TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
JUSTIFICATIVA
Desde março de 2020, quando foi decretado estado de calamidade e emergência
em saúde pública em decorrência da covid-19, o Brasil sofreu inúmeros impactos
econômicos, sociais, políticos e culturais. Jaguaribara, como os demais municípios
brasileiros, foi impactada diretamente pela disseminação local. No âmbito da saúde
pública, as consequências foram ainda mais devastadoras.
Na linha de frente contra os desafios gerados pela pandemia, os profissionais da
saúde foram os principais atores no combate à disseminação do vírus e a
preservação de vidas de milhões de pessoas em todo o país.
No município de Jaguaribara, 24 óbitos por covid-19 foram registrados desde o
início da pandemia e mais de 1000 pessoas foram contaminadas com o vírus
também nesse período. Esses fatores nos faz refletir sobre a importância do
Sistema Único de Saúde - SUS e de seus profissionais na promoção, defesa e
garantia do direito à saúde a toda a população de Jaguaribara.
Em âmbito municipal, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, técnico em
radiologia, bioquímica, biomédica, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços,
vigilantes, motoristas, dentistas,
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo,
assistentes e equipes municipal da Secretaria de Saúde estiveram engajados na
linha de frente contra o coronavírus no município. Esses profissionais se arriscaram
e lutaram bravamente, dia a dia, nas atividades públicas de saúde, atuando na
prevenção e tratamento da doença.
Frente a este contexto, este projeto justifica-se por demonstrar o reconhecimento da
população do município de Jaguaribara ao trabalho desempenhado por todos os
profissionais da área da saúde que atuaram na linha de frente contra a COVID-19,
os quais, agindo com destreza e bravura, arriscaram a própria saúde para cuidar
das pessoas acometidas pela referida doença infectocontagiosa durante a
pandemia.
Nesse sentido, a conscientização dos profissionais da saúde local e da sociedade
acerca da função social desses profissionais também surge como um dever a ser
realizado pelos Poderes Públicos, principalmente o Poder Legislativo, bem como a
promoção social quanto ao respeito da necessidade de pensar coletivamente e agir
em prol do bem comum, sobretudo em momentos de crise, como a que foi causada
pela pandemia de COVID-19.

