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O processo intersetorial de qualificação das
Unidades de Acolhimento Institucional

Com o objetivo de aprimorar o cuidado com as crianças e adolescentes
nas UAIs, a SMSA promove a capacitação de educadores e cuidadores. A
aula inaugural foi na quinta, 24/10, e contou com as presença da diretora
de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, e também dos representantes da gerência de Educação em Saúde e coordenações de Saúde Mental
e da Saúde da Criança e do Adolescente da SMSA. A capacitação é uma
realização da SMSA e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, em parceria com o curso de Psicologia da
Faculdade Arnaldo. “Sabemos que estar em uma Unidade de Acolhimento é lidar com conflitos, situações de vulnerabilidade que exigem um preparo de quem cuida. É importante ouvir esses educadores e cuidadores e
acolhê-los, potencializando o seu fazer”, afirmou Renata.
O curso vai aprimorar estratégias de acolhimento, escuta e manejo nas
situações de conflitos. Os encontros buscam o aperfeiçoamento da convivência e da escuta ativa. O que se espera a partir do treinamento é que
educadores e cuidadores saibam lidar e conduzir questões referentes à
saúde mental dos usuários, como também sobre a conscientização do
autocuidado. “Estamos qualificando os nossos processos de trabalho.
É importante ter um olhar também para as pessoas que estão à frente
dessas ações, já que muitas vezes elas são afetadas pelas situações que
presenciam”, disse o coordenador das Ações de Ensino e Serviço da GEDSA, Diego Pereira.
Cerca de 500 trabalhadores das 47 Unidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte, serão capacitados. Os profissionais foram divididos em grupos de 40
pessoas por aula. A previsão de conclusão da capacitação é no primeiro semestre de 2020. A educadora, Luciene de Paula, trabalha na Casa
Esperança 8. “São meninas de 12 a 18 anos com históricos de violência
e vulnerabilidade. Conhecer um pouco mais desse universo e receber
orientações sobre como atuar para não violarmos o direito delas é o que
eu mais espero”, afirmou Luciene.

SISREG WEB já é realidade para grande
parte dos municípios mineiros

Mais agilidade e autonomia para os municípios realizarem a marcação de
consultas especializadas. Na última semana, 180 cidades mineiras participaram da etapa final para implantação do SISREG WEB para o interior.
O novo sistema, desenvolvido pela Prodabel em parceria com Assessoria
de Tecnologia de Informação em Saúde e com a Diretoria de Regulação
de Média e Alta Complexidade da SMSA, é um ambiente virtual que pode
ser operado 24 horas por dia. Atualmente, os municípios têm 30 minutos
por dia para marcar todas as suas consultas. “O acesso ao sistema de regulação e seus diversos relatórios garantirá aos municípios maior clareza
sobre os procedimentos e consultas que estão pactuados e o aproveitamento dos mesmos. O resultado é a qualificação do processo de regulação no próprio município que, a partir de agora, terá autonomia para a
gestão e priorização das suas demandas”, explicou a referência técnica da
Astis, Sandra Mitraud.
Durante o treinamento, os técnicos foram orientados quanto à utilização
do sistema e informados sobre o preenchimento de dados e fluxos operacionais da ferramenta. Por ano, a SMSA realiza mais de 1,6 milhões de
agendamentos de consultas e exames especializados para a capital e interior do Estado. “A ferramenta permitirá qualificar os pedidos, organizar a
rede de serviços e incrementar o volume de marcações ambulatoriais dos
municípios, reduzindo a espera por consultas nos territórios de origem e
a tramitação hoje excessiva de guias em papel entre secretarias de saúde.
O SISREG WEB também possibilitará uma melhor compreensão da grade
de especialidades a ser referenciada para BH, que varia conforme a localização do munícipio e sua inserção no Plano de Regionalização do Estado,
instrumento que estabelece as diretrizes de funcionamento das ações de
média e alta complexidade em saúde a nível estadual”, explicou o assessor
da diretoria de Média e Alta Complexidade, Marcelo Almeida Campos.
Atualmente, mais de 300 cidades contam com o sistema. A implantação
do SISREG WEB deve ser realizada em todos os municípios com condições
de operar o sistema até o fim deste ano. Além do treinamento presencial,
todo o material de apoio, como orientações, manuais, tutoriais em vídeo
e protocolos assitenciais foram disponibilizados na plataforma de ensino
à distância da PBH. São mantidos ainda 4 canais de suporte para soluções
de problemas técnicos e dúvidas de operação da ferramenta.

HMDCC celebra Dia Mundial de Combate
ao AVC em escola da rede pública

Cerca de 300 jovens do ensino médio da Escola Estadual Celso Machado,
no Bairro Milionários, na Regional Barreiro, participaram de um encontro
com profissionais da Unidade de AVC do HMDCC, na segunda, 28/10. O
evento foi uma ação para conscientizar os estudantes sobre a prevenção
do acidente vascular cerebral (AVC) e marcou a programação da Semana
Mundial de Combate ao AVC.
A equipe do HMDCC, formada por 11 profissionais, conduziu o bate-papo
com os adolescentes apresentando um caso fictício aos participantes. A
partir dele foram abordados os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, as formas de prevenção da doença e o impacto da espera por
atendimento no prognóstico de pacientes. Ao final, cada estudante recebeu um ímã de geladeira com informações sobre como identificar os
sinais do AVC.
Luiz Henrique, de 20 anos, disse que ficou bem preocupado. “Acho que me
alimento mal, minha família toda tem diabetes e minha mãe tem hipertensão, trabalha muito, não se cuida e é muito estressada. Sei que preciso
começar a me cuidar e agora sei como agir em situações de AVC”, relatou.
A preocupação de Luiz Henrique é pertinente já que uma em cada quatro pessoas no mundo terá um AVC ao longo da vida. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, o AVC é a doença
que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade: cerca de 70%
das pessoas que sofrem um AVC não retornam ao trabalho e 50% ficam
dependentes de outras pessoas no dia a dia.

Ações de prevenção à Sífilis levam
orientação à população

O CTA UAI, na Regional Centro-Sul, realizou diversas atividades no mês de
outubro para marcar o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, celebrado em 19/10. Na recepção da unidade foram disponibilizadas
informações sobre a doença, como formas de transmissão, prevenção e
tratamento. Na TV da sala de espera os usuários receberam orientações
relacionadas à prevenção das ISTs e ações de promoção à saúde.
Na quinta, 24/10, a equipe da unidade, em parceria com o MobilizaSUS,
realizou uma ação no viaduto de saída do metrô da Lagoinha. Foram distribuídos materiais informativos e preservativos, além de orientações sobre o horário de funcionamento da unidade para realização da testagem.
Neste mês, até o dia 24/10, foram realizados 493 testes rápidos para diagnóstico de sífilis no CTA UAI, sendo que 40 tiveram resultado positivo. Os
usuários foram encaminhados para a URSCS para início do tratamento.
Aqueles que preferiram procurar outras unidades foram orientados sobre os demais serviços existentes, bem como horários de funcionamento.
Conscientização também na URS Centro-Sul. Na unidade foram desenvolvidas várias atividades ao longo do mês. Rodas de conversa e palestras
levaram informação aos usuários. A unidade foi toda decorada e quem
passou por lá recebeu, além de orientações, guloseimas e preservativos.
Entre os dias 21 e 25/10 foram ofertados testes rápidos para a sífilis.
Na quarta, 23/10, foi realizado o dia D de combate à doença. Houve uma
roda de conversa entre a equipe de profissionais da URSCS com a participação de cerca de 30 trabalhadores da rede, com o objetivo de aproximar
o serviço e capacitar a ponta no diagnóstico da sífilis.
Até o dia 24/10 foram realizados 439 testes na URS Centro-Sul, sendo 176
positivos. Os usuários já estão em tratamento na unidade, que é o serviço
de referência em ISTs/AIDS para Belo Horizonte e Minas Gerais.

Campanha do Dia das Crianças da SMSA
leva amor para 70 menores

Os servidores da SMSA que agiram com solidariedade e participaram
ativamente das doações para a campanha do Dia das Crianças na SMSA
ofereceram momentos de grande emoção e alegria para cerca de 70
menores abrigados por estarem em situação de risco ou vulnerabilidade
familiar. Foram centenas de brinquedos, roupas, sapatos e itens de higiene doados. Produtos novos e em bom estado que garantiram o brilho
nos olhos de crianças e adolescentes de seis abrigos de Belo Horizonte. A
entrega dos presentes foi feita na semana passada. Na Unidade de Acolhimento Filhos de Nazaré, na Regional Oeste, 11 crianças, de 0 a 6 anos,
receberam, além dos donativos, uma festinha com direito a bolo e salgadinhos para celebrar a data. A trupe dos Doutores Palhaços participou do
momento com muitas brincadeiras e risadas.
O nosso agradecimento a cada um que separou um tempinho do seu dia
para doar a quem tanto precisa. Vocês fizeram o dia dessas crianças muito mais especial.

Centro de Convivência César Campos
promove Sarau da Primavera

Teatro, poesia, dança, música e muita comida boa. Cerca de 120 usuários
de vários Centros de Convivência da capital participaram de um Sarau, na
quinta, 24/10. O evento realizado pelo Centro de Convivência César Campos, na Regional Centro-Sul, em parceria com o Centro de Toxicomania
Mineiro, trabalhou com o tema Metamorfose e fez uma reflexão sobre
as mudanças que precisamos passar ao longo da vida e sobre o desejo
de mudar os caminhos para o alcance de voos mais altos e melhores.
Os talentos foram apresentados por usuários e servidores. Um dia para
celebrar as novas descobertas da vida.

Lian Gong em meio à natureza

O grupo de Lian Gong do Centro de Saúde Santo Antônio, na Regional
Venda Nova, realizou uma aula muito especial no Parque das Cachoeiras, na cidade de Congonhas. O objetivo do passeio foi, além de praticar
a atividade em um ambiente cercado de muito verde, celebrar a vida e
debater temas importantes como a prevenção do câncer de mama e do
suicídio. O passeio, organizado pela instrutora, Andresa Guimarães, com
o apoio do instrutor do Centro de Saúde Andradas, Sérgio Fonseca, foi no
dia 17/1 e reuniu cerca de 80 pessoas, entre os praticantes, seus familiares e servidores da unidade. Além do Lian Gong, os alunos também tiveram aula de hidroginástica, com a educadora física, Maísa Moreira. “Foi
um dia muito especial onde estivemos conectados com a natureza. Foi
um momento de lazer, mas que tocamos em assuntos importantes como
as dores e as angústias que levam as pessoas a praticarem o suicídio. O
grupo ficou ainda mais unido”, contou a instrutora, Andresa.

Dia de lazer e atividades físicas envolve
Academias da Cidade, NASF-AB e Clube
do Cruzeiro

Para promover o lazer e a atividade física como determinantes e condicionantes da saúde, profissionais das Academias da Cidade e das equipes
dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)
realizam ofertas de ações coletivas que estimulam essas práticas. No dia
9/10, os profissionais de educação física das Academias da Saúde Universitário e São José e do NASF-AB Itamarati / Santa Terezinha, em parceria
com o setor de projetos sociais do Cruzeiro Esporte Clube, promoveram
um dia de lazer repleto de atividades físicas, como jogos esportivos, hidroginástica e dança no Clube do Cruzeiro, no bairro Santa Branca.
O evento teve participação de aproximadamente 350 usuários do SUS-BH
e o apoio de estagiários das Academias e profissionais do clube. Para Natália de Sá, da Academia Universitário, a socialização é importante para
a promoção da saúde. “O passeio contribuiu para o fortalecimento das
amizades, espírito de união e autoestima; além de conscientização de lazer ativo", disse.

Outubro Rosa na SMSA

Muitas unidades de saúde aderiram ao movimento Outubro Rosa e ofereceram diversas atividades de conscientização aos usuários. Rodas de
conversa, palestras nas salas de espera, cuidados com a beleza e muita
informação marcaram o mês. As ações ajudam a conscientizar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, bem
como as formas de tratamento da doença.
Veja, em anexo, as ações em várias unidades de saúde da SMSA.

Até o dia 4/11 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde São Gabriel. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do Centro
de Saúde Santa Amélia. Até o dia 6/11, os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
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