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A partir de janeiro de 2019, 

contracheque será digital.
UBSs e UBSFs fazem prevenção às 

carências nutricionais.

Acolhimento humanizado é diferencial 

na Atenção Básica.
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Dicas e sugestões

Administração

Equipe Responsável

Boa leitura!

Encerramos 2018 com muitas oportunidades para exercitar a solidariedade entre nós. Após o incêndio 
que atingiu 600 casas no bairro Educandos, muitos servidores se mobilizaram para auxiliar as famílias. 
Foram dezenas de doações recebidas e entregues na Casa Militar, órgão responsável para o repasse às 
vítimas.

A tradicional Festa de Natal, na sede da Semsa, voltada às crianças, filhas de servidores, também contou 
com muita generosidade. Mais de 40 padrinhos garantiram o sorriso dos pequenos, além de cestas 
básicas entregues para os que atuam na segurança e nos serviços gerais.

São atitudes que reforçam o sentimento de pertença da grande família Semsa. São gestos que motivam a 
desempenhar cada vez melhor nossas funções e fazer a diferença para a melhoria da saúde e da 
qualidade de vida dos usuários do SUS, na capital amazonense.

O ano de 2018 foi desafiador no âmbito da saúde. Em 2019 seguimos no desejo de realizar muitos 
projetos e atingir as nossas metas, mesmo com as dificuldades. Para isso, todos nós, que fazemos parte 
dessa família, precisamos de saúde. E é justamente esse bem precioso que desejamos aos nossos 
leitores nesse início de ano. Feliz saúde nova!
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Inauguração Laboratório de Vigilância Dr. Edivar dos Santos Fernandes

UBSs certificadas pelo alcance de metas nutricionais

Doações Semsa #SomotodosEducandos

Abertura da campanha de vacinação antirrábica no shopping Phelippe Daou 

Resumo das atividades que marcaram o mês de dezembro.

Entrega de cestas natalinas para colaboradores da Semsa

Natal especial para os filhos dos servidores da Semsa
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Dia D Contra o Aedes no Centro Municipal de Educação Infantil

Servidora Grace Cordeiro da Administração recebeu a homenagem na ESPI

Chegada do Papai Noel no Complexo Oeste de Saúde

Resumo das atividades que marcaram o mês de dezembro.

Cerimônia de abertura do Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Estratégia Saúde da Família 

II Corrida Contra o Preconceito na Ponta Negra
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Servidores da Semsa se engajam na 

corrente de solidariedade para atender as 

vítimas do incêndio em Educandos

Por Sandra Monteiro

O amor ao próximo e o sentimento de solidariedade tomaram conta dos servidores da Semsa, que 
começaram a se mobilizar para auxiliar as famílias do bairro Educandos, logo nas primeiras horas após o 
incêndio ocorrido no dia 17/12, deixando mais de duas mil pessoas desabrigadas.

Desde cedo as equipes da Secretaria montaram 'consultórios' nos locais organizados para receber as 
famílias: a Igreja Batista Constantinopla, a Igreja católica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a Igreja 
Pentecostal do Educandos.

“Assim que tomou conhecimento da tragédia, o 
prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que a 
Semsa montasse um plano de ação para garantir o 
acompanhamento médico necessário nessas 
ocasiões. Na noite de segunda-feira, o SAMU fez 
os atendimentos iniciais, com a remoção dos 
casos mais graves. Na terça-feira pela manhã, 
nossas equipes iniciaram os atendimentos nos 
abrigos”, explicou o secretário municipal de 
Saúde, Marcelo Magaldi.

Segundo ele, a orientação do prefeito foi para que 
fosse feita a verificação permanente da real 
necessidade dos desabrigados. Todas as ações 
foram acompanhadas de perto pelo secretário e 
pelos subsecretários Adriana Elias e Jean Abreu.

Foram realizados atendimentos entre consultas 
médicas, enfermagem, verificação de pressão arterial, 
teste de glicemia capilar, distribuição de 
medicamentos. 

Também foi realizado, em parceria com o Conselho 
Regional de Psicologia, o acompanhamento das 
pessoas que tiveram suas casas consumidas pelo 
fogo. 

Paralelo aos atendimentos em saúde, servidores da 
sede e dos Distritos e Unidades de Saúde também se 
mobilizaram para conseguir doações para os 
desabrigados. Sacolas e caixas com roupas, calçados, 
material de higiene, gêneros alimentícios e água 
mineral foram arrecadados e entregues na Casa 
Militar para serem separados e enviados às famílias.

Servidores da Semsa em atendimento aos desabrigados



Dezembro Solidário 

Especial 

Por Ronaldo Pessoa

Encerrando as comemorações, no dia 28/12, foi realizado um almoço de fim de ano, quando todos os 
servidores e colaboradores confraternizaram e celebraram as conquistas alcançadas durante o ano de 2018.

Durante o discurso de agradecimento na confraternização de fim de ano, o secretário Marcelo Magaldi 
declarou que ‘tem muito orgulho de fazer parte da família Semsa, que 2018 foi um ano difícil, mas 
conseguimos realizar muitas coisas. Seguimos motivados para vencer nossa luta, temos muitas coisas pela 
frente, muitos projetos, que tenhamos um 2019 com muita paz, alegria e saúde para que possamos levar 
saúde de qualidade para a população.’ 

Iniciando as ações promovidas pela Semsa no mês de 
dezembro, no dia 13/12, foi realizada mais uma edição 
do Natal Solidário no auditório da sede da secretaria. 
A ação, que acontece há mais de 10 anos, contou com 
a participação dos servidores da sede como 
padrinhos e presenteou 43 crianças, filhos dos 
colaboradores.

A turma do Parque Cidade da Criança garantiu a 
animação dos pequenos com várias brincadeiras e 
muita palhaçadas. O secretário Marcelo Magaldi 
ressaltou a importância da ação para garantir que as 
crianças pudessem ser presenteadas e desejou um 
Feliz Natal à todas as crianças e aos pais.

E para garantir a ceia de Natal, os colaboradores da 
portaria e serviços gerais receberam, cada um, uma 
cesta básica de alimentos. As cestas foram 
distr ibuídas e entregues nas casas dos 
colaboradores. 

A subsecretária Adriana Elias destacou que “o 
sentimento é de gratidão a cada servidor da Semsa, 
tivemos um ano difícil, mas nós conseguimos chegar 
ao final do ano com muitas vitórias. Cada um da 
secretaria se dedica, dentro da sua área e traz o 
melhor de si, por isso que, juntos, conseguimos 
mostrar bons resultados”, enfatizou.

Natal Solidário no auditório da sede da secretaria

Colaboradores da portaria e serviços gerais, receberam cestas básicas
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Foi realizado o almoço de fim de ano para os servidores



semsamanaus7

Contracheque Digital

Por Ronaldo Pessoa

A partir de janeiro de 2019, a consulta do contracheque será apenas de forma digital, estará disponível na 
data do pagamento e poderá ser consultado através da Intranet. A mudança visa garantir boas práticas de 
responsabilidade social, redução do consumo de papel, eliminando custos de impressões, trazendo 
eficiência na gestão de recursos, minimizando esforços e pessoas para distribuição dos contracheques.

Para ter acesso ao contracheque na intranet é só seguir o os seguintes passos:

Acessar o portal do servidor pelo link: http://intranet2.semsa/wordpress/

Clicar em “Contracheque” no rodapé da Intranet;

Preencher os campos com os dados solicitados (CPF e senha);

Selecionar Contracheque e preencher mês/ano que deseja consultar;

Entrar com o código de segurança e clicar em continuar;

Selecione a matrícula e a tela do contracheque irá abrir.

Vale ressaltar que o primeiro acesso é necessário realizar o 
cadastro preenchendo com os dados necessários.

Outra forma de consulta é através do Portal do Servidor da PRODAM: http://portalservidor.prodam.am.gov.br/index.php/usuarios/logim/pmm

http://intranet2.semsa/wordpress/
http://intranet2.semsa/wordpress/
http://intranet2.semsa/wordpress/
http://portalservidor.prodam.am.gov.br/index.php/usuarios/logim/pmm
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Estimular o aleitamento materno exclusivo e a alimentação complementar são as práticas conjuntas 
mais importantes de educação nutricional. Ambas ajudam no posterior reconhecimento do alimento,  
aceitação, absorção e favorecem uma alimentação equilibrada com fontes de fibras, vitaminas, minerais 
e proteínas.

Mesmo com as intervenções profiláticas, ainda prevalece entre os menores de dois anos a deficiência de 
vitaminas, agravada por uma alimentação industrial açucarada, refrigerantes e pouca oferta de frutas, 
verduras e legumes. Tudo isso contribui para doenças crônicas futuras e pode ser evitado com o 
consumo de alimentos regionais como couve, jambu, cenoura, jerimum e cará.

Danielle Belota
Nutricionista – Disa Sul

Suplementação de vitaminas 

ajuda na prevenção de doenças

A anemia tem uma prevalência mundial. Pesquisas apontam que o clampeamento (interrupção) tardio do 
cordão umbilical proporciona uma  reserva importante do ferro da mãe para o bebê e que a amamentação 
exclusiva até o seis meses minimizariam a deficiência por ferro na faixa etária do
desenvolvimento infantil e escolar. Isso, porém, não é o que sempre ocorre. Por esta razão é necessário 
suplementar vitaminas.

Os programas de prevenção às carências nutricionais estão implantados 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da 
Família (UBSFs) e dão seguimentos nas consultas de crescimento e desen- 
volvimento e nas consultas do pré-natal ou planejamento familiar.

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) atende a crian-
ças de seis a 24 meses, que recebem doses diárias; e o Programa de Mega Dose 
Vitamina A atende as crianças de seis a 59 meses, além das gestantes, que recebem ácido fólico e sulfato 
ferroso em comprimidos. São medidas profiláticas, que têm como objetivo a prevenção e o combate às 
carências nutricionais por deficiência de ferro e vitamina A.
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A palavra “acolhimento” tem um significado especial quando se trata do atendimento em saúde – para além 
do diagnóstico e do tratamento de doenças, é uma postura que auxilia o paciente fragilizado, que precisa de 
suporte e encorajamento para enfrentar sua condição. Porém, diante das pressões do trabalho diário e da 
grande demanda por atendimento, aqueles cuidados que tornam a ida a uma unidade de saúde uma 
experiência mais agradável, mais recompensadora, mais humana, acabam não sendo priorizados. É contra 
essa desatenção que a servidora Aline Artini atua em suas iniciativas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Formada em Relações Internacionais e Letras (Língua Francesa), Aline já conta 15 anos dentro da Secretaria, 
onde atua como técnica de enfermagem à frente dos programas Saúde da População Negra, Saúde do 
Homem e Saúde da Pessoa com Deficiência, pelo Distrito de Saúde Norte. Além de desempenhar essas 
funções, Aline se especializou em oferecer coaching (treinamento) para as equipes das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) naquele ponto tão importante do serviço público em saúde – o acolhimento.

“Aplico o coaching no SUS (Sistema Único de 
Saúde) para que os profissionais possam melhorar 
o atendimento dado à população na rede primária. 
É muito importante não perder de vista esses 
pequenos gestos, a capacidade de fazer da 
convivência com os usuários uma experiência de 
diálogo, de troca de conhecimentos, de apoio e 
atenção”, explica a servidora. Longe de uma rotina 
estrita, maquinal, de gestos-padrão para a 
interação com os usuários, o coaching de Aline 
busca sensibilizar o profissional para a atenção 
pessoal a cada paciente e cada situação, bem como 
a capacidade de informar e educar, além de reforçar 
a compreensão da importância do SUS na 
manutenção da saúde de milhões de brasileiros. “O 
profissional de saúde precisa ter um olhar 
diferenciado para o ambiente onde ele vive, as 
pessoas que circulam nele, as especificidades do 
seu local de trabalho. Todos só têm a ganhar se os 
funcionários se empenham no trabalho junto à 
comunidade que os cerca”, conclui.

Melhoria do atendimento em 

diversas frentes

E há, ainda, a militância de Aline nos programas pelos quais ela atua. Sobre a Saúde da População Negra, por 
exemplo, ela alerta para a sensibilidade do profissional de saúde em abordar doenças com maior incidência 
nessa população, sem tratar o tema como uma fraqueza ou um defeito inerente ao cidadão negro. “Estive 
envolvida em um evento em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Anemia Falciforme [celebrado em 
19 de junho], que é uma doença mais frequente em pessoas de pele negra, e procuramos trabalhar essas 
questões junto ao público da Semsa, como a necessidade de desenvolver a atenção específica para essa 

Acolhimento
Servidora do Disa Norte incentiva humanização nas 
relações entre profissionais da saúde e usuários

Por Renildo Rodrigues



Sou + SUS

parcela dos usuários, assim como a de procurar realizar o trabalho de informação e conscientização com 
sensibilidade e responsabilidade”, explica. Para 2019, Aline também está preparando um trabalho de 
conscientização sobre o racismo institucional voltado aos servidores da Semsa.
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Sobre a Saúde do Homem, a 
técnica afirma que uma das 
questões mais urgentes a serem 
enfrentadas pelo sistema de 
saúde brasileiro é a resistência 
frequente do público masculino 
em ir a unidades de saúde. “Esse 
é mais uma problema que eu 
costumo discutir  com os 
profissionais da ponta, os que 
estão no trabalho diário das 
UBSs. Precisamos atrair os 
homens para as unidades de 
saúde, reforçar essa necessidade 
junto às companheiras deles e 
dentro das comunidades, nem 
que seja fazendo uma ação num 
campo de futebol e indo 'fisgá-
los' um por um. O crescimento da 
taxa de mortalidade masculina é 
u m a  r e a l i d a d e  i n f e l i z  e  
facilmente evitável”, pondera.

Com a mesma dedicação com que procura capacitar profissionais de saúde mais sensíveis e atenciosos, 
Aline também discute formas de aprimorar o atendimento de saúde junto a públicos mais vulneráveis, como 
os deficientes auditivos. A servidora começou a aprender Libras junto com o filho, que é fluente na 
linguagem de sinais, para poder disseminar esse conhecimento entre mais servidores, e facilitar o acesso 
dessa população às unidades. “Minha experiência exitosa, se posso dizer assim, tem sido a de tirar os 
funcionários da zona de conforto e trazê-los pra mais perto da minha filosofia, da minha busca por uma 
relação mais humanizada entre servidores e usuários no sistema de saúde”, afirma. “Posso dizer que amo o 
SUS, e espero fazer com que, tanto quem trabalha nele quanto os pacientes, mudem a sua visão do sistema, e 
tenham uma experiência mais plena dele, fazendo do SUS um espaço de conhecimento e troca, tanto quanto 
de diagnóstico e tratamento”. E resume assim o sentido dos seus esforços: “tudo isso, afinal, é acolhimento”.

Por Renildo Rodrigues
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Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Cachoeira do Mutum Show do Bita

Amazonas Plural
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Karma Yoga

4ª Etapa Circuito Trilha e Praia

Quando: 12/01

Onde: Parque do Mindu

Horário: Apartir das 8h 

Entrada: Entrada Franca

Quando: 26/01

Onde: Teatro Manaura

Horário: 17h

Entrada: aloingressos.com

Quando: Até 04/02

Onde: Teatro Chaminé - Avenida 
Lorenço da Silva Braga, s/n - Centro

Horário: 22h

Ingressos: eventbrite.com.br

Quando: 20/01

Onde: Praia do Japonês - Iranduba

Horário: 15h

Ingressos: ticketagora.com

Localizada em Presidente Figueiredo (107 km de 
Manaus) a Cachoeira do Mutum é famosa por suas 
crateras, que criam uma espécie de ofurô natural.

Existe área de acampamento no local, a entrada 
custa R$10,00.

Conta a história de dois amigos 
que lutam contra a pesca 
predatória de jacarés no pantanal 
b r a s i l e i ro .  A b o rd a  t e m a s  
importantes relacionados à 
preservação da natureza. 

Autor: Antônio de Pádua e Silva

Faz parte do 
acervo da

Guerra no Pantanal
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