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Boa leitura!

Além das metas

Em 15 dias de campanha de vacinação contra o vírus H1N1, alcançamos a meta de imunizar 101,63% dos 
grupos prioritários. Isto significa 462.486 pessoas, do total de 455.08 do público-alvo, número este que 
aumenta a cada dia.

Isso não seria possível sem o empenho dos servidores, em todos os distritos de saúde, que fizeram a 
diferença para a saúde da população. Só no 'Dia D', 30 de março, mais de mil deles, estavam distribuídos 
em 200 postos e vacinaram mais de 62 mil pessoas. Um exemplo de que o SUS dá certo quando unimos as 
nossas forças.

Também destacamos o empenho de servidores da Semsa para a realização da VIII Conferência Municipal 
de Saúde, importante fórum democrático de debates e propostas para o fortalecimento do SUS e da 
saúde em nossa cidade.

Você vai conhecer, ainda, a história da médica Rosana Salerno da UBS Santo Antônio, ‘Sou+SUS’ , desta 
edição
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Resumo das atividades que marcaram o mês de março.

CMS - Abertura da Pré Conferência Leste Disa Norte - Presença no projeto ‘Prefeitura Mais Presente’

Disa Sul - Aniversário de 19 anos da UBS S21 Disa Sul - Café Dia Internacional da Mulher

Disa Sul - Ação de saúde no Quilombo Urbano Disa Norte - Saúde Nas Galerias especial Dia da Mulher
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Resumo das atividades que marcaram o mês de março.

Exposição: A Mulher e o Câncer do Colo do Útero Rede Colaborativa de Comunicação - Disa Sul

Disa Leste - Bloco Xô Mosquito 2019

Atividade de educação alimentar no Shopping Phelippe Daou Equipe do Consultório de Rua em ação
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Empenho das equipes multiprofissionais de saúde 

vence desafio de alcançar meta vacinal em Manaus 

Por Wilson Reis
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O dia a dia também foi decisivo, como mostraram as 
técnicas em Enfermagem Telma Serra e Maria de 
Lourdes, que estiveram desde o início da campanha 
em ritmo acelerado nas salas de vacinação da 
Policlínica Castelo Branco, no Parque 10 de 
Novembro. Atuando como registradora, Telma 
explicou que sua atividade é relacionada com o 
registro de cada pessoa a ser vacinada e a segunda, 
Lourdes, como vacinadora, diz, com um sorriso 
fácil, que estava ali em apoio à vacinação para o 
controle do vírus e de alegrar adultos e crianças no 
momento de vacinar.

"Sou do Distrito Sul de Saúde e aqui faço parte do 
grupo ‘óculos da alegria’. Atuamos para tentar 
descontrair as pessoas, melhorando o emocional de 
todos. Nosso trabalho impede o surgimento de 
conflitos, pois contamos com os outros servidores 
que orientam os usuários desde a recepção da 
unidade. Até hoje, a população dos grupos 
prioritários da vacina tem participado bem e, por 
isso, acredito que no prazo definido da campanha, 
vamos alcançar a meta em Manaus", assinalou 
Maria de Lourdes.

Após ser vacinado pela auxiliar de enfermagem 
Maria de Lourdes, o aposentado, ex-militar da 
Aeronáutica, Waldir de Oliveira, morador na zona 
Centro-sul, avaliou como positivas as ações para 
vacinação das pessoas na unidade de saúde da 
Prefeitura de Manaus. "Sou usuário dos serviços do 
SUS há muito tempo. Moro no Parque 10 e tenho 
sido sempre bem atendido aqui na Policlínica 
Castelo Branco", relatou. Descontraído, ele se 
deixou fotografar com os "óculos da alegria", da 
servidora Maria de Lourdes.

Um exemplo de esforço, responsabilidade e 
comprometimento com o bem-estar da população 
manauara. Foi o que deram os servidores da 
Semsa, direta e indiretamente envolvidos no 
combate ao surto de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) que chegou à cidade ainda no mês 
de fevereiro deste ano.

Isso fez com que a campanha de vacinação contra 
a Influenza fosse antecipada em Manaus. 
Anualmente, ela acontece entre os meses de abril 
e junho, mas aqui teve início no último dia 20 de 
março. 

Antes mesmo de ser aberta a campanha, a Semsa 
já tinha definida a estratégia para a fase inicial e os 
servidores – desde a logística até os responsáveis 
pela aplicação da vacina – prontos para entrarem 
em ação. 

O resultado não poderia ser diferente: em 15 dias, a 
ação das equipes multiprofissionais, que se 
revezaram nas salas, respondendo ao desafio de 
vacinar, neste prazo, 90% do público prioritário 
formado por mais de 455 mil pessoas, foi vencido e 
a meta, superada, chegando, até o dia 5 de abril, a 
casa dos 101,63%, o que significa 462.486 pessoas 
imunizadas.

O 'Dia D' desta campanha, realizado no dia 30/03, 
foi marcante. Os 1.100 servidores envolvidos, 
distribuídos entre os 200 postos de vacinação – 
entre fixos e volantes – conseguiram uma marca 
considerada extraordinária: mais de 62 mil 
pessoas vacinadas em apenas nove horas de 
trabalho. “Esse feito ficará marcado na história da 
Semsa Manaus”, comemorou o secretário Marcelo 
Magaldi. 

Durante a campanha, foram utilizadas mais de 183 
salas de vacina nas unidades de saúde da rede e 
outros locais pré-definidos. A campanha recebeu 
suporte da Comunicação, com a produção de 
propaganda e publicidade expressa, veiculada 
diariamente na forma de spots nas rádios, 
cartazes, banners, comerciais em TVs, jornais e 
redes sociais. 

Aprovação

Waldir de Oliveira, morador na zona centro-sul
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Parceria Semed

Senhora Moema Granja com a vacina em dia

Galeria de fotos
A senhora Moema Granja, 95 anos, com 
mobilidade limitada, precisou ser atendida no 
veículo que a levou até a policlínica. Sentada no 
banco traseiro do carro e após ser vacinada, disse 
que todo ano se vacina contra a Influenza: "a 
vacina nunca me fez mal. Venho sempre aqui 
porque já conheço o local", concluiu.

Com a finalidade de atingir a meta de cobertura 
vacinal no município de Manaus, o Departamento 
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) 
e a Divisão de Imunização, definiram estratégias 
que envolvem a participação de outras secretarias, 
que disponibilizaram servidores para dar suporte 
no acolhimento nas Salas de Vacina. 
A Secretaria Municipal de Educação (Semed), 
levou equipes de vacinação às creches e pré-
escolas municipais a fim de imunizar crianças 
menores de seis anos.

Como aconteceu no Centro Municipal de 
Educação Infantil Olavo Bilac, no Parque das 
Nações. Coordenada pelo enfermeiro Hélio 
Holanda, servidor da UBS Nilton Lins, uma equipe 
foi ao CMEI e, com a colaboração da diretora Ellen 
Cristina e de professores, inúmeras crianças 
receberam a vacina com os pais ou responsáveis 
em ambiente de descontração, animado por 
personagens das fábulas infantis.



VIII Conferência Municipal de 

Saúde discute a defesa e o fortalecimento do SUS em Manaus

Especial 

Por Renildo Rodrigues 
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“Para dar conta de todas as tarefas da Comus – 
palestras, sessões de elaboração e discussão de 
propostas e diretrizes, eleição dos delegados para a 
Conferência Estadual – e da estrutura necessária 
para acomodar tudo isso, foi necessário um esforço 
enorme de planejamento, cooperação e 
coordenação entre as partes”, explicou Jorge. “Para 
viabilizar as Pré-Conferências, por exemplo, nós 
mobilizamos uma força de trabalho de 130 pessoas, 
que cuidaram de cada pequeno aspecto logístico 
envolvido nos diferentes eventos – iluminação, 
transporte, alimentação, até a procura dos espaços 
utilizados para sediar as Pré-Conferências ao longo 
das diferentes zonas da cidade. Já na Comus, nossa 
equipe foi um pouco menor – cerca de 100 pessoas 
–, mas também nos vimos diante de um grande 
desafio logístico, já que o público de todas as Pré-
Conferências precisou ser acomodado, distribuído 
e administrado dentro de um mesmo espaço”, 
continua.

Para que o evento pudesse afinal ser concretizado, 
os servidores da Semsa e do CMS, envolvidos na 
organização, foram divididos em seis comissões: 
‘Programação’, ‘Relatoria’, ‘Secretaria Geral e 
Registro’, ‘Comunicação’, ‘Infraestrutura’ e 
“Mobilização, Articulação e Informação”. Cada uma 
com tarefas bem definidas e servidores que fizeram 
questão de enfatizar a importância de se engajar na 
defesa do SUS.

Entre os dias 1º e 3 de abril, a Semsa, em parceria 
com o Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
promoveu a VIII Conferência Municipal de Saúde 
(Comus), no Centro de Convenções Vasco 
Vasques, zona Centro-Sul de Manaus. Reunindo 
gestores, trabalhadores e usuários do SUS, o 
evento foi um espaço de elaboração e discussão de 
propostas e diretrizes para a defesa e o 
fortalecimento do serviço de saúde na cidade.

Foi um processo que aconteceu em duas etapas. 
Em março, foram realizadas quatro Pré-
Conferências Distritais – etapas preparatórias de 
reunião e discussão, envolvendo trabalhadores e 
gestores dos quatro Distritos de Saúde da Semsa 
(Norte, Sul, Leste e Oeste/Rural), onde foram 
esboçadas as propostas de melhoria do SUS que 
tomariam forma final na Comus; Em abril, a 
Comus em si – um grande fórum democrático para 
se refletir e definir os rumos da saúde municipal, 
cujas propostas também irão contribuir para o 
direcionamento e a melhoria do SUS nas esferas 
estadual e nacional.

Toda essa mobilização exigiu o empenho e o 
comprometimento de servidores de diversos 
departamentos da Semsa. Segundo Jorge 
Carneiro, presidente do CMS e coordenador geral 
do evento, a Comus, em suas etapas preparatória 
e final, envolveu cerca de 130 pessoas na 
organização, entre servidores da Secretaria e 
conselheiros municipais de saúde.
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Como foi o caso de Ademarina Cardoso Pistilli, 
Assistente Social e assessora de gabinete na 
Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), que 
esteve à frente dos trabalhos da Comissão de 
Programação do evento. “Foi muito trabalhoso, 
mas um processo muito enriquecedor também. Eu 
preciso destacar a sintonia que houve entre as 
equipes, como nós todos trabalhamos de forma 
muito afinada, muito colaborativa”, ressaltou 
Ademarina.

A diretora do Departamento de Administração e 
Infraestrutura, Elisangela Machado, compartilha 
de sentimentos semelhantes aos de Ademarina. 
“Nós, da Comissão de Infraestrutura, nos 
sentimos muito agraciados com a oportunidade 
de, não somente participar das tratativas de 
organização, mas de estarmos inseridos na 
atmosfera do evento no qual pudemos observar a 
união dos servidores e gestores da saúde, 
juntamente com os usuários do sistema, na busca 
por melhorias para a promoção da saúde pública 
do nosso município”, destacou Elisangela.

Os 400 participantes da VIII Comus avaliaram 120 
propostas encaminhadas das Pré-Conferências 
Distritais de Saúde, realizadas no mês de março e 
selecionaram 20 propostas e quatro diretrizes que 
serão apresentadas na VIII Conferência Estadual de 
Saúde, que antecederá a 16ª Conferência Nacional 
de Saúde, prevista para acontecer no mês de agosto 
deste ano.

A diretora lembrou que o trabalho da Comissão foi 
desenvolvido com tranquilidade, buscando 
proporcionar aos participantes um ambiente 
acessível, acolhedor e confortável. “Nossa missão 
foi disponibilizar o transporte, a alimentação dos 
participantes e fornecer as ferramentas necessárias 
à condução dos trabalhos. Foi uma experiência 
incrível que fará, para sempre, parte da nossa 
história de vida, tanto pessoal quanto profissional”, 
afirmou.
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Departamento de Comunicação implanta 

Projeto de Rede Colaborativa de Comunicação na Semsa. 

Por Glean Texeira

O Departamento de Comunicação (Decom) da 
Semsa deu início, em 28/03, às etapas de 
implantação do projeto ‘Rede Colaborativa de 
Comunicação’, que pretende estabelecer uma 
comunicação direta entre as unidades de saúde da 
Semsa e o Decom, visando aproximar os 
servidores do polo de informação e comunicação 
da sede da Secretaria.
A diretora do Departamento, Denise Amorim, 
explica que o projeto é pioneiro e surgiu após 
identificar a necessidade de fazer chegar às 
informações e produtos de comunicação aos 
servidores da Semsa. 

“O grande desafio da comunicação interna é levar 
informação para quase 11 mil servidores. Uma das 
estratégias criadas foi implantar a Rede 
Colaborativa de Comunicação em todos os distritos 
de saúde, com agentes comunicadores em cada 
unidade de saúde, ligados ao Decom. Iniciamos com 
projeto-piloto no Distrito de Saúde Sul, mas 
pretendemos estender de maneira planejada para 
os demais distritos”, explica a diretora.

O projeto foi dividido em etapas, sendo que a 
primeira reuniu diretores das unidades do Distrito 
de Saúde Sul. O segundo momento do projeto 
reuniu profissionais dos estabelecimentos 
assistenciais do Disa Sul, identificados como 
colaboradores da rede comunicação. 

 A primeira turma contou com 32 profissionais e a 
segunda com 26 participantes, dentre os quais, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes 
comunitários de saúde, administradores, que 
receberam informações para alinhamento sobre o 
fluxo básico do processo comunicativo, aspectos 
necessários da comunicação em rede, além de 
conhecerem a estrutura do Decom e instrumentos 
internos e externos de comunicação. 

A servidora Gleyce dos Santos Barbosa Jobim, 
Citologista no Laboratório de Especialidades Profº 
Sebastião Ferreira Marinho, avaliou o evento como 
extremamente positivo, já que permite um melhor 
conhecimento do trabalho do Departamento de 
Comunicação da Semsa. 
“Muitas vezes o servidor está inserido no contexto 
da Semsa, mas não sabe exatamente a quem 
recorrer pra responder algumas demandas que 
temos nos nossos locais de trabalho. Foi muito 
esclarecedor e eu acho que este contato, esta troca 
de informações entre os servidores e o setor de 
Comunicação é importante e vai ser muito 
enriquecedora e trazer muitas coisas positivas até 
para o usuário também, porque a gente vai ter 
condições de levar estas demandas pra 
Comunicação”, parabenizou Gleyce.
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Saúde da Mulher

O cuidado com a saúde da mulher deve ser contínuo, durante todos os ciclos de vida. Deve ter incluído 
ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. A Semsa desenvolve ações em 
temas estratégicos englobando a assistência à mulher no pré-natal, parto e puerpério, climatério, 
planejamento reprodutivo, Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, ações de prevenção do câncer 
de colo de útero e de mama, situação de violência doméstica e sexual, além das especificidades de 
distintos grupos populacionais como mulheres negras, indígenas, urbanas, rurais, presidiárias, 
homossexuais e pessoa com deficiência. 

É essencial que a mulher cultive e desenvolva o hábito do autocuidado e, mais importante, saiba qual o 
ponto de atenção e em que situações ela pode realizar exames ou consultas de forma preventiva.

Dentre esses cuidados, podemos destacar:

1. Prevenção e controle do câncer do colo do útero

Toda mulher entre 25 a 64 anos que têm ou já teve atividade sexual deve fazer o exame Preventivo 
(Papanicolaou). O Instituto Nacional do Câncer recomenda que este exame seja feito a cada três anos, 
depois da mulher ter realizado dois exames anuais e tenha o resultado negativo. Assim, é importante 
você procurar a unidade de saúde e conversar com o profissional para receber as orientações 
necessárias e tirar as suas dúvidas.

1. Prevenção e controle do câncer de Mama

Toda mulher a partir de 40 anos deve procurar anualmente uma unidade de saúde para ter suas 
mamas examinadas por um profissional de saúde. Entre 50 a 69 anos a mulher deverá fazer 
Mamografia a cada dois anos, mas se você apresenta alguns dos sinais abaixo, busque atendimento de 
um profissional, independente de sua idade:

1.Nódulo (caroço) na mama
2.Mama com a pele na aparência de casca de laranja
3.Mama apresentando líquido com sangue ou tipo água



semsamanaus 15

5. Climatério
É uma fase biológica do ciclo vital feminino que tem início normalmente por volta dos 40 anos de idade, 
podendo se estender até os 65 anos. É representada pelo conjunto de sintomas que surgem antes e 
depois da menopausa, causados, principalmente, pelas variações hormonais típicas desse período, e que 
podem ocasionar uma série de flutuações no ciclo menstrual. Se você está nessa fase da vida, fique atenta 
aos sinais e sintomas e procure um profissional de saúde para lhe orientar e cuidar de você.

Além dos cuidados acima elencados, são essenciais: 
Manter uma alimentação saudável;
Beba água várias vezes ao dia para o bom funcionamento do corpo;
Movimente-se. Pratique atividade física regularmente; e
Evite o tabagismo.

3. Pré Natal

Mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres de 10 a 49 anos, com suspeita de gravidez (atraso menstrual), 
procurar a UBS mais próxima da residência para iniciar o Pré Natal o mais precocemente possível, sendo 
vinculada para visitar/conhecer a maternidade mais próxima da residência, garantindo assim uma 
gravidez segura e saudável para a mãe e o bebê.

4. Planejamento Reprodutivo

Atende mulheres em idade fértil, ou seja, mulheres de 10 a 49 anos, com acolhimento e orientação sobre a 
utilização dos métodos contraceptivos. As unidades de saúde têm disponíveis preservativos (femininos e 
masculinos), contraceptivos orais e injetáveis, além de encaminhamento para as unidades de referência 
para inserção do DIU. Os procedimentos laqueadura e vasectomia são acolhidospelaUBS e 
encaminhados  para a Unidade de referência.

Lúcia Marques Freitas
Chefe de Núcleo de Saúde

da Mulher da Gerência da Rede Cegonha
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Amor pelo ser humano é essencial

Por Jean Holanda

Há 25 anos, a médica clínica geral Rosana Salermo, presta um serviço diferenciado no atendimento às 

pessoas da rede pública de saúde. Formada pela Universidade Federal do Amazonas, atualmente 

trabalha na Unidade Básica de Saúde da Família 029 (UBSF), no bairro de Santo Antônio. 

Desde jovem sentiu-se chamada a ajudar o próximo, por isso, decidiu estudar medicina. Iniciou a 

carreira no interior do estado e por lá ficou cinco anos. Conviveu com os ribeirinhos e pôde conhecer 

mais de perto as necessidades deles. 

Trabalhou também pela diminuição dos óbitos de crianças por diarréia, tratou de doenças 

dermatológicas e intensificou o combate da tuberculose, que na época era de alta incidência. Conquistou 

carinho e admiração por onde passou. 

“Tenho uma admiração pelo ser humano como um todo desde o início da minha carreira. Para mim é 

impossível desvinculá-lo das outras dimensões humanas, física, mental e espiritual”, afirma a médica.

Nos últimos 20 anos, ela atua diretamente na estratégia saúde da família. Esteve presente na fundação 

da UBSF onde trabalha atualmente. Tem uma rotina de 8h diárias de trabalho e lembra saudosamente de 

uma experiência que a marcou como profissional.

 “Entre as alegrias da minha 

profissão está a de ver o 

paciente sair feliz e satisfeito 

do consultório, com no 

mínimo um atendimento 

h u m a n i z a d o .  U m  d o s  

segredos de se realizar 

profissionalmente é o de amar 

o próximo como a si mesmo”, 

enfatiza.

Médica clínica geral Rosana Salermo
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Um fato marcante, ainda nesse caso, foi o de realizar o último desejo do paciente, que era o de conseguir 

uma imagem de São José e um terço, abençoado pelo padre da paróquia, e dar de presente a ele. “Essa 

história me marcou profundamente e mostra que precisamos ter um olhar de amor e responsabilidade 

com a pessoa que tratamos”, contou.

Durante a semana, a médica faz visitas domiciliares a pacientes acamados nas proximidades da UBS do 

bairro Santo Antônio e por meio dessas visitas ela se sente realizada e feliz, porque pode colaborar, de 

alguma forma, para o bem estar das pessoas. 

E, como aprendizagem para os jovens profissionais de saúde que estão iniciando sua carreira, a 

profissional deixa como mensagem um ensinamento que a orientou durante todos esses anos. “Vai e 

cura, se não der, consola”, concluiu.

“Lembro-me de um idoso que sentia uma dor muito forte e constante nas costas. Após exames, 

diagnosticamos que ele tinha um tumor na próstata. A partir disso, mobilizei a comunidade para 

arrecadar fundos para a compra de medicação”.
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Mercado Adolpho Lisboa Curso Mini Chef
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Gandaia Brasileira

Feira de Livros

Quando: 06/04

Onde: Largo 443

Horário: 23h
Ingressos no evento

Quando: 13/04

Onde: Toque Gourmet

Horário: 9h

Inscrições: 92 99384-6263

Quando: 27/04

Onde: Parque Ponte dos Bilhares

Horário: 17h

Ingressos: Evento gratuito

Inaugurado em 1883, o Mercado foi construído em 

estilo Art Noveau, inspirado na arquitetura do 

mercado Les Halles, de Paris. O Mercado Adolpho 
Lisboa oferece uma enorme variedade de produtos 
regionais.

Na obra 'O Poder do Agora' o autor Eckart Tolle une 

conceitos e princípios do cristianismo, budismo e 

xintoísmo para criar uma mensagem sobre a 

importância dos momentos que vivemos e práticas 

saudáveis para a valorização destes. 

O Poder do Agora se encontra disponível na Livre – 

Biblioteca Compartilhada, na seção Autoajuda.

Faz parte do 
acervo da

O Poder do
Agora

Campeonato Amazonense de Arrancada

Quando: 06/04

Onde: Amazonas Dragway

Horário: 7h
ingressos no evento
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