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Mutirão de saúde e do cuidado para
população em situação de rua

Nesta quarta-feira, 06/06, foi realizada a segunda
edição da ação “Integra Pop Rua”. Durante toda a
tarte foram ofertados serviços como vacina contra a
Influenza e Febre Amarela, orientações sobre tuberculose, saúde do idoso, planejamento reprodutivo e
infecções sexualmente transmissíveis. A ação também
contou com atividades físicas com aula da Academia
da Cidade, corte de cabelo e manicure, além de informações sobre benefícios assistenciais e direitos sociais. O Integra Pop Rua foi realizado no Centro de Referência da População de Rua – CentroPop, localizado
na região Centro Sul de capital.
De acordo com Thatiany Paola, referência técnica da
Diretoria Regional de Saúde Centro Sul, o evento é
uma forma de ampliar o acesso. “Essa ação permite
uma integralidade entre os serviços e possibilita o
fortalecimento do vínculo desses usuários com as unidades da Prefeitura”. Alaene da Silva, 44 anos, é moradora em situação de rua e frequenta o CS Oswaldo
Cruz. Ela aproveitou o Integra Pop Rua para tomar as
vacinas e pegar preservativos. “A gente gosta de ser
tratado com respeito. A situação que a gente vive não
é fácil, mas somos dignos de ser bem atendidos.”

Novos Agentes Comunitários de Saúde
participam de treinamento

Cerca de 90 Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
nomeados nesta gestão, participaram de uma reunião
de acolhimento e boas vindas nesta terça-feira, 05/06.
Promovido pela Gerência de Atenção Primária da Saúde, o encontro teve o objetivo receber os novos trabalhadores do SUS-BH e instruir sobre a rotina diária do
serviço. No encontro foram repassadas informações
sobre a organização da rede, os princípios do SUS, diretrizes, fluxos de trabalho e sistema de informação
A programação contou ainda com o depoimento três
ACS que dividiram suas experiências com os participantes, palestras e apresentação do Mobiliza-SUS.

Hospital Célio de Castro inaugura dez leitos
de saúde mental

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) inaugurou em junho, 10 leitos de saúde mental
em mais uma iniciativa inovadora da Política de Saúde
Mental de Belo Horizonte e inédita na Rede SUS-BH.
O encaminhamento para estes leitos será exclusivamente para casos cuja resolução exigir aparato tecnológico e/ou especialistas que não atendem nos CERSAMs, como intoxicações e manifestações graves de
abstinência por uso de álcool e outras drogas. Também podem ser atendidos nesses leitos pessoas com
outras patologias clínicas ou cirúrgicas associadas ao
sofrimento mental que necessitem de intervenção em
um hospital geral.

PROJETO BEM-VINDO

O “Projeto Bem-Vindo” foi iniciado em fevereiro de
2018 e tem como objetivo qualificar os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde para resgatar a
Cultura de Paz por meio da educação, diálogo e cooperação. Desta forma, contribuir para prevenção e
resolução de conflitos potencialmente violentos. Atualmente o Projeto está sendo executado na Regional
Oeste com a capacitação em Atendimento ao Público:
“Comunicação e Escuta Ativa”.
Até o momento, foram capacitados os servidores das
sedes dos Distritos Sanitários Oeste e Norte e mais 41
unidades de saúde somando um total de 1.580 trabalhadores da SMSA. Em junho, será finalizado todas as
unidades do Distrito Sanitário Oeste e serão iniciadas
as atividades no Distrito Sanitário Pampulha.

Quadro de vagas – Transferência
A Secretaria de Planejamento (SMPOG/SUGESP) divulga quadro de vagas para transferência de ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS – ADMINISTRAÇÃO. Para
visualizá-la, ACESSE AQUI!
Para visualizar o quadro de vagas é necessário entrar
pelo email nstitucional (PBH - @pbh). A vaga ficará disponível no site da PBH de 04/06/2018 a 07/06/2018.
O prazo máximo para protocolar as solicitações na GEVIF é 07/06/2018 até às 17 horas, tanto para os RH’s
quantos para os servidores interessados.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonial@pbh.gov.br

