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PORTEIRINHA (Roberta Bertolusci) -- Levar mais qualidade de vida para as famÃ-lias rurais. Este Ã© o foco do programa
SaÃºde no Campo que acaba de ser lanÃ§ado pela Secretaria Municipal de SaÃºde de Porteirinha. O programa
percorrerÃ¡ as comunidades e distritos, ampliando o acesso do homem do campo Ã s aÃ§Ãµes de promoÃ§Ã£o do bem-estar.
As atividades consistem em atendimento mÃ©dico, de enfermagem, vacinaÃ§Ã£o, aferiÃ§Ã£o da pressÃ£o arterial, testes de
glicemia capilar e cuidados dispensados, de forma especial, aos hipertensos, diabÃ©ticos e gestantes. O trabalho tem
ainda um carÃ¡ter educativo e de conscientizaÃ§Ã£o para que a populaÃ§Ã£o adote hÃ¡bitos saudÃ¡veis e preventivos que
sÃ£o fundamentais para se evitar muitas doenÃ§as.

A primeira ediÃ§Ã£o do programa estÃ¡ comeÃ§ando pela Mumbuca, localizada a 15 quilÃ´metros da sede do municÃ-pio.
Neste primeiro sÃ¡bado de marÃ§o, serÃ¡ montada na referida localidade a estrutura de atendimento para prestaÃ§Ã£o de
serviÃ§os na Ã¡rea da saÃºde. SerÃ£o realizadas em torno de 90 consultas mÃ©dicas. A populaÃ§Ã£o vai receber a equipe
da Secretaria de SaÃºde que atenderÃ¡ desde crianÃ§as, a jovens, adultos e idosos, levando tambÃ©m orientaÃ§Ãµes. A
cerimÃ´nia oficial de lanÃ§amento, prevista para iniciar Ã s 18 horas, terÃ¡ a participaÃ§Ã£o de vÃ¡rias autoridades. Entre
elas, a secretÃ¡ria de SaÃºde, Lara Jamille que farÃ¡ a apresentaÃ§Ã£o geral do projeto que promete melhorar as
condiÃ§Ãµes de vida de pequenos produtores rurais e de suas famÃ-lias.

O projeto, segundo Jamille, faz parte das estratÃ©gias do novo modelo de gestÃ£o na saÃºde, que visa, sobretudo,
fortalecer a AtenÃ§Ã£o BÃ¡sica no municÃ-pio. As unidades do Programa SaÃºde da FamÃ-lia terÃ£o papel fundamental no
desenvolvimento das atividades. "A expectativa Ã© levar assistÃªncia e aÃ§Ãµes preventivas para mais perto do homem do
campo", salienta a secretÃ¡ria.
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