
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

INDICAÇÃO 174/2021 

De 22/11/2021 

AUTOR VEREADOR:  GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que viabilize junto ao Ministério da Saúde, para que seja 

incluído o município de Santa Lúcia no “PROGRAMA MELHOR 

EM CASA”. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

No Brasil a Atenção Domiciliar tem avançado gra-

dativamente ao longo dos anos. Mundialmente gestores e 

técnicos da área de saúde reconhecem que o ato de levar 

equipes multiprofissionais à casa das pessoas que ne-

cessitam de assistência, insumos e equipamentos, pode 

fazer com que os pacientes fiquem menos tempo internados, 

contribuindo significativamente para redução do risco de 

infecção hospitalar, além de promover um contato mais 

próximo com a família no aconchego do seu lar, fator 

relevante para recuperação do paciente que se sente 

“acolhido”; 

É importante salientar que o ciclo completo da 

Assistência Hospitalar não se esgota, exclusivamente, na 

atenção dispensada aos pacientes durante o período de 

internação intra-hospitalar propriamente dita; 

 O sucesso terapêutico depende obviamente, da 

possibilidade concreta de adotar-se a sequência de 

cuidados que devem ser observados após a alta hospitalar;  

Para isso, é fundamental que os pacientes egressos 

e de acordo com suas reais necessidades possam ser 

acompanhados e apoiados por equipes multiprofissionais, 

capazes de dispensar os cuidados de saúde apropriados, 

mesmo em ambiente domiciliar; 
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A partir da integração dos programas existentes no 

âmbito municipal e federal e com a edição das Portarias 

MS 2527 de 27/10/2011 e 963 de 27/05/2013, surgiu à 

oportunidade de unir esforços e recursos para desenvolver 

a proposta da Atenção Domiciliar nos municípios, o que 

agregará ganhos indiscutíveis à assistência oferecida à 

população SUS dependente; 

O Melhor em Casa é um programa criado pelo Governo 

Federal e tem como objetivo ampliar o atendimento do-

miciliar do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Com o slogan “A segurança do hospital no conforto do 

seu lar”, o programa Melhor em Casa tem como proposta 

formar equipes multiprofissionais de atenção domiciliar 

“EMAD”, constituídas por médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e fisioterapeutas. Outros profissionais 

poderão ser agregados às equipes multiprofissionais de 

apoio “EMAP”, a saber: (assistente social, fonoaudió-

loga, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêu-

tico e terapeuta ocupacional); 

O objetivo é levar o atendimento médico às casas de 

pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos 

acamados ou com dificuldades graves de locomoção, pa-

cientes crônicos sem agravamento ou em situação 

pós-cirúrgica; 

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; 

Diante de todo o exposto, GUILHERME, vereador, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

fazendo-o sentir a necessidade de com a máxima brevidade 

do possível, que viabilize junto ao Ministério da Saúde, 
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para que seja incluído o município de Santa Lúcia no 

“PROGRAMA MELHOR EM CASA”. 

 Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 22 de 

Novembro de 2021. 

 

 

 

GUILHERME  

    VEREADOR 

 

 

 


