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OBRAS

Limpeza de grotas
intensiﬁcada no
período chuvoso

SSAM
LIMPEZA

Trabalhos são realizados em diferentes núcleos

Manutenção da limpeza de grotas necessita de
apoio da população para evitar alagamentos
O Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM) continua a
limpeza das grotas e valas da cidade a fim de evitar
alagamentos, por conta das chuvas que caíram nos
últimos dias. Nesta quinta-feira, 10, as máquinas da
Prefeitura de Marabá trabalhavam em dois pontos
extremos da cidade.
Na grota da Avenida Minas Gerais, no bairro Belo
Horizonte, os serviços estão sendo realizados com uma
retroescavadeira e devem se estender nos próximos
dias. Em outro ponto, na Nova Marabá, as máquinas
atuaram na vala entre o KM-7 e o Bairro Araguaia.
Equipes também realizam a limpeza manual nas
galerias próximas à Avenida Antônio Vilhena. Enquanto

Comunidade prestigiou as ações em referência ao
Dia da Gratidão
7 a 13 de novembro de 2022

isso, outra equipe encontra-se no Residencial
Tiradentes. Também é realizada a limpeza de grota na
Folha 28 e uma outra na Rua Cuiabá, Novo Horizonte.
Assim como em outros pontos da cidade, onde o
serviço é feito periodicamente, as observações são as
mesmas, além do pedido de conscientização daqueles
que moram aos arredores do lugar. Todo lixo deixado
nas ruas irregularmente ou jogado diretamente nas
valas causa grandes transtornos durante as chuvas.
Os serviços de limpeza de grotas e bueiros acontecem
durante todo o ano. O objetivo é fazer com que a
retirada do acúmulo de lixo facilite a vazão da água
pluvial e não aconteça transbordamentos.

Vacinas contra poliomielite também foram aplicadas
durante o ato
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EDUCAÇÃO
SEMED

Dia 12 de novembro é comemorado o Dia do Diretor Escolar

Mais de 350 diretores garantem aprendizagem
aos 50 mil alunos da rede municipal
No dia 12 de novembro, o Brasil celebra o Dia do Diretor
Escolar, o profissional responsável por gerir a escola.
Em Marabá, existem mais de 350 unidades de ensino na
rede municipal, nas modalidades de Educação Infantil
e Ensino Fundamental I e II, aos cuidados desses
profissionais. A eles cabem garantir a organização e o
bom funcionamento do ambiente escolar tanto para os
a l u n o s q u a n t o a o s c o l a b o r a d o re s e a i n d a a
responsabilidade de manter as normas em
cumprimento e supervisionar o projeto pedagógico.
Para ocupar o cargo nas escolas da rede, uma das
exigências da lei municipal é ser graduado em
Pedagogia ou outra licenciatura com especialização em
Gestão Escolar, além de ser do quadro efetivo da
Educação. Segundo Fábio Rogério Rodrigues Gomes,
diretor geral de ensino na Secretaria Municipal de
Educação (Semed), é um profissional importante já que
a ele é confiado o futuro de centenas de educandos e
profissionais da área.
“Ser diretor de escola é pensar, articular, realizar e
inspirar professores e estudantes rumo a um futuro
melhor. É quem articula ideias, propõe novas políticas e
projetos, articula pessoas e mobiliza a comunidade
escolar para garantia de aprendizagem. É a grande
liderança pedagógica da escola. Lidera processos
pedagógicos, administrativos, financeiros e sobretudo
pessoas engajadas a partir da energia, da motivação
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que esse profissional vai exercendo. E construindo um
ambiente agradável, prazeroso que possibilita o bemestar e aprendizagem para todos. É fazer entrega para
que a Educação se consolide para tornar-se um
ambiente mais feliz”, descreve o diretor.
A escola José Mendonça Vergolino, na Marabá Pioneira,
é uma das mais tradicionais do município e
recentemente foi entregue revitalizada à comunidade
escolar pela prefeitura. Há 9 anos, a unidade de ensino,
que tem cerca de 600 alunos matriculados, é gerida pela
professora Nilva Maria Américo Gomes. A gestora tem
história na instituição. Ingressou há 23 anos, na função
de coordenadora pedagógica e desde então passou a se
dedicar e cuidar do espaço.
“Ser diretora dessa escola tem um significado muito
importante porque temos uma ligação afetiva com
todos que passaram por aqui. Ser diretora é ter a
responsabilidade de organizar todo o funcionamento
da escola, em todos aspectos, pedagógico, financeiro,
além de liderar a equipe para potencializar o
desenvolvimento da aprendizagem”, afirma Nilva.
A escola, que já abrigou personalidades importantes do
município, quando na infância, vem mantendo o
compromisso com a qualidade de ensino. Projetos de
dança e música, por exemplo, têm mudado a vida dos
estudantes.
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SAÚDE
EXTRA MURO

Neste início de mês já foram visitados mais de 6 locais

Em novembro e dezembro, Secretaria de Saúde
promove ações na zona rural
Durante os meses de novembro e dezembro, a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do
Departamento de Atenção Básica (DAB) e Coordenação
Extra Muro, terá uma vasta programação de ações de
saúde para a zona rural, áreas descobertas e áreas mais
afastadas do centro do município.
Neste mês já foram realizadas ações no Residencial
Jardim do Éden, Projeto de Assentamento 26 de Março,
Vila Cosipar e Vila Piquiá. No último fim de semana, a
equipe também atuou durante a corrida “Passos que
Salvam”, do Hospital do Amor de Barretos.
Nesta quinta-feira, 10, a ação ocorreu no Residencial

Ação leva consultas médicas, vacinas e testes rápidos
7 a 13 de novembro de 2022

Tiradentes. As ações seguiram na sexta-feira, 11, na VIla
Cristalândia e no sábado será a vez da Vila Patauá.
Durante as ações do Extra Muro são realizados
atendimento médico, de enfermagem, testes rápidos
(Hepatite, HIV e Sífilis), teste de Covid-19, aferição de
pressão arterial, glicemia, coleta do PCCU, pesagem do
Auxílio Brasil e entrega de medicação mediante receita,
além de vacinas de rotina, como Influenza e Covid-19.
Em algumas açõesão realizadas palestras
odontológicas e outras ações educativas, como na Vila
Itacaiunas. Em outubro, as ações levaram o serviço de
pediatria para o Residencial Tiradentes.

Atualização do cartão vacinal das crianças é uma das
maiores preocupações
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CULTURA
CASA DA CULTURA

Museu funciona os 7 dias da semana

Museu Municipal contribui para conhecimento
sobre a história e a cultura da cidade
O Museu Municipal Francisco Coelho está de portas
abertas para receber o público, de segunda a domingo.
Qualquer um que queira presenciar parte da história e
cultura da cidade pode ir ao local das 9h às 17h nos dias
de semana e das 9h às 13h nos fins de semana.
Atualmente, o Museu conta com sala de etnologia,
arqueologia, zoologia, botânica, espeleologia, geologia,
sala de projeções multiuso, sala de exposições
temporárias, entre outras. Os visitantes podem apreciar
uma linha do tempo mostrando os ciclos econômicos e
políticos do município, uma caverna realista, um rio
virtual com peixinhos e o holograma de um indígena,
que é uma imagem tridimensional obtida a partir da
projeção da luz sobre figuras bidimensionais.

São mais de 10 salas diferentes abordando a história
de Marabá
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O museu tem ainda auditório para palestras, lojinha de
produtos com temática regional, uma lanchonete, o
Café do Chico, e elevador que garante acessibilidade ao
segundo piso. Todas as salas possuem etiquetas
informativas na porta, inclusive com informações em
braile para contemplar visitantes cegos e de baixa visão.
Além das visitas espontâneas, as escolas do município
podem fazer agendamento para visitas de alunos.
Outros grupos de empresas e associações que quiserem
ir em grupos maiores também podem realizar o
agendamento prévio. A visita é sempre acompanhar
por um monitor, que promove explicação das salas de
acordo com o perfil dos visitantes, sejam eles crianças,
adultos, estudantes e outros

Museu tem programação especial para as crianças e
escolas
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ACONTECE NA CIDADE
NOVEMBRO AZUL
A campanha Outubro Rosa/Novembro Azul, com ações de
prevenção e combate ao câncer, reuniu dezenas de
homens na Unidade Básica de Saúde Laranjeiras na noite
de quarta-feira, 09. A equipe da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) e da UBS ofertaram aos usuários, além de
testes do PSA (Antígeno Específico da Próstata), consultas
médicas e de enfermagem, dentre outros serviços. As
mulheres também receberam atendimento para a coleta
do PCCU (exame preventivo do colo do útero). A
campanha Outubro Rosa/Novembro Azul, continua até o
dia 30 nas UBS’s do município.

URBANISMO

Em Marabá, os projetos de urbanismo chegam para
melhorar o fluxo de pessoas e veículos, o que inclui
revitalização de prédios públicos e praças, aproveitamento
dos espaços para construção de grandes obras que estejam
ligadas ao processo de desenvolvimento da cidade. Estas
transformações mudam a maneira como as pessoas veem o
lugar onde moram. Essas mudanças estruturais são uma
contribuição direta de um profissional que tem um olhar
diferenciado sobre o processo de crescimento do espaço
urbano: o Urbanista.

DIREITO DA MULHER
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Condim)
reuniu no auditório da Secretaria de Assistência Social e
Assuntos Comunitários (Seaspac), representantes de
entidades ligadas aos interesses da categoria e também
associações de bairros no município, para divulgar uma
ação pioneira em Marabá: 16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra a mulher. As atividades têm início no dia
16 de novembro com uma ampla ação. O I Encontro de
Meninas Estudantes de Marabá, é uma realização do
Condim em parceria com o Instituto Maria da Penha.

ENEM
A Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal de
Segurança Institucional (SMSI), garantiuo transporte
coletivo municipal gratuito para quem vai prestar o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos dias 13 e 20 de
novembro de 2022. Para ter acesso a esta gratuidade, basta
que os candidatos (as) apresentem ao motorista do
coletivo, o simples comprovante de inscrição e um
documento com foto. Haverá fiscalização por parte do
órgão competente, para certificar o cumprimento da Lei
Municipal.
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CIDADE
GESTÃO

Casais, famílias e até pets comemoram o novo espaço de lazer

Orla do Amapá vira ponto de encontro e muda
rotina de moradores
A nova Orla no Bairro Amapá trouxe uma nova cara
para a comunidade local. Além de favorecer o bairro
esteticamente, ser um novo espaço de lazer para
crianças e adultos, com a nova estrutura os moradores
têm um lugar aconchegante para bater papo, prestigiar
o fim de tarde e deslumbrar-se com as belezas do Rio
Itacaiúnas.

Enquanto Roni Barbosa adiou o passeio romântico
com sua esposa, Regivan Alves, que mora próximo a
entrada na parte alta do bairro Amapá, não. Ele e a
esposa, Gerciane Alves, aproveitaram para curtir a
praça e o clima mais ameno da cidade.

É o que fez Roni Barbosa na sexta-feira passada. O
‘sextou’ aconteceu com a família prestigiando o por do
sol. “Fim de tarde é sempre gostoso. Moro na Cidade
Nova e é a segunda vez que venho. Hoje trouxe minhas
filhas e minha mãe, mas já combinei com a esposa, que
tá trabalhando de virmos um dia ver o sol se por”,
comenta o funcionário público.

Nem só os humanos aproveitam o novo espaço de
lazer. Zeus, pastor alemão, também estava feliz da vida
passeando com seu tutor, Victor Gabriel, pela orla.
Entre uma lambida, uns latidos e uma caminhada e
outra, o cão parava para descansar e curtir o vento
propiciado pela proximidade com o encontro dos rios.
O militar de 19 anos conta que nasceu no bairro e que
antes ficava mais tempo em casa e passeava menos
com seu amigo de quatro patas.

Roni Barbosa levou a família para conhecer a orla e se
divertir

Zeus ganhou um novo local de passeio e mais tempo
com seu tutor Victor Gabriel
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OBRAS
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Bairro já recebeu muitas obras nos seus 38 anos de existência

No Dia Nacional da Liberdade, o bairro de
mesma denominação tem muito a comemorar
No Dia Nacional da Liberdade, comemorado em12 de
novembro, a Prefeitura de Marabá segue executando
obras no bairro que recebe esse nome, localizado no
núcleo Cidade Nova, fundado há 38 anos. A população
d o b a i r r o t e m re c e b i d o i n ú m e r a s o b r a s d e
infraestrutura que tem mudado a vida no lugar.
Dentre as ruas mais recentes contempladas com
serviços de infraestrutura estão a Goiás, Itacaiúnas,
Dorgival Pinheiro, Orlando Solino, conjunto
Itacaiúnas, Alameda I e II, Ademir Martins, Nossa
Senhora Aparecida, Gaiapós, 31 de março, Gabriel
Pimenta e muitas outras.

os moradores é a área de lazer do Balneário Vavazão,
que passará a contar com dois mirantes, incluindo
academia ao ar livre, parque verde, área de
convivência, estacionamento na área central, acesso
para as trilhas de bike de um balneário a outro. A trilha
inicia no Balneário Vavazão, passando pelo Balneário
da Mocinha até chegar no Balneário Taboquinha, no
bairro Belo Horizonte.

Uma das obras mais recentes que também contempla

No local também será construída uma área aberta para
shows, em concreto, devido ao registro das cheias
periódicas no local, playground e fossas ecológicas,
para que na época das cheias não contamine o rio. A
obra inclui a construção de escada de acesso aos
barqueiros e também uma rampa.

Escola Liberdade é um dos orgulhos do bairro

Continuam as obras de pavimentação na Liberdade
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DEFESA CIVIL
COMDEC

Ação ocorreu durante formatura de apresentação dos militares

Militares participam de treinamento de ações
de apoio à Defesa Civil
Com o objetivo de atender a população em situações
de calamidades naturais e incidentes que exigem uma
pronta intervenção das Forças Militares no âmbito das
regiões sul e sudeste do estado, foi realizada na quartafeira, 9, a formatura de apresentação dos militares que
participam do treinamento de ações de apoio à
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec).
A cerimônia de apresentação dos militares e mostra
dos equipamentos que serão utilizados durante as
ações, aconteceu nas dependências do quartel do 23º
Batalhão Logístico de Selva, com a presença de
representantes da Defesa Civil do município de

Também foi realizada uma mostra dos equipamentos
que são utilizados durante as ações
7 a 13 de novembro de 2022

Marabá, representante da Defesa Civil estadual e do
General Maurício de Sousa, comandante da 23ª
Brigada de Infantaria de Selva.
De acordo com a Defesa Civil de Marabá, as ações
devem atender diretamente as famílias em situação de
risco devido às situações de calamidades naturais e
incidentes. O exercício prepara os militares para a
atuação em atendimento aos atingidos. Para 2023, a
Defesa Civil do Município já renovou o pedido de nova
i n t e g ra ç ã o d e t ra b a l h o e m c o n j u n t o c o m o
Grupamento de Bombeiro Militar, Polícia Militar e
Exército, para intempéries como a enchente.

Participaram dos treinamentos cerca de 1000 homens
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ESPORTE
SEMED

Ginásio está sendo reconstruído

No bairro Belo Horizonte, Ginásio da Escola
Raimundinho começa a ganhar forma
Mais uma grande obra se ergue no bairro de Belo
Ho r i zo n t e, o Gi n á s i o d e E s p o r t e s d a E s c o l a
Raimundinho (antigo ginásio da Obra Kolping do
Brasil), localizado na Avenida Manaus. Será mais um
espaço para a prática de esportes e outros eventos da
comunidade escolar.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental
Raimundinho atende 470 alunos em dois turnos,
manhã e tarde, são 8 salas de aulas, pátio, setor
administrativo e pedagógico. Construída na década de
1990, o prédio funcionava uma antiga movelaria e
ainda este ano, a escola vai receber as primeiras etapas
do serviço de revitalização e ampliação do prédio.

O ginásio está sendo completamente reconstruído,
com pouco aproveitamento da antiga estrutura. Nesta
quinta-feira, 10, os operários trabalham no reforço da
cobertura, na construção das paredes, início da
construção das arquibancadas e reforço nas estruturas
metálicas.

Explica a diretora Vilma dos Santos sobre a expectativa
da comunidade quanto à obra. “Estamos nos
organizando para iniciar também a reforma da escola.
Vamos ter uma nova escola e um grande ginásio, aqui
vai começar um novo tempo para nossa comunidade”.

Reforço nas paredes e arquibancadas já iniciou

Operários trabalham no reforço da cobertura
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SEMMA
MEIO AMBIENTE

Trabalho reforçado refletE no número de apreensões

Fiscalização de combate à pesca ilegal percorre
rios e locais de comercialização do pescado
A fiscalização de combate à pesca ilegal nos rios
Tocantins e Itacaiunas, devido ao Período da Piracema,
iniciou em 1º de novembro. Equipes da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Semma) percorrem os
rios realizando abordagens junto aos pescadores e
também em locais que comercializam o pescado.

De acordo com relatórios da Semma, nos últimos anos
o número de apreensões de pescado e de material de
pesca, tanto nos rios como nos comércios e feiras, vem
diminuindo de 2020 a 2021, a queda no número de
apreensões foi de 20 a 30%. Segundo Paulo Chaves os
números refletem o trabalho de fiscalização contínuo
nos rios.

Esta ação coordenada pela Semma com apoio da
Guarda Municipal e Polícia Militar visa combater a
prática da pesca neste período. Segundo Paulo Chaves,
Coordenador do Departamento de Fiscalização
Ambiental (DFA), esse período corresponde a
reprodução do pescado na bacia dos rios AraguaiaTocantins.

A piracema é o período em que determinadas espécies
de peixes enfrentam grandes jornadas rio acima, a fim
de garantir um local adequado para sua desova e
alimentação. Durante a piracema, os peixes nadam
contra a correnteza em cardumes nascentes, sendo
uma viagem exaustiva, mas essencial.

Ação é coordenada pela Semma, com apoio da Guarda
Municipal e Polícia Militar

Piracema é a época da desova dos peixes, que sobem o
rio em busca de local adequado
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SEGURANÇA
SMSI

Além de cuidar da segurança, órgãos também realizaram ações educativas

GMM, DMTU, DMSP e SEMMA realizam ações
no ﬁnal de semana
Neste final de semana (12 e 13 de novembro), a
Secretaria Municipal de Segurança Institucional
(SMSI), formada por Guarda Municipal de Marabá
(GMM), Departamento de Trânsito e Transporte
Urbano (DMTU) e Departamento de Segurança
Patrimonial (DMSP) atuaram em ações rotineiras e
garantiram apoio na segurança de eventos na cidade.
O setor de Educação para o Trânsito ministrou palestra
aos motoristas da Rádiotáxi sobre Crimes de Trânsito e
das responsabilidades administrativas e criminais do
Conselho de Trânsito Brasileiro.

município, e em apoio à Secretaria de Meio Ambiente
(Semma), na operação de fiscalização da piracema,
período de reprodução de peixes.
No sábado, assim como o DMTU colaborou com a
segurança da corrida dos bancários e no jogo entre
Águia de Marabá e Parauapebas
O DMSP também atuou na contribuição da segurança
pública durante a realização do jogo do Águia de
Marabá.

Jà equipes da GMM se dividiram em apoio ao DMTU
em operações de fiscalização no perímetro urbano do

Durante o final de semana, o DMSP intensificou o
apoio na segurança dos Hospital Municipal de Marabá
(HMM) e Materno Infantil (HMI).

Fiscalização conta com apoio de outros órgãos

DMTU realizou cursos e palestres durante o período
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80% das obras já foram concluídas

Escola Martinho Motta da Silveira, na Folha 27,
passa por revitalização
Com mais de 80% dos serviços concluídos, a Escola de
Ensino Fundamental Martinho Motta da Silveira, na
Folha 27, Nova Marabá, deverá ser entregue à
comunidade nos próximos meses. Nesta segunda-feira
(7), os trabalhos estavam concentrados para a
conclusão do setor administrativo, que deve acontecer
ainda esta semana, bem como na área de refeitório e
finalização do piso da cozinha.

atendidos na modalidade ensino personalizado da
CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos – Teresa Donato.
D e a c o rd o c o m Ne l l s Ro d r i g u e s, d i re t o r d o
Departamento de Infraestrutura e Logística (Dilog), da
Secretaria Municipal de Educação, a obra está dentro
do cronograma previsto, a revitalização começou em
maio deste ano e deve ser entregue a comunidade no
início do ano letivo do próximo ano, janeiro de 2023.

A escola Martinho Motta conta com 9 salas de aula,
secretaria, salas de informática e de leitura, auditório,
espaço para recreação, setor administrativo, setor
pedagógico e ginásio. São 420 alunos, destes 170 são da
Educação de Jovens e Adultos e mais 50 alunos

As obras de revitalização e readequação do espaço da
EMEF Mar tinho Motta estão orçadas em R$
1.354.146,59

Local conta com 9 salas de aula, além das salas de leitura,
informática, auditório

Local também teve reforma na secretaria, espaço de
recreação, setor adiministrativo, e outros espaços
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SAÚDE
MATERNIDADE

Profissionais de saúde estão sendo treinados há alguns meses

Pré-Natal do Pai Parceiro começa a ser
implantado em Marabá
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com o
Programa Pré-Natal do Pai Parceiro implantado na
Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Barreto, em
Morada Nova, até o fim de novembro, como projeto
piloto para as demais unidades de saúde do município.
O Programa tem por objetivo fortalecer e efetivar a
participação dos pais em todas as etapas da gravidez e
de quebra ainda se torna uma estratégia eficaz para
que o público masculino cuide da própria saúde.
“O programa visa aproximar o homem do momento do
parto que é de suma importância. Acompanhar o prénatal da esposa ou da companheira dele, pois nem
sempre o homem é casado com a mãe da criança. É um
auxílio que nós temos para poder captar gestantes
também. Muitas vezes algumas gestantes acabam
tendo essa dificuldade em trazer o parceiro para fazer
os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites. Isso traz para
nós uma certa consequência em relação a esse
cuidado. Porque ele precisa fazer o tratamento, se for
d i a g n o s t i c a d o”, r e s s a l t a H e l a n e M o r e i r a ,
coordenadora de programas da SMS.
Por enquanto, a UBS Carlos Barreto é a única com o
programa implantado, mas a ideia da SMS é ampliar
para as demais unidades de saúde, iniciando por
aquelas com horário estendido (UBS Amadeu
Vivácqua, UBS Enfermeira Zezinha, UBS
Demósthenes Azevedo, UBS Hiroshi Matsuda e UBS
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Laranjeiras).
“No pré-natal são seis consultas que o programa
Previne Brasil nos orienta, em relação a captação de
recursos do Governo Federal. Às vezes, a gente pensa
no Pré-Natal Pai Parceiro apenas quando a mulher está
gestante, quando descobre a gestação. A gente faz esse
trabalho previamente para ver a questão de
compatibilidade sanguínea, por exemplo. Tudo isso
trabalhamos no Pré-Natal Pai Parceiro. Tanto a questão
dos testes rápidos como também a testagem e
orientações em relação a esse cuidado do homem
como um todo, dentro da coordenação saúde do
homem do município”, comenta.
Para a efetiva implantação do programa em Marabá, os
profissionais de saúde estão sendo treinados, mas os
homens interessados em participar podem buscar
maiores informações na UBS próxima de casa, mesmo
que o programa ainda não tenha sido implantado,
explica Helane.
“Eles já estão orientados sobre como fazer, explicar
como funciona. O pai parceiro não precisa estar com a
gestante. Basta identificar que é o pai ou o parceiro da
paciente atendido na UBS e que quer fazer o pré-natal
Pai Parceiro. Ele vai ter direito aos acompanhamentos,
testes rápidos, alguns outros exames e consulta
médica, depois com o enfermeiro”, explica.
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SAÚDE
DOENÇAS CRÔNICAS

Dados serão coletados para construção de políticas públicas

Marabá participa de inquérito nacional sobre
Hanseníase do Ministério da Saúde
Os pacientes que passaram por tratamento de
Hanseníase e receberam alta na Unidade Básica de
Saúde Emerson Caselli, no Bairro Liberdade, foram
recebidos até a próxima quarta-feira, 09, para
participar de uma avaliação denominada Inquérito
Nacional em Prevenção de Incapacidade Física em
Hanseníase, por uma equipe de profissionais ligados
ao Ministério da Saúde. O objetivo é coletar dados para
a construção de políticas públicas para o combate à
doença e prevenir as sequelas deixadas pela infecção,
mesmo após a alta.
“A gente ainda continua com o papel de acompanhar o
histórico deles, saber como está a medicação, a
evolução da doença, porque a gente sabe que é um
tratamento demorado. Então esses pacientes que
estão sendo consultados, é exatamente pra verificar se
eles estão 100 % curados ou se ainda tem alguma
resistência da bactéria”, explica Ary Eduardo Silva,
gerente da UBS.
De acordo com Gisele Leite, coordenadora do
departamento de Doenças Crônicas da Secretaria
Municipal de Saúde, por enquanto, o trabalho será
desenvolvido somente na UBS Emerson Caselli. Ela foi
escolhida pelo Ministério da Saúde em virtude de ser a
unidade onde se têm o maior número de diagnósticos e
de alta por cura da Hanseníase.

7 a 13 novembro de 2022

“É importante destacar que esse trabalho do
Ministério da Saúde é a nível nacional e o município de
Marabá está entre os escolhidos para participar de
diversos trabalhos e capacitações, inclusive essa já é a
segunda vez no ano, que os profissionais ligados ao
Ministério da Saúde estão no município
d e s e n v o l v e n d o a ç õ e s l i g a d a s à Ha n s e n í a s e.
Acreditamos que essa parceria deve continuar para o
próximo ano”, ressalta Gisele Leite.
Jovina Malcher, enfermeira e técnica da Coordenação
Estadual de Controle da Hanseníase da Secretaria de
Saúde do Estado (Sespa), ressalta que devido ao
comprometimento neurológico, a Hanseníase é uma
d o e n ç a c a p a z d e p r ov o c a r d e f o r m i d a d e s e
incapacidades físicas antes, durante e até mesmo após
o tratamento, daí a importância do inquérito.
“Hanseníase não basta só tratar com medicamento.
Precisamos avaliar as funções neurológicas do
paciente, porque se o diagnóstico for tardio ele já pode
chegar na unidade com sequelas, com
comprometimento dos nervos periféricos e isso é o
que a gente chama de incapacidade. Pode ser um olho
que não fecha, a mão sem garra, um pé que não
consegue andar direito, sai arrastando, então isso é
muito forte e o próprio paciente se estigmatiza”,
destaca a coordenadora.
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