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No mês de novembro, as fachadas dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Belo Horizonte, Praças 7, da Bandeira e da Estação, além do Hospital Odilon
Behrens ganham iluminação azul. A ação representa o engajamento no movimento mundial conhecido como “Novembro Azul”, que alerta para a prevenção e o diagnós�co
precoce do câncer de próstata. Segundo dados divulgados
pelo Ins�tuto Nacional do Câncer (Inca), 70 mil novos casos da doença serão diagnos�cados no Brasil em 2018. É o
segundo tumor nas esta�s�cas, ﬁcando atrás, apenas, do
número de cânceres de pele.
Na quarta-feira, 7/11, os servidores do nível central foram
visitados por um �me de peso. Os mascotes Galo Doido,
Raposão e Coelhão saíram dos gramados e percorreram os
andares fazendo um alerta aos homens. Houve distribuição
de panﬂeto e muitas selﬁes com os personagens.
No Centro de Saúde Paraúna, regional Venda Nova, o Novembro Azul começou com promoção da saúde. A equipe
da unidade preparou uma sala de espera especial na segunda-feira, 5/11. Além de muita informação e orientação
sobre o câncer de próstata, quem aguardava a consulta,
par�cipou de um café da manhã. Os usuários aprovaram
a inicia�va!
Fique atento a nossa programação e par�cipe das ações do
Novembro Azul na SMSA.

Barreiro realiza primeiro encontro de
praticantes de Lian Gong

Música serena, movimentos lentos e sem impacto. No 1º
encontro de Lian Gong, realizado no Complexo Espor�vo
Milionários, no dia 31/10, mais de seiscentas pessoas pra�caram a terapia chinesa. O espaço reúne o maior grupo de pra�cantes da cidade, com mais de 150 inscritos, e
soma com os demais grupos do Barreiro o montante de
mais de 3,5 mil pra�cantes. As aulas de Lian Gong são realizadas nas unidades de saúde, praças, parques, igrejas
e centros espor�vos, com resultados posi�vos na promoção da qualidade de vida e bem-estar, diminuição do uso
de medicamentos e alívio de dores.
Os bene�cios são muitos. Com disposição e lucidez, Ademar Gomes, com seus 89 anos, segue com precisão todos
os movimentos dos instrutores de Lian Gong. “Eu sen�a
muitas dores por causa da osteoporose, mas depois que
comecei a fazer a terapia no Centro de Saúde independência, já não sinto mais. Estou mais disposto e alegre”,
contou Ademar.
Luzia Hanashiro, médica e coordenadora do projeto Lian
Gong desde a sua implantação em Belo Horizonte, em
2007, ressalta que a cada ano, 40 novos proﬁssionais da
rede são capacitados para serem instrutores de Lian Gong.

A viagem nossa de cada dia

Cerca de 60 obras, entre telas, desenhos, estandartes,
produzidas pelos usuários do Centro de Convivência Oeste estão expostas no espaço cultural do Terminal Rodoviário. Os trabalhos foram selecionados por uma curadora
e abordam o tema “A viagem nossa de cada dia”, com as
chegadas e par�das, viagens, estradas e caminhos, encontros e desencontros que fazem parte da vida de todos nós.
A abertura da exposição “A viagem nossa de cada dia”,
foi na quinta-feira, 1/11, com uma performance da Oﬁcina de Teatro da unidade. Cada ator levou sua bagagem
com cores e singularidades do Centro de Convivência. O
grupo percorreu o corredor dos guichês de embarque da
rodoviária rumo ao espaço da exposição. Neste espaço, se
encontraram, se olharam como a conversar, se despediram e se afastaram. Por ﬁm, visitaram a exposição, e instalaram suas bagagens a compor com ela um instante da
viagem nossa de cada dia.
A exposição “A viagem nossa de cada dia” ﬁca em cartaz
até o dia 14/12. Pres�gie!

Acontece Saúde ganha espaço
no Portal PBH
A par�r de agora, você poderá conferir todas as edições
do Acontece Saúde no Portal PBH. As 26 publicações, incluindo os anexos, foram inseridos na área da Saúde. Para
acessar esta e as edições anteriores, CLIQUE AQUI.

Atenção, Servidores!
O Portal do Servidor está passando por manutenção e,
por isso, o Processo de Solicitação de Férias está temporariamente paralisado. Em breve, um novo cronograma será
divulgado pela SUGESP.
Enquanto isso, o ideal é que os gestores façam o planejamento com suas equipes para que, quando o sistema voltar a operar, possam realizar o registro e a validação com
agilidade.

Programa Saúde na escola

O secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e a secretária adjunta, Taciana Malheiros, par�ciparam na quarta, 7/11, da XI Reunião de Trabalho da Mesa
Permanente de Discussão sobre a Convivência Escolar na
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. O encontro, realizado na Secretaria Municipal de Educação,
tratou do Programa Saúde na Escola: Entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação. Foi apresentado o modelo ampliado do PSE e destacada a relevância da intersetorialidade no fortalecimento da polí�ca de saúde e educação de Belo Horizonte.
Além disso, foi amplamente discu�da a importância da
integração entre as unidades de saúde e as escolas nos
territórios do município.

•
Até o dia 14/11 estão abertas as inscrições para
seleção de vaga de gerente adjunto da Unidade de Pronto
-Atendimento (UPA) Pampulha. Os interessados deverão
comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às
12h, e das 13h às 17h.
•
Estão abertas as inscrições para seleção de vaga
de gerente para os Centros de Saúde Nazaré, Palmeiras e
São Marcos. Os interessados têm até o dia 14/11 para se
inscreverem. Basta comparecer ao Nível Central da SMSA,
7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h, com os documentos exigidos.
•
Os editais com todas as informações estão disponíveis no endereço: h�ps://prefeitura.pbh.gov.br/saude/
informacoes/gestao-de-pessoas
•
A servidora Aparecida de Fá�ma de Carvalho, BM
98343-1, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência
do Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes.

Mutirão de exames preventivos no bairro
Trevo beneficia mais de 100 mulheres

Aos 24 anos, Francyele Andresa de Melo Rosa tem três
ﬁlhos e já planeja fazer a laqueadura ou ligadura tubária.
Para isso, precisa estar com o exame de prevenção de câncer
de colo uterino em dia. Francyele foi uma das mulheres que
par�ciparam do mu�rão de preven�vos, realizado pelo Centro de Saúde Trevo, região da Pampulha, nos dias 30 e 31/10.
O mu�rão atendeu a 112 pacientes, com faixa etária entre
25 e 59 anos, que ﬁzeram exames de prevenção de câncer
de colo uterino e das mamas. A ação fez parte da programação do Outubro Rosa para promoção da saúde da mulher e
mobilizou uma equipe de proﬁssionais formada por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem.
Enquanto aguardavam o exame, as pacientes �veram
uma surpresa: podiam fazer as unhas e serem maquiadas por consultoras de beleza. Sheila do Prado Castelane,
35, e sua mãe Edna do Prado Castelane, 54, u�lizam com
frequência os serviços da unidade. Para Sheila, é muito
importante manter todos os exames em dia. “Temos que
fazer o exame porque é melhor trabalhar com a medicina
preven�va do que com a corre�va”, brincou.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

