
 

 

COORDENAÇÃO-GERAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA/DAB 

 

Passo-a-passo para Implantação das Equipes de Atenção Domiciliar 

 

Ação: Ampliação e qualificação da atenção domiciliar.  

 

Para quem: Pacientes egressos dos serviços de urgência e emergência, serviços 

hospitalares, oriundos da Atenção Básica e/ou demanda espontânea. 

 

Produto: Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multidisciplinar 

de apoio (EMAP). 

 

Para que serve: Ofertar atendimento qualificado com vistas à humanização da atenção, 

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

permanência de usuários internados, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia 

dos usuários. O programa está articulado com as Redes de Atenção à Saúde (Saúde 

Mais Perto de Você e Saúde Toda Hora), estratégia do governo federal, em parceria com 

estados e municípios, para ampliar e/ou qualificar a assistência na atenção básica, nos 

serviços de urgência e emergência no SUS e nos serviços hospitalares. 

 

Como credenciar as Equipes de Atenção Domiciliar – passo a passo: 

 

Etapa 1:  O gestor deve construir o Detalhamento do Componente Atenção Domiciliar do 



Plano Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, com as seguintes 

informações: 

1.1.       Diagnóstico Situacional Simplificado do Município (simplificado – máximo de 2 

páginas): caracterização do município a partir de dados sociodemográficos, da descrição 

dos serviços de saúde existentes e do perfil epidemiológico municipal ou regional, com 

problematizarão e justificativas para implantação da política. 

1.2.       Objetivos do Projeto: apresentação clara das pretensões da gestão do sistema, 

de acordo com a Portaria GM/MS nº 2527 de 27 de outubro de 2011, traduzida em 

impactos esperado.  

1.3.       Características Técnicas do Programa de Atenção Domiciliar: 

1.3.1 Quantidade dos Serviços de Atenção Domiciliar, Equipes Multiprofissionais de 

Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) que serão 

criados e/ou ampliados. A composição das EMAD e EMAP deverá respeitar os critérios 

estabelecidos na Portaria.  

1.3.2 Apresentar cronograma de implantação, caso esta se dê forma gradativa, contendo 

número de EMAD e EMAP que serão implantadas ao ano (até 2014); 

1.3.3 Estabelecimentos de saúde inscritos no SCNES, aos quais os Serviços de Atenção 

Domiciliar estão vinculados;  

1.3.4 Descrição do funcionamento do SAD, com garantia de cobertura de 12 (doze) horas 

diárias, inclusive nos finais de semana e feriados; 

1.3.5 Mobiliário, equipamentos e veículos para locomoção das equipes EMAD e EMAP; 

1.3.6 Unidades de atenção básica e de especialidades e de diagnóstico complementar de 

referência formal dos Serviços de Atenção Domiciliar; 

1.3.7 Unidades de urgência e emergência de referência formal dos Serviços de Atenção 

Domiciliar;  

1.3.8 Modelo de prontuário (preferencialmente deve ser único e referente à unidade de 

vinculação dos Serviços de Atenção Domiciliar);  

1.3.9 Descrever o programa de qualificação do cuidador e, programa de educação 

permanente para as equipes de EMAD e EMAP. 

1.3.10 Proposta local de acompanhamento, monitoramento e avaliação: a proposta de 

avaliação e acompanhamento deve ser local, porém, o conjunto mínimo de indicadores 

estabelecido pela RDC nº 11 da ANVISA, de 26 de janeiro de 2006, é referência 

obrigatória para manutenção de um conjunto mínimo de informações acerca dos serviços. 

1.4 Preencher Roteiro Técnico para Elaboração do Projeto de Implantação do Programa 



de Atenção Domiciliar que consta no Manual Instrutivo disponível no site: 

http://dab.saude.gov.br/ 

1.5 Quando o proponente for Estado, o projeto deverá estar acompanhado de Termo de 

Pactuação de responsabilidades entre Estado e Município. 

 

Observação: O manual Instrutivo do Melhor em Casa, que orienta a elaboração do 

projeto, pode ser visualizado no site do Departamento de Atenção Básica/MS - 

http://189.28.128.100/dab/docs/geral/cartilha_melhor_em_casa.pdf 

 

Etapa 2: O Detalhamento do Componente Atenção Domiciliar do Plano de Ação da Rede 

de Atenção às Urgências deve ser aprovado por resolução da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB), Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (no caso 

do Distrito Federal) e pela Comissão Intergestores Regional (CIR), quando esta existir. 

Importante afirmar que o município que não possui ou esteja em desenvolvimento do 

Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências, previsto na Portaria 1.600/ GM/MS, de 

7 de julho de 2011, pode enviar o projeto do componente de Atenção Domiciliar 

desatrelado a este processo, mas deverá ser incorporado ao mesmo em momento 

oportuno. 

O projeto e a homologação CIB devem ser enviados para a Coordenação-Geral de 

Atenção Domiciliar/DAB/SAS/MS através do email: melhoremcasa@gmail.com e cópia 

impressa para o endereço: SAF/SUL, Trecho 02, Lote 05/06, Torre II, Auditório sala 05- 

Edifício Premium, Brasília/DF, Cep: 70070-600. 

 

Etapa 3: A Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar/DAB/SAS/MS publica portaria 

específica habilitando os estabelecimentos de saúde, com seus respectivos serviços e 

equipes de Atenção Domiciliar. 

 

Etapa 4: O gestor local deverá cadastrar no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), conforme Portaria Ministerial nº 672, de 18 de Outubro de 2011, as 

equipes de EMAD e EMAP no(s) estabelecimento(s) de saúde de acordo com o indicado 

no Detalhamento do Componente Atenção Domiciliar do Plano Regional da Rede de 

Atenção às Urgências e Emergências. 

Para que o repasse do custeio para as EMAD e EMAP seja iniciado é necessário a 

portaria de habilitação citada na Etapa 3 e que as equipes estejam inseridas no CNES. 

http://dab.saude.gov.br/
http://189.28.128.100/dab/docs/geral/cartilha_melhor_em_casa.pdf
http://br.mc455.mail.yahoo.com/mc/compose?to=melhoremcasa@gmail.com


Incentivos financeiros: 

 

 O valor do incentivo mensal de custeio às Equipes de Atenção Domiciliar 

corresponderá ao valor vigente pela Portaria GM/MS nº 2527 de 27 de outubro de 

2011, no valor de R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil quinhentos e sessenta reais) 

para cada EMAD implantada e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada EMAP 

implantada, a serem repassados fundo-a-fundo. 

 

Composição das Equipes de Atenção Domiciliar: 

EMAD:  

I – 2 (dois) médicos(as) com carga horária mínima de 20 horas semanais ou 1 (um) 

médico(a) com carga horária de 40 horas semanais; 

II – 2 (dois) enfermeiros(as) com carga horária mínima de 20 horas semanais ou 1 (um) 

enfermeiro(a) com carga horária de 40 horas semanais; 

III – 1 (um) fisioterapeuta com carga horária mínima de 30 horas por semana ou 1 (um) 

assistente social com carga horária mínima de 30 horas por semana; e 

IV - 4 (quatro) auxiliares/técnicos de enfermagem com carga horária de 40 horas por 

semana. 

EMAP:  

A EMAP  será constituída por no mínimo 3 (Três) profissionais de saúde de nível superior, 

com carga horária semanal mínima de 30 horas, eleitos entre as seguintes categorias: 

- assistente social; 

- fisioterapeuta; 

- fonoaudiólogo; 

- nutricionista; 

- odontólogo; 

- psicólogo; 

- farmacêutico; e 

- terapeuta ocupacional. 

 

Legislação: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.527, de 27 de outubro de 2011. 

Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 



estabelecendo normas para cadastro dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), a 

habilitação dos estabelecimentos de saúde no qual estarão alocados e os valores do 

incentivo para o seu funcionamento. 

 

Contatos: 

Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar 

Correio eletrônico: melhoremcasa@gmail.com 

Telefone: (61) 3315-9052/ 3315-9030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


