supervisionado por médico. (Nead, até 2006)

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. (RDC nº 11, ANVISA).

Médico Assistente ou Titular – é o médico que já acompanha o caso do paciente,
ambulatorialmente ou em sua hospitalização. (Nead)

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. (RDC nº 11, ANVISA)

Tempo de Permanência – período compreendido entre a data de admissão e a data de alta ou óbito
do paciente. (RDC nº 11, ANVISA) . Fonte: http://www.neadsaude.org.br/glossario.php.

