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Boa leitura!

Abrindo o mês de maio temos o Dia do Trabalhador. Aos da saúde, especialmente, queremos agradecer 
por toda dedicação que resulta em metas e, consequentemente, melhorias na qualidade de vida para a 
população de Manaus.

Trabalhadores criativos que, no dia a dia, fazem muita diferença para o fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde. Trabalhadores que entenderam que unidos são mais fortes!

Nesta edição do 'Info Semsa' destacamos alguns profissionais que fazem essa diferença, superando 
obstáculos e desafios (Matéria Capa e Sou + SUS).

Também trouxemos a temática da promoção da saúde como um eixo estratégico importante para o 
fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, enfatizando que a vida do trabalhador da saúde é preciosa e 
precisa ser priorizada, assim como a saúde dos usuários do SUS (Link-se).

Trabalhador da Saúde: você é precioso!

Beatriz Saori
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Resumo das atividades que marcaram o mês de abril.

Disa Norte_Pol. Dr José Antônio da Silva inicia o 12° grupo de Tabagismo Disa Leste e Rural_ACEs recebem treinamento p/ instalação mosquiteiros

Disa Norte_Ação  Social Com. São  João Batista, Cidade Nova II UBS Ivone Lima_Ação do Dia Mundial da Saúde na Ponta Negra

Moura Tapajóz_Curso sobre 'Masculinidades' Disa Leste_I Fórum de Vinculação do Perinatal 2019
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Resumo das atividades que marcaram o mês de abril.

Exposição: A Mulher e o Câncer do Colo do Útero

Planejamento_Reunião do Programa de Gestão de Indicadores e Metas Disa Norte_ UBS Armando Mendes no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Disa Sul_Certificação pelas metas alcançadas na vacinação contra a Influenza

CAPSi_Celebração de Páscoa marca os 7 anos da unidade



Equipes de Saúde superam os desafios diários do território 

para levar atendimento às comunidades

Por Wilson Reis
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A rede de saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) conta, atualmente, com 225 equipes da 
ESF, distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSF), entre os cinco Distritos de Saúde 
(Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural). Elas são 
compostas por um médico generalista, um 
enfermeiro generalista, um auxiliar ou técnico de 
enfermagem, um cirurgião-dentista, um auxiliar ou 
técnico de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de 
Saúde. A ESF, entre outro sobjetivos, visa a 
reorganização da Atenção Básica ou Primária da 
Saúde e possibilita a ordenação das ações na rede 
de saúde do município, com base no cuidado e na  
maior resolutividade dos problemas na rede de 
serviços, atuando na promoção da qualidade de 
vida junto a população manauara.

E, fazer saúde para todos com o objetivo de reduzir 
o risco de doenças e de outros agravos mediante 
políticas sociais e econômicas, é o desafio que as 
equipes de profissionais da Semsa enfrentam no dia 
a dia. Muita gente não sabe, mas na rotina de 
Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 
Endemias, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, 
Dentistas, Médicos, entre tantos outros 
profissionais, estão as visitas domiciliares e ações 
nos territórios. Sim, esses profissionais vão às 
casas de pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) levar as ações necessárias, sejam elas de 
atendimento, acompanhamento ou de prevenção a 
doenças e promoção da saúde, com ações 
educativas.

Um exemplo são os profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), que realizam atividades em 
sua base territorial de atuação nas Unidades 
Básicas e Distritos de Saúde sob a gestão da 
Prefeitura de Manaus.

A Saúde é direito de todos e dever do Estado, afirma o artigo 196 da Constituição Federal brasileira de 
1988. Contudo, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde população-usuária, representa até os dias atuais, um grande desafio que, na 
prática, só pode ser vencido, com o compromisso de profissionais que atuam em diversas frentes da 
Secretaria Municipal de Saúde.

AprovaçãoDentista Ayra e sua equipe em visita domicialiar
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O exemplo de compromisso dos profissionais da 
ESF com a saúde pública se materializa nas 
atividades diárias quanto ao atendimento às 
demandas da população, como realiza a equipe de 
Saúde Bucal, coordenada pela cirurgiã-dentista 
Aira Veras, com auxílio da Técnica de Saúde Bucal 
Elline Botelho e a ACS, Adriana Oliveira, da 
Unidade Básica de Saúde da Família O-19, 
localizada na rua Plínio Coelho, 182, Compensa II, 
Distrito de Saúde (Disa) Oeste.

Uma vez por semana, a CD Aira Veras e sua equipe 
deixam o consultório da UBSF e, no interior da 
residência de um morador ou mesmo ao ar livre, e 
realizam a visita domiciliar, ação voltada para o 
atendimento assistencial e educativo. "Essa ação 
possibilita uma interação mais efetiva entre os 
membros da equipe de saúde com a realidade 
vivida pelas famílias na comunidade", observa.

Busca ativa

pequenos procedimentos, da saúde bucal dos 
membros das famílias situadas no bairro da 
Compensa II, zona Oeste. De acordo com as 
diretrizes da estratégia, as visitas domiciliares são 
utilizadas, também, para controle de usuários 
faltosos, acompanhamento de puérperas (mulheres 
no pós-parto), de recém-nascidos, acamados e 
idosos com dificuldade de locomoção, dentre 
outros.

Para o Agente Comunitário de Saúde (ACS), Paulo 
Saraiva lotado no Núcleo de Hanseníase do 
Departamento de Vigilância Ambiental e 
Epidemiológica (Devae/Semsa), que também 
realiza visita domiciliar, são diversos os problemas 
encontrados pelas equipes. Vão desde a falta de 
segurança, principalmente nas chamadas zonas 
vermelhas, áreas dominadas pelo tráfico de drogas, 
até a chegada às casas sob palafitas, situadas em 
áreas de beiradas dos igarapés que circundam o 
município de Manaus.

"Ao realizar a busca ativa de pacientes ou em 
períodos das campanhas de vacinação junto à 
população, entramos em ramais e becos. E aí temos 
que nos apresentar aos moradores. O jaleco já 
ajuda a gente, mas ainda assim não é fácil", afirma 
Saraiva. Como Técnico em Vigilância do Núcleo de 
Hanseníase, ele destaca a importância da 
continuidade no tratamento dos moradores 
diagnosticados com a doença e o teste realizado 
junto aos outros membros da família. "Se passar de 
três meses sem tomar o medicamento, o portador 
da hanseníase terá que reiniciar o tratamento.

Além disso, realizamos exames dermatológicos 
básicos para saber se existe algum novo caso em 
outra pessoa na casa", concluiu.

Superação dos desafios nos territórios 

Com seis anos atuando na ESF, em atividades 
preconizadas pelo SUS, Aira Veras promove 
palestras orientando mães e crianças sobre como 
m e l h o r  r e a l i z a r  a  e s c o v a ç ã o ,  f a z  
encaminhamentos para tratamento e cuida, com 

Técnico em Vigilância do Núcleo de Hanseníase, Paulo Saraiva

Dentista Ayra e sua equipe na educação odontológica  



Galeria de fotos
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Dia Mundial da Saúde: a importância de cuidar de si 

mesmo e as atitudes para se conquistar uma vida mais plena

Especial 

Por Renildo Rodrigues 
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No mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, 
celebrado em 7 de abril, a Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa) exalta o trabalho de todos os 
profissionais de saúde, que, em seus diferentes ramos 
e especialidades, garantem o diagnóstico e o 
tratamento adequado para os cidadãos de Manaus, 
todos os dias. Nessa edição, porém, em vez da 
homenagem habitual a esses profissionais, decidimos 
fazer algo diferente.

Queremos propor uma reflexão: e o nosso esforço 
pessoal, particular, para promover a saúde e 
proporcionar uma vida mais plena a nós mesmos? 
Será que estamos realmente fazendo o melhor por 
nossa saúde?

O conceito de “saúde”, afinal, não se refere só ao 
estado de bem-estar físico e mental, que costumamos 
opor ao estado de “doença”, quando, por fatores 

Atenção ao meio ambiente: o descarte correto de 

resíduos traz saúde, sim.

Uma postura importante para se promover a 
qualidade de vida é tomar atitudes que beneficiem não 
só a você mesmo, mas à coletividade: o cuidado com o 
descarte de resíduos é uma dessas práticas – e uma 
das mais importantes, por sinal.

Os benefícios disso vão desde uma maior qualidade 
no ar que você respira até a preservação dos espaços 
naturais e coletivos para o aproveitamento das 
gerações futuras. Estar atento à conservação do meio 
ambiente é uma das atitudes mais benéficas que você 
pode ter para garantir saúde – a sua, dos seus entes 
queridos, da sua comunidade, do planeta inteiro.

internos (desequilíbrio das funções do corpo) ou externos (contaminação por vírus, bactérias e outros 
agentes), temos nossas funções físicas e/ou mentais comprometidas. “Saúde” é um conceito bem mais 
amplo, que envolve um conjunto de práticas para se garantir o bem-estar em vários setores da nossa vida 
– uma atitude tão simples quanto ter os documentos pessoais organizados, por exemplo, pode 
proporcionar saúde, porque traz praticidade ao dia-a-dia, e ajuda a evitar o estresse.

Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa

Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa



Especial 
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Aqui, nós chamamos a atenção para as nossas 
práticas íntimas. Fumar cigarros é um hábito 
comprovadamente destrutivo para a saúde. 
Existem mais de 50 tipos de câncer ligados ao ato 
de fumar, além dos danos diários que esse hábito 
causa aos pulmões.

Pulmões livres: menos cigarros, 

mais disposição para tudo.

Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa

Ao deixar de consumir cigarros, você estará dando 
aos seus pulmões uma segunda vida e 
acrescentando mais e melhores anos à sua própria. 
A regeneração dos órgãos afetados pelo cigarro é 
rápida – em um mês, a diferença na disposição e 
bem-estar já é nítida –, e isso irá se refletir em todas 
as suas atividades diárias. Respirar melhor, se sentir 
mais leve, mais bem-disposto, com mais vigor, tudo 
isso ao preço de se livrar daqueles bastonetes 
brancos. Não vale a pena?

A Semsa, oferece tratamento para as pessoas que 
estiverem dispostas a deixar de fumar. Nos 
Ambulatórios do Tabagismo, disponíveis em várias 
unidades nas diferentes zonas da cidade, técnicos 
de saúde aplicam técnicas que permitem aos 
usuários se livrar desse hábito. No site da Semsa 

Serenidade no dia-a-dia: a Cultura da Paz, 

e as recompensas na vida diária.

Trata-se de um conjunto de valores, atitudes, 
tradições, comportamentos e estilos de vida, 
baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos 
direitos humanos e das liberdades fundamentais, 
cujo princípio é a prática da não violência.

Você conhece a Cultura da Paz?

Adotar a Cultura da Paz é buscar viver em 
harmonia, estimular o convívio respeitoso entre 
as pessoas, propor soluções de conciliação, nunca 
de confronto, e, por fim, entender e apreciar as 
diferenças entre pontos de vista, convicções e 
crenças de todos nós.

Praticar a Cultura da Paz é um hábito saudável em 
vários sentidos: a sua ênfase na harmonia, na 
serenidade e no pacifismo ajudam a evitar brigas, 
aborrecimentos, sujeição à violência física e todos 
os tipos de estresse que isso acarreta. Pratique 
você também. Viver em paz nos torna mais felizes, 
serenos, equilibrados – e saudáveis, claro.

(http:// semsa.manaus.am.gov.br) você pode 

encontrar os endereços.



Observar as leis do trânsito, respeitar o direito e o 
espaço dos outros motoristas, dar travessia segura 
aos pedestres, ciclistas e motociclistas, tudo isso 
previne ac identes e  promove saúde.  Os 
aborrecimentos são uma parte inevitável nesse 
processo – motoristas imprudentes que colocam os 
outros em risco, panes mecânicas, o tão famigerado 
engarrafamento –, mas preservar a serenidade e o 
respeito ao trânsito garantem a você e a todos os 
outros uma vida mais plena.

Por aí já deu pra notar que o trânsito é uma das 
grandes fontes de aborrecimento e perigo da vida 
contemporânea. Acidentes relacionados ao trânsito 
ferem entre 20 e 50 milhões de pessoas, e matam em 
torno de 1,25 milhão, todos os anos. É a nona causa de 
mortes em todo o mundo. Por isso, nosso 
comportamento nas ruas, como motoristas e 
pedestres, deve almejar ao máximo a harmonia e o 
equilíbrio.

Especial 

Hábitos diários mais saudáveis: 

exercícios físicos constantes = 

qualidade de vida

O sedentarismo também é um problema sério, que 
prejudica a saúde de milhões de brasileiros.

Um dos esforços mais importantes que podemos 
fazer para trazer saúde a nós mesmos é a prática 
de exercícios físicos. Mas é preciso dar um passo 
de cada vez: se você tem hábitos sedentários, não 
pode começar se atirando à toda na corrida, na 
musculação, no crossfit.

Para poder superar seus limites, é preciso 
primeiro respeitá-los - faça uma avaliação física 
com um profissional; busque rotinas de treinos 
com evolução gradual, onde você possa ir aos 
poucos galgando novas metas; e, o mais 
importante, tenha dedicação e disciplina. É um 
processo de longo prazo, mas cujos resultados 
positivos são vastos e incontestáveis.

A prática constante de exercícios é o caminho 
certo para você aproveitar melhor cada momento: 
com mais disposição, mais vigor, mais força, mais 
saúde, enfim, a vida fica muito melhor.
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Educação no trânsito: contra todos os 

aborrecimentos, uma vida mais serena e plena

O trânsito também é um grande fator de estresse para 
quem vive nas áreas urbanas: engarrafamentos, 
lentidão, acidentes, desentendimentos mil – entre 
motoristas e o próprio carro, entre motoristas e outros 
motoristas, entre motoristas e pedestres... ufa!

Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa

Campanha veiculada nas Redes Sociais da Semsa



Se alimentar bem, não custa lembrar, não é difícil, 
nem caro. O Brasil tem uma variedade incrível de 

Para estimular a adoção de hábitos alimentares 
mais saudáveis no Brasil, o Ministério da Saúde 
(MS) criou o conceito da Alimentação 
Cardioprotetora Brasileira, um método de 
distribuição dos alimentos conforme as cores da 
bandeira do Brasil, cada uma indicando um nível 
diferente de benefício para a saúde: o verde 
representando os mais saudáveis, o amarelo os 
moderadamente saudáveis, os azuis, que são um 
pouco menos saudáveis, e uma categoria 
adicional, a vermelha, que inclui aqueles que 
devemos evitar sempre que possível.

Não é preciso chegar a esses extremos radicais 
para ser saudável. Você não precisa banir o 
hambúrguer da sua vida para sempre, por 
exemplo, mas é preciso estar atento, sim, à 
qualidade da sua alimentação.

O grande receio de muitas pessoas, porém, é ter de 
a b r i r  m ã o  d e  a l g u n s  q u i t u t e s  q u e ,  
comprovadamente, não são lá muito saudáveis, 
mas que continuam deliciosos do mesmo jeito.

Especial 

A promoção da saúde na Semsa

Em Manaus, a Semsa dispõe de uma Gerência de 
Promoção da Saúde, dedicada a disseminar 
atitudes que trazem qualidade de vida à população.

Segundo Francinara da Silva Lima, responsável 
pelo setor, a Semsa realiza ações de promoção da 
saúde em várias frentes. “Temos, por exemplo, os 
22 Ambulatórios de Tabagismo, que auxiliam as 
pessoas dispostas a abandonar o consumo de 
cigarros. Usando várias técnicas, desde o 
aconselhamento em reuniões semanais, onde 
ensinamos as pessoas a lidar com as mudanças de 
humor que acompanham o processo de 'desmame' 
do cigarro, até a aplicação de medicamentos para 
atenuar a compulsão por nicotina, nós 
promovemos uma transformação positiva na 
qualidade de vida de muitos cidadãos. Dentro das 
várias 'turmas' que nós formamos dentro dos 
Ambulatórios, entre 70 e 80% dos voluntários 
conseguiram deixar esse hábito em definitivo”, 
explica.

Há, ainda, as representações do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF), 
presentes em sete policlínicas da Semsa, que 
promovem ações de estímulo à atividade física nas 
comunidades onde atuam. “Ao longo do ano, as 
equipes do NASF desenvolvem várias atividades 
envolvendo exercícios aeróbicos e dança, para 
afastar o sedentarismo e estimular a cultura da 
atividade física”, conta Nara.

Além do trabalho da Gerência de Promoção em 
Saúde, a Semsa também estimula a educação 
nutricional, por meio do Departamento de Atenção 
Primária (DAP). Os técnicos de Nutrição do DAP 
realizam atividades de aconselhamento nutricional 
em todas as policlínicas da Semsa, além de 
participar em eventos comunitários, para difundir 
a Alimentação Cardioprotetora Brasileira.

Para conhecer mais sobre as atividades de 
promoção da saúde da Semsa, acesse o nosso 
portal: http://semsa.manaus.am.gov.br
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Junto com o hábito de se exercitar, nada produz 
benefícios tão duradouros para a saúde quanto 
uma alimentação equilibrada e diversificada.

Alimentação equilibrada e diversificada: 
mais sabor e mais alegria

sabores, que podem enriquecer qualquer prato – e 
a sua saúde – a um custo baixo, o que só vai lhe 
trazer benefícios: as funções do seu corpo 
funcionado em perfeita ordem, uma forma física 
mais plena, até mesmo uma pele mais saudável. E 
tudo isso ao preço de se experimentar novos 
sabores.
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APS Fortalecida tem Promoção da Saúde

A promoção da saúde é uma política pública que visa promover a equidade e a melhoria das condições e 
dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, além de reduzir 
vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
culturais e ambientais (PNPS, 2014).Em outras palavras, a promoção da saúde pode ser conceituada 
como uma estratégia potente para produção da saúde na Atenção Primária.

Entretanto, ainda é possível notar fragilidades conceituais dentro dos cenários de atuação, bem como 
dificuldades na implementação de ações contínuas focadas na produção da saúde da população. É fato 
que ainda vivemos uma avalanche de demandas emergenciais gerada pela agudizacão das doenças da 
nossa população. Sobra pouco tempo nos espaços de trabalho para o planejamento e elaboração de 
estratégias destinadas à produção da saúde. Se olharmos profundamente, podemos notar, ainda, que 
resta pouco tempo para refletirmos sobre nossa própria saúde individual.

O que nos move: enfrentamento dos fatores de 

risco e das doenças crônicas não transmissíveis

Todos nós, profissionais de saúde ou não, também contribuímos para o aumento das estatísticas: de 
obesos, hipertensos, diabéticos, depressivos... Pensar na mudança a partir de nós, nos impulsiona a 
proporcionar esta mesma sensação agradável de alegria e bem-estar para outras pessoas. Alcançar uma 
vida saudável é uma vitória particular e o exemplo funciona como um vírus do bem para a vida de outras 
pessoas. Por isso, este texto é um convite para mudança, expandir os horizontes, promover reflexão, bem 
como fomentar o desenvolvimento de ações contínuas de promoção da saúde na Atenção Primária. A vida 
do trabalhador da saúde é preciosa e a nossa saúde precisa ser priorizada, assim como a saúde dos 
usuários do SUS.

Galgar espaços e tempo para produção da saúde dentro de territórios tão vivos e complexos como no 
Amazonas, não é tarefa fácil, mas também não é impossível. É preciso pensar naquilo que nos impulsiona 
e move. É preciso refletir sobre a importância de fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) por meio de 
ações contínuas de promoção da saúde. É preciso pensar nos fatores que estão influenciando o 
desenvolvimento das doenças e matando a nossa população. Certamente este será o trampolim 
necessário para a criação desses espaços.

Para entender esse contexto é importante resgatar um pouco sobre a transição demográfica na qual o 
Brasil passa. De modo prático, basta observar o número de filhos que seus avôs e pais tiveram e comparar 
com o número de filhos que as famílias concebem hoje. Nos dados obtidos, podemos notar a redução 
significativa no número de nascimentos. Esta não é uma característica nas famílias de muitos brasileiros 
e se deve a diversos fatores, que não iremos aprofundar aqui. A redução da natalidade e o aumento da 
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expectativa de vida da população tem criado um cenário epidemiológico preocupante: o avanço da 
morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, caracterizadas por doenças 
cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Em Manaus, 41% das 
mortes em 2017 foram por doenças crônicas não transmissíveis. O alto número de mortes, não se deve 
apenas ao aumento da expectativa de vida da população, mas também a quatro fatores de risco 
intimamente relacionados a estilos de vida, sendo eles: tabagismo, alimentação inadequada, excesso de 
bebidas alcoólicas e sedentarismo. Estes fatores contribuem intrinsecamente para o desenvolvimento de 
doenças. 

Portanto, a promoção da saúde é um eixo estratégico importante para o enfrentamento das doenças 
crônicas não transmissíveis. O desenvolvimento de ações deve ser contínuo para que os impactos sejam 
vistos em médio e longo prazo. É preciso criar hoje o futuro de amanhã. 

Desse modo, o desenvolvimento contínuo de ações de promoção da saúde deve ser considerado como 
uma estratégia fundamental para produção de saúde da população na APS. 
 
Somos responsáveis pela vida que levamos. Você é protagonista da mudança que deseja e tem autonomia 
de produzir saúde na sua vida. Somos reflexo de nossas escolhas. Escolha ser saudável e estimule outros 
a participar disso.

Francinara da Silva Lima
Gerente de Promoção da Saúde
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Integração, Atenção e Vigilância na Semsa Manaus

O SUS é um sistema de saúde em constante construção e, como tal, tem muitos desafios a serem 
enfrentados, seja de ordem financeira, operacional, estrutural ou de gestão. A integração das ações da 
Vigilância em Saúde com a Atenção Básica pode ser considerada um dos grandes desafios do SUS no 
Brasil, em todas as esferas de gestão. Embora diversas normativas e estratégias tenham sido elaboradas 
no sentido de estimular essa integração nas últimas décadas - e esforços institucionais tenham sido 
empreendidos - a integração dessas duas áreas de conhecimento ainda não se efetivou como esperado. 
Cabe destacar que isto é vital para operacionalizar o princípio da integralidade da atenção. 

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus vem adotando estratégias de integração 
relacionadas à organização no território e ao processo de trabalho das equipes que atuam na Atenção 
Básica com o objetivo de possibilitar uma nova prática de Vigilância e Atenção Básica com foco no 
cuidado ao indivíduo e à família, considerando o ambiente que os rodeia.

Dentre esses cuidados, podemos destacar:

Notadamente, tem-se obtido avanços dessa prática integrada com ganhos significativos para a 
população de Manaus, por indução de uma gestão integradora que reconhece a importância e atua de 
forma a romper com a atuação segmentada nessas duas áreas.

A título de exemplo podemos citar a excelente reposta da Rede Municipal de Saúde ao surto de H1N1, 
durante o qual intensificou-se a organização dos processo de trabalho dos profissionais que 
desenvolvem ações de Vigilância no espaço da Atenção Primária à Saúde, e ainda,  realizou-se a 
campanha de vacinação contra influenza com prazo exíguo para atingir a meta estabelecida que foi 
cumprida a rigor.

Tudo isso por meio de planejamento integrado, acompanhamento sistemático dos resultados e 
monitoramento de campo nas Unidades Básicas de Saúde, avaliação e correção de rumos conduzido por 
uma equipe de profissionais envolvendo alta gestão, direção dos Departamentos de Atenção, Vigilância, 
Tecnologia da Informação, Controle Avaliação, Comunicação e gerências de Distritos que irradiaram 
para toda a rede as ações coordenadas.

Assim, continuaremos empreendendo esforços com ações  articuladas entre diferentes áreas da SEMSA 
e em especial Atenção e Vigilância com o intuito de  contribuir para o fortalecimento da integração entre 
essas ações que propiciarão o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da 
população, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde.

Angela Nascimento
Diretora do Departamento de Atenção Primária
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Fazer a diferença na vida do outro é a minha missão

Por Jean Holanda

Há 27 anos a assistente social Maria do Socorro de Oliveira dedica a vida ao SUS. Atualmente é gestora 

da UBS Balbina Mestrinho, localizada no bairro Cidade Nova, e membro do Conselho Municipal de 

Saúde. Formada em Direito e Serviço Social, acredita que quando colocamos o ser humano no centro do 

planejamento, o trabalho tem todo o sentido. 

Como método para solucionar problemas pontuais, utiliza-se de projetos voltados ao usuário com o 

objetivo de facilitar o acesso aos serviços existentes na rede de municipal de saúde. 

“Num curto prazo houve aumento no número de atendimentos e crianças sendo monitoradas por nossa 

UBS, prevenindo doenças e garantindo qualidade de vida”, ressaltou.

Maria do Socorro explica que no Projeto as mães levam os bebês para serem consultados, recebem 

vacinas e são examinados pelo médico. Todas as consultas são agendadas e reagendadas, evitando filas e 

aglomerações nos corredores. Caso a criança precise de atendimento antes da data de consulta, isso é 

garantido.

No início da carreira, mesmo como assistente social atuante no SUS, ela lembra de um fato marcante em 

um trabalho desenvolvido com idosos em uma UBS da zona Leste. Para atrair mais pessoas implantou o 

projeto 'Nas Ondas da Prevenção' numa rádio comunitária do bairro. Com isso a média de presença nas 

rodas de conversa e serviços de saúde era de 80 idosos.

Assistente social Maria do Socorro de Oliveira

Na gestão da UBS 
B a l b i n a  Me s t r i n h o  
implantou o projeto 
'Bebê Fiel' que tem o 
intuito de garantir o 
acompanhamento e 
desenvolvimento das 
crianças de um a cinco 
a n o s ,  a  p a r t i r  d a  
presença fiel da mãe nas 
c o n s u l t a s  s e n d o  
corresponsável.
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No mês de maio, todas as mulheres de 24 a 64 

anos que estiverem aniversariando, irão ganhar 

um 'Combo Saúde'. Trata-se de consulta 

ginecológica, revisão dentária, testagens rápidas 

entre outros serviços oferecidos.

“Essas iniciativas são estratégias de incentivo 

para as mulheres virem e receberem todo o 

acompanhamento médico que precisam, mas que 

muitas vezes não procuram”, afirmou.

Para a nova geração de profissionais e para 

aqueles que desejam trabalhar na área da saúde, 

explica que a corresponsabilidade pelo outro é o 

diferencial. “Devemos nos colocar no lugar 

daqueles a quem estamos atendendo. Isso é 

essencial para o desenvolvimento de uma 

carreira na área da saúde”, afirma a gestora, 

concluindo que tudo isso é humanização.
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Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Museu do Índio Festival Amazonas de Ópera
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Feira da FAS

Tributo ao Rei do Pop

Quando: 19/05

Onde: FAS

Horário: 8h
Evento Gratuito

Quando: 26/04 a 30/05

Onde: Teatro Amazonas

Horário: 20h

Ingressos: bilheteriadigital.com

Quando: 25/05

Onde: Studio 5

Horário: 19h30

Ingressos: shopingressos.com 

Fundado em 1952, este é o maior museu de história 
indígena do Brasil. Possui um acervo com mais de 
3000 peças, distribuídos em 6 salas.

Coleção de contos e fábulas infantis que reúne 

personagens clássicos dos contos de fadas.

Príncipes, princesas, sapos e lagartos se encontra 

disponível na Livre – Biblioteca Compartilhada, na 

seção Autoajuda.

Faz parte do 
acervo da

Príncipes, 
princesas, 
sapos e lagartos.

Amazon Fashion Down

Quando: 06/04

Onde: Sumaúma Park Shopping 

Horário: 18h
Evento Gratuito
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