
 

 

NOTA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO ESPECÍFICA - Nº 001/2020/COSEMS/RS 

ASSUNTO: Portaria GM Nº    3.654 de 17 de dezembro de 2019 - Habilitação de Equipes Multiprofissionais de 

Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) e estabelece recurso do Bloco de 

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) dos 

Estados e Municípios. 

No Art. 1º estabelece que ficam habilitadas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 

Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), nos Municípios descritos no anexo da Portaria acima citada. 

IMPORTANTE: As habilitações das equipes ficam condicionadas ao cadastro no Sistema Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) em até três competências, sob pena das habilitações tornar-se sem efeito. 

 Equipes habilitadas por macrorregião, região, municípios e tipo de equipe: 

Macro Região Município 

Tipo de 

Equipe 
Valor Anual 

Tipo 

de 

Equipe Valor Anual 

Tipo 

de 

Equipe Valor 

Anual 
EMAD 

1 

EMAD 

2 
EMAP 

Metro-

politana 

5 Imbé 0 - 1 408.000,00 0 - 

7 Campo Bom 1 600.000,00 0 - 0 - 

8 Canoas 3 1.800.000,00 0 - 1 72.000,00 

8 Nova Santa Rita 0 - 1 408.000,00 0 - 

Sul  

21 Capão do Leão 0 - 1 408.000,00 0 - 

21 
São José do 

Norte 

0 - 1 408.000,00 0 - 

22 Bagé  1 600.000,00 0 - 0 - 

Serra 
25 Guaporé 0 - 1 408.000,00 1 72.000,00 

26 Farroupilha 1 600.000,00 0 - 0 - 

 

A transferência financeira, regular e automática, do montante aos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas 

mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e 

inicio do repasse condicionado ao cadastro das equipes no SCNES.  



 

 

O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho tem como finalidade o custeio de 

quaisquer ações e serviços de Média e Alta Complexidade para atenção à saúde da população, desde que 

garantida a manutenção da unidade. 

Orientações sobre Atenção Domiciliar: 

PORTARIA Nº 825, de 25 de abril de 2016 - Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. 

I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e 

promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; 

II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e 

em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo 

gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (EMAP); 

Objetivos do SAD: 

I - Redução da demanda por atendimento hospitalar; 

II - Redução do período de permanência de usuários internados; 

III - humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários; e 

IV - A desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS. 

Indicações de AD: 

A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em 

situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na 

qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e 

prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. 

Composição mínima das Equipes: 

I – EMAD - Tipo 1: 

a) médico (s) com somatório de carga horária semanal (CHS) de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho 

por equipe; 

b) enfermeiro (s) com somatório de CHS de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de trabalho por equipe; 

c) fisioterapeuta (s) ou assistente (s) social (is) com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de 

trabalho por equipe; e 



 

 

d) auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de 

trabalho por equipe; 

II – EMAD - Tipo 2: 

a) médico com CHS de, no mínimo, 20 (vinte) horas de trabalho; 

b) enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; 

c) fisioterapeuta ou assistente social com somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de trabalho; e 

d) auxiliares ou técnicos de enfermagem, com somatório de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de 

trabalho. 

III – EMAP: 

a) composição mínima de 3 (três) profissionais de nível superior, escolhidos entre as ocupações listadas a 

seguir, cuja soma das CHS de seus componentes será de, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho: 

I - Assistente social; 

II - Fisioterapeuta; 

III - fonoaudiólogo; 

IV - Nutricionista; 

V - Odontólogo; 

VI - Psicólogo; 

VII - farmacêutico; ou 

VIII - terapeuta ocupacional. 

Obs: Nenhum profissional componente de EMAD e EMAP poderá ter CHS inferior a 20 (vinte) horas de 

trabalho. 

Número de atendimentos por equipe: 

EMAD tipo 1 - atendimento em média a 60 (sessenta) usuários/mês 

EMAD tipo 2 -  atendimento em média a 30 (trinta) usuários/mês. 

A EMAD realizará atendimento, no mínimo, 1 (uma) vez por semana a cada usuário e ofertará, no mínimo, 12 

(doze) horas/dia de funcionamento, de modo que o trabalho da EMAD seja no formato de cuidado horizontal 



 

(diarista) em dias úteis e nos finais de semana e feriados, de forma a assegurar a continuidade da atenção em 

saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o regime de plantão. 

A EMAP será acionada somente a partir da indicação clínica da EMAD, para dar suporte e complementar suas 
ações. 

Infraestrutura especificamente destinada para o funcionamento das equipes: 

I - Equipamentos; 

II - Material permanente e de consumo; 

III - aparelho telefônico; e 

V - Veículo (s) para locomoção das equipes. 

Os equipamentos e os materiais, bem como os prontuários dos usuários atendidos pelo SAD serão instalados 

na estrutura física de unidade de saúde, a critério do gestor de saúde local. Não é obrigatório que o SAD possua 

sede própria, podendo estar sediado em estabelecimento de saúde, conforme regras definidas em normativa 

específica. 

Incentivo financeiro de custeio para a manutenção do SAD será distribuído da seguinte forma: 

I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês para cada EMAD tipo 1; 

II - R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) por mês para cada EMAD tipo 2; e 

III - R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês para cada EMAP. 

Suspensão dos incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde nas seguintes situações: 

I - Inexistência ou desativação dos estabelecimentos de saúde em que as EMAD e EMAP estiverem sediadas; 

II - Ausência, por um período superior a 60 (sessenta) dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as 

EMAD e EMAP, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por 

legislação específica; 

III - descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das EMAD e EMAP; ou 

IV - Falha na alimentação do Sistema de Informação para a Atenção Básica (SISAB), ou outro que o substitua, 

por três competências seguidas. 

 

ASSESSORIA TÉCNICA EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE-COSEMS/RS 

SECRETARIA EXECUTIVA – COSEMS/RS 


