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HMDCC comemora 1 ano 
de capacidade plena

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro celebra um 
ano de funcionamento pleno nesta quarta-feira, 12/12. 
Motivos para comemorar não faltam. O hospital realizou, 
só em 2018, 14.554 novas internações, 7.422 cirurgias, 
1.011 atendimentos de pacientes com AVC, 86.624 exa-
mes de imagem e 854.839 exames laboratoriais. O HM-
DCC também implantou novos serviços como hemodinâ-
mica e endourologia e, ainda, ampliou o número de leitos 
destinados a receber pacientes da saúde mental que ne-
cessitam de atendimento em outras clínicas.

O tempo de espera por uma cirurgia eletiva de ortopedia 
foi reduzido de 9 para 2 meses. Foram menos 6 mil pes-
soas na fila. Houve redução também na espera por uma 
cirurgia eletiva de urologia de 1 ano para 3 meses. 

Com atendimento referenciado e regulado pela Central de In-
ternação da SMSA, o hospital é também referência para a Rede 
SUS-BH e para o Estado no atendimento de alta complexidade 
nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, 
cirurgia vascular, neurocirurgia, neurologia e urologia.

Para comemorar esse marco, um aulão aeróbico e a prática 
de Lian Gong foram realizados no pilotis do HMDCC. Cerca 
de 50 pessoas participaram das atividades. 

Dentro das comemorações do 1º ano do HMDCC e dos 
121 anos de BH, foi ministrada pelo secretário municipal 
de Saúde, Jackson Machado Pinto, a 3ª e última aula do trei-
namento “Sífilis: diagnóstico e tratamento”. Cerca de 150 mé-
dicos das unidades básicas de saúde participaram da aula no 
auditório do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro. 
A ação compõe o ProEP/2018 e o Plano de Resposta Rápida 
da Sífilis em execução pela SMSA. A capacitação teve o pro-
pósito de oferecer subsídios teóricos e práticos de avaliação 
clínica, execução do Teste Rápido, aconselhamento e condu-
ção de tratamento, buscando assim, otimizar a assistência à 
população. Ao todo, mais de 450 médicos foram capacitados.

O Centro de Controle de Zoonoses promoveu uma Feira 
de Adoção de Cães e Gatos nas dependências da unidade, no 
sábado, 8/12. Dos cerca de 60 animais que aguardavam uma 
chance de ganhar um dono, 13 foram adotados.   A ação in-
tegrou as comemorações dos 121 anos de Belo Horizonte.

“Tem alguns meses que eu penso em adotar um animal. 
Inicialmente queria um cachorro, mas é mais complicado 
trabalhando fora e vivendo em um apartamento peque-
no.  Já o gato é mais independente. E sendo dois, eles nun-
ca estarão sozinhos”, conta o médico Vinícius de Oliveira, 
de 27 anos, que adotou dois felinos.

Todos os animais que se encontram no Centro de Contro-
le de Zoonoses são resgatados em vias públicas e, grande 
parte deles, vítimas de abandono. Os animais são avalia-
dos, recebem vacina antirrábica, passam por controle de 
ectoparasitas e endoparasitas, são castrados e microchi-
pados. Os cães também passam por testes sorológicos 
para diagnóstico de leishmaniose visceral. 

         Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Reabilitação – CREAB Leste. Até 
17/12, 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 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 seletivo é 
aberto aos profissionais de Nível Superior Saúde / Psicólogo 
em efetivo exercício na SMSA/PBH. Os interessados deverão 
comparecer até o dia 17/12, das 8h30 às 16h30, à Avenida 
Antônio Carlos, 7596 – Subsolo – Bairro São Luiz.

        Estão abertas as inscrições para seleção interna de Mé-
dico para a Comissão Municipal de Oncologia para o Centro 
Municipal de Alta Complexidade.  A oferta é de 1 vaga, e a 
carga horária é de 20 horas semanais. O processo seletivo é 
aberto aos profissionais médicos efetivos ou municipalizados 
da SMSA/PBH. Esse processo não se estende aos profissionais 
concursados do HMOB. Os interessados têm até o dia 10/01 
para comparecer com a documentação necessária ao Nível 
Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

        Estão abertas as inscrições para seleção interna de 
Médico Supervisor Hospitalar para a Gerência de Contro-
le e Avaliação - GECAV.  São ofertadas 5 vagas com carga 
horária de 20 horas semanais. O processo seletivo é aberto 
aos profissionais médicos e médicos cardiologistas efetivos 
ou municipalizados da SMSA/PBH, exceto os que atuam como 
generalistas no PSF. Esse processo não se estende aos profis-
sionais concursados do HMOB. Os interessados têm até o dia 
15/01 para comparecer com a documentação necessária ao Ní-
vel Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
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    A servidora Mariana da Rocha Mendes, BM 88.476-
X, foi selecionada em 1º lugar para assumir a gerência do 
Centro de Saúde São Marcos. Como reserva técnica, foi 
classificada a servidora Danielle Simões Dias, BM104.938-9.                                                                                                                                     
                                                                                                       
       A servidora Érica Fernanda Rodrigues, BM 105175-8, foi 
aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de 
Saúde Califórnia.

Novo lar para animais abandonados

Mostras destacam iniciativas 
de sucesso nas regionais

A campanha foi um sucesso e 
conseguimos distribuir os 102 
pedidos dos moradores das 
Instituições de Longa Perma-
nência entre os nossos ser-
vidores. As cartinhas com os 
pedidos dos idosos foram ado-
tadas para que eles recebam 
um presente de natal. Quem ainda quiser participar, pode 
contribuir doando itens de higiene pessoal, como sabo-
nete, pasta de dente, papel higiênico ou shampoo. Basta 
levar os produtos na Ascom da SMSA, na sobreloja, até 
sexta-feira, 14/12.  Seja solidário! Participe!

MS e OPAS visitam Belo Horizonte 
para discutir Tuberculose

Articulação intersetorial entre 
Saúde e Assistência Social

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

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

Campanha de 
Natal SMSA

A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no 
mundo e o Brasil é um dos países com maior número de 
casos. Em 2017, foram diagnosticados 72 mil novos casos e 
no ano anterior a doença causou cerca de 4,5 mil mortes. 
Para discutir esses e outros cenários, o Ministério da Saú-
de (MS), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizaram entre 
os dias 3 e 5/12, a “Visita de Monitoramento e Avaliação 
do Programa de Controle da Tuberculose (PCT)” da SMSA. 
Cerca de 40 profissionais do Nível Central e das Gerências 
de Assistência, Epidemiologia e Regulação – GAERE’s das 
nove regionais participaram do evento.

O objetivo foi monitorar as ações desenvolvidas para al-
cance das metas e indicadores epidemiológicos referentes 
ao controle da doença, além de  colaborar na construção 
do planejamento para 2019, baseado no “Plano Nacional 
pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública”.

Foram apresentados e discutidos os números da doença 
na capital e também propostas para aumentar a efetivida-
de dos resultados do programa na Rede SUS-BH. Em 2018, 
até o mês de novembro, foram notificados 809 casos de 
tuberculose. “A descoberta de casos novos e o fortaleci-
mento da adesão ao tratamento são prioridades, sempre 
focados no cuidado integral às pessoas com a doença”, 
reforçou  o médico e referência técnica do Programa de 
Controle da Tuberculose da SMSA, Pedro Daibert Navarro.

Com o objetivo de realizar a integração e o fortalecimento 
da política de atenção e cuidado a saúde da mulher, foi 
realizada uma reunião de colegiado ampliado com a parti-
cipação dos diretores regionais, equipes da Saúde e Assis-
tência Social e respectivos secretários adjuntos.

O tema foi o cuidado às gestantes, puérperas e seus be-
bês em situação de vulnerabilidade e risco social e pesso-
al. Foram compartilhadas as experiências e estabelecidas 
estratégias conjuntas, como, por exemplo, a definição de 
instrumento único para o acompanhamento dos casos pe-
las equipes da Saúde e Assistência Social.

Os secretários adjuntos de Saúde, Taciana Malheiros e da 
Assistência Social, José Crus, destacaram a importância des-
te momento de integração e alinhamento em nível regional, 
considerando as frentes de trabalho estabelecidas entre as se-
cretarias. Desta forma pretende-se fortalecer a co-responsabi-
lização das políticas municipais de Saúde e Assistência Social.

CREAB Leste oferece promoção à saúde 
nas comemorações do aniversário de BH

Caminhada, aula de Lian Gong e uma roda de conversa so-
bre a saúde do homem, com foco no câncer de próstata. 
No dia 28/11, os pacientes adultos em reabilitação em neuro-
logia do CREAB Leste realizaram as atividades ao ar livre, na 
praça Comendador Negrão de Lima, Floresta. As ações fazem 
parte das comemorações dos 121 anos de Belo Horizonte.

Uma rede complexa, desafiadora e que está em perma-
nente construção: assim é o SUS-BH. Acompanhando essa 
dinâmica, os profissionais têm elevado a qualidade e a efi-
ciência da assistência através de iniciativas transformado-
ras. Algumas delas foram apresentadas na última sexta-
feira, 7/12, nas mostras das Regionais Norte, Nordeste e 
Noroeste.  Leia a matéria completa em ANEXO.


