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SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DO CUIDADO NA REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO SUS  
(SI GESCAD) - RESUMO EXECUTIVO 
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2-APRESENTAÇÃO 
O Sistema de Informação para Gestão do Cuidado na Rede de Atenção Domiciliar’, SI GESCAD, subsidia a 
coordenação e a continuidade do cuidado aos usuários na Rede de Atenção Domiciliar do SUS (RAD-SUS), 
pelas equipes de saúde previstas na portaria Nº 2.527/2011, que redefine essa modalidade de atenção no 
Sistema Único de Saúde do Brasil, e do setor de saúde suplementar. A gestão do cuidado ao usuário, 
mediante o monitoramento das variáveis mais significativamente associadas à classificação do tipo de AD, é 
o foco do sistema, totalmente disponibilizado via web, traduzido nas ferramentas de cadastro, de Registro 
Eletrônico de Saúde (RES), de classificação do tipo de AD, de agenda da equipe, de Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e de condutas terapêuticas dos demais profissionais de saúde. 
 
3-GESTÃO DO CUIDADO NA REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR: O gerenciamento do cuidado aos usuários na 
RAD/SUS, pelas equipes de atenção básica (EAB), Equipes Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), 
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) e demais denominações das equipes da atenção domiciliar do 
setor público e privado, é realizado por meio do monitoramento de variáveis associadas ao tipo de atenção 
domiciliar (AD) do usuário, considerando o contexto sócio-familiar e a situação do cuidador.  
 
4- ESTRUTURA DO GESCAD: O sistema conta com um módulo inicial para cadastramento das equipes de 
saúde, das unidades de saúde e dos usuários em AD por região, município e UF. Em seguida, têm-se o 
módulo de atendimento que facilita a gestão do cuidado ao usuário em AD na RAD, conforme quadro 1. 

Quadro 1- Descrição das etapas e produtos do SI GESCAD 

ETAPAS DO GESCAD PRODUTOS 

a- Etapa Diagnóstica: Avaliação do 
contexto sócio-familiar, da anamnese 
e da clínica do usuário em AD, com a 
classificação do tipo de AD (AD1, AD2 
e AD3) necessário segundo critérios 
da portaria 2527/2011. 

1-Ficha clínica com a anamnese e clínica do usuário, com a 
situação sócio-familiar e do cuidador 
2-Classificação do tipo de AD pelos critérios da portaria;  
2- Situação das variáveis associadas ao tipo de AD 2, a serem 
monitorados  pelas equipes;  
3-Agenda dos profissionais;  

b-Etapa Gestão do Cuidado: 
gerenciamento das variáveis 
associadas à classificação do tipo de 
AD usuário, mediante painel de 
indicadores (Quadro 2). Permite o 
registro de condutas terapêuticas e 
plano de cuidados (SAE). 

1-Gestão do cuidado ao usuário na RAS-AD, segundo variáveis 
fortemente associadas ao tipo de AD, pelas EAB, EMAD, EMAP e 
demais equipes de atenção domiciliar 
2- SAE de enfermagem ao usuário em AD, família e cuidador;  
3- Gestão da agenda e da clínica do usuário em AD, pela equipe; 
4- Condutas terapêuticas dos demais profissionais de saúde.  
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QUADRO 2- Painel de indicadores e variáveis para a Gestão do Cuidado na RAD/SUS 

Usuário 
1-Idade; 
2-Tabagismo; 
3-Katz (independente, semi-
dependente, dependente) 
4-Escala de Braden (risco para UP) 
5-Condição clínica do usuário 
(compensado/crônico ou 
agudo/descompensado) 
6-Sentimento de tristeza do usuário 
7-Disposição para o lazer 

Cuidador: 
8-sobrecarregado e/ou sem 
orientações; 
9-presença de dor e/ou cansaço; 
10-sem disposição para o lazer;  

Vulnerabilidade no contexto social e familiar: 
11-ausência de cuidador; 
12-idoso cuidando de idoso; 
c-sentimentos de tristeza e solidão acentuados no usuário 
e/ou cuidador; 
13-modificações no ritmo de vida e de trabalho da família; 
e-alterações no relacionamento afetivo entre os membros da 
família;  

 
 
Ambiente e recursos materiais: 

14-ausência de equipamentos necessários para a assistência 
domiciliar; 
15-condições do domicílio inadequadas. 
16-Presença de rampas no domicílio 

 
5- RELATÓRIOS: O SI GESCAD permite a extração de 14 relatórios, distribuídos em três categorias: a- 
Relatórios gerenciais; b- Relatórios de monitoramento e avaliação; c- Relatórios para a gestão da clínica e 
continuidade do cuidado. Dentre as opções, é possível a impressão dos atendimentos realizados e a extração 
de todos os dados do usuário em planilha do excell, o que facilita a realização de pesquisas.  
 

 
SINTESE DA ESTRUTURA DO GESCAD 

 


