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Valorização do trabalhador: um cuidado necessário.

    Mais de 10 mil profissionais entre estatutários, temporários e agentes comunitários de saúde da 
Semsa foram beneficiados com aumento salarial de 6%, que será pago a partir do mês de junho, com 
efeito retroativo a abril deste ano. Trabalhadores e gestores da Mesa de Negociação Municipal do SUS 
comprovaram a potência do diálogo e da construção compartilhada na valorização do trabalhador da 
saúde. Somos merecedores! 

    Nesta edição, destacamos, ainda, o dia 12 de maio, quando é celebrado o 'Dia Internacional da 
Enfermagem e do Enfermeiro'. Em alusão a esta data, a matéria 'Especial' homenageia esses 
profissionais, que fazem a diferença no trabalho da ponta e da gestão.

       No 'Fique por Dentro' saiba mais sobre o lançamento do projeto Gestão Integrada da Saúde (GISA) e  
do Regula+ Brasil! No 'Link-se' conheça também o ‘ConectaSUS’ e os benefícios do sistema. 

#OrgulhoSemsa

Boa leitura!

Beatriz Saori
Estagiária de Design:

Estagiário de Relações Públicas

Glean Oliveira

Jornalistas:
Renildo Rodrigues

Wilson Reis

Relações Públicas:
Cleamy Albuquerque

Estagiários de Jornalismo:
Jean Holanda

Ana Paula Grangeiro

Design Gráfico:
Paulo Thiago



semsamanaus

Dia a dia 

3

Resumo das atividades que marcaram o mês de maio.

Dia do Enfermeiro CMM Disa Norte_Dia das Mães

Disa Norte_Plano de Territorialização no Lago Azul Disa Oeste_Ações da ‘Prefeitura Mais Presente’, na Escola Municipal Firme na Fé

Esap_entrega notebook p/ UBS Armando Mendes via PET Saúde GraduaSUS Disa Oeste_Instalação do Conselhão
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Resumo das atividades que marcaram o mês de maio.

Disa Norte_encerramento da Semana de Enfermagem na UBS Frei Valério

Disa Leste_Roda de Conversa com Grupo de Tabagismo da UBS Mauazinho

Disa Norte_Ação Escola Municipal Dom Luiz Soares Vieira

Disa Rural_UBS Fluvial Ney Lacerda em ação na calha do Rio Negro 

Disa Norte_I Reunião Conselhão



Por Wilson Reis

Semsa terá salários reajustados.
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A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou em 
regime de urgência no último dia 28 de maio, a lei 
encaminhada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que 
garante o reajuste salarial de 6% aos servidores da 
Semsa. O reajuste é retroativo a abril, com 
pagamento a partir do próximo mês de junho.
 
"Estamos cumprindo o nosso compromisso com os 
trabalhadores da saúde e que são fundamentais 
para garantir a qualidade do serviço prestado nas 
unidades de saúde da prefeitura, sobretudo num 
momento tão complicado para a saúde estadual", 
destacou o prefeito.

Esse foi o índice (percentual) acordado entre os 
representantes de trabalhadores e gestores na 
Mesa de Negociação Municipal do SUS. O encontro 
ocorreu no dia 17 de maio e reuniu representantes 
dos profissionais e de gestores. A Mesa de 
Negociação vinha há dois meses discutindo o índice 
para reposição da inflação no período, a fim de 
garantir o reajuste dos salários no exercício 2019.

"Ficamos muito satisfeitos com essa negociação. 
Foi um processo cordial entre gestores e 
trabalhadores do SUS, em que garantimos o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) de 2019, 
mais (um percentual) de 2017 nesse reajuste. É 
importante destacar que os gestores da Mesa 
permaneceram abertos às negociações posteriores 
de nossas demandas", disse Marilene Vilhena, 
coordenadora da mesa e representante do 
SindSaúde.

Mais de 10 mil profissionais entre estatutários, 
temporários e agentes comunitários de saúde, das 
diferentes categorias de trabalho da Semsa serão 
beneficiados com um aumento salarial de 6% pagos
a partir do mês de junho. 

Aprovação
Mesa de Negociação Municipal do SUS

“Como representante do Sindicato dos 
Médicos, considero boa a negociação feita. 
Iniciamos com a reivindicação de 8%, a Semsa 
contrapropôs 4% e fechamos em 6%”, avalia 
Reinaldo de Menezes.

Em regime de urgência: CMM aprova reajuste, 

que será retroativo a abril.



Enfermeiros da Semsa Manaus: 

a arte e a ciência de cuidar

Especial 

Por Renildo Rodrigues 
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O mês de maio traz uma data muito especial para o 
calendário mundial da Saúde: o dia 12 de maio, quando 
se celebra o Dia Internacional da Enfermagem e do 
Enfermeiro. A data faz alusão ao aniversário de 
Florence Nightingale (1820-1910), a enfermeira 
britânica que definiu as normas e condutas modernas 
da profissão. Mas não vamos nos ocupar, aqui, do 
trabalho da grande cuidadora vitoriana, ou da história 
da enfermagem e suas figuras notáveis.

Em vez disso, vamos celebrar o trabalho árduo e diário 
dos enfermeiros da Semsa, os quais promovem a 
saúde e a qualidade de vida de milhares de cidadãos 
manauaras. Nesta homenagem, destacamos o 
trabalho de algumas enfermeiras como forma de 
homenagear a todos os profissionais de enfermagem 
da Semsa. 

O trabalho da enfermagem na 

Semsa Manaus

Mas como é o trabalho desempenhado pelas 
enfermeiras e enfermeiros da Semsa? Adriana Lopes 
Elias, subsecretária municipal de Saúde – e 
enfermeira de formação – explica como é a estrutura 
criada pela Semsa para o exercício da profissão.

“Nós temos, atualmente, 837 enfermeiros em nossa 
Secretaria, entre os estatutários, RDA e aqueles 
disposicionados por outras instituições para trabalhar 
conosco. Nas unidades de saúde da Semsa, eles podem 
atuar de várias formas: no cuidado assistencial aos 
usuários, que é a função primária, mas também nas 
áreas de gestão e educação em saúde”, explica.

“É uma das formações mais completas entre os 
profissionais da saúde. O enfermeiro, na sua 
preparação, estuda conteúdos de gestão e liderança, e 
acaba por formar uma visão abrangente do serviço em 
saúde – o que nós chamamos de visão holística, capaz 
de enxergar tanto o indivíduo quanto o coletivo”, 
completa. “Além disso, o profissional de enfermagem 
costuma ser a 'ponte' entre o cidadão e o serviço de 
saúde, a primeira pessoa com quem o usuário fala ao 
chegar à UBS. Por isso, é fundamental ter essa 
sensibilidade na relação interpessoal, já que é ele, mais 
do que todos na equipe, que vai estar em contato 
constante com as pessoas que procuram o serviço”.

Enfermeira Adriana Lopes - Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde



Especial 

Dentro da gestão, os enfermeiros têm destaque 
especial por essa aptidão para a liderança e a 
coordenação de equipes. “Por ter essa capacidade 
de sistematização, essa visão abrangente do 
atendimento, os enfermeiros muitas vezes ocupam 
a função de gestores dentro das UBSs da Semsa”, 
afirma. “É uma força de trabalho importantíssima, 
cuja contribuição, todos os dias, para fazer o serviço 
de saúde funcionar e beneficiar milhões de 
cidadãos, nós podemos descrever simplesmente 
como essencial”, conclui Adriana.

Opção, não: determinação

Jeciene Almeida, enfermeira responsável pela 
Unidade Básica de Saúde (UBS) N-56, no bairro 
Lago Azul, zona Norte de Manaus, trabalha no 
Distrito de Saúde Norte desde a sua entrada na 
Semsa, em 2004. A disposição em ajudar é o 
requisito fundamental para quem quer trabalhar 
com enfermagem, na visão de Jeciene. “Vem da 
nossa profissão mesmo, essa vontade de ajudar. 
Você precisa amar cuidar de outras pessoas, ajudar 
o próximo, se sentir realizado quando melhora o dia 
de alguém que estava enfermo, angustiado, quando 
alivia a dor e o sofrimento de alguém”, acredita.

Ela recentemente foi chamada a cuidar de uma 
moradora das proximidades, que havia entrado em 
trabalho de parto. “Eu estava no meu trabalho 
normal na unidade, pela manhã, quando um 
comunitário ligou pra avisar que a mulher havia 
começado a ter o bebê, e que ele não sabia o que 
fazer. A mulher tinha 36 semanas de gravidez, ou 
seja, a criança era prematura, e as UBSs não têm 
equipamento nem estrutura pra receber alguém 
nessa situação, já que são unidades criadas pra 
acolher outros tipos de demandas. Então, eu fui até 
a residência dessa paciente, e fiquei cuidando dela 
enquanto aguardávamos a ambulância do SAMU, 
pra  podermos fazer  a  remoção até  uma 
maternidade. Foi uma situação atípica, com certeza, 
mas elas acontecem, né? E a nossa missão é cuidar 
das pessoas, mesmo quando as condições não são 
as ideais”, afirma Jeciene.

A enfermeira também é motivada pela oportunidade 
de contribuir, com o seu esforço, para melhorar a 
vida das populações mais carentes dos locais onde 
atuou. 

“Nós temos, ainda, muita gente nessa situação 
triste, que só conhece miséria, brutalidade, e o SUS 
(Sistema Único de Saúde) permite ao menos que a 
gente possa cuidar da saúde delas, oferecer um 
pouco de qualidade de vida”.

A coleção de fotos ao lado de comunitários 
agradecidos, que ela mantém num mural no 
corredor da UBS, é a prova, conservada com 
orgulho por Jeciene, de que, sim, valeu a pena 
atender ao chamado dessa determinação chamada 
Enfermagem.

Enfermeira Jeciene Almeida Mural com ações de saúde da UBS N56
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Nascida no Rio de Janeiro, a enfermeira Mônica Pitanga, da UBS S-50, no Aleixo, zona Sul da cidade, conta 
que, ainda na faculdade, já sonhava em trabalhar na Amazônia. “Não comecei na enfermagem, pra falar a 
verdade. Minha primeira formação foi em Ciências Contábeis. Mas sempre quis trabalhar com pessoas, e a 
enfermagem foi o caminho que me permitiu poder fazer isso. E também sempre tive um interesse 
particular no Amazonas. Queria conhecer esse lugar, e cuidar das pessoas daqui”, conta.

Especial 
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Resgate de cidadanias

Mônica entrou para a Semsa no concurso de 2005, e sua carreira na Secretaria se divide principalmente 
entre o Distrito de Saúde Rural e o Sul. “Já trabalhei no Distrito Rural, em unidades terrestres e fluviais, aí 
fui pra uma Policlínica da zona Leste, a UBS Armando Mendes (na zona Norte), e, por fim a UBS S-50, onde 
já estou há alguns anos”, explica. Essa trajetória expôs Mônica a várias experiências inesquecíveis.

“Estimulava os comunitários a estudar, pra que eles pudessem sair desse ciclo de pobreza. Sempre 
tentamos, de alguma forma, melhorar a vida dessas pessoas, desde o nível mais básico, que é a saúde, a 
alimentação, até trabalhar a autoestima delas, incentivar essa atitude de buscar melhorias pras suas 
vidas”, conta Mônica.

“Cada dia é bastante diferente do outro: uma situação nova, um problema novo para solucionar, uma nova 
oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa”, explica. “Na minha carreira aqui na Semsa, já 
vivi tantas experiências enriquecedoras, de transformação pessoal, que eu sinto orgulho ao lembrar. Eu vi 
de perto, e acompanhei, a mudança nas vidas de muitas pessoas. É uma área que aproxima a gente de 
muitas vivências, histórias, oportunidades. Por isso eu amo o que eu faço”, conclui.

Essa dedicação se traduz em muitas demonstrações de carinho e gratidão dos usuários da UBS. “Ganhei 
até uma afilhada”, lembra Mônica, entre risadas, ao recordar de um usuário que a convidou para ser 
madrinha de sua filha. “Mas é isso o que eu amo fazer: cuidar das pessoas. É a minha paixão. Cada dia é um 
dia bem diferente do anterior. A enfermagem me apresentou muitas coisas maravilhosas. Só posso ser 
grata por ter feito essa escolha”.

“O trabalho na zona rural me marcou 
muito, por exemplo. Conhecemos 
uma comunidade muito pobre na 
calha do Rio Negro. Eram pessoas 
que passavam mal por não ter o que 
comer. Como você pode trabalhar a 
saúde, a autoestima dessas pessoas, 
se elas não têm nem como fazer uma 
refeição? Mas a gente foi atrás de 
conseguir os direitos básicos delas. 
Conseguimos tirar documentos, 
cadastrá-las no Bolsa Família, e elas 
passaram a ter condições de vida 
mais dignas. Foi um verdadeiro 
resgate de cidadanias”, relembra.   

Enfermeira Mônica Pitanga



Especial 

Tereza Neuman trabalha na Semsa desde 2002, com 
uma carreira baseada no Distrito de Saúde Oeste. 
Atualmente, atua na UBS O-02, no Lírio do Vale, 
zona Oeste de Manaus. Uma marca do seu trabalho 
são as parcerias com instituições de ensino, que 
produzem uma rica teia de troca de conhecimentos 
entre a UBS, a comunidade e os estudantes. “Todos 
ganham: a unidade, que recebe a visita de 
estudantes, dispostos a compartilhar o seu 
aprendizado e nos ajudar em nossa rotina diária; a 
comunidade, por esse mesmo motivo; e as 
instituições, já que os alunos são expostos à vivência 
real de uma unidade de saúde, e têm a chance de 
exercitar o que aprenderam”, explica. Além disso, ela 
também adaptou um pequeno espaço na UBS – que 
ela chama de “puxadinho” – só para promover ações 
de educação, como rodas de conversas e pequenas 
peças de teatro para explicar sobre doenças e 
atitudes de autocuidado para crianças. Essa ênfase 
na integração também ajudou a aproximar os 
comunitários do dia-a-dia da unidade. “Nós temos 
uma relação muito boa com os moradores da área. 
Eu me sinto muito bem acolhida. E fomos cultivando 
muitas histórias legais ao longo desses anos na O-
0 2 .  U m  c a s o  q u e  e u  g o s t o  d e  l e m b r a r, 
particularmente, é o de dois idosos, a dona 
Teresinha e o seu Bernardo, que eram bem 
desconfiados, tratavam de forma rude os nossos 

“A pessoa poder ser ouvida já é uma 
forma de cura”

agentes comunitários, mas que eu consegui 
'suavizar', digamos assim, com a convivência. Eles 
aprenderam a confiar muito em mim e na minha 
equipe, e entenderam que a nossa intenção sempre 
foi a de cuidar de todos o melhor possível. Me 
orgulho de termos conseguido vencer essa 
resistência. A gratidão que nós recebemos, deles e 
das outras pessoas que nos procuram aqui na 
unidade, é o meu verdadeiro pagamento. É o que faz 
esse trabalho valer a pena”, afirma.

Para a enfermeira, a atenção e a dedicação aos 
usuários são princípios mais importantes para a 
prática da sua profissão. “Minha maior motivação é 
o meu público. Consigo fazer com que eles se 
sintam acolhidos, importantes ouvidos. E é isso o 
que, muitas vezes, faz a diferença na vida deles. Só a 
pessoa poder ser ouvida, falar sobre os seus 
problemas, já é uma forma de cura”, acredita.

Para a dona de casa Franciane dos Santos, de 37 
anos, que frequenta a UBS desde que ela foi 
inaugurada, há duas décadas, a maior qualidade de 
Tereza é ser extremamente acessível, e saber se 
dirigir aos usuários de forma clara e didática. “Ela 
tem essa habilidade de sempre conseguir explicar 
as coisas pra gente, falando de um jeito simples, que 
qualquer pessoa pode entender. E ela está sempre 
disposta a encontrar a resposta pras nossas 
dúvidas sobre saúde. Eu, pelo menos, sempre que 
tenho uma, procuro a enfermeira Tereza e ela me 
responde”, conta.

É esse princípio – o desejo de cuidar das pessoas, 
de trazer alento às suas vidas – que move 
diariamente tantos desses profissionais na Semsa. 
Nas histórias dessas quatro enfermeiras, está a 
enorme riqueza humana que marca a vida e a 
carreira de muitos desses profissionais na Semsa.

Enfermeira Tereza Neuman
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ConectaSUS Manaus: um centro de informações 

e decisões estratégicas em saúde

Atualmente, as informações na Semsa são ofertadas no conceito “informações como produto”, ou seja, 
ao ser demandada, os técnicos acessam os sistemas, consolidam, geram dados, transformam em 
informação a partir de análise e, por fim, elaboram relatórios que vão subsidiar  tomadas de decisão. 

Essa forma de trabalho, além de demorada, responde apenas a uma necessidade pontual. 
Posteriormente, a cada nova solicitação da mesma demanda, o processo deverá ser repetido com a 
mesma lentidão, já que o fluxo das informações não é atualizado automaticamente, causando retrabalho 
e engessando os recursos humanos.

O 'ConectaSUS Manaus' surge com a missão de transformar essa realidade, tendo como objetivos:
· Analisar, comparar, coletar, tabular e processar dados, produzindo planilhas de indicadores, gráficos 
e mapas georreferenciados;

· Avaliar problemas identificados por meio de indicadores, facilitando a tomada de decisões 
estratégicas;

· Propiciar a constante atualização e renovação do Planejamento Estratégico, mantendo-o vivo para o 
órgão;

  Promover a integração e fomentar a melhoria da gestão entre os atores direta e indiretamente 
envolvidos na implantação e implementação do Conectasus Manaus.

· Integrando os diversos sistemas de informações do Ministério da Saúde;

· Desenvolvendo a inteligência institucional, por meio da gestão da informação, do conhecimento e da 
inovação;

· Articulando com todos os departamentos a obtenção de dados necessários para a geração de 
informação em tempo oportuno;

· Analisando, avaliando e disseminando informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão 
na gestão municipal do SUS;

· Promovendo a geração e divulgação de informações qualificadas para a avaliação do desempenho do 
sistema e dos serviços de saúde, subsidiando na tomada de decisões e no fortalecimento da 
participação social;

· Desenvolvendo a integração e fomentando a melhoria da gestão entre os diversos atores, envolvidos 
direta ou indiretamente, na melhoria do SUS, em Manaus.

Como a implantação da metodologia do 'ConectaSUS Manaus' 

irá contribuir para o sistema municipal de saúde?
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O 'ConectaSUS Manaus' facilitará a oferta de informações no conceito de 'informação como serviço', ou 
seja, independente do tempo da demanda, a informação ou relatório estará disponível, organizada e 
atualizada. 

Um dos principais ganhos é a forma de disponibilizar a informação. Para toda demanda que entrar no 
'ConectaSUS Manaus' serão desenvolvidos painéis (dashboards), onde ficarão publicadas todas as 
informações referentes aquele tema. Através de automatizações das bases que alimentam esses painéis, o 
acompanhamento estará sempre atualizado online e poderá ser acessado na intranet ou internet.

Esses painéis funcionam como ferramenta de monitoramento permitindo a gestão à vista. Uma 
ferramenta da administração pela qual as informações da organização são disponibilizadas de forma 
acessível e transparente para todos, desde gestores até técnicos.

Grupo de Trabalho de Implantação do ConectaSUS Manaus.
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Semsa lança gestão integrada para 

alavancar indicadores da Saúde

A Semsa irá implementar um  modelo de gestão integrada com o objetivo de melhorar ainda mais os 
indicadores de saúde, que medem os resultados das ações executadas na Atenção Primária. O trabalho 

será acompanhado por consultores do Grupo Áquila, que possui know-how em modelo de gestão, com 

três escritórios internacionais e três no Brasil.

O projeto Gestão Integrada da Saúde (GISA) foi lançado do dia 21 de maio aos diretores de 
departamentos, gerentes e chefes de núcleos, em reunião no auditório da sede da Secretaria. A 
expectativa, segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, é que em um ano seja possível 
perceber os resultados. Segundo ele, as tratativas para concretização da parceria já vinham sendo 
realizadas ao longo de dois anos.

Frentes de atuação

A metodologia a ser implementada é composta por cinco frentes de atuação: Estratégica, de Saúde, 
Processos, Competências e Financeira, tendo cada uma seu grau de importância para o alcance dos 
resultados. "Por isso, temos que trabalhar com o sistema de gestão integrada", reforça o consultor 
Vinícius Miranda, do Grupo Áquila. Com base a metodologia, serão desenvolvidas atividades tais como a 
definição de indicadores em cada nível, o estabelecimento de metas e o plano de ação.

"Tenho certeza que esse 

modelo vai nos auxiliar 

muito porque a Semsa, por 

sua complexidade, pode ser 

considerada uma secretaria 

'desafiadora'. Aqui temos 

que dar  conta  de  uma 

estrutura que tem mais de 

230 pontos de atenção, uma 

maternidade, centros de 

a t e n ç ã o  p s i c o s s o c i a l , 

centros de especialidades 

odontológicas, laboratórios 

e  c e r c a  d e  o n z e  m i l 

s e r v i d o r e s .  Tu d o  i s s o 

precisa ser administrado 

com o compromisso de 

prestar atendimento de 

qualidade aos usuários do 

SUS”, ressaltou Magaldi.

Por Wilson Reis 
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O Grupo Áquila vai estar com a gente funcionando como uma enzima, 
percorrendo todo o organismo da gestão, ajudando em nosso dia a dia. O que 
pretendemos aqui é utilizar o melhor do conhecimento de cada um, para na 
gestão integrada, fomentar as áreas meio e fim com a finalidade de maximizar 
os resultados e valorizar o trabalho de todos", disse o subsecretário de Gestão 
Administrativa e Planejamento da Semsa, Jean Abreu.

Esse é um momento muito especial para cada diretor que está 'na ponta'. São 
eles que vão transmitir o que estamos recebendo e o que vamos trabalhar. Não 
temos apenas um tipo de atividade, temos várias, o que requer diferentes 
processos. Por isso, temos que sistematizar nossas ações e trabalhar os que 
forem mais sistêmicos, que vão melhorar e mudar os nossos resultados e, 
consequentemente, melhorar a assistência à saúde da população", reforça 
Adriana Elias, subsecretária de Gestão da Saúde. 

Os resultados do modelo de gestão focada em resultados serão acompanhados em três níveis, com a 
realização de ciclo de reuniões gerenciais junto ao secretário de Saúde, otimizando as reuniões que hoje 
já ocorrem. O método de gestão é o PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust), ou seja, 
'Planejar – Fazer - Verificar e Agir', que, em linhas gerais, define as ações ao planejamento, execução e 
atuação na saúde pública do município de Manaus. Em caso de falha ou erro, é possível, durante o 
processo, realizar correções a fim de garantir o alcance dos resultados.
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Regula+Brasil qualifica médicos e melhora 

assistência na rede de saúde de Manaus

O 'Regula+Brasil '  integra o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS) do 
Ministério da Saúde - MS. Está voltado a estados e municípios 
com o objetivo de melhorar a regulação de consultas a 
especialistas, encaminhadas por médicos que atuam nas UBSs, 
organizadas na Atenção Básica do município de Manaus.

  

Lançado oficialmente no Amazonas, no dia 31/05, o projeto faz 
uso da telessaúde na interlocução entre os profissionais 
médicos do SUS, com a supervisão e o apoio do Hospital Sírio-
Libanês - HSL.

Workshop participativo

A expectativa quanto à melhoria na resolutividade dos serviços na rede saúde envolveu as equipes de 
especialistas em saúde os técnicos do núcleo central da secretaria. "Com o apoio dos especialistas da 
telessaúde, várias demandas de usuários serão resolvidas de imediato em nossas unidades, resultando 
em crescimento na produtividade e na resolutividade dos casos atendidos em toda a rede", reforça 
Yonara Wandereley, gerente da Rede de Cuidados Crônicos.

O principal objetivo do workshop, realizado pelo HSL, no último dia 30, em Manaus, esteve voltado ao 
treinamento dos profissionais de saúde, principalmente os médicos com atuação na Atenção Primária. 
Mais de 100 profissionais de saúde participaram do workshop para implantação do Projeto 
Regula+Brasil na capital e outros municípios do estado do Amazonas.

Com a implantação do projeto 'Regula+Brasil' no município de Manaus, direcionado à regulação das 
filas de espera para consultas com especialistas, os profissionais da rede de saúde receberam 
treinamento para qualificação da assistência realizada na Atenção Primária. 

Outro objetivo do evento foi buscar o engajamento dos profissionais para adesão ao projeto, pois, 
embora já estejam disponíveis o telefone 0800 644 6543 e os consultores especialistas nas centrais em 
São Paulo e no Rio Grande do Sul, o projeto somente funcionará se houver o interesse e o compromisso 
de todos, em especial dos médicos.

A médica Raquel Lins Fuza, da Equipe 148 da Estratégia 
Saúde da Família, inserida na Unidade Básica de Saúde Ivone 
Lima, no Coroado, zona Leste, participou do workshop do 
Regula + Brasil, no qual, segundo ela, foi possível extrair 
ideias de como poderiam melhorar a regulação, a partir do 
empoderamento dos profissionais, que poderiam atuar 
também como um regulador do SisReg, se 'enxergando' no 
sistema. 

Adesão

Médica Raquel Lins Fuza

Por Wilson Reis 
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“Essa capacitação impacta na Atenção Primária de forma a torná-la mais ágil, mais proativa, mais 
próxima do profissional, também, porque uma atenção primária forte é importante por ser ela quem 
resolve os problemas do paciente. É ela quem o vê como um todo, organiza os atendimentos e gerencia 
os problemas dele e até mesmo os encaminhamentos. Quando um paciente vai para um cardiologista, 
para um pneumologista, ele precisa retornar porque é o Médico de Família e Comunidade quem gerencia 
o atendimento a esse paciente”, ressalta a médica.

Experiências exitosas 

O Amazonas é o quarto estado e integra a terceira região do país a implantar o projeto. Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais e o Distrito Federal (DF) foram os primeiros a utilizar essa nova ferramenta para 
regulação das filas de espera para consultas com especialistas.
 
Com a implantação do 'Regula+Brasil', mais duas novas especialidades em todo o Estado passarão a ser 
avaliadas pela regulação: cardiologia e urologia.

O médico Paulo Chapchap, diretor geral do HSL, afirma que as ações desenvolvidas pelos profissionais 
do hospital, com a ajuda dos técnicos das redes de saúde estadual e municipal, na fase que antecedeu a 
implantação do projeto, foram importantes para definição de como funcionará a regulação de 
consultas no Amazonas. 

Em todo o Estado, foram avaliados, no período de sete meses, 12.446 casos, com a devolução por 
escrito de 463 casos, realizados por profissionais. As filas avaliadas pelos médicos  do HSL foram nas 
especialidades em endocrinologia, gastroenterologia, proctologia e ortopedia. 
 
"O fato de o Estado ter uma grande área territorial e dificuldades de transporte, não se constituiu em 
um problema. Aqui encontramos vantagens também. A tecnologia de conexão está muito desenvolvida, 
um exemplo para o Brasil, pois existem 62 centros nos municípios do interior, totalmente conectados 
por via satélite, com dados e voz com a central de regulação em Manaus", disse Chapchap. 

Regulação: Como funciona?

O fluxo do atendimento inicia quando um paciente-usuário é consultado na UBS e o médico decide pelo 
encaminhamento via Sistema de Regulação (SisReg). Nessa fase, os médicos consultores do 
'Regula+Brasil' avaliam o pedido e aprovam para a marcação de consulta com a prioridade, conforme o 
protocolo do MS, ou devolvem o pedido para a UBS, a fim de obter mais informações acerca do quadro de 
saúde do paciente-usuário. 

Por sua vez, o médico da UBS, ao receber o pedido de informação, pode complementar no SisReg ou 
entrar em contato com os médicos do HSL, por meio da telessaúde, que opera com centrais de São Paulo 
e no Distrito Federal, em Brasília.
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Sou + SUS
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Promoção de direitos básicos é garantida 

por meio de ações conjuntas e práticas humanizadas

Por Jean Holanda

O SUS tem a missão de garantir que os serviços de saúde sejam assegurados à população. Diariamente 

profissionais se dedicam para que esses direitos aconteçam na prática. A enfermeira Denise Matos atua 

na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) O-04, no bairro 

Redenção, zona Oeste. Ela busca promover a qualidade de vida dos usuários, praticando ações 

integradas com organizações atuantes na comunidade.

Enfermeira Denise Matos

Várias são as formas de inovar,entre elas está à 

prática da escuta que, segundo Denise, deve ser 

um exercício diário. “Lembro-me de uma idosa que 

vinha todos os dias à nossa 'casinha de saúde' 

aferir a pressão. Durante o atendimento, percebi 

que o motivo era a vida que levava em casa. 

Orientei a família que era preciso melhorar esse 

convívio e, após uma hora de escuta, a idosa saiu 

com a pressão normal, sem a necessidade de 

medicação”. 

No processo de humanização está a empatia, que 

deve ser um critério básico no atendimento. 

Ninguém pode ficar de fora. Por essa razão, 

desenvolve-se na Unidade um trabalho de 

acompanhamento aos pacientes com câncer. São 

feitas visitas domiciliares, verificando se há outras 

necessidades como marcação de exames e 

dispensação de medicamento, além de palavras de 

conforto. 

O cuidado e a atenção às crianças é uma 

necessidade na UBSF. “O trabalho de puericultura 

foi iniciado por uma médica cubana, que trabalhou 

aqui há alguns meses e vimos a necessidade de dar 

continuidade”, lembrou a enfermeira.

“Desde o pré-natal orientamos a mãe a fazer o 

acompanhamento médico de forma permanente e, 

após o nascimento do bebê, nossa equipe faz a 

visita domiciliar fazendo a primeira consulta e 

deixando a próxima agendada” , explicou. 

Partindo da necessidade de despertar 

uma consciência  ambienta l  dos 

moradores da redondeza, após o convite 

de uma ONG do bairro, a UBSF firmou 

parceria com um projeto que tem como 

foco realizar atividades de reciclagem e 

preservação do meio ambiente. “Ao 

andar pelo igarapé que passa ao lado da 

n o s s a  U B S F, r e a l i z a n d o  v i s i t a s 

domiciliares, percebemos que há muito 

lixo e sujeiras. As pessoas precisam ter a 

consciência que isso tráz malefícios 

para todos, por isso essa parceiria 

impacta de forma positiva em nosso 

trabalho” , afirmou.
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Conheça

Dica de leitura

Agende - se

Parque Sumaúma
I Festival da Cultura Popular no Parque dos Bilhares
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Os Arrais - Ao Vivo em Manaus

Campeonato Amazonense de Arrancada 2019

Quando: 20/06

Onde: Teatro Manauara 

Horário: 20h30
aloingressos.com.br

Quando: 12/06 a 16/06

Onde: Parque Ponte dos Bilhares

Horário: 16h

Entrada Gratuita

Quando: 15/06

Onde: Amazonas Dragway

Horário: 11h
No local do Evento
 

O Parque Sumaúma, localizado na Av. Bacuri, s/n, 
Cidade Nova I, foi revitalizado e agora funciona aos 
domingos, oferecendo um espaço de lazer, bem-
estar e educação ambiental.  A programação conta 
com trilhas, oficinas e cinema ambiental. O parque 
estadual contém mais de 50 hectares de mata 
preservada em plena área urbana. Toda a 
programação é gratuita.

Faz parte do 
acervo da

Arapuca

Amazon Fashion Down

Quando: 26/06

Onde: Skate Park Ponta Negra 

Horário: 17h
Evento Gratuito

Leitura infantil que conta a história de um garoto que usa lixo 

para criar um painel artístico em seu quarto, o que encanta os 

vizinhos. Porém, o canto de um pássaro desperta o interesse de 

todos e o garoto então tenta bolar maneiras de chamar atenção 

novamente.

A história é contada apenas por ilustrações. Ótima opção para 

os pais usarem a imaginação junto aos filhos para interpretar os 

desenhos.
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