
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECEBEM TABLETS E UNIFORMES DA PREFEITURA DE SÃO CARLOS

   

  

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Saúde, Departamento de Gestão e
Cuidado Ambulatorial (DGCA), iniciou o treinamento dos agentes comunitários de saúde (ACS)
que receberam tablets e novos uniformes para desenvolver o trabalho junto à comunidade pelo
Programa de Saúde da Família (PSF).

  

    

  

   O PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de
forma integral e contínua. O atendimento é feito na unidade de saúde da família ou no domicílio
pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de
saúde).
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    O município conta hoje com 17 unidades instaladas em diversas regiões da cidade e 22
equipes de saúde da família da qual fazem parte 112 agentes comunitários. As USF’s dos
bairros com maior número de moradores possuem mais de uma equipe.

  

    

  

   A diretora do DGCA, Denise Braga, garante que esse equipamento aperfeiçoará o trabalho
dos ACS, reduzindo a quantidade de papel e o tempo no registro e sistematização de
informações da população atendida em visitas domiciliares. “Sem dúvida é um divisor no
trabalho dos agentes. Agora eles preenchem os dados diretamente no tablet e transmitem para
o Ministério da Saúde. Já os uniformes são para uma melhor identificação das equipes e maior
segurança para os usuários. Os agentes são elos entre a comunidade e a unidade, por isso
precisam de novas ferramentas para trabalhar”, garante a diretora Denise Braga.

  

    

  

   De acordo com a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Vanessa Soriano Barbuto, no
total foram investidos R$ 86 mil, sendo R$ 72 mil na compra de tablets com recursos do
programa federal e R$ 14 mil na compra de uniformes com recursos da atenção básica.

  

    

  

   “Tudo vai melhorar. Vamos eliminar uma etapa já que a partir de agora podemos fazer o
cadastro das famílias diretamente da casa do paciente, além da atualização dos dados. Antes
precisávamos preencher as fichas e depois chegar na USF, procurar um computador, digitar as
informações para depois encaminhar para o Ministério da Saúde”, disse a agente comunitária
de Saúde da equipe 1 do Cruzeiro do Sul, Jussara Martins de Souza.
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   Isabel Cristina, ACS também do Cruzeiro do Sul, unidade que tem mais de 3 mil famílias
cadastradas, considera um marco na saúde de São Carlos. “Vai ser um facilitador do nosso
trabalho. Temos uma escala e fazemos visitas domiciliares todos os dias para os
procedimentos de vigilância à saúde”, explica a agente.

  

    

  

   A Secretaria de Saúde está fazendo o treinamento não somente para uso do equipamento,
mas também do aplicativo E-SUS AB (Atenção Básica) Território já instalado nos tablets. O
objetivo do E-SUS é a melhoria do acompanhamento da gestão de cuidados dos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a facilitação de busca de dados epidemiológicos e
o planejamento das ações e políticas públicas a serem implementadas segundo as
características de cada localidade.
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