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Centro de Saúde Cafezal é reaberto com 
estrutura ampliada e novas instalações

O novo Centro de Saúde Cafezal voltou a atender a po-
pulação nesta segunda feira, 17/12, em sede ampliada e 
reformada. A unidade vai oferecer para a comunidade e 
trabalhadores mais infraestrutura, o que garan� rá melho-
res condições de trabalho e de atendimento. As obras fo-
ram iniciadas no fi nal de setembro. Na úl� ma quinta-feira, 
13/12, o prefeito Alexandre Kalil e o secretário municipal 
de saúde, Jackson Machado Pinto, visitaram o Centro de 
Saúde Cafezal.

Antes da reforma, a área ú� l era de 297 m² e, atualmente, 
após as obras, a unidade conta com 702m². Com a amplia-
ção, o número de consultórios passou de 6 para 10. Houve 
reforma da sala de espera, farmácia, recepção, implantação 
de sala de atendimento de grupos e sala de reuniões com 
banheiros para o público, adequação de espaço para a zoo-
noses e de espaço para implantação da área administra� va.
 
“Estamos inves� ndo na ponta. Centro de Saúde é lugar de 
pacientes, atendentes, enfermeiros, médicos de Saúde da Fa-
mília. Essa é uma obra muito importante para a população da 
Vila Cafezal. Há anos que essa obra precisava ser feita, o que é 
uma obrigação da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos lutan-
do e tentando entregar um atendimento decente para essa 
população tão sofrida”, afi rmou o prefeito Alexandre Kalil.

“A comunidade do Cafezal foi atendida em sua justa rei-
vindicação de uma área � sica mais adequada para abrigar 
o centro de saúde. Agora, a unidade é capaz de oferecer 
muito mais conforto e segurança aos usuáios e trabalha-
dores. O compromisso do prefeito Kalil foi cumprido” afi r-
mou o secretário Jackson.

Os cerca de 11 mil usuários da área de abrangência do 
Centro de Saúde contam com atendimento prestado por 
4 equipes de saúde da família, médicos de apoio (ginecolo-
gista e psiquiatra), den� stas, assistente social e psicólogo.

Es� mular, fortalecer e divulgar as ações que inovam na garan-
� a do direito à saúde da população, respeitando a realidade 
de cada território, além de possibilitar a troca de experiências 
entre os trabalhadores e gestores locais de saúde. Esses foram 
os obje� vos da “Mostra Regional Nordeste: Tecendo Redes”, 
realizada nos dias 7 e 14/12. Ao todo, 14 trabalhos foram apre-
sentados e mais de 120 profi ssionais par� ciparam do evento.

A Diretora Regional de Saúde Nordeste, Cris� na Coe-
lho, parabenizou a todos pelo esforço e falou sobre a 
importância do evento. “É muito gra� fi cante ver tantos 
trabalhos de qualidade e que têm trazido resultados. É o 
momento de aprender uns com os outros e isso é fun-
damental”. O secretário de saúde foi representado pelo 
gerente de Urgências e Emergências, Alex Sander Sena 
Peres. “Aqui temos a oportunidade de vir ao território e 
vivenciar as experiências. Isso é fundamental para conhe-
cer e construir a Rede a par� r dessas inicia� vas”, disse.

Neste mês, as regionais Norte e Noroeste também reali-
zaram mostras para compar� lhar e disseminar as prá� cas 
relevantes implementadas em suas unidades de saúde.

Mostra na Regional Nordeste destaca 
as boas práticas em saúde

Mostra de Atenção Primaria à Saúde 
premia estudantes de medicina

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

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

A secretária municipal adjunta de saúde, Taciana Malheiros, 
apresentou aos profi ssionais do Hospital Metropolitano Dr. 
Célio de Castro (HMDCC) a organização do Sistema Único de 
Saúde em BH, na úl� ma sexta, 14/12. O conteúdo fez parte da 
disciplina ‘O hospital na rede de atenção’ que integra a pós-gra-
duação in company de Gestão Hospitalar, uma parceria entre 
o Hospital e a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma).

A secretária abordou temas como Índice de Vulnerabili-
dade à Saúde, modelo assistencial, pontos de atenção à 
população e a estrutura do SUS-BH. Logo após, foi realizado 
um circuito com estações temá� cas. A turma foi dividida 
em cinco grupos, sob coordenação das áreas técnicas da 
SMSA, para discu� r os fl uxos e serviços de cada ponto das 
redes: Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental, Rede Com-
plementar, Vigilância em Saúde e Urgência e Emergência. O 
encerramento destas a� vidades foi conduzido pela Diretora 
de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas Bernardes.

No fi nal do dia, o tema Contratualização de Hospitais foi 
abordado pela Diretora de Regulação de Média e Alta 
Complexidade, Chris� ne Ferre�   San� ago e Marcelo Al-
meida Campos, destacando a estrutura da regulação, a ló-
gica dos contratos e como se dá a relação da SMSA com a 
rede hospitalar.

Cerca de 45 profi ssionais � veram a oportunidade de co-
nhecer a fundo a organização e o funcionamento da Rede 
SUS-BH. Além de viabilizar a troca de informações e o es-
clarecimento de dúvidas, foi um momento de fortaleci-
mento do vínculo do Hospital como um importante ponto 
de atenção do SUS-BH. “Precisamos fortalecer o sen� -
mento de orgulho de fazer parte do SUS”, afi rmou Taciana 
Malheiros.

     Estão abertas as inscrições para seleção de vaga de 
gerente para o Centro de Saúde Jardim Guanabara. Até 
21/12, os interessados deverão comparecer ao Nível Cen-
tral da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

      O edital com todas as informações está disponível no 
endereço: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
gestao-de-pessoas

        A servidora Taiana Miqueri de Carvalho, BM 84801-1, 
foi aprovada em 1º lugar para assumir a função de gerente 
adjunto da URS Sagrada Família.

      A servidora Daniellle Simões Dias, BM 104.938-9, foi 
selecionada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro 
de Saúde Nazaré.

        A servidora Renata Teixeira, BM 89015-8, foi aprovada 
em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de Saúde 
Palmeiras.  

Seminário de Boas Práticas de 
Atenção ao Parto e Nascimento

Os avanços e as ações implementadas pela Maternidade 
Hilda Brandão, ao longo do Projeto Apice On, do Ministério 
da Saúde, foram apresentados em um seminário que con-
tou com apoio da SMSA, realizado no auditório da Santa 
Casa, na segunda, 10/12. Os profi ssionais trocaram experi-
ências sobre as condutas de assistência ao parto, papel do 
técnico de enfermagem no parto e nascimento e incen� vo 
ao aleitamento materno.

Cerca de 75 pessoas, entre médicos obstetras, pediatras, 
enfermeiros, doulas, assistentes sociais e psicólogos par� -
ciparam do evento. A discussão teve como base as evidên-
cias cien� fi cas dispondo de uma série de prá� cas capazes 
de produzir impactos posi� vos em toda a rede de servi-
ços. Entre os palestrantes, a coordenadora da Perinatal da 
SMSA, Virgínia Ferreira abordou o plano de parto. A refe-
rência técnica da Gerência da Atenção Primária em Saúde da 
SMSA, Michelle Mendonça, falou sobre a con� nuidade do 
cuidado com recém-nascidos e Puérpera na rede SUS BH.

Cinco vídeos que retratam experiências exitosas desenvol-
vidas no dia a dia dos centros de saúde do SUS-BH foram 
premiados na 1ª Mostra de Atenção Primária à Saúde, na 
úl� ma quarta-feira, 12/12, na Faculdade de Medicina da 
UFMG. As 15 produções foram feitas por cerca de 150 es-
tudantes do curso de Medicina e concorreram à premia-
ção em duas categorias: votação online e júri cien� fi co.

A mostra apresentou para a comunidade acadêmica as 
experiências signifi ca� vas que ocorrem nos centros de 
saúde de Belo Horizonte – que é hoje uma referência na-
cional, tanto pela estrutura, quanto pela qualidade. Além 
disso, faz parte da contribuição da Faculdade de Medicina 
para formação dos novos médicos em Atenção Primária.

A parceria com a SMSA foi de extrema importância, já que os víde-
os foram gravados nas unidades de saúde, onde os alunos exercem 
a parte prá� ca da disciplina com colaboração dos profi ssionais.

Na votação online, foram escolhidos os vídeos “CSCC Acolher 
bem para melhor servir”, “Centro de Saúde Cidade Ozanan: 
um exemplo de alcance de metas nas campanhas de vacina-
ção” e “Academia da Cidade: Saúde em Movimento”, vence-
dores do primeiro, segundo e terceiro lugar, respec� vamente.

De acordo com a estudante, Isadora Gonçalves Roque - 
integrante da equipe vencedora na votação popular e es-
colhida pelo júri cien� fi co - par� cipar da disciplina sobre 
a Atenção Primária a Saúde foi importante por ser a pri-
meira prá� ca no ciclo básico do curso. “Também foi mui-
to bom poder mostrar para os colegas tudo que a gente 
vivenciou no nosso Centro de Saúde Carlos Chagas, refe-
rência no atendimento da população que a gente entende 
que normalmente é excluída socialmente, como pessoas 
em situação de rua”, comentou.

Diálogo sobre o SUS-BH no 
Hospital Metropolitano

Centro de Saúde São Geraldo 
promove ação para idosos

Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comuni-
tários de saúde e de combate a endemias do Centro de 
Saúde São Geraldo, na Regional Leste, fi zeram uma con-
fraternização de Natal no Asilo Nossa Senhora da Saúde, 
da Sociedade de São Vicente de Paula. O evento foi na 
quarta-feira, 12/12. Os 17 moradores do abrigo dançaram, 
cantaram, receberam presentes e muito carinho da equi-
pe. Esse é o 15º ano que o centro de saúde promove a 
ação em ins� tuições e também em residências. Até o fi m 
de dezembro, cerca de 30 idosos acamados em domicílio 
receberão a visita do grupo. “A proposta é promover a 
saúde, levando um pouco de alegria a essas pessoas que 
se encontram em um momento tão frágil da vida”, disse 
Marcílio Amaral, gerente da unidade.

CREAB Centro-Sul celebra 
os 121 anos de BH

Os usuários, familiares e funcionários do CREAB Centro-Sul 
� veram uma tarde diferente no dia 12/12. Cerca de 150 
pessoas par� ciparam das a� vidades em comemoração ao 
aniversário da cidade. Na unidade, foi realizado o Treina-
mento Perfumando. A prá� ca budista permite a regulação 
do fl uxo do “Qi” (sopro vital) e o fortalecimento das fun-
ções do organismo, mantendo a harmonia entre o homem 
e a natureza. Houve sorteio de brindes e apresentações 
musicais e instrumentais.


