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IDICAÇÃO 005/2022 

De 14/02/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.    

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que implante no Município de Santa Lúcia, o SAD – 

Sistema de Atendimento Domiciliar.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

 Um SAD – Sistema de Atendimento Domiciliar tem a 

função de gerar informação, utilizando ferramentas 

sofisticadas de análise, banco de dados internos e 

externos, para propiciar ao decisor soluções para as 

questões essenciais ao funcionamento da empresa, au-

xiliando assim a tomada de decisão; 

 A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorga-

nização do processo de trabalho das equipes que prestam 

cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial, 

nos serviços de urgência e emergência e hospitalar, com 

vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar 

e/ou redução do período de permanência de usuários; 

 Os profissionais responsáveis pelo Serviço fazem 

parte das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domi-

ciliar (EMADs), compostas de Médico, Enfermeiro, Au-

xiliar/Técnico de Enfermagem, Fisioterapeuta e/ou As-

sistente Social.   

A visita domiciliar permiti um olhar in lócus da 

realidade do usuário do PSF e se constitui em importante 

instrumento na Estratégia Saúde da Família, identifi-

cando determinantes do processo saúde-doença percebidos 
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no ambiente em que vivem as famílias e possibilitando 

promoção da saúde por meio da educação em saúde.  

    GUILHERME vereador, investidos em suas atri-

buições conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, para que implante no 

Município de Santa Lúcia, o SAD – Sistema de Atendimento 

Domiciliar.    

 Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Fevereiro de 2022. 
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