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Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/ PA, 03 de março de 2021.

REQUERIMENTO N194/2021

Assunto: Que o município de Moju possa aderir ju
programa Melhor em Casa, através do Sistema de Apoio a Implantação de

Politicas de Saúde (SAIPS)

Senhora Presidenta, senhores(as) vereadores(as);

Os vereadores desta Casa infra-assinados. Requerem que após ouvir o Douto Plenário

desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, solicitando

que o mesmo possa aderir junto ao Governo Federal o programa Melhor em Casa,

através do Sistema de Apoio a Implantação de Politicas de Saúde (SAIPS)

TUSTIFICATIVA:

Para ter equipes do Programa melhor em Casa, os municípios devem aderir ao programa
do governo federal. Para tanto, deverão fazer uma solicitação de custeio dessas equipes

por meio do Sistema de Apoio à Implantação de Politicas de Saúde (SAIPS).

O programa Melhor em Casa, do Sistema Único de Saúde (SUS), completou na última
semana 09 (nove) anos de atuação de atendimento domiciliar, e cuidados especializados

em pacientes com doenças agudas e crônicas graves. A iniciativa evita e reduz a

permanência dos pacientes nos hospitais, garantindo acompanhamento seguro e

humanizado com mais comodidade.

O Programa Melhor em Casa também permite que a realidade do paciente, o que auxilia

na melhoria da qualidade de vida de toda a equipe de saúde conheça melhor a família.

O público-alvo são pessoas de qualquer faixa etária que necessitem de cuidados diários

para recuperação de problema agudo de saúde, seja por infecções, traumas,
descompensações de doenças crônicas ou pessoas com necessidade de cuidados

paliativos, como pacientes com doenças terminais.
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