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PROPOSIÇÃO Nº. 086/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

A possibilidade de um atendimento em casa, perto da família, é o objetivo do 

programa “Melhor em Casa”, programa do Governo Federal, por meio do Ministério 

da Saúde, que já levou os cuidados especializados a mais de 500 mil brasileiros com 

doenças graves e crônicas, reduzindo a permanência em hospitais. O programa 

Melhor em Casa está em 732 municípios brasileiros, inclusive, instalado em 

Abaetetuba-PA. 

O referido programa também permite que a equipe de saúde conheça melhor 

a realidade do paciente e isso auxilia na melhoria da qualidade de vida de toda a 

família. Entre os atendimentos, 26% são em idosos com mais de 80 anos. Além da 

doença, as equipes têm um papel importante para identificar casos de abandono ou 

maus tratos. 

O Programa Melhor em Casa conta com diferentes profissionais da saúde: 

médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos em 

enfermagem e outras especialidades que periodicamente visitam pacientes em suas 

casas. A frequência de visitas é definida de acordo com as necessidades clínicas de 

cada caso e os atendimentos incluem exames, medicação, reabilitação, entre outros. 

Para que um paciente seja incluído no programa, é preciso passar por uma 

avaliação e encaminhamento médico. 

Os pacientes atendidos geralmente têm algum problema de saúde grave e 

crônico, que exige cuidado constante. Além dos benefícios para eles, como o baixo 

risco de infecção hospitalar, por exemplo, também há uma economia para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Dados mostram uma redução de até 75% no custo com 

relação ao paciente que ocupa um leito 
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Hospital é uma casa que, por infelicidade, se procura e, por felicidade, se 

encontra. O que leva as pessoas para o hospital é a infelicidade da doença. E a 

equipe multiprofissional do programa “Melhor em Casa” que tem o papel de cuidar 

dessas pessoas para não só evitar a hospitalização, mas também para fazer com 

que a desospitalização, para aqueles que ainda precisam de cuidados especiais, 

seja feita com segurança, com eficácia, com efetividade e com custo efetividade. 

           A Atenção Domiciliar é essencial, pois leva saúde aos que não conseguem ir 

até ela. E por conta de ainda estarmos passando por um período de pandemia, 

embora os casos tenham diminuído no Brasil, observamos o aumento no número de 

atendimentos pós-covid, onde notoriamente as pessoas estão com diversas 

sequelas, por isso a necessidade de se efetivar o programa em Abaetetuba, 

ampliando as equipes para atender cada vez melhor a população não somente da 

zona urbana, mas também nas ilhas de nosso município. 

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a 

Mesa Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti 

Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente 

de sua administração, “A EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DA 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, 

VIABILIZANDO QUE OS SERVIÇOS DE SAÚDE CHEGUEM TAMBÉM ÀS 

FAMÍLIAS NAS REGIÕES RIBEIRINHAS DE ABAETETUBA”. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 04 

de abril de 2022. 

Cristiano Silva Lopes  

VEREADOR – PSD 

 

 


