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INDICAÇÃO Nº. 108/2014
“Visita periódica de enfermeiro para medição de pressão dos idosos em suas residências
nos Bairros Jardim Primavera e Villa Roma”

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
Diretor de Saúde do Município, a realização de um plano para visita periódica de enfermeiro
para medição de pressão dos idosos em suas residências nos Bairros Jardim Primavera e Villa
Roma.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor de
Saúde do Município e aos moradores dos Bairros Jardim Primavera e Villa Roma.

Justificativa

O trabalho de medição de pressão arterial é algo fundamental para todas as pessoas,
de modo especial os idosos e pessoas portadoras de hipertensão.
Em visita aos referidos bairros, os moradores solicitaram a presença de enfermeiros
nas residências de idosos que têm dificuldade de locomoção.
Portanto, de acordo com o relato e sugestões dos habitantes destes bairros, acredito
ser fundamental um trabalho periódico do enfermeiro do PSF com base no mapeamento já
existente. Se for o caso, que seja feito um recadastramento para efetivar tal serviço para todos
que dele precisarem.
As pessoas que me procuraram relataram que seus familiares não têm condições de se
locomoverem até o PSF. Portanto, é muito mais eficaz, eficiente e racional a presença do
enfermeiro na residência das pessoas que necessitam deste serviço
Acredito que o pedido dos referidos moradores dos bairros supracitados pode ser
estendido para todos os PSFs da cidade.
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Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de setembro de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

