Informe técnico

Territórios Cobertos - EMAD
Dezembro/2021
A atenção domiciliar consiste numa modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já
existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de
doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às
redes de atenção à saúde. O atendimento é realizado por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar
(EMAD) e de Apoio (EMAP)1.
Um dos principais eixos da Atenção Domiciliar é atuar na desospitalização, tanto na fase pré-hospitalar
como pós-hospitalar - aumentando concomitantemente a capacidade de internação por leito, otimizando a
ocupação dos leitos gerais.
A partir da necessidade de encaminhamento dos usuários elegíveis ao Programa Melhor em Casa, foi
elaborada a ferramenta “Territórios Cobertos - EMAD” ou “Busca EMAD” que permite a consulta de
referência e contra- referência, a partir do endereço de residência do usuário, informando qual é a UBS de
referência do paciente,a equipe de EMAD responsável e o Pronto Socorro Hospitalar de referência. Também
fornece um link para acesso ao formulário de encaminhamento do paciente.
É possível acessar a ferramenta via dispositivo fixo (computador, desktop) e via dispositivo móvel
(smartphone, tablet).
Para acessar a ferramenta em um dispositivo fixo, siga os quatro passos descritos abaixo:

1. Acesse clicando em Territórios Cobertos - EMAD ou copie o link a seguir e cole em seu navegador
2. Clique na lupa para inserir o endereço de residência do paciente:

3. Após a exibição do endereço pesquisado no mapa, confira se foi localizado corretamente. Uma vez
conferido, clique ao lado do ponto (dentro do território onde está contido):

1

Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 Consolidação das normas sobre as ações
e os serviços de saúde do sistema único de saúde e 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.
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https://goo.gl/MFCYnH

- Dica 1: Caso o logradouro não seja localizado, tente realizar a pesquisa utilizando o CEP e o número
do domicílio.
- Dica 2: Caso o logradouro não seja localizado, pode acontecer da pesquisa apontar para diferentes resultados
para endereços iniciados com o tipo do logradouro por extenso ou abreviado (ex: “rua” ou “avenida” e “R.”
e “Av.”).
- Dica 3: Caso o endereço não seja localizado, pesquise uma rua próxima e tente encontrá-lo diretamente
no mapa.

EMAD (CNES, nome, situação, endereço, telefone, link para formulário de regulação):

Para acessar a ferramenta em um dispositivo móvel, siga os quatro passos descritos abaixo:

1. Acesse-a clicando em Territórios Cobertos - EMAD ou copie o link a seguir e cole em seu navegador
https://goo.gl/MFCYnH

2. O mapa será aberto no GoogleMaps e exibirá as informações constantes na ferramenta (Coordenadorias
Regionais de Saúde, as áreas de abrangência das UBS e de atendimento das equipes EMAD e os
estabelecimentos-sede das equipes). Além disso, exibirá sua localização atual caso o dispositivo esteja
com o sistema de localização ativado. Para consultar um endereço, clique na barra “Pesquise aqui” e
insira o endereço:
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4. Ao clicar no território serão exibidas as informações das UBS (CNES, nome, endereço e telefone) e da

3. Mais de um resultado pode ser exibido, selecione e clique no registro correspondente ao local pesquisado
para marcá-lo no mapa. Para identificar as referências do território basta clicar ao lado do marcador:

Sua colaboração é muito importante! Informe erros
ou sugestões de melhorias, enviando e-mail para:
buscaemad@prefeitura.sp.gov.br

GISA - Gerência de Geoprocessamento
e Informações Socioambientais
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4. Uma vez identificada a UBS de referência, clique em “Mais informações” para visualizá-las:

