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JORNAL MARÉ CHEIA 
SAÚDE DO ADOLESCENTE É TEMA DE AÇÃO EM SAÚDE NA USF 

ILHA DE MARÉ 

 

Caderneta do adolescente distribuída pelo Ministério 
da Saúde. 

Saúde bucal do 

adolescente  

 
PALESTRA:  Dra. Ruany Amorim realiza 

palestra sobre saude bucal. 

 

 

ATENDIMENTO: Dra. Sonia Medeiros realiza 
atendimento em adolescentes. 

 

CADERNETA DO ADOLESCENTE: Enfermeira Eliane Leite exibe cadernetas distribuídas para os 
adolescentes que participaram da palestra. 

Setembro do adolescente 

ELIANE LEITE 

A Unidade de Saúde de Ilha de Maré em 

comemoração ao dia do adolescente realizou 

no dia 21 ações de promoção à saúde de 

jovens e adolescentes (10 à 20 anos). A ação 

contou com realização de antropometria, 

aferição da pressão arterial, consultas de 

enfermagem, atendimento odontológico e 

palestras sobre saúde bucal e temas 

relacionados ao público adolescente. Ainda, 

houve distribuição da caderneta de saúde do 

adolescente, marcação de consultas e exames 

laboratoriais e distribuição gratuita de kits de 

higiene bucal. A ação alcançou cerca de 40 

adolescentes da comunidade de Ilha de Maré 

de Praia Grande e adjacências. Segundo a 

enfermeira Eliane Leite “o evento foi uma 

estratégia utilizada para a ampliação do acesso 

aos serviços de saúde do público adolescente 

da comunidade de Ilha de Maré ”.  

 

 

Ainda, em relação ao mês do adolescente a 

técnica de enfermagem Nadja Cruz participou 

da "Roda de Conversa sobre Saúde do 

Adolescente" com Dr Feizi Milani (Médico 

Hebeatra, Terapeuta e Coach), promovida 

pela Secretaria Municipal de Salvador. 

Segunda a profissional participante “a roda de 

conversa foi enriquecedora e trouze discussão 

de temas relacionados à depressão e suicidio”.  

O Ministério da Saúde garante por  meio da 

Politica da saúde do adolescente o acesso a 

servilços de saúde pensado nas 

condicionalidades que envolvem essa faixa 

etária. 

__________________________________ 

NESTA EDIÇÃO 

SAUDE DO 

ADOLESCENTE 

PROGRAMA SAUDE 

NA ESCOLA 

EDUCAÇÃO 

PERMANNETE 
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PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 

Escola Municipal de Ilha de Maré recebe 

equipe de saúde para ações do Programa 

Saúde na Escola.  
_____________________________________________________________________________ 

Gerencia  
FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

EXAMES LABORATORIAIS 

A coleta de laboratorio 

é agendada pelo agente 

comunitário de saúde 

mediante apresentação 

da requisição. 
 

 

MARÇÃO DE CONSULTAS  

Marcação externa toda 

segunda pela manhã. 

Marcação interna 

(enfermagem e 

eletrocardiograma) 

toda terça e quinta. 

  

 

CARTÃO DO SUS  

Realizamos atualização 

e confecção do cartão 

SUS mediante 

apresentação de 

comprovante de 

residência e 

documentos pessoais.  

 

SAUDE BUCAL 

Agendamento para 

tratamento 

odontológico é feto pelo 

agente comunitário de 

saúde.  

 

ESF  MARÉ QUILOMBOLA I 

Equipe de saúde da Ilha de Maré promoveu 

ação do Programa Saúde na Escola (PSE) com 

escolares das series iniciais na Escola 

Municipal de Ilha de Maré. Dentre as ações 

desenvolvidas foram realizados serviços 

como: antoprometria, medição de peso e 

altura, escovação supervisionada e aplicação 

de flúor. Foram atendidos cerca de 60 

estudantes na faixa etaria de 5 à 10 anos. O 

PSE é uma estratégia de integração da saúde e 

educação para o desenvolvimento da 

cidadania e da qualificação das políticas 

públicas brasileiras. O objetivo do programa é 

contribuir para a formação integral dos 

estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens da rede pública de ensino. 
 

ESCOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE FLÚOR feito em 
excolares pela auxiliar Simone. 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL DE ILHA DE MARÉ: 
escovação supervisinada realizada por 
profissionais da equipe de saúde bucal e 
agentes comunitários em escolares . 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO 

USF Ilha de Maré participa da oficina da 

construção do primeiro Plano Municipal de 

Educação Permanente  

 A profissional Ruany Amorim (dentista) participou, no dia 16 de setembro, da Oficina de explicação 

dos problemas para elaboração do primeiro Plano Municipal de Educação Permanete do municipio de 

Salvador. A profissional que havia participado da oficina anterior onde foram priorizados os 

problemas do Distrito Sanitário Subúrbio Ferroriario. Segundo a profissional “é importante a 

participação dos profissionais das Ilhas nos  eventos de planejamento para que as necessidades 

particulares dessas regiões estejam representadas nos instrumentos de planejamento da saúde”. A 

construção do primeiro plano Municipla de Educação Permanente é um  esforçço da Secretaria 

Municipal de Saúde de Salvador para qualificar a atenção a saúde, as práticas de educação e os 

processos formativos, além de articular a integração entre o ensino e o serviço, com intuito de cumprir 

as estratégias da Política Nacional de Educação Permanente. 
 

Representantes da Saúde do Subúrbio 

Ferroviário participam de reunião do 

Comitê Quilombola 

 Trabalhadores da saúde do Distrito Sanitário Súburbio Ferroviário participaram, no dia 18 de 

setembro, de reunião do grupo de trabalho do Comitê Quilombola na Secretaria Municipal da 

Reparação.  Esse programa faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura que visa realizar o  

levantamento de todas as atividades executadas e planejadas de 2017 a 2019, por cada secretaria e 

órgão PMS nas Comunidades Remanescente Quilombola de Ilha de Maré/Bahia. (Bananeiras, Martelo 

Ponta Grossa Porto dos Cavalos e Praia Grande). A Secretaria Municipal de Saúde por meio dos 

representantes do Distrito Sanitário Suburbio Ferroviário apresentou as ações e metas a serem 

desenvolvidas relacionadas a sua competência.  

 

 

 Gerencia  
FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

 

ELETROCARDIOGRAMA  

A marcação é feita 

mediante 

agendamento 

interno. 
 

 

 

GESTANTES 

Inicie o seu pré-

natal nos primeiros 

meses para garantir 

a saúde do seu 

bebê.  

  

 

 

TESTE RÁPIDO 

Agende seu exame 

em nossa unidade. 

Serviço disponível. 

 

 

VACINAÇÃO 

Atualize a 

caderneta de saúde 

da criança. Serviço 

disponível. 

 

 
 

 

 

 

 

COMITÊ QUILOMBOLA: Representante da equipe de saúde da 
USF Ilha de Maré, do NASF e da gestão do Distrito Sanitário 
Subúrbio Ferroviário. Da esquerda para direita: Ruany 
Amorim (USF), Claudia Simon (DSSF), Eliade (NASF) e Joise 
(NASF) 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

REUNIÃO: Gerentes das Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário 
Suburbio Ferroviario em reunião com novo Secretário de Saúde.  
 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE SOCIAL 

Representante dos 

trabalhadores da saúde de Ilha 

de Maré é eleita para o 

Conselho Distrital de Saúde. 
 

Foi realizado no dia 27,  no auditório da DEAM, na rua Rua Dr.Almeida 

nº 72, Periperi, a eleição da nova comissão do Conselho Distrital do 

Subúrbio Ferroviário. Foram convocados as entidades legalizadas da 

sociedade civil, representantes de usuários do SUS, representantes dos 

trabalhadores da saúde, representantes dos gestores e prestadores de 

serviços de saúde , com sede e/ou atividade, para participarem do ato. A 

cirugiã-dentista da USF Ilha de Maré Ruany Amorim foi eleita como 

suplente para um mandato de 02 anos. Segundo a profissional “é 

importante levar as demandas particulares das Ilhas para o Conselho 

Municipal de Saúde”. A enfermeira Eliane Lopes também participou do 

evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

Gerente da USF Ilha de Maré 

participa de reunião com novo 

secretário de saúde 
 

Gerentes das unidades basicas de saúde e gestores do Distrito Sanitário 

Subúrbio Ferroviário participaram de reunião com novo Secrtário 

Municipal de Saúde Léo Prates. A reunião buscou alinhar as ações e 

definiu melhorias para os serviços de saúde das unidades basicas do 

DSSF.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEIÇÃO: trabalhadores da saúde no processo de eleção para os novos 
Conselheiros Distrital do Subúrbio Ferroviário. 
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CONHECIMENTO 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

   

 

REUNIÃO TRANSVERSAL: Estudantes de praticas integradas do curso de 
Saúde coletiva do ISC/UFBA apresentam trabalhos realizados no ultimo 
semestre. 
 

AUTISMO 

Profissionais  da Unidade de 

Saúde de Ilha de Maré 

participam de curso sobre 

autismo. 
 

Os profissionais Eliane Leite (enfermeira), Simone (auxiliar de dsaude 

bucal), Tereza cristina (auxiliar de saúde Bucal),  Sonia Medeitos 

(dentista) e Tainara (administrativo)  participaram do curso sobre autismo 

promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. ”. Segudo a enfermeira 

Eliane Leite “Pautar o assunto foi importante pois além de nos 

movimentar para as novas práticas o olhar tornou - se ampliando. Ver o 

indivíduo além de crescimento passando a valorizar o desenvolvimento 

comportamental”.  

 

MEIO AMBIENTE 

VISAMB realiza reunião para 

implantação de unidade 

sentinela. 
 

Técnicos da VISAMB realizaram na quarta (25) reunião com os 

profissionais Ruany Amorim (dentista) e Liliane (técnica de enfermagem) 

reunião para falar sobre implantação da unidade sentinela para 

identificação de doenças respiratórioas. Alem disso, fizeram coleta da 

agua para análise quimica. Em Salvador a USF Ilha de Maré será a 

segunda unidade básica a ser  implantada uma unidade monitoramento. 

TRANSVERSALIDADE 

Equipe da Unidade de Saúde 

de Ilha de Maré recebe visita 

de estudantes da UFBA. 
A Unidade de Saúde de Ilha de Maré, recebeu professores e estudantes 

de graduação de Saúde a coletiva da UFBA na última quinta (19) onde 

foi realizado apresentação dos trabalhos desenvolvidos na comunidade 

de Martelo e Bananeiras pelos estudantes no últimosemestre. Ainda, 

houve discussão sobre propostas de intervenção na área de Praia 

Grande com parcerias entre a Universidade e a equipe de saúde local. 

Segundo a agente comunitária Adriana Conceição “a atuação da 

Universidade na comunidade do Martelo tem trazido muitos benefícios 

para a comunidade 

 

 

BIOSSEGURANÇA 

Profissionais da Equipe de 

Saúde Bucal participam de 

curso sobre Biossegurança. 
Os profissionais Simone (auxiliar de dsaude bucal), Tereza Cristina 

(auxiliar de saúde Bucal) e Sonia Medeitos (dentista) participaram do 

evento 4º sessoes promovido pela Associação Brasileira de 

Odontologia cujo tema foi voltado para as questões que envolvem a 

biossegurança. Segundo a profissional Simone “o curso ajudou 

atualizar algumas práticas voltadas para o seu trabalho no diário e foi 

muito proveitoso”. 

.  

 

 

 

 

 

NOSSOS PARCEIROS: 

 

Distrito Sanitário Suburbio Ferroviário (SMS) 

Escola Municipal de Ilha de Maré 

Escola Municipal Claudemira Santos 

Escola Municipal de Santana 

Escola Municipal Nossa senhora de Fátima 

Escola Municipal de Botelho 

Escola Municipal de Bananeiras 

Instituto de saúde coletiva/UFBA 

Escola de Enfrmagem/ UFBA 

Secretaria Municipal da Reparação 

Secretaria Municipal da Assistência Social 

Vigilância Sanitária Ambiental  
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FIM DE EXPEDIENTE 

USF Ilha de Maré – Ano 1 – 1ª edição / Setembro de 2019 

COLABORADORES DESSA EDIÇÃO: 

USF ILHA DE MARÉ 

Eliane Lopes (gerente), Eliane Leite (enfermeira), Gizele Pereira 

(enfermeira), Sonia Medeiros (dentista), Ruany Amorim (dentista), 

Nadia Cruz (técnica de enfermagem), Liliane Filipe (técnica de 

enfermagem), Elisangela (técnica de enfermagem), Naiana (técnica de 

enfermagem), Simone Santana (auxiliar de saúde bucal), Tereza Cristina 

(auxiliar de saúde bucal), Rute (serviços gerais), Jonas (serviços gerais), 

Tainara (administrativo), Jose Francisco (agente comunitário de saúde), 

Suze Nascimento (agente comunitário de saúde), Maria Paixão (agente 

comunitário de saúde), Adriana Conceição (agente comunitário de 

saúde), Romivaldo (agente comunitário de saúde), Cassia (agente 

comunitário de saúde), Josenilda Paiva (agente comunitário de saúde), 

Neto (barqueiro), Leo (barqueiro).  

 

 

NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA (NASF) 

Alex (educador fisico), Eliade (psiciliga), Fabiana Brandão (terapeuta 

ocupacional), Joise (nutricionista); Neudson Kleber (assistente social) 

 

CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) 

Clecia  (assistente social) 

 

. 

 

 

 
 

CONTRIBUA COM NOSSA EDIÇÃO 

Faça um belo registro de momentos, práticas ou belezas naturais da 

Ilha  de Maré e envie para usf.ilhademare.dssf@gmail.com com o 

assunto Jornal Maré Cheia.  A melhor foto será publicada.  Em 

destaque, foto registrada pelo ACS José em um fim de tarde na Ilha. 

Não é uma maravilha!?  

SUA FOTO PODE SER PUBLICADA EM NOSSO JORNAL 

mailto:usf.ilhademare.dssf@gmail.com

