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Apesar de pré-candidatura de Braga, Rotta revela interesse em eleições para
governo.
Vice-prefeito falou sobre interesse em disputar o cargo, mas não descartou apoio ao
nome mais cogitado, o senador Eduardo Braga. Rotta também afirmou que clima é
de 'consenso' e sugeriu aliança com governador David Almeida10/05/2017 às 15:06
- Atualizado em 10/05/2017 às 15:37

Vice-prefeito participou de anúncios na saúde municipal na manhã desta quarta-feira (10) (Foto:
Winnetou Almeida)

Embora o PMDB tenha como certo o nome do senador Eduardo Braga para a
disputa nas eleições suplementares ao Governo, o vice-prefeito de Manaus, Marcos
Rotta, disse nesta quarta-feira (10) que tem interesse em concorrer ao cargo.
Durante anúncio de novos mecanismos para a saúde no bairro da Paz, Zona Oeste,
o político declarou que “Deus sabe a hora certa”, mas que apoiará Braga caso a
candidatura dele seja concretizada.
Rotta substituiu Artur Neto (PSDB) de última hora em um evento no Distrito de
Saúde Oeste que anunciou Unidade Móvel de testagem rápida de HIV, nova rede de
armazenamento de vacinas e o serviço “Remédio em Casa”. As novidades foram
divulgadas por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).
À imprensa, Rotta disse que tem interesse em disputar o governo do Estado após a
cassação do mandato do governador José Melo (Pros). “Todo mundo tem
(interesse), meu filho. Não é? Até o Homero (secretário de Saúde) aqui tem o
interesse. Acho natural. O político que não almejar aspiração é um político
acomodado. Eu nunca fui acomodado na minha vida. Eu deixo tudo nas mãos de
Deus. É ele quem sabe a hora certa”, declarou.
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Mesmo almejando o cargo pelo partido, Rotta não descartou apoio ao senador
Eduardo Braga em sua possível candidatura. “É um homem extremamente
experiente. Está disposto a nos ajudar. Tem um trânsito muito bom em Brasília e tido
uma interlocução muito grande com o presidente Michel. Não tenho dúvida nenhuma
que é um grande nome e que vai contar com nosso apoio”.
Harmonia no PMDB
Declarando apoio a Braga, o vice-prefeito sugeriu que o clima no PMDB é de
consenso sobre quem deve representar o partido nas eleições. Ele negou a
possibilidade dos tucanos realizarem eleição interna para a escolha de um nome,
como ocorreu em São Paulo.
“Aqui nós temos uma corrente de pensamento. Acho que tudo caminha nesse
sentido, mas de forma muito harmônica. Não temos nenhum tipo de impasse ou
conflito nessa questão. O PMDB sabe que tem um líder que já foi governador,
prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal, e tem uma larga experiência
que ele está colocando agora para tentar, num momento de crise como esse,
conciliar”, afirmou.
Marcos Rotta também adiantou que a prefeitura está dando passos “positivos” para
a criação de aliança com o governador interino, David Almeida (PSD). Segundo ele,
a iniciativa partiu de próprio Almeida, a qual ele caracterizou como “humilde”.
“Achei muito bacana a atitude dele de mostrar que está disposto a dialogar pra
melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Acho
que esse distanciamento entre governo do estado e prefeituras acaba penalizando
quem nada tem a ver com essas querelas políticas”.
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SAÚDE BUCAL

Cirurgiões-dentistas finalizam capacitação em atendimento à
pessoa com deficiência.
Vinte e cinco cirurgiões-dentistas de Unidades Básicas de Saúde de Manaus
receberam o certificado concedido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)10/05/2017 às 13h41min.

A cerimônia aconteceu na sede da Reitoria da UEA, localizada na avenida Djalma Batista, bairro
Flores, Zona Centro-Sul (Foto: Márcio Silva)

Vinte e cinco cirurgiões-dentistas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus
receberam, nesta quarta-feira (10), certificados de Capacitação em Atendimento
Odontológico à Pessoa com Deficiência. Eles foram entregues pela Universidade do
Estado do Amazonas (UEA) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A
cerimônia aconteceu na sede da Reitoria da UEA, localizada na avenida Djalma
Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul.
A capacitação em Atendimento Odontológico à Pessoa com Deficiência, cooperação
técnica entre UEA e Semsa, é realizada uma vez por ano com o objetivo de
capacitar profissionais da rede de atenção básica da Semsa com aulas práticas no
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Núcleo de Atendimento a
Pacientes Especiais (Naope) da UEA.
De acordo a gerente do Naope, Brigitte Nichthauser, a gama de pacientes especiais
incluídos na odontologia é maior do que se imagina. “O Amazonas tem
aproximadamente 23% da população que declara ter algum tipo de deficiência, só
que, na odontologia, essa porcentagem é maior por causa da inclusão de pacientes
com problemas renais, diabéticos, hipertensos, gestantes, entre outros, ou seja, o
número de pessoas que precisam de atendimento diferenciado é muito grande”,
observou.
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Esses pacientes, conforme ela, exigem cuidados mais delicados e precisos, até
mesmo pelas próprias condições físicas que muitos deles tem. Além disso, a
quantidade de medicamentos que eles tomam também exige que o tratamento
odontológico seja completamente diferenciado. “Eles são mais propensos a certas
doenças, como pneumonia, doenças respiratórias, entre outras, então todo cuidado,
inclusive com infraestrutura, é diferente para atender um paciente com deficiência”,
apontou.
A gerente de Saúde Bucal da Semsa. Nara Valente, disse que estes são os
primeiros cirurgiões-dentistas capacitados em atendimento odontológico à pessoa
com deficiência para atuar nas UBSs do município. Antes, o serviço só era oferecido
nos Centros de Especialidades Odontológicas da secretaria. “Nosso objetivo é
capacitarmos mais profissionais para que possamos ampliar o acesso da pessoa
com deficiência não só nos CEOs, mas nas nossas UBSs também”, destacou.
Os profissionais capacitados pelo Naope desenvolverão trabalho nas UBSs de todas
as zonas da cidade, incluído a rural. “Essa parceria entre a Semsa e a UEA tem sido
para nós profissionais da área de saúde na odontologia um grande avanço na
atenção e saúde bucal porque conseguimos ampliar o acesso dos usuários a um
atendimento de qualidade, pois hoje, 50% dos pacientes especiais ainda não
recebem atendimento adequado nas unidades de saúde”, relatou Nara.
CEO da UEA
O Centro de Especialidades Odontológicas da Universidade do Estado do
Amazonas foi inaugurado em 2014, por meio de parceria entre a UEA, Ministério da
Saúde, Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e o consulado japonês, que investiu
mais de US$ 100 mil para equipar o centro, cuja estrutura foi totalmente reformada e
adaptada para os atendimentos a que se destina.
No local, são oferecidos serviços odontológicos nas áreas de cirurgia e
traumatologia buco maxilofacial, pacientes portadores de necessidades especiais,
periodontia e endodontia. Por mês é feito em média três mil atendimentos.
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Prefeitura incrementa novas ações na rede municipal de saúde
Capital passa a contar com o "Remédio em Casa", a Unidade Móvel de Testagem
Rápida de HIV e, ainda, com uma nova e ampliada rede de armazenamento de
vacinas.
quarta-feira 10 de maio de 2017 - 4:00 PM
Iris Brasil / portal@d24am.com

Rede de Frio contará com 13 câmaras refrigeradas, com 140 mil doses de vacina cada uma.Foto:
Sandro Pereira

Manaus - O vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) inaugurou, na manhã de hoje (10), a
nova rede de armazenamento de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa), que armazenará mais de 1,5 milhão de doses, atendendo a todas as 182
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus.
Contando com 13 câmaras refrigeradas, com 140 mil doses de vacina cada uma, a
Rede de Frio seguirá o padrão do Programa Nacional de Imunizações (PNI),
distribuindo, manuseando e transportando as doses à população manauara,
segundo o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão.
Cumprindo também com a promessa de campanha do programa “Remédio em
Casa”, o vice-prefeito mencionou a retribuição à população de um serviço que
atenderá, inicialmente, duas mil pessoas, que fazem tratamento de hipertensão
arterial, diabetes e dislipidemia.
“Estamos anunciando as boas novas para a saúde de Manaus. Estamos entregando
hoje, com o apoio do Governo Federal, essa unidade móvel que vai atender e
diagnosticar de forma mais rápida e precisa, todos os grupos necessário, assim
como estamos melhorando as condições de vacina, onde somos campeões
nacionais. Isso é o cumprimento de nossas promessas de campanha”, contou o
vice-prefeito.
Além da Rede, a Unidade Móvel de Aconselhamento e Testagem Rápida para HIV,
Sífilis e Hepatites foi inaugurada por Marcos Rotta e pelo secretário, visando o
acesso da população que se localiza em áreas de difícil locomoção, assim como o
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mapeamento de pessoas infectadas com os vírus sexualmente transmissíveis,
combatendo os altos números de casos na capital, que em 2016 chegaram a 1742
de pessoas com HIV/Aids. “Queremos combater a transmissão dos vírus e promover
o sexo seguro, utilizando a linguagem do jovem, proporcionando atendimento a
todos”, contou o secretário Homero.
Portal A Crítica – Saúde – 11 de Maio de 2017
Fonte: http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/ministerio-da-saudelibera-mais-de-r-2-milhoes-para-o-hugv-no-amazonas

Ministério da Saúde libera mais de R$ 2 milhões para o HUGV, no
Amazonas.
Recurso também é destinado para financiar obras de reforma e ampliação de
hospitais em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Repasse total chega a R$
189 milhões10/05/2017 às 16h23min.

Liberação vai beneficiar Hospital Universitário Getúlio Vargas (Foto: Arquivo/AC)

O Ministério da Saúde está liberando mais R$ 2,88 milhões para o Hospital
Universitário Getúlio Vargas. O repasse faz parte de R$ 189 milhões para reforçar e
qualificar os atendimentos de 49 hospitais universitários federais que atendem pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o ministério, o recurso também é destinado para financiar obras de
reforma e ampliação destes hospitais, localizado em 22 estados brasileiros e no
Distrito Federal. O montante é repassado por meio do Programa Nacional de
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), sendo R$ 155,32
milhões para custeio e R$33,81 milhões para obras. As portarias
nº 1093/2017 e 1094/2017, que autorizam os repasses da verba, estão disponíveis
no Diário Oficial da União (D.O.U) de 28 de abril de 2017.
A verba total foi liberada por meio REHUF, sendo R$ 155,32 milhões para custeio e
R$33,81 milhões para obras em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. O
programa é executado desde 2010 em parceria com o Ministério da Educação e com
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Desde então, apenas por
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parte do Ministério da Saúde, já foram injetados quase R$ 3,06 bilhões nos hospitais
universitários, sendo R$ 380,01 milhões em 2016. Essas instituições representam
papel fundamental para estruturação da rede pública de saúde, sendo, em alguns
casos, a principal referência de atendimento à população.
“Os Hospitais Universitários são locais de ensino e também realizam procedimentos
hospitalares e ambulatoriais, isso quer dizer que os recursos beneficiam diretamente
estudantes de saúde e a população”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Aprovados em lei orçamentária, os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em
parcela única, para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento
das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade
de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os
pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação
dos gastos.
Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do
atendimento, o REHUF também pode ser utilizado para reformas e aquisição de
materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o
planejamento da instituição.
Portal A Crítica – Saúde – 11 de Maio de 2017
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ENFERMAGEM

FCecon dá início nesta quinta-feira à 21ª Semana de Enfermagem
A atividade, que tem continuidade nos dias 12 e 15 deste mês, tem o apoio do
Instituto de Ensino e Treinamento Singular e acontece no Conselho Regional de
Medicina10/05/2017 às 15:59 - Atualizado em 10/05/2017 às 15:59

(Foto: Arquivo AC)

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon),
unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), dá início, nesta quintafeira (11), à 21a Semana de Enfermagem, com o tema “Humanização no
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Empoderamento do Cuidar de Enfermagem”. A atividade, que tem continuidade nos
dias 12 e 15 deste mês, tem o apoio do Instituto de Ensino e Treinamento Singular e
acontece no Conselho Regional de Medicina (CRM), localizado na avenida Senador
Raimundo Parente, Flores, zona Centro-Sul de Manaus.
Segundo a chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa da FCecon, enfermeira
Júlia Mônica Benevides, serão ofertadas 200 vagas. As inscrições podem ser feitas
no próprio Departamento (Rua Francisco Orellana, Dom Pedro, zona Centro-Oeste –
telefone 3655-4703). Os valores variam de R$ 20 a R$40, dependendo da categoria.
Profissionais da Fcecon estão isentos do pagamento. “A expectativa é que
participem acadêmicos e profissionais, não só da enfermagem, mas das diversas
áreas da saúde”, destacou.
A Júlia Mônica explica que a semana ocorre anualmente, em comemoração aos
Dias Mundial do Enfermeiro (12 de maio) e Nacional do Técnico de Enfermagem (20
de maio). “Essa semana une as equipes para discutir os problemas e buscar
soluções para a assistência com excelência, voltadas para a multidisciplinaridade da
enfermagem e à ciência do cuidar para o usuário dos SUS”.
Palestras
A programação contará com um ciclo de palestras voltado para a assistência de
enfermagem na oncologia. No primeiro dia, haverá um curso pré-evento ministrado
pela enfermeira estomaterapeuta Rosângela Nahim – representante da empresa
Convatec, uma das referências em produtos de saúde -, com o tema ‘Cuidados no
manejo de ostomias de eliminação’. No segundo dia (12), quando acontece a
abertura oficial do evento, às 8h, haverá o credenciamento dos inscritos.
No segundo dia de atividades, nove profissionais da área ministrarão palestras com
temas específicos. São eles: Ellen Albuquerque de Freitas – aula magna sobre o
impacto do conhecimento da oncogênese no cuidado de enfermagem; Marielle
Colares, falando sobre as ações do enfermeiro no núcleo de segurança do Paciente;
Rosângela Nahim, com a palestra sobre a gestão do biofilme no processo de
cicatrização; Katherine Mary Marcelino Benevides, com um relato de experiência na
implantação do Programa de Humanização em serviços de saúde; Maressa
Gasparoto Lenglube Lisboa, com a palestra sobre o protagonismo da enfermagem
nos cuidados paliativos domiciliares; Edilene Duarte Varela, falando sobre manejo
na administração de quimioterapia antineoplásica; Francisco Gilvan Moreira Neves e
Maria Glaudimar Almeida, com a palestra qualidade de vida dos pacientes
submetidos à laringectomia total portadores de traqueostomia: um relato de
experiência; e Shirley Fragoso Monteiro, falando sobre os desafios na implantação
de protocolos e instrumentos de segurança do paciente na Fundação CECON.
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No dia de encerramento, haverá a 1° Semana Interna de Prevenção a Acidentes de
Trabalho da FCecon e emissão de certificados de participação constando 20 horas
de atividades complementares.
Saiba mais
Há 78 anos, a Associação Brasileira de Enfermagem realiza uma semana alusiva às
expertises na área, abrangendo instituições de saúde e de ensino de todo o País. As
atividades ocorrem, geralmente, entre os dias 12 a 20 de maio. No Amazonas, a
Semana foi adotada há 67 anos e tornou-se uma tradicional campanha de
capacitação, aperfeiçoamento e troca de experiências na área da saúde.

Portal D24 AM – Saúde – 11 de Maio de 2017
Fonte: http://new.d24am.com/noticias/saude/francisca-mendes-deixa-fazerablacao-cardiaca-falta-equipamento/167567

Francisca Mendes deixa de fazer procedimento cardíaco por falta
de equipamento
Procedimento chamado 'Ablação por Cateter', que trata arritmia cardíaca, está
interrompido até que nova licitação seja finalizada para a aquisição do material,
segundo Susam. Pacientes denunciam tempo de espera.
quarta-feira 10 de maio de 2017 - 6:15 PM
Sofia Lorrane / portal@d24am.com

Pacientes denunciam demora para realizar o procedimento na unidade.Foto: Evandro Seixas/AcervoDA

Manaus - O Hospital Francisca Mendes interrompeu os atendimentos para o
procedimento de 'Ablação por Cateter', que trata arritmia cardíaca, por falta de
equipamentos necessários para o tratamento. Pacientes denunciam a espera de
mais de um ano para realizar o procedimento, como é o caso de Antônio Lino Costa,
61.
O homem está, há cerca de um ano e quatro meses, na fila de espera para realizar o
procedimento, para poder realizar uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula,
conforme familiares. Segundo a sobrinha de Antônio, Tamyla Vasconcelos, 26, o tio
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dela espera por uma autorização para a realização do procedimento, e segue
internado no Hospital João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São
José, zona leste.
“Meu tio precisa fazer cirurgia de pedra na vesícula, mas quando ele foi realizar os
exames pré-operatórios foi descoberto que ele tem arritmia cardíaca, e precisa
realizar esse procedimento chamado Ablação por Cateter, para poder dar
continuidade no tratamento e depois realizar a cirurgia”, explicou.
Em resposta, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que foi necessária
a realização de uma nova licitação para a aquisição do material utilizado, e que esse
processo de licitação deverá ser finalizado em até 20 dias, quando se dará o início à
aquisição dos equipamentos. Enquanto isso, o procedimento de 'Ablação de Cateter'
está interrompido na unidade.
A assessoria de imprensa da Susam informou que não conseguiu entrar em contato
com o Hospital Francisca Mendes para saber sobre a situação do paciente Antônio
Lino Costa, até a publicação desta matéria.

Blog da Floresta – Saúde – 11 de Maio de 2017
Fonte: http://www.blogdafloresta.com.br/regiao-norte-ocupa-terceiro-lugar-empesquisa-sobre-gravidez-na-adolescencia/

Região Norte ocupa terceiro lugar em pesquisa sobre gravidez na
adolescência
BY ROBERTO BRASIL - MAIO, 11TH 2017

A região que mais registrou casos foi o Nordeste, seguido do Sudeste, segundo dados do Sinasc.

A Região Norte ocupa o terceiro lugar em pesquisa sobre gravidez na adolescência,
segundo dados preliminares do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos
(Sinasc) divulgados, ontem, pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo
federal, a gravidez na adolescência registrou queda de 17%, no Brasil. Em números
absolutos, a redução foi de 661.290 nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos em
2004 para 546.529 em 2015.
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Segundo o ministério, a queda no número de adolescentes grávidas está
relacionada a vários fatores como expansão do programa Saúde da Família, que
aproxima os adolescentes dos profissionais de saúde, mais acesso a métodos
contraceptivos e ao programa Saúde na Escola que oferece informação de
educação em saúde.
As crianças nascidas de mães adolescentes representaram 18% dos 3 milhões de
nascidos vivos no País, em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes é
a Nordeste (180.072 – 32%), seguida da Região Sudeste (179.213 – 32%). A Região
Norte vem em terceiro lugar com 81.427 (14%) nascidos vivos de mães entre 10 e
19 anos, seguida da Região Sul (62.475 – 11%) e da Centro-Oeste (43.342 – 8%).
O ministério explicou, em nota, que, hoje, 66% dos casos de gravidez em
adolescentes são indesejados e que, para reduzir esses casos, investe em políticas
de educação em saúde e em ações para o planejamento reprodutivo. Uma das
iniciativas é a distribuição da Caderneta de Saúde de Adolescentes (CSA), em
versões masculina e feminina e linguagem acessível, com orientações sobre o
atendimento integral dos jovens.
Para prevenção da gravidez, o governo distribui ainda a pílula combinada, de
anticoncepção de emergência, minipílula, anticoncepcional injetável mensal e
trimestral, e diafragma, assim como preservativo feminino e masculino.
Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a oferta de Dispositivo Intrauterino
(DIU) de cobre em todas as maternidades brasileiras, o que inclui as adolescentes
dentro do público a ser beneficiado. O método é uma alternativa a mais para a
adolescente que já teve uma gravidez precoce, pois ele dura 10 anos, tem longa
duração e não precisa ser administrado diariamente.
A pesquisa Saúde Brasil mostra que o uso das boas práticas no parto foram
ampliadas. O estudo aponta um aumento de 15% de parto normal entre mães
adolescentes. Cerca de 70% das adolescentes, entre 10 e 19 anos de idade no ano
de 2014, tiveram seus filhos por parto normal, enquanto em 2013 esse percentual foi
de 55%.
Aleitamento
Garantir o direito à amamentação nas escolas ou em qualquer lugar é o lema da
portaria assinada, ontem, pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A partir de
agora, com o dispositivo legal, todas as mães lactantes têm o direito à amamentação
assegurada em todas as instituições do sistema federal de ensino,
independentemente da existência de locais, equipamentos ou instalações
reservados exclusivamente para esse fim.
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O objetivo, explica o ministro, é estimular a cultura da convivência e do respeito ao
próximo, reforçando o papel da educação em direitos humanos, para o exercício
pleno da cidadania. “Como ministro da Educação, tenho a obrigação e o dever de
agir nessa direção, para que dentro dos espaços públicos vinculados ao MEC haja
apoio às mulheres”, disse.
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