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Plano de enfretamento rápido
de combate à Sífilis

Cerca de 125 médicos das unidades básicas de saúde par�ciparam da aula “Síﬁlis: diagnós�co precoce e tratamento”,
na quinta, 22/11, no auditório da FAMINAS. A ação compõe o
ProEP/2018 e o Plano de Resposta Rápida da Síﬁlis em execução pela SMSA.
A Secretária Municipal Adjunta de Saúde, Taciana Malheiros, apresentou o plano aos proﬁssionais e reforçou o importante papel de cada um no combate a essa epidemia.
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Jackson Machado
Pinto, abordou, em sua aula, os ciclos da doença, os quadros clínicos e as opções e condução de tratamento. Já o
Teste Rápido foi apresentado pelo médico Guilherme Luiz
Milanez, que falou sobre a aplicabilidade, a eﬁciência e a
equivalência em relação ao exame laboratorial.
A ação, dividida em três aulas, tem o propósito de oferecer
subsídios teóricos e prá�cos de avaliação clínica, execução
do Teste Rápido, aconselhamento e condução de tratamento, buscando assim, o�mizar a assistência à população. Nesta
quarta-feira, 28/11, a capacitação foi realizada no auditório
da PBH. O próximo encontro será no dia 12/12, no auditório
do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC).

Licenciamento Sanitário Simplificado

O processo de licenciamento sanitário pode ser feito pela
internet desde a úl�ma sexta, 23/11. A medida faz parte
do serviço de Licenciamento Sanitário Simpliﬁcado (LSS),
que foi desenvolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte
para facilitar a vida de empreendedores da capital.
O obje�vo é desburocra�zar e, com isso, oferecer mais agilidade para quem precisa do licenciamento. “O processo será
feito de maneira mais simpliﬁcada, mas com responsabilidade, e com maior eﬁciência no trabalho da vigilância sanitária,
que poderá concentrar seus esforços em estabelecimentos e
serviços de maior risco potencial”, deﬁne o subsecretário de
Vigilância e Promoção à Saúde, Fabiano Pimenta.
Para as a�vidades consideradas de baixo risco, como padarias, comércios atacadistas e de produtos alimen�cios
em geral, o processo poderá ser feito totalmente pela
internet, desde o requerimento inicial até a emissão da
licença, sem necessidade de comparecimento à sede da
Vigilância Sanitária e de uma inspeção prévia por parte do
ﬁscal. Já aqueles que executam a�vidades consideradas
de alto risco, como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, farão o requerimento eletrônico da
licença e aguardarão a realização da vistoria ﬁscal para,
posteriormente, terem a licença liberada.
“Com o novo processo haverá redução do custo para o
empresário e uma maior agilidade na abertura de novos
negócios”, explica a Diretora de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Zilmara Aparecida Guilherme
Ribeiro. É importante ressaltar que o estabelecimento licenciado de baixo risco poderá ser ﬁscalizado a qualquer
tempo, a ﬁm de a autoridade sanitária iden�ﬁcar, avaliar e
intervir nos fatores de riscos à saúde da população, presentes na produção e circulação de produtos, na prestação de
serviços. Mais informações no documento em ANEXO.

Saúde participa de seminário sobre
criminalidade na capital

A SMSA apresentou o “Diagnós�co dos Homicídios em
Belo Horizonte”, durante o II Seminário Municipal de Prevenção ao Crime e à Violência, realizado pela Secretaria
Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), na quinta,
22/11. Durante o evento, o secretário Jackson Machado
Pinto apresentou os dados do levantamento, realizado
em conjunto com a Gerência de Integração de Análise e
Gestão do COP/BH, e falou das estratégias que serão u�lizadas pela Saúde para alcançar a redução dos índices. “Precisamos levar em conta os diversos fatores que inﬂuenciam
nos resultados desse diagnós�co. Por isso, o trabalho intersetorial entre as secretarias é fundamental. Além disso, é
importante entender a singularidade de cada caso, a par�r
daí, construir uma rede única de cuidado para atender especiﬁcamente aquela situação”, explicou o secretário.
Em Belo Horizonte, as secretarias municipais têm trabalhado de forma compar�lhada para iden�ﬁcar os cenários
onde a incidência de crimes tem sido maior e de que forma
eles ocorrem. Para isso, foi desenvolvido o GISP – Gestão
Integrada de Segurança e Prevenção, do qual a SMSA faz
parte através da Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, onde atua diretamente no levantamento e estra�ﬁcação de dados sobre mortalidade na capital.
Para alcançar os obje�vos do projeto, a SMSA, prevê a expansão da rede de cuidado para crianças e adolescentes,
além de vinculá-los à atenção primária, através da Saúde
da Criança e do Adolescente.

SMSA lança novo canal de
comunicação com o servidor
A par�r de agora, nossa comunicação ganhará mais uma
ferramenta: o Informe Saúde. Este informa�vo será enviado por e-mail aos servidores sempre que uma informação
urgente precisar ser dada. O Informe Saúde terá 3 temas:
Recursos Humanos - assuntos relacionados à vida funcional, transferências, férias, processos sele�vos.

Informações úteis - quando se tratar de algo que muda a
ro�na do funcionamento do trabalho.

Calendário Cultural – divulgação de ações, convites, eventos e campanhas na SMSA.

Cada tema do Informe Saúde terá uma cor para facilitar
a iden�ﬁcação do assunto. Diferente do Acontece Saúde,
que é enviado toda quarta-feira, o Informe Saúde não terá
uma periodicidade, podendo ser enviado sempre que houver necessidade e urgência na divulgação da informação.

Os servidores Edson Eustáquio Moreira (Americano), Kléber
Pessoa de Oliveira (Atle�cano) e Thiago Azevedo Navarro
(Cruzeirense) foram os ganhadores da promoção Turma do
Bate Bola. Na sexta-feira, 30/11, eles vão par�cipar ao vivo
do programa de esportes da Rádio Ita�aia. Parabéns!
Ainda durante a programação do Novembro Azul, oito
servidores foram sorteados e receberam uma sessão de
Quick Massage, com a proﬁssional Renata Co�a. Foram
15 minutos de muito relaxamento.
Uma roda de conversa sobre o diabetes e a saúde de forma
integral foi a ação do dia 22/11. Na recepção do nível central,
foi montado uma espécie de consultório onde os servidores
puderam �rar dúvidas, aferir a pressão, checar peso e altura
e medir a glicemia. O servidor Webert Gaioﬀato, de 32 anos,
descobriu no ano passado que �nha diabetes. Aproveitou o
dia para conferir, além da glicose, como andava a pressão arterial. “Gostei muito da ação. Recebi informações e esclareci
dúvidas que eu �nha a respeito da doença”, contou.

Ações em defesa da saúde do idoso

A Diretoria Regional de Saúde Nordeste celebrou o Ano
de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa, no dia 22/11. Foram realizadas a�vidades de promoção à saúde, como Lian Gong, orientações de prevenção de quedas, alimentação, o uso terapêu�co de plantas
medicinais, direitos da pessoa idosa e avaliação de saúde,
u�lizando como instrumento o Índice de Vulnerabilidade
Clínico Funcional (IVCF-20).
O evento contou com a par�cipação dos proﬁssionais dos
centros de saúde, do NASF, dos alunos da residência mul�proﬁssional da saúde do idoso do Hospital Odilon Behrens e Hospital das Clínicas. Os adolescentes do Programa Arte da Saúde
ﬁzeram uma oﬁcina de artesanato com os idosos e os integrantes do coral Vozes e Violão, do Centro de Referência da
Pessoa Idosa, animaram o evento com vários es�los musicais.
O evento foi o encerramento das ações locais realizadas pelos
centros de saúde durante os meses de outubro e novembro.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para
gerente adjunto da Unidade de Referência Secundária URS – Sagrada Família e para gerente do Centro de Saúde
Califórnia. Até 30/11, 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 interna para
Referência Técnica Distrital da Assessoria de Gestão de
Pessoas da Regional Pampulha. São 2 vagas de 40 horas
para Referência Tècnica / Psicólogo. O processo sele�vo é
aberto aos proﬁssionais de Nível Superior Saúde / Psicólogo em efe�vo exercício na SMSA/PBH. Os interessados
deverão comparecer até o dia 4/12, das 8h30 às 16h30, à
Avenida Antônio Carlos, 7596 – Subsolo – Bairro São Luiz.
Os editais com todas as informações estão disponíveis
AQUI!
A servidora Sabrina Versu� Nunes, BM 114399-7, foi
aprovada em 1º lugar para a vaga de Médico Supervisor
Hospitalar.
A servidora Mayesse Cardoso Lauar Menezes, BM
83426-6, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência
do Centro de Saúde Conjunto Betânia.

SMSA participa de feira de acessibilidade
em Belo Horizonte

Os serviços oferecidos pela SMSA na Atenção Primária e
Atenção Especializada, com foco na reabilitação de adultos e idosos, foram apresentados na Mobility & Show, entre os dias 23 e 25/11.
No domingo, 25/11, a Coordenadora de Reabilitação,
Sheyla Novaes, e o Gerente da Rede Complementar, André Menezes, ministraram uma palestra sobre a saúde da
pessoa com deﬁciência e o que a Rede SUS-BH oferece
para esse público.
Além da Saúde, as secretarias de Educação e de Assistência Social expuseram suas ações e inicia�vas para acolher
e incluir as pessoas com deﬁciência.
A feira, realizada pela primeira vez em Minas Gerais, apresentou automóveis, veículos, adaptações, serviços e equipamentos de alta e baixa tecnologia para pessoas com
deﬁciência e suas famílias.

Errata
A foto que ilustra a matéria “SMSA zera ﬁla para
triagem audi�va neonatal” não representa o teste da orelhinha, mas um procedimento chamado otoscopia.
Ao contrário do que publicamos, a Capacitação em
Saúde Mental, da regional Venda Nova, não foi uma inicia�va do nível central, e sim da equipe e do colegiado de
Saúde Mental da regional.

Pelo fim da violência
contra a mulher
No dia 25/11 foi celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. O movimento, representado pela
cor laranja, tem o obje�vo de alertar a sociedade sobre os
casos de violência e maus tratos contra as mulheres.
A data foi escolhida em homenagem às irmãs Pátria, Maria Tereza e Minerva Maribal, que lutavam por melhores
condições de vida na República Dominicana e foram assassinadas neste dia, em 1960, a mando do ditador do
pais, Rafael Trujillo. Em 1991, teve início a campanha “16
dias de a�vismo”, que acontece em aproximadamente
160 países, com ações até o dia 10 de dezembro, “Dia Internacional dos Direitos Humanos”.
Acompanhe a campanha nas redes sociais com as hashtags:
#naoviolencia #16dias #16days #orangeday #dialaranja

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

