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Acesse e participe com sugestões

Linguagem mais leve, diagramação moderna e atrativa, e conteúdo voltado aos interesses do servidor. Com essa 
proposta, o Departamento de Comunicação (Decom) da Secretaria Municipal de Saúde lança o informativo 
digital ‘Info Semsa’, que chegará mensalmente a todos os servidores da secretaria.

“O lançamento do novo informativo da Semsa é uma das ações da gestão da secretaria no sentido de valorizar a 
cada um dos profissionais que se dedicam a oferecer saúde de qualidade à população de Manaus. Será um espaço 
para registrar as ações dos servidores de todas as áreas, que fazem o SUS funcionar em nossa cidade, que cuidam 
das pessoas. Será, também, uma fonte de informações, dicas, entrevistas e muito mais”, destaca o secretário 
Marcelo Magaldi.

O ‘Info Semsa’ foi construído com a colaboração de toda equipe Decom, sob a coordenação da diretora Denise 
Amorim, desde a linha editorial, o novo layout e os conteúdos. As propostas foram debatidas em reuniões no 
departamento, com a participação de todos os profissionais – jornalistas, designer, estagiários, apoio técnico e 
fotógrafo e relações públicas. 

“O objetivo do boletim é levar informações relevantes e divulgar as ações dos servidores e trabalhadores da 
Semsa responsáveis pelo cuidado em saúde, seja na atividade meio ou finalística, valorizar o capital mais 
importante de uma instituição, o humano. Estamos abertos a sugestões e dicas. Esperamos contar com a 
colaboração de todos os servidores”, aponta Denise.

Info Semsa
Informativo digital da Semsa traz novidades para os servidores



Aos Leitores, nossos colegas.

O ‘Info Semsa’ é uma publicação no formato digital que tem como principal objetivo a integração dos 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da comunicação. É, também, uma forma de 
valorização e de consolidação do que historicamente vem sendo construído pelos trabalhadores da 
rede municipal de saúde. 

Com um novo projeto editorial, mais moderno, o ‘Info Semsa’ dá um salto qualitativo sustentado no 
compromisso ético com os trabalhadores e com a política de saúde.

Esta primeira edição especial nasce temática, em referência ao dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Aqui, 
por meio dos colegas que participam desta edição, homenageamos todos os servidores, de cada um dos 
setores da Semsa, divulgando o trabalho que é executado, a partir da apresentação de registros e 
experiências vivenciados por profissionais que acompanham – e participam - da evolução desse 
sistema que é o SUS. 

Espera-se, desse modo, contribuir para a renovação de um ciclo de aprimoramento e inovação no qual 
os grandes beneficiados sejam os servidores e trabalhadores da saúde, que lutam no dia-a-dia pela 
promoção da saúde e a qualidade de vida da população. Boa leitura!
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1º Maio
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Homenagem a todos os servidores e trabalhadores da Semsa que, com 
dedicação, competência e responsabilidade contribuem com o bem mais 
precioso da vida: a saúde.

#SomosTodosSemsa #SemsaEmMovimento

Dia a dia 

1º Maio

3



semsamanaus

Dia a dia 

1º Maio

Homenagem a todos os servidores e trabalhadores da Semsa que, com 
dedicação, competência e responsabilidade contribuem com o bem mais 
precioso da vida: a saúde.

#SomosTodosSemsa #SemsaEmMovimento1º Maio

4



Fique por dentro

Implantar programas nos eixos de Saúde 
Ocupacional, Segurança do Trabalho e Valorização 
do Servidor, da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa). Este é o objetivo do projeto por meio do 
projeto Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que 
será implementado ainda este ano pelo 
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação 
(Dtrab).

Servidores da saúde, trabalhadores terceirizados e 
estagiários no âmbito da Semsa são o público-alvo 
do projeto, que conta com três eixos gestores 
principais: Valorização do Servidor, Medicina do 
Trabalho e Segurança do Trabalho. Cada eixo irá 
desenvolver ações que visem o cuidado com o bem 
estar dos servidores no ambiente de trabalho, da 
infraestrutura e com o meio ambiente.

“No eixo Medicina do Trabalho o servidor poderá 
realizar os exames laboratoriais periódicos e 
participar do programa de imunização e de 
primeiros socorros. No eixo de Segurança do 
Tr a b a l h o ,  t e r e m o s  o s  p r o g r a m a s  d e  
'Gerenciamento de Riscos', de 'Minimização dos 
Impactos Ambientais', de 'Prevenção a Incêndio' e o 
'Nosso Ambiente de Trabalho', que irá aplicar e 
desenvolver a metodologia 5s.”, explicou a 
assistente social, Dora Lúcia Cardoso.

Ainda segundo Cardoso, no eixo Serviço Social, 
além das ações de educação em saúde, focadas na 
prevenção, o eixo irá desenvolver o projeto Vida 
Nova, voltado para os servidores que irão se 
aposentar. “A ideia é prepará-los para esse 
momento, trabalhando os medos para evitar 
depressão. Por meio de palestras e cursos 
apresentaremos novas expectativas para a vida”, 
detalhou.

Além de assistente social, o projeto piloto terá um 
técnico em segurança do trabalho, um médico 
especialista em medicina do trabalho e um 
engenheiro do trabalho, além da parceria de outros 
profissionais como psicólogos, nutricionistas e 
psiquiatras. Irá funcionar na Sede da Semsa 
inicialmente, mas os planos são que mininúcleos 
funcionem também nos Distritos de Saúde.

semsamanaus

Qualidade de Vida no Trabalho
Valorização do 

SERVIDOR

Medicina do 
TRABALHO

Segurança do
TRABALHO
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Considerando a importância do bem-estar e da 
integridade emocional dos profissionais de saúde 
que atendem pessoas vivendo com HIV/Aids, o 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest/Manaus) está executando o projeto-piloto 
“Clínica do Trabalho”. Inicialmente, o público alvo 
são profissionais que atuam no Serviço de Atenção 
Especializada (SAE) da Policlínica Dr. Antônio 
Comte Telles, no bairro São José III, zona Leste.

O projeto foi elaborado pelo psicólogo Paulo José 
Silva da Fonseca, servidor do Cerest/Manaus e 
mestre  em Ps ico log ia  com ênfase  na  
Psicodinâmica do Trabalho. 

Ele explica que o projeto foi implementado a partir 
de demanda da direção da Policlínica Comte Telles 
e a metodologia envolve a realização de 12 
encontros com duração de 50 a 60 minutos, em 
um espaço fora do local de trabalho, com a 
participação de todos os profissionais do SAE, 
entre médicos, enfermeira e técnicos de 
enfermagem. A intenção do Cerest Manaus é que 
esse seja um projeto-piloto que poderá ser 
replicado na rede municipal, de acordo com as 
demandas dos serviços e unidades de saúde.

O SAE da Policlínica Comte Telles é um dos quatro 
que a Prefeitura de Manaus mantém na rede 
municipal de saúde. Tem como objetivo prestar 
atenção integral e de qualidade aos pacientes que 
vivem com HIV/Aids.

O serviço também funciona nas policlínicas José 
Antônio da Silva, no bairro Monte das Oliveiras, na 
zona Norte; Dr. Antônio Reis, bairro São Lázaro, 
zona Sul; Dr. José Raimundo Franco de Sá, bairro 
Nova Esperança I, zona Oeste. 

Projeto do Cerest Manaus 
beneficia trabalhadores que 
atendem pacientes com HIV/Aids

Link - se

O que é o trabalho? Existem muitas definições e 
linhas teóricas para a definição de trabalho. Aqui 
nos deteremos na produção teórica de Túlio Franco 
e Emerson Mehry (2006) que definem trabalho 
como toda atividade humana de ato produtivo que 
modifica alguma coisa e produz algo novo. Para 
estes autores o modo como o trabalho se organiza e 
para o que ele serve mexe com a nossa forma de 
pensar e de agir no mundo. Na saúde, os processos 
e modos de agir têm como finalidade a produção do 
cuidado e são baseados nos encontros com o outro, 
seja ele o colega de trabalho ou o usuário. 

Como observam estes estudiosos da Saúde 
Coletiva, o trabalho em saúde é centrado no 
trabalho vivo, em ato. Quando falamos em trabalho 
vivo, devemos refletir sobre as tecnologias do 
cuidado em saúde. É muito comum quando se fala 
em tecnologias em saúde, que se pense em 
máquinas ,  como ra io-x ,  equipamentos,  
instrumentos ou ferramentas, aqui definidas como 
tecnologias duras. 

Ta m b é m  d e s t a c a m o s  o s  p r o t o c o l o s ,  
normatizações, saberes estruturados, as 
chamadas tecnologias leve-duras. 

O  t r a b a l h o  v i v o  e m  a t o  a c o n t e c e  
permanentemente em processo, conexões, na 
produção do dia a dia, quando os trabalhadores de 
saúde e os usuários dos serviços se relacionam, 
estabelecem vínculos e aqui acontece a utilização 
das chamadas ‘tecnologias leves’, das relações, 
dos intercessores, do acolhimento, do vínculo. 
Assim,  percebe-se a relevância da utilização das 
tecnologias leves no processo de cuidado no 
campo da saúde coletiva. 

Considerando que a principal diretriz do trabalho 
vivo é a liberdade, o autogoverno do trabalhador 
sobre seu processo de trabalho, este está na 
posição de ser o principal agente de mudança no 
modo de produzir o cuidado. A liberdade é a 
palavra mágica, substantivo do qual o trabalhador 
vai tirar todo proveito para acolher e estabelecer 
vínculo, ser protagonista e promotor da saúde.

Merhy EE, Franco TB. Trabalho em saúde. In: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
organizador. Dicionário da educação profissional em saúde./ Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio e Estação de trabalho observatório de Técnicos em Saúde. Rio de Janeiro: EPJV; 2006. 308 p. 

Trabalho e Saúde
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Sou + SUS

Quem adentra o portão principal de ferro com 
fechadura elétrica, marca dos tempos modernos e 
difíceis dos assaltos diários, não espera encontrar, 
da recepção à consulta médica, uma equipe de 
servidores tão dedicada quanto a da Unidade 
Básica de Saúde - UBS O-45. Inaugurada em 2011, 
ela situa-se na rua Praia, sem número, Parque Rio 
Solimões, Tarumã, zona Oeste, sob a gestão da 
diretora e médica Fabíola Kelly Santos e equipe da 
Estratégia Saúde da Família - ESF, atestando que é 
possível fazer a recuperação e promoção à saúde a 
mais de 6 mil pessoas cadastradas, usuárias dos 
serviços disponibilizados pela Prefeitura de 
Manaus por meio dos programas e ações diretas 
dos profissionais de saúde.

Assegurar a igualdade no acesso e a integralidade 
no atendimento dos serviços públicos de saúde à 
população se constitui em desafio diário para 
gestores e suas equipes nas Unidades Básicas de 
Saúde - UBS na estrutura da Secretaria Municipal 
de Saúde - Semsa. Dar resposta em áreas formadas 
por comunidades carentes e, inclusive, convivendo 
com a falta de segurança pública, representa ter 
que promover saúde em situações adversas. Mas, 
esse cenário não tem desanimado o grupo de 
servidores na busca por oferecer na atenção 
primária à saúde os serviços à população. 

Em Manaus, capital do Amazonas, o quadro social 
das comunidades assistidas pelos serviços 
públicos de saúde apresenta característica 
semelhante entre si. Famílias desestruturadas, 
crianças vivendo com avós, algumas sem pai 
presente, desemprego dos membros adultos, baixa 
renda e gravidez na adolescência, compõe o 
cenário da vida dos moradores usuários do SUS 
que chegam até a unidade de saúde. “Identificamos 
essa realidade nas visitas domiciliares e nos 
acompanhamentos em consultório realizados pela 
equipe de saúde. Há uma forte pressão social sobre 
os nossos serviços", reforça Fabíola Kelly.

UBS no Tarumã garante igualdade 
no acesso e integralidade no 
atendimento à população 

Na semana em que a equipe de reportagem do 
Decom/Semsa esteve na UBS O-45, ao conversar 
com Fabíola Kelly recebemos a informação de 
mais um resultado positivo do trabalho 
desenvolvido pela equipe com uma paciente: 
Ruanna, três meses de gravidez e duas semanas 
sem fumar. A equipe de saúde havia conseguido 
convencer a usuária grávida sobre os males que o 
uso do cigarro acarreta para saúde da mãe e da 
criança, a partir da breve abordagem sobre o 
tabagismo. "Tenho consciência de que não vou 
mudar a vida de 6.600 pessoas usuárias dos 
serviços de saúde inscritas na unidade. Mas, se 
conseguir mudar para melhor a vida de uma só 
pessoa, fico feliz e recompensada. Digo sempre 
que valeu o esforço da equipe", conclui Fabíola 
Kelly, atualmente médica residente em Saúde da 
Família.  

A equipe da Estratégia Saúde da Família - ESF 
da UBS O-045 atende diariamente usuários 
moradores do Parque Rio Solimões, Pontal da 
Cachoeira e comunidades adjacentes na área 
do Tarumã. Conta com 1 médico, 1 enfermeiro, 3 
técnicos em enfermagem, 1 dentista, 1 Auxiliar 
de Serviço Bucal e 5 Agentes Comunitários de 
Saúde - ACSs. A unidade disponibiliza o 
Programa de Hipertensão e Diabetes 
(Hiperdia), atualmente em acompanhamento de 
233 pacientes com Hipertensão e 85 com 
Diabetes; Atividades Educacionais em Sala de 
Espera; Doenças Infectocontagiosas; Saúde da 
Mulher; Pré-Natal, Coleta de Preventivo, 
Prevenção ao Câncer de Mama. 

Equipe e programas
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Agende - se

É formado por ambientações de época – ciclo da 
borracha – com móveis e utensílios que 
testemunham a riqueza dos seringais, quando a 
borracha estava no auge da valorização 
econômica, retratando o marco da sociedade 
amazonense na economia da Amazônia no início do 
século XX – período áureo da borracha nos 
seringais. O visitante é responsável pelo 
deslocamento até o local. Funciona de domingo a 
domingo, das 8h às 16h.

Acesso: somente via barco (de 25 a 30 minutos). Na 
Marina do David, no final da Estrada da Ponta 
Negra, usar uma canoa táxi para deslocamento até 
o local.

Ofertório – Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Quando: 05/05 

Onde: Studio 5

Horário: 21h 

Ingressos: shoppings 
Manauara, Amazonas, 
Sumaúma e Via Norte. 

Quando: 06/05

Onde: Piscina do Tropical 
Hotel
Horário: 16h 

Ingressos: nas centrais 'Alô 
Ingressos' dos shoppings 
Manauara, Amazonas, 
Sumaúma e Via Norte. 

Tardezinha

Tirulipa: Novo Show Doido

Quando: 06/05

Onde: Manaus Plaza

Horário: 19h

Ingressos: na bilheteria do 
Manaus Plaza.

Zezé de Camargo e Luciano

Quando: 18/05

Onde: Chopperia 
Copacabana
Horário: 22h

Ingressos: nas centrais 'Alô 
Ingressos' dos shoppings 
Manauara, Amazonas, 
Sumaúma e Via Norte. 

Crônicas de uma Drª Borboleta: 
(RE) Inventando a Saúde pelo 
Afeto - Cléo Lima.

Nos convida a vivenciar com ela momentos de 
alegria, angustia, tristeza e raiva. Ouvir um relato 
dessas vivências, sem saber que elas são de fato 
vidas vividas que estão ali em risco permanente, 
até parece ser uma historinha meio boba. Mas, ao 
ver a força daquilo que efetivamente está 
acontecendo, aquele momento do encontro com o 
outro na mais lamentável vulnerabilidade e como 
uma nova força se produz nesse ato amoroso 
incondicional, nosso corpo sofre efeitos de que 
nada daquilo que está sendo contado é um ato 
piegas. Fica em nós, na aproximação com essas 
histórias de vidas, com essas “ingênuas” narrativas 
dessas vivências corajosas, do recolhimento das 
experiências que elas possam conter, a noção da 
força da fraqueza. A potência do amor pelo outro.

Disponível em pdf no link: http://bit.ly/2qKCuui

Este é um livro de causos 
vividos pela Dra. Borboleta, 
apresentados de forma 
envolvente.

8




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

