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Prefeitura de Belo Horizonte entrega
à comunidade o novo Centro
de Saúde Vera Cruz

Promessa cumprida da atual gestão e uma importante
conquista para cerca de 16 mil moradores da Região Leste
da capital. Após quatro anos de paralisação da obra, a construção do centro de saúde foi retomada pela PBH, no ano
passado. Na úl�ma sexta-feira, a nova unidade do Centro
de Saúde Vera Cruz foi inaugurada oferecendo boas condições de trabalho e atendimento aos pacientes do SUS-BH.
“É uma vitória que a Prefeitura de Belo Horizonte proporciona para a comunidade que lutava desde 2008. A obra iniciada em 2011 e paralisada em 2013, foi retomada em 2017,
nesta gestão e entregue após um ano. Um equipamento de
al�ssima qualidade para prestar um bom serviço para quem
mais precisa. Além de beneﬁciar a população, oferecer mais
segurança e conforto aos trabalhadores”, aﬁrma o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.
Os inves�mentos foram de R$ 2,2 milhões. O Centro de
Saúde Vera Cruz tem 822m² de área construída. A nova
unidade tem 12 consultórios, duas salas de reunião, sala
de espera, odontologia, vacina, além de toda a infraestrutura para garan�r conforto aos usuários e trabalhadores.
O centro de saúde conta com cinco equipes de Saúde da
Família, todas completas, dois pediatras, clínico geral, den�stas, farmacêu�co e equipe de saúde mental, composta
por psiquiatra, psicólogo e assistente social, além de equipe
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF) (NASF), com ﬁsioterapeuta, nutricionista e educador �sico. Também integram a equipe os Agentes de Combate a Endemias (ACEs), os Agentes Comunitários de Saúde
(ACSs) e trabalhadores que atuam na área administra�va.

FÉRIAS REGULAMENTARES - 2019
O link para marcação de férias no Portal do Servidor está
a�vo. As férias regulamentares referentes a 2019 deverão
ser previamente agendadas no sistema até o dia 16/11.
Conheça as regras e o cronograma:
CRONOGRAMA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES 2019

FASE

NOME DA FASE

O QUE DEVE SER FEITO

PERÍODO

1ª FASE

Solicitação
servidores

Servidores devem acessar o
Portal do servidor e efe�var
a solicitação de gozo das
Férias Regulamentares.

12/11 a
16/11/18

2ª FASE

Avaliação
gestores

Gestores devem acessar o
Portal do servidor e avaliar
os requerimentos de sua
equipe indeferindo o que for
necessário.

19 a
23/11/18

3ª FASE

Reprogramação servidores
e aprovação
gestores

Servidores que �veram o
pedido indeferido pelo gestor devem acessar o portal e
fazer nova solicitação. Após
reprogramação gestores
devem aprovar os períodos.

26 a
30/11/18

Acompanhamento RH

RHs podem acessar o Portal
do servidor para acompanhamento da programação
do órgão.

A par�r
de
26/11/18

-

SMSA participa do II Dia
Mundial dos Pobres

Consultório de rua, rodas de conversas sobre saúde da
mulher e do homem, orientações a respeito da tuberculose e das IST´s, aulas de Lian Gong e dicas para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Esses foram alguns dos
serviços escolhidos pela SMSA para celebrar o II Dia Mundial dos Pobres. O evento, realizado na Serraria Souza Pinto, na terça, 13/11, foi uma inicia�va da Arquidiocese de
Belo Horizonte e da Defensoria Pública de Minas Gerais, e
contou com a parceria da SMSA. Cerca de 30 servidores
da saúde levaram conhecimento e muita informação aos
par�cipantes. “Nós temos um compromisso com a rede de
proteção. É nosso papel estar aqui para averiguar o acesso
e promover o cuidado à essa população. São ações de prevenção e promoção da saúde”, destacou Maria do Carmo
Freitas, da Diretoria de Assistência à Saúde, da SMSA.
Cerca de 700 pessoas passaram pelo local. Entre elas, seu
Sebas�ão Tomás, de 54 anos, morador de um abrigo na
capital. Ele aproveitou o dia para cuidar do sorriso. Depois
da avaliação pela equipe de saúde bucal, e de constatar
cáries e a necessidade de uma prótese dentária, ele recebeu o encaminhamento para o Centro de Saúde Carlos
Chagas. “Foi bom demais, �nha muito tempo que eu precisava dar esse trato nos dentes”, contou.
O Dia Mundial dos Pobres foi ins�tuído pelo líder da Igreja
Católica, Papa Francisco, e está sendo celebrado pela segunda
vez neste ano. Além dos serviços de saúde, são ofertados, gratuitamente, orientação jurídica, apoio psicológico, alimentação, lazer e cuidados pessoais, como manicure e cabeleireiro.

Uma blitz educa�va levou muita informação aos servidores do nível central na terça, 13/11. Ana Paula Lourenço,
nutricionista da Unimed BH, percorreu os andares dando
orientações e realizou um quiz entre os homens de cada
setor. Com a ajuda de um dado, os sorteados para responderem às questões relacionadas ao câncer de próstata demonstraram conhecimento no assunto e muito bom humor.
Ricardo Arthur Araújo, da Diretoria Estratégica de Pessoas, par�cipou da ação e aprovou a ideia. “As informações
foram esclarecedoras. Muitas vezes, a pessoa não tem
acesso ou ﬁca sem jeito de perguntar. Hoje, entendi melhor sobre a época certa para se fazer o exame”, contou.
A blitz foi um alerta para os cuidados da saúde do homem
que, muitas vezes por desinformação, preconceito ou
medo, deixa de fazer os exames preven�vos. No Brasil, a
doença é o segundo �po de câncer que mais mata.

Novas portarias publicadas pela SMSA/
Boletim Perinatal
No início do mês, foram publicadas duas portarias no Diário Oﬁcial do Município que tratam da saúde materno-infan�l. A primeira organiza o ﬂuxo em relação a vinculação
das gestantes para realização do parto nas sete maternidades que integram a rede SUS-BH. A portaria deﬁne, conforme local de moradia, qual maternidade atenderá as grávidas de todos os bairros da capital e das 62 cidades da Região
Macro Centro de Minas pactuadas com Belo Horizonte.
A reorganização foi feita seguindo parâmetros estabelecidos pelo governo federal. A chamada Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI) orienta que a saúde seja
dividida em regionais e a distribuição dos recursos seja compa�vel com a demanda de cada uma das cidades. Como ainda não havia essa deﬁnição na capital, as grávidas de outros
municípios conseguiam atendimento, e o gasto era coberto
pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Só no ano passado,
foram gastos R$ 60 milhões com partos de mulheres residentes em cidades sem convênio com a prefeitura da capital.
A segunda portaria trata da uniﬁcação do Comitê Municipal de Vigilância da Transmissão Ver�cal e Mortalidade
Fetal Infan�l. A par�r de agora, a reunião mensal sobre
os dois assuntos, discu�dos em conjunto, potencializará
o diálogo e fortalecerá as ações. O encontro tem como
obje�vo formular recomendações que visem a melhoria
da qualidade de assistência na atenção primária e nas Maternidades, reduzindo a morbidade e mortalidade fetal
e infan�l, além de implementar medidas para redução e
prevenção de doenças de transmissão ver�cal, isto é, da
mãe para o feto durante a gravidez.
Mais informações sobre a Comissão Perinatal estão disponíveis no Bole�m em ANEXO.

» Estão abertas as inscrições para seleção de vaga de gerente para os Centros de Saúde Cafezal e Pilar. De 19/11 a
23/11, os interessados deverão comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
O edital com todas as informações está disponível AQUI!
» A servidora Flávia Beatriz Viana da Silva, BM 83472-X, foi
aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro
de Especializações Médicas – CEM – Venda Nova.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

