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Novas ações prometem incrementar atendimento na rede municipal
de saúde de Manaus, a partir de hoje
10/05/2017 - 8h58

Três ações que prometem incrementar a Rede Municipal de Saúde serão
apresentadas nesta manhã (10), pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. A primeira é o
programa ‘Remédio em Casa’ que, inicialmente, irá beneficiar duas mil pessoas que
fazem tratamento de hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia (aumento
da taxa de lipídios, ou seja, gordura no sangue). O serviço será desenvolvido
inicialmente em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa), totalizando 23 Equipes de Saúde da Família (ESF) envolvidas,
tendo como proposta a expansão gradativa para todas as unidades da rede.

Outra ação será a entrega da Unidade Móvel de Aconselhamento e Testagem
Rápida para HIV, Sífilis e Hepatites para ampliar o acesso às ações de promoção da
saúde e detecção precoce das principais ISTs, como infecção pelo HIV, Sífilis e
Hepatites B e C em locais estratégicos ou de difícil acesso.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Mário Ypiranga, 1695 – Adrianópolis
Manaus – AM | CEP 69057-002
Tel.: (92 32368315)
E-mail: semsa.manaus.am.gov.br

A estrutura da Unidade Móvel é composta por um micro-ônibus adaptado, com
ambiente interno climatizado e espaços para realização das atividades de
aconselhamento pré-teste, realização da testagem e aconselhamento pós-teste,
sendo previstas ainda atividades de mobilização social e educação em saúde.
A Prefeitura entrega, também, a nova Rede de Frio, com a instalação de
refrigeradores que proporcionarão uma capacidade de armazenamento de mais de
1,5 milhão de doses de vacinas, e que também vai atender o rotativo de 900 mil
doses de imunobiológicos de rotina recebidas mensalmente para distribuição nas
182 salas de vacina da rede municipal.
A cerimônia acontece às 10h30, na sede do Complexo de Saúde Oeste, na Rua
Pedro Lasmar, conjuntos Santos Dumont, Bairro da Paz, zona Oeste da capital.
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Casos de tuberculose são registrados em crianças indígenas
venezuelanas, em Manaus
BY ROBERTO BRASIL - MAIO, 10TH 2017

Funcionários do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos Adamor
Guedes tiveram dificuldades para convencer um indígena venezuelano da etnia
Warao a deixar seu filho, um menino de 4 anos, em uma clínica para se tratar contra
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tuberculose. O caso ocorreu nesta terça-feira (09), na Policlínica da Codajás, no
bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.
Segundo o coordenador do Adamor Guedes, Cristiano Chixaro, eles receberam a
informação de que a criança teria sido encontrada desmaiada em algum lugar da
cidade e encaminhada ao pronto atendimento. O pai, por sua vez, quis retirar o
menor do local, mas depois foi convencido que o tratamento seria o melhor para a
criança.
“Está havendo muita recusa por parte deles. Os Warao têm uma cultura que acredita
que existem outros meios para a cura (de doenças). Eles estão chegando a outro
país e não têm confiança em ninguém, por isso acabam ficando apreensivos.
Explicamos ao pai sobre a importância do tratamento para que a saúde da criança
seja garantida”, disse Guedes, que encaminhou um funcionário da instituição fluente
em espanhol para conversar com o indígena.
Também foi registrado hoje outro caso de tuberculose em uma criança Warao, mas
dessa vez em um bebê recém-nascido, que foi encaminhado à Policlínica da
Codajás. A mãe fugiu do local, mas com a articulação de funcionários da Secretaria
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ela acabou
retornando.
O coordenador do Adamor Guedes, centro que é vinculado à Sejusc, informou que
esses não são os primeiros casos de indígenas venezuelanos com a doença, mas,
apesar dos registros, não há o conhecimento por parte dos órgãos de nenhuma
enfermidade mais grave que esteja afetando os indígenas.
Ainda de acordo com ele, ações de conscientização já estão sendo feitas pela
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh)
e Sejusc na Rodoviária de Manaus, na Zona Centro-Sul, e na rua Quentino
Bocaiúva, no Centro, onde residem boa parte dos indígenas e não-índios
venezuelanos. Profissionais da área da saúde também estão indo aos locais a cada
duas semanas para realizar atendimentos. “O principal é fazer com que essas
pessoas tenham seus direitos preservados”, finalizou Guedes.
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Casos de zika, dengue e chikungunya caem 89% no Brasil.
BY ROBERTO BRASIL - MAIO, 9TH 2017

Aedes aegypti, que transmite zika, dengue e chikungunya (Foto: Custódio Coimbra/Agência O
Globo)

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de casos de
dengue, zika e chikungunya no Brasil caiu 89% este ano. Até o dia 15 de abril foram
notificadas 164.302 ocorrências das três doenças, enquanto no mesmo período de
2016 foram registrados 1.486.037 casos dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti.
Em 2016 houve um número muito alto de casos de doenças transmitidas por
mosquitos: foi o segundo ano com maior número de dengue desde o início dos
registros, em 1990, perdendo só para 2015. E a incidência de zika e chikungunya
também foi recorde — tanto que a maior queda aconteceu no número de casos de
zika: nos primeiros meses de 2016 foram notificados 170.535 casos e, neste ano, no
mesmo período, foram 7.911, uma queda de 95,3%. No ano passado oito pessoas
morreram de zika, e este ano não houve mortes causadas pela doença.
Nos primeiros quatro meses de 2017 foi constatada uma redução de 90,3% dos
casos de dengue, passando de 1.180.472 notificações em 2016 para 113.381 este
ano. O número de óbitos em função da doença também caiu no mesmo período, de
507 para 17.
Em relação às notificações de chikungunya, a queda foi de 68,1% na comparação
entre os primeiros meses de 2016 — quando houve 135.030 casos — e 2017, com
43.010 notificações.
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Profissionais da saúde já participaram de 1,5 mil horas de
capacitação

Mais de 1,5 mil horas de treinamentos já foram oferecidos este ano aos profissionais
da saúde que atuam no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. Essas
capacitações foram promovidas pelo Instituto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento (Imed), organização social que administra o Delphina Aziz, uma
unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Susam). Os cursos visam eficiência no
atendimento e satisfação do usuário da unidade. São voltados, principalmente, para
aprimorar as técnicas de cada área profissional - enfermagem, fisioterapia, nutrição
e outras.
Diluição correta de medicamentos, manuseio do holter (aparelho portátil que faz a
monitoração do ritmo cardíaco em um período de 24 a 48 horas), formas de
abordagens do atendimento SUS e ferramentas de gestão foram alguns dos
treinamentos oferecidos. Já são mais de 16 cursos que, somados, reuniram mais de
600 participantes. Os treinamentos são ministrados por multiplicadores internos e
externos.
Especialmente no serviço de saúde, o sucesso das instituições se dá pela qualidade
da integração entre a técnica dos profissionais e os objetivos da organização, disse
o diretor administrativo do HPS Delphina Aziz, Remídio Vizzotto Junior. “A visão do
Imed é ser uma instituição de referência em desenvolvimento, atendimento,
execução e solução de projetos que gerem benfeitorias à população. Nossos
treinamentos estão alinhados com essa visão”, disse.
Muitos dos colaboradores que participam dos cursos, em especial do corpo clínico
da unidade, são de empresas prestadoras de serviços a rede de saúde. Assim, as
capacitações trazem retorno para além do atendimento oferecido no PS Delphina
Aziz.
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O técnico de segurança do trabalho que desde 2013 atua na área hospitalar, Mateus
Corvel, afirma que os treinamentos fazem o profissional compreender todo o
processo de funcionamento de um hospital. “Não há dúvida de que isso melhora o
desempenho de toda equipe. Em minha formação base, por exemplo, a carga
horária hospitalar é pouca, por isso, participar dos treinamentos é de extrema
importância”, disse.
“É um diferencial da instituição e agrega valor a carreira de cada um dos
profissionais que compõe o Delphina Aziz. Melhorando o desempenho individual,
melhora, também, o desempenho das equipes”, avalia o assistente de farmácia,
Pablo Sotero.
Pesquisa interna aplicada pelo Serviço de Atendimento do Usuário do HPS Delphina
Aziz apontou que 91% dos usuários de abril ficaram satisfeitos com o atendimento
que receberam.
Estrutura - O Delphina Aziz está localizado em um dos principais corredores viários
da cidade, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, onde passam mais
de 15 linhas do transporte coletivo convencional. A unidade atende mais de 17 mil
pacientes por mês na área de urgência e emergência.
No campo do diagnóstico, o Delphina Aziz conta com um moderno parque de
imagens para exames de raio x, ultrassonografia, ressonância, tomografia,
mamografia,
endoscopia,
colonoscopia,
ecocardiograma,
holter,
mapa
(monitorização ambulatorial de pressão arterial) e teste ergométrico. A capacidade é
para realizar aproximadamente 18 mil exames por mês.
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Só na área da saúde nos últimos dois dias foram R$50 milhões em
transação suspeita feita pelo governo
Por Redação Amazonas Notícias -9 de maio de 2017

O relator da Comissão de Contas do Governo, do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-AM), Júlio Pinheiro afirmou que existe a suspeita de que as transações
incomuns efetuadas após a cassação do governador José Melo foram usadas para
“furar a fila” em pagamentos de precatórios.O Ministério Público de Contas (MPCAM), afirma que cerca de R$ R$ 238 milhões foram movimentados na conta do
estado do dia 4 ao dia 8 deste mês.
Só na área de saúde, foram pagos mais de R$ 50 milhões, nos últimos dois dias, do
fundo de saúde, contou o conselheiro.
“O Ministério Público chegou com uma representação solicitando uma medida
cautelar para evitar uma eventual sangria e comprometer as finanças do estado,
considerando o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu, analisando o pedido
do Ministério, resolvi, de forma cautelar, expedir uma liminar determinando que o
governo se abstivesse de pagamentos que não fossem pagamentos básicos”,
afirmou.
Segundo Pinheiro, a movimentação nas contas do estado é de “valores
exacerbados”. O Estado pode ter furado a ordem de pagamentos do governo, de
acordo com ele.
“Eu tive uma informação de que estariam furando a fila dos precatórios, que são
decisões a serem pagas de acordo com o que está previsto no orçamento do ano
anterior, que estariam furando a fila e pagando aqueles que não estavam na fila”

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Mário Ypiranga, 1695 – Adrianópolis
Manaus – AM | CEP 69057-002
Tel.: (92 32368315)
E-mail: semsa.manaus.am.gov.br

A decisão do TCE-AM sobre o bloqueio das contas do estado deve ser homologada
pelo Tribunal Pleno nesta terça-feira (9), em Manaus.
O Governo do Amazonas não se pronunciou sobre o caso.

Clipping realizado por Luana Abecassis
Departamento de Comunicação – Semsa / PMM

