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Sábado de prevenção e promoção à saúde

No último sábado, 1/12, a SMSA apoiou a iniciativa da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia na Campanha de Pre-
venção ao Câncer de Pele, realizada em todo o país. Em 
Belo Horizonte, as Clínicas Dermatológicas da Santa Casa e 
do Hospital das Clínicas/UFMG realizaram ações de promo-
ção à saúde no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e 
no Ambulatório de Dermatologia do HC. Quem passou pe-
las unidades, pôde realizar o diagnóstico e o tratamento 
de lesões de câncer de pele e receber informações sobre a 
doença. O sábado, 1/12, foi também de luta contra a Aids. 
Na Santa Casa e em vários Centros de Saúde da capital, 
foram oferecidos testes para detecção do HIV, sífilis, he-
patites B e C, além de outras atividades para a população.

 

Os atendimentos foram realizados por ordem de chega-
da. “Foram feitos cerca de 800 testes para detecção das 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Todos os nos-
sos centros de saúde oferecem o teste rápido para o HIV,  
sífilis e hepatite, além do acompanhamento sistemático. O 
diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são 
muito importantes para o cuidado assistencial”, afirma a 
secretária municipal adjunta de Saúde, Taciana Malheiros.

 Além desses exames, quem passou pelo CEM também re-
cebeu orientações sobre o câncer de pele. Em uma palestra, 
os médicos mostraram as lesões e os tipos de manchas que 
merecem atenção. Foram atendidas 936 pessoas nos dois 
locais (CEM e HC/UFMG) e feitas 141 intervenções cirúrgicas. 

Veja a cobertura completa em anexo.

II Seminário de Atenção Domiciliar

Cerca de 200 profissionais que atuam no Serviço de Aten-
ção Domiciliar – SAD participaram de seminário realizado 
no dia 4/12, no auditório da SMSA. O evento teve como 
objetivo compartilhar experiências, capacitar as equipes, 
de forma a alinhar os processos e protocolos de trabalho.

“Algumas equipes já estão muito à frente na desospitali-
zação. Então o seminário propicia apresentar modelos de 
onde o SAD funciona de forma eficaz, com resultados positi-
vos, e apresentar para que as outras equipes sigam a mesma 
linha. As equipes ficam separadas e esses momentos de reu-
nir e integrar tudo num objetivo comum é muito importan-
te”, explica a Coordenadora SAD-BH, Raquel Felisardo Rosa.

Leia mais sobre o seminário no anexo.

Em função do trabalho desenvolvido em campo, Belo Ho-
rizonte sediou um encontro com representantes da Or-
ganização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz), e das prefeituras de Natal e Foz do 
Iguaçu.  A capital mineira foi selecionada para implanta-
ção de um novo modelo para as ações de controle do mos-
quito Aedes aegypti. A nova estratégia prevê intensificação 
das medidas de controle do mosquito em áreas consideradas 
prioritárias definidas pelos estudos de estratificação de risco.

 “As ações rotineiras poderão sofrer ajustes tanto na sua 
intensidade quanto na oportunidade. Ou seja, ações mais rá-
pidas com maior concentração de esforços e de recursos hu-
manos em uma determinada área, a partir da interpretação 
desses indicadores, tanto de presença do vetor como da ocor-
rência da doença. Nosso esforço é tentar prevenir ao máximo 
possível as epidemias. Outro empenho é a ampliação e incor-
poração de novas tecnologias”, destacou Fabiano Pimenta, 
subsecretário municipal de Promoção e Vigilância em Saúde. 

Dia D de combate à Dengue – No último dia 30, todas 
as regionais se mobilizaram para oferecer aos alunos da 
rede municipal atividades de conscientização no controle 
do Aedes aegypti.  

Leia a matéria completa no anexo. 

BH foi selecionada para implantar nova 
estratégia de combate ao Aedes aegypti

Para dar assistência ao público feminino e com o objetivo 
de assistir mulheres em situação de rua e usuárias de dro-
gas, foi inaugurado na última sexta-feira (30/11), o Centro 
Integrado de Atendimento à Mulher, no Bairro Lagoinha. O 
local oferece atendimentos variados, como assistência so-
cial, inclusão produtiva e abertura para serviços de saúde. 

A expectativa é de que sejam atendidas de 25 a 30 mulheres 
por dia, por meio de demanda espontânea ou busca ativa, 
realizada pelas equipes do Consultório de Rua, do Serviço 
Especializado em Abordagem Social e do BH de Mãos Dadas 
Contra a AIDS. As usuárias também poderão ser encaminha-
das pela rede de saúde, considerando os critérios de elegibi-
lidade (uso de álcool e outras drogas e em trajetória de rua).

“Esse é um equipamento que conta com quase todas as 
secretarias do município, esse Centro é o primeiro fruto 
do Comitê da agenda intersetorial da política de combate 
às drogas. Essa ação visa estabelecer um ponto de apoio 
aqui dentro da região da Lagoinha, uma região muito im-
portante, tanto por ter sido um dos berços da cidade do 
ponto de vista cultural quanto por ter uma população ex-
tremamente vulnerável que precisa ser acolhida” ressaltou 
o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

O Centro de Saúde Padre Tarcísio, Regional Centro Sul, co-
memorou o dia da consciência negra, 20/11, com uma expo-
sição sobre o racismo. Nos painéis foram expostas situações 
e reportagens sobre o negro no Brasil, mostrando as diver-
sas formas de discriminação e suas implicações. O mural 
“Ser mulher negra é a minha essência, não minha sentença” 
retratou imagens de algumas funcionárias negras da unida-
de e suas famílias, além de usuárias do centro de saúde. “O 
racismo está extremamente arraigado em nossa sociedade 
e, por esse motivo, se expressa em diversos espaços, inclusi-
ve nos espaços sócio-ocupacionais. Muitas vezes, as pessoas 
enxergam práticas discriminatórias como meras “brincadei-
ras” e não refletem sobre a violência que estão reproduzin-
do”, explicou Isabella da Paixão Alves, idealizadora da expo-
sição e Assistente Social do Centro de Saúde Padre Tarcísio.

        Até 7/12 estão abertas as inscrições para seleção de ge-
rente para o Centro de Saúde Jardim Europa. Ficou interes-
sado? Compareça ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h, com os documentos necessários.

         Estão abertas as inscrições para seleções de vagas de ge-
rente para os Centros de Saúde Palmeiras e Cícero Idelfon-
so. Até 10/12, 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 ge-
rente para o Centros de Saúde Cafezal. Até 11/12, os inte-
ressados 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 Re-
ferência Técnica da Gerência de Educação em Saúde. São 
2 vagas de 20 horas semanais. O processo seletivo é aberto 
aos profissionais de nível superior da área da saúde efetivos 
ou municipalizados, exceto os que atuam no PSF ou Urgên-
cia. Esse processo não se estende aos profissionais concur-
sados do HMOB. Os interessados têm até o dia 4/01 para 
comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 
12h, e das 13h às 17h.

  Os editais com todas as informações estão disponíveis 
AQUI!

       A servidora Nathalia de Oliveira Lamas Lambertucci, BM 
105413-7, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência 
do Centro de Saúde Pilar.
   
        A servidora Roberta Costa Rangel, BM 73133-5, foi apro-
vada em 1º lugar para assumir a gerência adjunta da UPA 
Pampulha.

Centro Integrado de Atendimento à Mulher

Iluminação a favor das lutas

Os tons laranja e vermelho vão iluminar prédios públicos 
e praças de Belo Horizonte durante todo o mês de dezem-
bro. As cores simbolizam as lutas contra o Câncer de Pele 
e Aids, respectivamente. Os edifícios da Prefeitura, SMSA, 
Hospital Odilon Behrens receberam a cor laranja. As pra-
ças da Estação, 7 e da Bandeira ganharam a tonalidade 
vermelha. Sensibilizar as pessoas para a prevenção de do-
enças com brilho e luz.

Médicos de Família e Comunidade 
fortalecem a Rede SUS-BH

O Dia Nacional do Médico de Família e Comunidade é co-
memorado hoje, dia 05 de dezembro. O SUS-BH conta com 
cerca de 237 médicos de saúde da família, profissionais que 
valorizam o vínculo e dedicam seu tempo e carreira ao cuida-
do do paciente em todos os ciclos de vida. Dentro do processo 
de atenção e cuidado em saúde, o papel deste profissional se 
torna essencial, principalmente no fortalecimento da Estraté-
gia Saúde da Família (ESF). A Rede SUS-BH parabeniza todos 
os médicos de saúde da família pelo trabalho desenvolvido. 

Novo processo de Contratação 
Administrativa

Para dar mais agilidade e transparência às contratações 
temporárias de pessoal, foi realizada a revisão do processo 
de CADM (Contrato Administrativo). A partir de agora, para 
o gestor solicitar um novo contrato administrativo basta 
acessar o Portal de Informações e Serviços. As solicitações 
são recebidas online pela DIEP que dará prosseguimento ao 
processo sem a necessidade de documentos físicos. Isso vai 
reduzir o tempo de espera entre a existência da vaga e a con-
tratação do profissional. Além disso, a unidade interessada 
vai poder acompanhar todo o processo via sistema usando o 
número de protocolo. Os contratos já iniciados em papel não 
sofrerão prejuízo e as unidades que já encaminharam o pro-
cesso de forma física, não precisam se preocupar, pois eles 
serão mantidos dessa maneira até a sua conclusão.

As melhorias foram o resultado de 5 meses de trabalho 
e treinamentos ouvindo gerentes, servidores administra-
tivos de unidades de saúde, além de membros das áreas 
envolvidas no processo, como DIEP, AJUR, GEURE e DIAS.

Consciência negra é tema de exposição 
no Centro de Saúde Padre Tarcísio

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

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude
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