
Nesta quarta-feira damos 
início a um novo canal de 
comunicação da Secreta-
ria Municipal de Saúde. O 
Acontece Saúde é um bo-
le� m semanal online que 
pretende atender uma 
grande demanda da nossa 
rede de saúde e  estabele-
cer um diálogo entre nós, 
trabalhadores. O SUS-BH 
é construído por muitas 
vozes. A nossa rede conta 
com mais de 15 mil servi-
dores e para o bom fun-
cionamento dos nossos 
serviços é muito importante que a informação circule 
e chegue a todos. 

Com o “Acontece Saúde” pretendemos fortalecer a 
nossa cultura organizacional, alinhando e reforçando 
a missão, visão e valores da SMSA; divulgar informa-
ções importantes que são úteis no nosso dia a dia e 
também compar� lhar avanços e desafi os. O informa-
� vo também vai apresentar as experiências exitosas, 
que colocam o SUS de Belo Horizonte como referência 
para todo o Brasil. Queremos que você par� cipe en-
viando sugestões e assuntos do seu interesse. Leia e 
compar� lhe com sua equipe as informações do “Acon-
tece Saúde”.
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O projeto Resposta Rápida a Sífi lis nas Redes de Aten-
ção foi apresentado na úl� ma terça-feira, 22 de maio, 
em reunião entre as subsecretarias de Atenção à Saú-
de e Vigilância em Saúde, a diretoria de Assistência à 
Saúde, a Coordenação de Saúde Sexual e Atenção às 
IST/Aids e Hepa� tes Virais e os diretores dos nove dis-
tritos. A inicia� va visa defi nir ações, diretrizes e priori-
dades para a implementação de um plano de trabalho 
de combate à sífi lis.

Belo Horizonte foi elencado como um dos municípios 
prioritários do projeto nacional de enfrentamento à 
sífi lis, devido ao elevado número de casos. Pautado 
como agenda prioritária da gestão atual, o obje� vo 
principal do projeto é o controle da sífi lis adquirida, 
na gestante e eliminação da sífi lis congênita. A Secre-
taria Municipal de Saúde realizou um diagnós� co si-
tuacional de toda a Rede SUS-BH para compreender 
o cenário atual do cuidado as pacientes no município. 
Com base nestes dados estão sendo traçados planos 
de ação como a ampliação das ações de prevenção, 
qualifi cação do diagnós� co, aumento na testagem e 
tratamento. 

“Mediante o contexto atual de epidemia declarada 
mundialmente, sendo a sífi lis uma doença muitas ve-
zes silenciosa e com grande potencial mórbido, faz-se 
necessário um plano de ação estruturado e ar� culado 
em rede. É necessária integração das redes de Atenção 
e Vigilância, além da educação e comunicação em saú-
de efi cazes”, afi rma a coordenadora de saúde sexual 
e atenção às IST/Aids e Hepa� tes Virais, Ta� ani Fere-
gue�  . 

A situação das grávidas é uma das prioridades, uma 
vez que a iden� fi cação da sífi lis congênita pode e deve 
ser feita ainda no primeiro trimestre da gestação, por 
meio da realização do teste rápido na primeira consul-
ta de pré-natal. O tratamento adequado, quando reali-
zado nos primeiros meses de gravidez, previne compli-
cações importantes para o bebê.

O projeto também prevê a implantação de linhas de 
cuidado para a população de maior vulnerabilidade, 
aumentando o acesso dos mesmos ao diagnós� co rá-
pido e tratamento da doença.

Reunião discute planos de 
enfrentamento à sífilis

Projetos de pesquisa precisam ter a carta de anuência 
emi� da pela Gerência de Educação em Saúde (GED-
SA) e área técnica de interesse do pesquisador  para  
que essa a� vidade possa executada na rede SUS-BH. 
A GEDSA realiza todos os encaminhamentos e tem por 
atribuição legal regular as pesquisas realizadas no âm-
bito da rede SUS-BH, com o obje� vo de organizar as 
demandas. A regulação ocorre em parceria com o ní-
vel central e as regionais via emissão da Carta de Anu-
ência.

A Carta de Anuência e o Parecer Consubstanciado do 
CEP/SMSA autorizam a entrada em campo. Tudo está 
regulamentado conforme Decreto de Competência da 
PBH/SMSA, nº 16565, de 30 de janeiro de 2017. Todos 
os projetos de pesquisa e extensão que forem desen-
volvidos no âmbito da SMSA/SUS-PBH devem seguir 
este fl uxo específi co.

Informações detalhadas sobre o fl uxo estão disponí-
veis no link 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
educacao-em-saude/nucleo-de-pesquisa)

 Carta de Anuência para 
validação de pesquisas

A Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP) informa 
que já saiu resultado do processo sele� vo para 
gerente do Centro de Saúde Santa Mônica II. 
Além disso, um novo processo sele� vo foi aberto, 
agora para escolha de gerente do Centro de Saú-
de Venda Nova. Também está aberta uma vaga de 
assistente administra� vo para unidade de saúde, 
cujas orientações estão em documento anexo. 

As informações a respeito da seleção e do resulta-
do estão disponíveis no site da PBH. Acesse www.
pbh.gov.br, depois selecione: estrutura de gover-
no - secretarias - saúde - gestão de pessoas - pro-
cessos sele� vos. 

PROCESSOS SELETIVOS

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


