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O programa de Atendimento Domiciliar (A.D.) da Unimed
Santa Bárbara d’Oeste e Americana tem como objetivo
transferir para o domicílio do paciente todos os cuidados
oferecidos no hospital, disponibilizando as circunstâncias
ideais para a continuidade do tratamento em casa, sem
perda da qualidade e efetividade. Tudo embasado nas
normas estabelecidas pela RDC n° 11 de 26/01/2006.
O A.D. é um benefício oferecido pela Unimed, uma vez que
este tipo de atendimento não tem cobertura contratual, de
acordo com a Agência Nacional de Saúde – ANS.
Cada solicitação é avaliada particularmente, seguindo critérios rigorosos
para a desospitalização e/ou a necessidade de procedimentos pontuais como:
suporte medicamentoso via endovenosa (antibiótico), curativos, orientações
de enfermagem, entre outras atividades da equipe multiprofi ssional.
O atendimento segue os princípios da continuidade do cuidado com caráter
educativo, respeitando sempre os valores familiares. O A.D. é dividido nas
seguintes modalidades:

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
Atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. Ex.: monitoramento
de crônicos acamados, curativos, antibioticoterapia endovenosa, oxigenoterapia e atendimentos da equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista).

INTERNAÇÃO DOMICILIAR
Atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico
mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada como, por exemplo, ventilação mecânica.

O A.D. varia de acordo com a complexidade do cuidado a ser concedido e os
protocolos internos do programa.
Os critérios de inclusão/utilização de qualquer benefi ciário Unimed elegível,
ou seja, que atende os princípios do programa, seja este em internação hospitalar ou através de indicação via ambulatorial, são:

• O paciente deve residir na área de abrangência da Unimed Santa Bárbara
d’Oeste e Americana, além da residência atender, no mínimo, as necessidades
básicas de higiene e acesso;

• As mensalidades do plano de saúde Unimed devem estar regularizadas;
• O paciente deve ter um cuidador efetivo 24 horas por dia, independentemente de ser familiar ou cuidador contratado pela família;
• A família deve assinar o termo de compromisso e responsabilidade, mostrando-se ciente e de acordo com o programa proposto pelo A.D.;
• O paciente deve preencher os critérios estabelecidos na Tabela de Elegibilidade.

Entenda o fluxo de atendimento
do programa e tire suas dúvidas:
Solicitação
Médica

Conferência
Cadastral

Avaliações

Beneficiário
Elegível

- Serviço Social
- Enfermeiro
- Coordenação

* PAD - Programa de Atendimento Domiciliar

Aceitação da
proposta do PAD*

Termo
de Adesão e
Responsabilidade
assinado pelo
responsável

Elaboração
do PAD*

Término do
Programa/Alta

- Administrativa
- Melhora ou Cura
- Internação
Hospitalar
- Óbito

