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Boa leitura!

Setembro foi um marco na Atenção Básica em Manaus, pois tivemos o lançamento do primeiro 
programa da Escola de Saúde Pública (Esap). Um edital que irá beneficiar profissionais da área, com 
formação de qualidade para o desenvolvimento de atividades cada vez melhores para os usuários do 
SUS em Manaus.

A mesma população beneficiada, também, com o serviço prestado pelas equipes dos Laboratórios 
Distritais, que são reconhecidos em nível nacional. Um trabalho confiável e descentralizado, que trouxe 
comodidade ao oferecer a coleta e entrega de resultado na mesma zona geográfica em que o cidadão 
reside, incluindo a rural.

E como não poderíamos deixar passar, trouxemos nossa homenagem aos Agentes Comunitários de 
Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, cujo dia é comemorado em 4 de outubro. Eles que 
trabalham de sol a sol, batendo de porta em porta, são fundamentais para garantir o bem estar e a saúde 
da nossa população.

Esses e outros assuntos são destaque nesta edição. 
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Capacitação para atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Mesa-redonda marca programação do Setembro Amarelo

Encontro das Assistentes Sociais do Disa Leste 

Dia Nacional do Idoso na Ubs Mansour Bulbol

Projeto de Lei para a implantação da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na CMS

Curso de atualização em pré natal do DISA LESTE
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Departamento de Comunicação realiza o I Conexão Imprensa

Equipes do Disa Norte comemoram resultados da varredura contra o sarampo

Ubs no Armando Mendes no Setembro Amarelo

Saúde nas Galerias

8ª Assembléia do Conselho Municipal de Saúde
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O Promais tem como objetivo contribuir com a formação 
e qualificação profissional, visando à integração ensino-
serviço-comunidade, a partir das demandas sociais e do 
SUS. Por isso, para o desenvolvimento do Programa Mais 
Saúde Manaus serão criados projetos temáticos, 
conforme as necessidades identificadas. A Estratégia de 
Saúde da Família, o PSF, lançado em 1994, pelo Ministério 
da Saúde, representa a proposição de mais largo alcance 
e instrumento para organização da Atenção Primária no 
Brasil.

O dia 17 de setembro passado pode ser considerado 
como data estratégica às ações de saúde no 
município de Manaus. Ela é marca o lançamento do 
Programa Mais Saúde de Manaus (Promais), 
representando um marco na gestão pública da 
Semsa. Com base na educação permanente, o 
programa promove o aprimoramento dos 
profissionais e integra políticas públicas em 
desenvolvimento - o que representará no médio e 
curto prazos, melhora na qualidade dos serviços 
oferecidos à população.  

O Promais tem como finalidade estimular a 
transformação do processo de formação, 
produção e disseminação de conhecimento, com 
ênfase na Atenção Primária em Saúde (APS). 
Lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, o 
secretário de Saúde, Marcelo Magaldi, e 
representantes de instituições parceiras, o 
programa efetiva a recém criada Escola de Saúde 
Pública de Manaus (Esap) e tem como referência a 
experiência exitosa na saúde aplicada no município 
de Palmas, no Tocantins.

“Fico muito feliz e honrado com um projeto como 
esse. A ESAP vai revolucionar a Atenção à Saúde 
Primária, preparando novos profissionais e 
atendendo um povo que merece e precisa de toda 
essa atenção. Vamos dar oportunidade de estudo 
para pessoas que trabalham e, inclusive, as que não 
trabalham na Prefeitura. Temos que reconhecer 
que esse projeto não é nosso. É uma experiência 
com êxito de Palmas. Nossa equipe estudou todo o 
projeto que foi implantado em Tocantins. Então 
acreditamos que se deu certo lá, tem tudo para dar 
certo aqui”, destacou o prefeito Arthur Neto.

“É com  satisfação que a nossa Escola de Saúde Pública 
está lançando seu primeiro programa. Vamos melhorar e 
humanizar mais o atendimento, que é uma marca na 
gestão do prefeito Arthur Neto, o foco na saúde básica da 
família. Queremos profissionais que se apaixonem por 
essa saúde básica, para destacar, ainda mais, a 
importância da prevenção”, ressaltou o secretário 
municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.  

O programa é destinado aos profissionais de saúde, no 
âmbito da atenção e gestão do SUS, de acordo com as 
exigências de cada projeto temático idealizado. O 
aprimoramento será desenvolvido por meio das 
residências médicas, uni e multiprofissional em saúde; 
pós-graduações lato sensu; cursos de extensão e 
aperfeiçoamentos. 

Público-alvo

Especialização
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Saúde Pública, 
com ênfase em Estratégia Saúde da Família é o primeiro 
oferecido pelo Promais e  vai funcionar em parceria com 
a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

Promais promove aprimoramento

profissional na Atenção Primária



Vagas oferecidas 

São 90 vagas disponíveis para médicos recém-
formados e enfermeiros, interessados em 
participar do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Saúde Pública, com ênfase em Estratégia Saúde 
da Família. As inscrições estão abertas desde o 
últ imo dia 21  e  podem ser real izadas 
exclusivamente por meio do link

 https://psesap.manaus.am.gov.br/ com anexo dos 
documentos especificados no edital.
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que vai entrar com os profissionais qualificados na 
formação dos demais profissionais. A Instituição 
de Ensino Superior é forte parceira no projeto, 
dando o suporte de profissionais qualificados, 
tanto na questão pedagógica, como nas questões 
técnicas na área específica da saúde. 

"A primeira grande especialização é a de Saúde da 
Família, com ênfase na Atenção Básica, 
fortalecendo o SUS. E esse fortalecimento dos 
profissionais que estão trabalhando na ponta, 
consequentemente, beneficia o usuário, pois 
poderá contar com profissionais de melhor 
qualidade no sistema de saúde pública”, destacou 
Diego Ferreira, diretor da Escola Superior Ciências 
da Saúde.

Os bolsistas receberão auxílio financeiro, 
conforme as modalidades definidas pelo Programa 
Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a 
Educação Pelo Trabalho (Probes). De acordo com o 
edital, os valores das bolsas variam, na seleção de 
tutores e preceptores, de R$ 2 mil, para Tutor de 
Ensino-Aprendizagem a R$ 5.280, remuneração do 
Preceptor na modalidade de Enfermagem, com 
título de especialista na área de saúde pública ou 
afim.

Na especialização em Saúde Pública com ênfase na 
Estratégia Saúde da Família, direcionada à seleção 
de alunos, as bolsas variam de R$ 1.200 a R$ 4.800, 
entre profissionais médicos e enfermeiros e de 
acordo com a carga horária.

https://psesap.manaus.am.gov.br/
https://psesap.manaus.am.gov.br/


Laboratórios são reconhecidos pela 

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

Equipe dedicada

7 semsamanaus

Os laboratórios realizam exames de Hemograma, 
Glicose, Colesterol, Ureia, Creatinina e Sorologia 
com: HIV, VDRL, hepatites C e B, tipagem 
sanguínea, toxoplasmose e citomegalovírus.

“A gente mora há 35 anos aqui, no KM 45. Antes, 
íamos para Manaus e era um sacrifício. Agora 
ficou bom pra gente, as marcações das coletas e os 
resultados que chegam aqui também”, comentou 
Adalta.
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Por Jade Leite

Agentes Comunitários de Saúde se 

destacam no atendimento à comunidade 

No dia 4 de outubro é comemorado o Dia Nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde, os ACSs. 
Fundamentais para o desenvolvimento das ações 
da Atenção Básica, esses profissionais são parte 
imprescindível da equipe de saúde da família e da 
comunidade. A Semsa tem 1536 ACSs, por meio dos 
quais leva atendimento de qualidade às 
comunidades da capital amazonense. 

Como é o caso da ACS Maria Noraney Lima, que 
completou 19 anos como agente comunitária de 
saúde, função pela qual afirma ter admiração e 
amor. “Ser ACS me permite trabalhar com um 
público com o qual acabei construindo laços ao 
longo de tantos anos. Eu me sinto bem ao chegar 
numa casa e ser recebida como amiga de longa 
data, podendo me comunicar da melhor forma com 
essas pessoas e, consequentemente, oferecer 
atendimento com qualidade e eficiência”, disse 
Nora, como é conhecida na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) São Vicente de Paulo, no bairro São 
Raimundo, zona Oeste, onde trabalha. 

Como morador da comunidade onde atua, estreitar 
a relação entre a equipe de saúde que trabalha e os 
usuários se torna uma tarefa fácil e gratificante, 
pois os mesmos convivem com a realidade do local 
e interagem com valores, linguagem, problemas, 
alegrias, satisfações e insatisfações do ambiente 
em que atuam. 

Visitando em média oito casas por dia, além de 
exercer um trabalho de acolhimento à comunidade 
da UBS, Nora conta que o segredo está em sua 
habilidade de ouvir as pessoas. 

“Eu gosto de deixar a pessoa falar, contar como é 
sua vida, as coisas que acontecem em seu dia a dia, 
buscando compreender e orientar a melhor forma 
de tratamento para o problema que for 
apresentado. Foi com esse método que ajudei uma 
senhora com princípio de depressão a superar suas 
dificuldades através das atividades físicas. Isso 
aconteceu no início de minha carreira e hoje posso 
ver uma pessoa diferente nela. Ofereci não só meu 
tempo para escutá-la, mas também qualidade de 
vida” relatou Nora, emocionada com a história. 

Ligação com a comunidade

Atuando através de visitas domiciliares e ações 
educativas individuais ou coletivas, os ACSs têm 
como missão orientar as famílias quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis, 
realizar atividades programadas e de atenção às 
d e m a n d a s  e s p o n t â n e a s .  E l e s  t a m b é m  
acompanham as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, divididos por áreas dentro da 
comunidade.

Os Agentes Comunitários de Saúde desenvolvem 
atividades de promoção da saúde e prevenção de 
doenças e agravos como o combate à dengue, 
malária e outras doenças que podem ser 
prevenidas com vacinação, acompanhando 
sempre a atualização por meio do cartão, além de 
acompanhar as condicionalidades de programas 
como o Bolsa-família e outros similares. 

“Além de exercer todas essas atividades, o ACS 
precisa se destacar pela boa capacidade de se 
comunicar com as pessoas e apresentar uma 
habilidade natural de liderar equipes, atuando 
como um elo cultural ao reforçar o trabalho 
educativo ao unir dois universos distintos: o do 
saber científico e o do saber popular” explica a 
gerente da Estratégia Saúde da Família, Yonara 
Bezerra. 



Em 2008, o Brasil ratificou por meio de emenda constitucional este conceito passando a incorporar em 

sua legislação os aspectos biológicos questões sociais e ambientais, e os impactos de barreiras 

arquitetônicas, de comunicação e de atitude na realização de atividades, participação e desempenho 

funcional dessas pessoas na sociedade. 
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Clodoaldo Almeida
Gerente da Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência
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“Eu gosto do que faço, me sinto bem em trabalhar 
em prol da saúde da população e da minha família, 
por que eu penso neles”, afirma Doroteia Soares, 
mãe, avó e Agente de Endemias do Distrito de 
Saúde Sul, ao ser questionada sobre seus 
sentimentos pelo trabalho que realiza há 15 anos. 

Doroteia Soares
Agente de Endemias
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Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Centro Cultural Usina Chaminé  Feira do Paço 

Mistério de Falar em Público

12

Insaninhus Race

Exposição Fotográfica Manaus 349 Anos
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