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Os profissionais da Rede SUS-BH que ocupam cargos gerenciais vão par-
ticipar de uma capacitação para aprimorar as habilidades de liderança. 
A aula inaugural foi realizada no dia 18/12, no auditório da Unifenas, no 
bairro Itapoã, com as presenças do secretário de Saúde, Jackson Macha-
do Pinto, da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, e da 
gerente da GEDSA, Cláudia Barcaro. A qualificação, que terá uma carga 
horária de 24 horas, é uma iniciativa da GEDSA em parceria com a Uni-
fenas, como contrapartida pelo estágio realizado por estudantes da ins-
tituição nas unidades da SMSA. “A maioria dos nossos gerentes de uni-
dades de saúde foi escolhida pela sua competência técnica, muito mais 
do que pela sua competência em gestão. Embora tenham aprendido da 
maneira mais difícil, no trabalho diário, não tiveram uma formação. É 
isso que a gente quer: instrumentalizar todos os gerentes para que eles 
possam desempenhar cada vez melhor o seu papel dentro da unidade de 
saúde”, afirmou o secretário Jackson.
 
Cerca de 250 gerentes de unidades de saúde e também dos níveis regio-
nal e central participaram da aula inaugural, que contou com a palestra 
“Como melhorar o desempenho da minha unidade de saúde”, ministra-
da pelo professor Antônio Toledo. O conteúdo da capacitação vai abor-
dar liderança, gestão de processos e gestão de pessoas. As aulas, pre-
senciais e à distância, começam a partir da segunda quinzena de janeiro. 
O cronograma ainda está sendo definido pela SMSA. “Todos os gerentes 
ou profissionais que exerçam atividades de gerenciamento, como coor-
denadores, assessores e referências técnicas, são público-alvo dessa ca-
pacitação. Ao todo, temos 600 vagas e a capacitação deve ser finalizada 
em junho de 2020”, explicou Cláudia Barcaro.

A aula inaugural foi gravada e será disponibilizada para os demais servi-
dores que farão o curso.

Mais qualificação para os gestores da SMSA

Cerca de 260 profissionais da saúde das Diretorias Estratégica de Pes-
soas, Finanças e Orçamento e de Logística participaram de uma reu-
nião geral na quinta, 19/12, no teatro da Feluma. O encontro teve o 
objetivo de celebrar as conquistas da Subsecretaria de Orçamento, 
Gestão e Finanças em 2019. O secretário municipal de Saúde, Jack-
son Macho Pinto, abriu o evento agradecendo o trabalho e o esforço 
de cada servidor para efetivar entregas importantes nesses três anos. 
“Eu não tenho a menor dúvida de que, se não fossem vocês, essas 
entregas não teriam sido feitas. É um trabalho silencioso, mas sem ele 
nenhum atendimento seria realizado nos centros de saúde, nas UPAs. 
É o momento de reconhecer e de aplaudir tudo o que vocês fizeram 
nesse tempo”, afirmou. A subsecretária, Fernanda Girão, falou da im-
portância daquele momento, de parar e fazer o balanço do trabalho de 
um ano inteiro. “Precisamos desse tempo para termos a dimensão do 
quanto realizamos e do quanto entregamos. Nossa rotina atribulada, a 
carga de trabalho e o volume de demandas nos absorvem e esse tipo 
de reflexão se perde. Mas é importante celebrar nossas conquistas”, 
disse Fernanda Girão.

Para relembrar a relevância de cada profissional na subsecretaria, o 
servidor estadual, Gabriel Lara, ministrou uma palestra sobre motiva-
ção pessoal. Os diretores de cada área apresentaram os números e as 
entregas nos setores de logística, finanças e recursos humanos. Para 
encerrar o evento, o Coral Paraúna, do Centro de Saúde Paraúna, na 
Regional Venda Nova, entoou canções natalinas.

Belo Horizonte é premiada 
em evento de PPP

Uma manhã dedicada à integração dos trabalhadores e à troca de 
conhecimento. Foi assim que as equipes da DIAS e da DMAC realiza-
ram o balanço do ano. O encontro foi no dia 11/12 e reuniu, além dos 
servidores que atuam do Nível Central, os diretores regionais. Foi um 
momento oportuno para avaliar os projetos realizados durante o ano e 
para a construção de metas para 2020.

A reunião contou também com a participação da terapeuta compor-
tamental, Lígia Mendes. Lígia é diretora e instrutora de uma das prin-
cipais escolas de executivos e de negócios do Brasil. Ela falou sobre 
liderança, autoconhecimento, equilíbrio e trabalho em equipe.

Diretorias de Assistência à Saúde e 
Média e Alta Complexidade promovem 
workshop para as equipes

SMSA promove ação de prevenção às ISTs 
para trabalhadores da construção civil

Com o objetivo de fortalecer o cuidado integral à saúde do homem, as 
Coordenações de Saúde Sexual e Atenção às IST/AIDS e Hepatites Virais, 
Saúde do Adulto e Idoso e Saúde do Trabalhador realizaram uma ação 
em parceria com o Serviço Social da Indústria da Construção Civil - SE-
CONCI MG. A atividade, que faz parte da Campanha Dezembro Verme-
lho, foi direcionada aos trabalhadores da construção civil, no dia 11/12.  

A programação contou com uma palestra sobre as infecções sexual-
mente transmissíveis, sendo ressaltada a importância da prevenção 
combinada e da testagem como estratégia de diagnóstico oportuno 
para tratamento. Foram ofertadas as testagens para HIV, Sífilis e he-
patites virais aos 61 trabalhadores da obra, com orientações indivi-
dualizadas e entrega dos resultados ao final do expediente.

A promoção de ações de saúde do homem tem o propósito de con-
tribuir para a compreensão da realidade singular masculina nos di-
versos contextos socioculturais e político-econômicos. “Reconhecer 
os espaços de socialização masculina é fundamental para promoção 
de atividades estratégicas que possibilitem levar conhecimento e re-
flexão sobre as questões de saúde, além de informar sobre os servi-
ços oferecidos pela Rede SUS BH”, afirmou a coordenadora de Saúde 
Sexual e Atenção às IST/AIDS e Hepatites Virais, Cristiane Hernandes.

O projeto de Parceria Público-Privada do Hospital Metropolitano 
Doutor Célio de Castro foi a experiência vencedora da categoria de 
Melhor Projeto do Ano de 2019. A entrega da premiação foi realizada 
pela PPP Awards & Conference Brazil, em São Paulo, no dia 10/12. O 
evento prestigia os bons trabalhos de Parcerias Público-Privadas de-
senvolvidos no Brasil para inspirar o desenvolvimento das boas prá-
ticas nesse mercado. A presidente do Grupo de Inovação em Saúde, 
Jomara Alves, esteve na cerimônia de entrega representando a SMSA.

Na categoria Melhor Projeto do Ano, a experiência da PPP no Hospi-
tal Metropolitano concorreu com outras cinco iniciativas do país. A 
Parceria Público-Privada do HMDCC teve seu contrato assinado em 
2012 e início da operação em 2015, operando cerca de 20% de sua 
capacidade. Em 2017, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu somar 
esforços para a operação de 100% do hospital, o que ocorreu em 
dezembro do mesmo ano. O contrato possui como objetivo a implan-
tação e operação de serviços não assistenciais por um período de 
20 anos. Com essa significativa ampliação, em poucos meses houve 
redução de tempo de espera para internações clínicas, cirúrgicas e 
em CTI. Na grande Belo Horizonte houve diminuição nas filas de ci-
rurgias eletivas para ortopedia e urologia, de 9 para 2 meses e de 12 
para 3 meses, respectivamente. Além disso, foram gerados cerca de 
2.000 empregos diretos na região. “O Hospital Metropolitano Doutor 
Célio de Castro é um caso de sucesso na gestão hospitalar de serviço 
de saúde pública no Brasil ao conjugar atividades não-assistenciais 
realizadas por PPP e as assistenciais por Serviço Social Autônomo. Há 
estudos em andamento pelo Grupo de Inovação em Saúde, de repli-
cação do modelo para a Rede SUS de Belo Horizonte, considerando 
os benefícios de melhoria do atendimento, redução de custos e flexi-
bilidade na prestação de serviços”, destacou Jomara Alves.

A experiência da reconstrução dos 40 centros de saúde de Belo Ho-
rizonte e construção da Central Única de Materiais e Esterilização e 
Laboratório, por meio da Parceria Público-Privada da Atenção Pri-
mária, com a prestação de serviços não assistenciais por 20 anos, 
também foi finalista na categoria Ideia Mais Inovadora.

Agentes sanitários e de combate 
a endemias realizam Natal sem 
Dengue na Pampulha

Em clima de solidariedade e muita alegria, agentes sanitários e de 
combate a endemias do Centro de Saúde Santa Amélia, na Regio-
nal Pampulha, realizaram no dia 12/12, a primeira edição do projeto 
“Natal sem Dengue”. Eles levaram brinquedos, brincadeiras e infor-
mações de forma lúdica sobre a prevenção e combate à dengue para 
as crianças assistidas pela Creche Comunitária Criança Feliz. Localiza-
da no bairro Santa Amélia, a instituição atende 45 crianças na faixa 
etária de dois a quatro anos de idade, em tempo integral. 

A iniciativa do projeto foi dos agentes de combate a endemias e sa-
nitários do Centro de Saúde Santa Amélia, com o apoio da Comissão 
Local de Saúde, dos motoristas da empresa que atendem a unidade 
e também da comunidade do bairro. A proposta era de estimular 
ações de solidariedade e gentileza junto aos trabalhadores da uni-
dade e à comunidade em geral, além de estimular comportamentos 
que contribuam para o controle da dengue já na primeira infância.

A ideia surgiu após perceberem que, individualmente, todos prati-
cavam ações solidárias e voluntárias. Decidiram, então, concentrar 
esforços e desenvolverem, juntos, uma ação mais substanciosa. Para 
o agente de combate a endemias Dulcival Rodrigues Rocha, projeto 
alcançou os resultados esperados. “É uma campanha solidária para 
levar alegria às crianças carentes da região e também aproximar a 
equipe da Zoonoses e a comissão local de saúde da comunidade. Nos-
sa intenção é de que essa ação perdure para os próximos anos”, disse. 

A agente de combate a endemias Sílvia Pacheco Reis Soares se sentiu 
realizada com a ação. “Me senti com o coração cheio de amor em 
presentear as crianças e resgatar junto com elas esse lindo espírito 
de Natal”, afirmou. 

Dias de emoção para celebrar 
o natal no HOB

As crianças internadas na pediatria do Hospital Odilon Behrens - HOB 
e seus familiares tiveram duas tardes diferentes na rotina de trata-
mento e preocupações nos dias 10 e 11/12. A visita do Papai Noel e 
a distribuição de brinquedos deixaram sorrisos e lembranças em for-
ma de carinho e fotografia. A equipe do setor preparou um cenário 
natalino, com lareira e árvore de natal para que cada criança pudesse 
fazer a tradicional foto ao lado do bom velhinho. Os pacientes que 
não puderam sair dos leitos foram visitados em suas camas. Cada fa-
mília ganhou um porta-retratos para guardar o momento de alegria.

Na sexta-feira, 13/12, foi dia do Coral Mães Guerreiras da Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal presentear funcionários, pacientes e 
acompanhantes com uma cantata de natal no hall da entrada princi-
pal do hospital. As mulheres que participaram estão acompanhando 
seus bebês prematuros na UTIN. Também participaram mães com be-
bês que já tiveram alta e hoje representam a esperança daquelas que 
estão aguardando o dia de sair do hospital com seus filhos nos braços.

Experiência do Lian Gong vence 
em duas categorias na Mostra 
Atenção Primária da UFMG

As vivências dos alunos de medicina da UFMG nas unidades de saúde 
de Belo Horizonte foram apresentadas durante 3ª Mostra de Aten-
ção Primária à Saúde. O evento de premiação dos trabalhos produzi-
dos pelos estudantes foi no dia 4/12. O vídeo “Lian Gong: Terapêutica 
oriental como ampliação do cuidado integral e contínuo”, conquistou 
o primeiro lugar na votação popular e também foi premiado na vota-
ção científica. “Foi uma experiência muito enriquecedora em vários 
sentidos. Já havíamos tido, no 1º período, na disciplina de Ciências 
Sociais Aplicadas à Saúde, uma introdução ao conceito de Práticas 
Integrativas e Complementares (PICs). Agora no 2º período, ao rea-
lizar esse trabalho, pudemos ver, por meio do Lian Gong, a PIC que 
foi abordada no nosso vídeo e a importância da sua implementação 
pelo SUS, não só como terapêutica e auxiliar do tratamento, mas 
também como forma de prevenção e promoção do cuidado integral, 
tanto físico quanto mental”, relatou Maria Clara Alves Pinto, inte-
grante do grupo vencedor.

Ao todo, 16 vídeos foram produzidos pelos estudantes do 2º período 
de Medicina. Os trabalhos foram apresentados para uma banca ava-
liadora. As referências técnicas da GEAPS, Renata Cotta e Maria Célia 
Ventura, participaram da avaliação.

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes 
promove ações de combate à sífilis

A equipe do Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes, na Regional 
Noroeste, realizou atividades educativas para o combate da sífilis e 
ofereceu o teste rápido para a população. Nos dias 6 e 7/12, foram 
realizados 40 exames. O objetivo dessa iniciativa é contribuir para a 
eliminação da sífilis congênita e reduzir a sífilis em gestantes e a ad-
quirida no Brasil. Além disso, as atividades visam ampliar o diagnós-
tico e iniciar o tratamento para o maior número possível de pessoas 
contaminadas.

Seguindo as orientações da SMSA, os trabalhos incluem a implan-
tação de linhas de cuidado para sífilis, com acompanhamento de 
crianças expostas à doença e intervenção prioritariamente em popu-
lações de maior risco. Nos dias das ações, foram realizados trabalhos 
integrados entre as equipes de Enfermagem, ACS e ACE buscando 
em toda a comunidade da Pedreira, além do centro de saúde, pes-
soas que estivessem interessadas em realizar os exames e receber 
as orientações. “O contágio acontece por meio de relações sexuais 
sem proteção ou pelo uso de seringas e instrumentos cortantes não 
esterilizados, além da mãe infectada que pode transmitir a doença 
durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Por isso, a princi-
pal forma de prevenção é o uso de preservativos durante as relações 
sexuais e o correto acompanhamento durante a gravidez”, salientou 
a gerente da unidade, Heleodora Lamounier.

Capacitação em nutrição do idoso

A Coordenação do NASF-AB/Academia da Cidade da GEAPS, em 
parceria com a GEDSA e a UFMG, promoveu uma qualificação para 
nutricionistas da rede SUS-BH com a temática “Nutrição do Idoso”, 
entre os dias 25/11 e 10/12. O curso foi ministrado por professores 
da UFMG com participação de 48 nutricionistas da SMSA.
 
O conteúdo contemplou avaliação multidimensional do idoso, ava-
liação nutricional e necessidades nutricionais, microbiota e envelhe-
cimento, uso racional de suplementos nutricionais, além do cuidado 
nutricional ao idoso com desnutrição, obesidade, diabetes mellitus, 
doença renal crônica, doença neurológica e disfagia.

Para Vilaine Faria, nutricionista do NASF-AB que atua nos Centros de 
Saúde Minas Caixa e Serra Verde, na Regional Venda Nova, a capaci-
tação proporcionou uma nova perspectiva de abordagem, tanto na 
Atenção Primária quanto nos outros pontos da rede. “Com certeza a 
nossa conduta será mais resolutiva com os conhecimentos adquiri-
dos durante a capacitação. Tivemos a oportunidade de aprofundar 
sobre a avaliação multidimensional do idoso. Ficou muito evidente 
que avaliar a funcionalidade é tão importante quanto avaliar o aspec-
to nutricional, que muitas vezes, pela profissão, é o que damos mais 
atenção. Foi um momento de muito aprendizado e motivador para 
aprimorarmos a nossa prática”, concluiu.

Subsecretaria de Orçamento, Gestão e 
Finanças reúne a equipe para balanço

Até o dia 3/1 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá. Os interessados devem 
levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, 
e das 13h às 17h.

Entre os dias 6 e 10/1 estarão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do Centro de Saúde Efigênia Murta Figueiredo. 
Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível 
Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Os editais com as todas as informações estão disponíveis AQUI


