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Como é lindo ver o meu pampa 
Nas madrugadas de inverno 
Só mesmo a lenha de cerno 
Aquece a alma gelada... 

Ataliba de Lima Lopes 

 
Senhor Presidente: 
 
  O vereador DAVI ERBICE VERNIER, integrante da Bancada Progressistas, 

usando das atribuições legais e Regimentais, vêem perante Vossa Excelência apresentar 

o seguinte pedido: 

 

Proposição: 

 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência ao Executivo Municipal, 

Prefeito Tiago G Lacerda, extensivo à Secretária da Saúde Gisele Kolinski, para que o 

mesmo, se assim entender, determine a secretaria competente, efetuar estudos ou a 

Criação do Programa do Ministério da Saúde, “Melhor em Casa”. Um serviço indicado 

para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço 

da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em 

situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. 

Verificar a PORTARIA Nº 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

Justificativa: 

 

 O “Melhor em Casa” é um serviço indicado para pessoas que apresentam 

dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma 

unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a 

atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa a 

proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando 

hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no 

aconchego do lar. 



Nos casos em que o paciente precisa ser visitado semanalmente ou mais, ele 

poderá ser acompanhado por equipes específicas de Atenção Domiciliar, como as que 

fazem parte do Programa Melhor em Casa. 

O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas 

prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeuta ou 

assistente social. 

Outros profissionais (fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e farmacêutico) poderão compor as equipes de apoio. Cada equipe poderá 

atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente. 

 

Benefícios do “Melhor em Casa”: 

- Melhorar e ampliar a assistência no SUS a pacientes com agravos de saúde, que 

possam receber atendimento humanizado, em casa, e perto da família; 

- Estudos apontam que o bem estar, carinho e atenção familiar, aliados à adequada 

assistência em saúde são elementos importantes para a recuperação de doenças; 

- Pacientes submetidos a cirurgias e que necessitam de recuperação, quando atendidos 

em casa apresentam redução dos riscos de contaminação e infecção; 

- Melhor em Casa representa um avanço para a gestão de todo o sistema público de 

saúde, já que ajudará a desocupar os leitos hospitalares, proporcionando um melhor 

atendimento e regulação dos serviços de urgência dos hospitais; 

 

   Sala Zeferino Oliveira, 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


