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MOÇÃO N° 21/201

"DE PARABÉNS E CONGRATULAÇÕES A EOUIPE DO PROGRAMA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS DE SANTA ROSA DE VITERBO".

Senhores Vereadores,

Apresentamos a "Moção de Parabéns e Congratulações a
equipe do PACS de Santa Rosa de Viterbt, pelo dia Nacional do Agente Comunitário de
Saúde comemorado em 4 de Outubro.
A equipe de Agentes Comunitários de Saúde foi formada a
partir do ano de 2002, iniciando com 4 agentes. No ano de 2006, foram chamados mais
8 Agentes, perfazendo um total de 12, que são: Claudinéia Rosa Aparecida Martins,
Gisele Camilo, Márcia Regina Soares Dias, Lucélia Aparecida Boneco da Silva, Marli
de Melo Fedel, Maria Estér Soares, Marcos Antônio França, Silvana Adolpho Felizardo,
Gizele Cristina Castro Marcelino, Maria Angélica Aparecida do Prado, Suélem Cristina
Militão da Silva e Maria Imaculada Leal Avelino da Costa, sob a supervisão da
Enfermeira Marielma de Lazari Santana, possibilitando uma cobertura total dos
Conjuntos Habitacionais Libaria Urtiaga Andrea7za, Jardim Petrópolis, Arthur Argeri e
do Distrito de Nhumirim.
Através do PACS, aproximadamente 1.700 famílias, são
visitadas mensalmente e o trabalho realizado é o de orientação visando a prevenção;
acompanhando a saúde dos membros das famílias da área e identificando grupos de
riscos, e os indicadores são posteriormente utilizados para montar a grade de trabalho
sequencial.
A equipe do referido Programa também atua junto ao serviço
de saúde do Município, especialmente nas campanhas de prevenção em praças, escolas
e asilo, sempre enfatizando a importância de exames preventivos, práticas de atividades
físicas e hábitos de vida saudável. Realiza também ações pontuais conforme o
calendário de saúde (OMS) bem como reuniões mensais com grupos de hipertensos,
diabéticos, gestantes e auxilia na prevenção da saúde bucal, quando necessário.
Qs Agentes são capacitados através de curso de formação de
agentes comunitários, ministrado pelo CEFOR e tem a supervisão de uma enfermeira
responsável pelo trabalho.
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cidade deveriam
A visão da equipe é que tod F s os bairros
e ver o ACS transformado
ter a c •'• e a de e ipes de saúde e o que todos alme
em PSF (Programa de Saúde da Família) que conta com uma e uipe multidisciplinar
: para ajudar ainda mais melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Os Agentes Comunitários são os responsáveis por fazer
visitas domiciliares, e acompanham no dia-a-dia a realidade das famílias, conhecem de
perto os problemas e tentam amenizá-los, através dos recursos e meios que lhes são
permitidos. Enfrentam as intempéries e inúmeras adversidades, mas não deixam de
exercer a maior função que é a de orientar as pessoas. Muitas vezes são até desprezados
ou mal interpretados, por pessoas que desconhecem suas atribuições, mas mesmo assim
prosseguem firmes, vislumbrando um futuro melhor e uma vida mais saudável para as
famílias santa-rosenses.
São profissionais merecedores de muito respeito, admiração
e principalmente de reconhecimento e valorização.
Pelo exposto, recebam nossos cumprimentos e apresentamos
à Mesa, ouvido o Douto Plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, a presente
MOÇÃO; dando-se ciência dessa deliberação à Diretoria Municipal de Saúde e a toda
equipe do PACS de Santa Rosa de Viterbo; ficando esta registrada nos anais deste
Poder Legislativo.
Sala das essõe 04 de Outubro de 113.
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