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Mostra da Equidade movimenta regionais

A etapa regional da Mostra SUS-BH Promoção da Equidade terminou na última quarta-feira, 20 de setembro. As
bancas avaliadoras de cada uma das nove regionais registraram as pontuações dos trabalhos inscritos. As Diretorias Regionais de Saúde (DREs) Oeste, Pampulha e Barreiro
optaram também pela apresentação oral dos trabalhos.
“Acreditamos ser uma oportunidade para compartilhar
todos os trabalhos, e assim, também vamos apresentá
-los nas Comissões Locais de Saúde e no Conselho Distrital, para divulgar e fortalecer estas iniciativas”, afirma a
diretora regional Oeste Regina da Cunha Rocha.
Na Pampulha, cerca de 220 pessoas assistiram às apresentações de temas diversificados, como saúde do idoso, incentivo à amamentação e às atividades físicas, trabalho da saúde mental.
Já no Barreiro, iniciativas relacionadas à superação, empoderamento e protagonismo foram apresentadas, destacando as boas práticas do território.
A classificação geral dos trabalhos e a relação dos classificados para a etapa central serão publicadas no Diário
Oficial do Município – DOM - até o dia 27 de setembro. A
etapa central será realizada entre 27 de setembro e 9 de
outubro, no nível central da Secretaria Municipal de Saúde.

Saúde Mental debate ações
do Consultório de Rua

Ampliar as discussões sobre a política de saúde mental e
os desafios para a melhoria da assistência aos pacientes.
Consolidar a política do tratamento em liberdade e de
redução de dados. Vários temas foram tratados na última terça-feira, 25/09, durante o do “II Colóquio Consultório de Rua: Redução de Danos Pelas Ruas da Cidade”,
no Centro de Referência da Juventude (CRJ), realizado
pela Coordenação de Saúde Mental da SMSA.
Cerca de 250 pessoas, entre profissionais da Rede SUS
-BH, usuários e representantes da sociedade civil, participaram do evento, que contou também com intervenções dos próprios usuários através de apresentações
artísticas e exposições no hall de entrada do CRJ.
“Um dos pilares deste projeto é justamente o cuidado
com a população em situação de rua e um dos pontos
mais importantes são as cenas de uso. Através dessa
concepção, vamos acolher essas pessoas, criar um espaço possibilitando a interface com a rede de saúde. É
uma ação conjunta”, reforçou a secretária adjunta Taciana Malheiros.

Campanha de Vacinação Antirrábica
Animal é prorrogada até dia 3 de outubro

São 73 postos de vacinação, distribuídos por todas as
regionais, que vão continuar imunizando cães e gatos,
das 8h às 17h. A campanha teve início neste último sábado, 22 de outubro, com 357 postos por toda a cidade.
Belo Horizonte não registra casos de raiva em humanos
desde 1984, e em cães desde 1989, entretanto, o vírus
permanece em circulação e já foi detectado em morcegos.
Em 2018, foram capturados nove morcegos em sete das
nove regionais.
De acordo com o censo animal realizado pela PBH em 2017,
atualmente existem 404.784 animais domiciliados na capital, sendo 307.959 cães e 96.825 gatos. Até o momento,
foram vacinados aproximadamente 232 mil animais.
Cães e gatos, a partir de três meses, mesmo que estiverem prenhes, devem ser vacinados. Depois da vacinação, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos. Se o animal apresentar reações adversas à
vacina, deve ser levado novamente à unidade onde foi
vacinado ou à Gerência de Controle de Zoonoses de sua
regional para receber avaliação e suporte profissional.
Além dos postos, o Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) oferece a vacina contra a raiva durante todo o
ano, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.
A lista dos endereços dos postos de vacinação está disponível no anexo.

Participe e nos ajude a definir canais e formas mais eficientes de compartilhar as nossas informações.
prefeitura.pbh.gov.br/saude/pesquisa
Você tem até o dia 5 de outubro

Outubro é o marco da conscientização sobre o câncer
de mama. A SMSA preparou uma agenda repleta de
informação e atividades para celebrar o Outubro Rosa
entre os servidores. Durante todo o mês, diversas ações
vão reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce dessa doença – classificada como o tipo de
câncer mais comum entre as mulheres.
Além da iluminação rosa do Nível Central, a partir do
dia 1º até o dia 31 de outubro, a SMSA convida seus servidores a participarem da campanha ”Lenço Solidário”.
A iniciativa tem como objetivo melhorar a autoestima
das mulheres que perdem os cabelos em decorrência
da quimioterapia. Traga seus lenços ou echarpes que
estejam em bom estado para serem doados às pacientes em tratamento no Hospital da Baleia. A caixa para
doação de lenços ficará na recepção da SMSA, próxima
aos elevadores.

A SUGESP informa que as vagas para movimentação de
Assistente Administrativo foram disponibilizadas. Ficou
interessado? ACESSE AQUI! Você tem até o dia 27 de
setembro, às 17h, para solicitar na GEVIF.
Estão abertas as inscrições para seleção de duas vagas
de gerente. A primeira é para o Centro de Saúde Santos
Anjos. As inscrições vão até sexta, 28 de setembro. A
segunda é para a Central de Esterilização Venda Nova
(CEST-VN). O prazo para se inscrever termina na próxima terça, 2 de outubro. O edital com todas as informações está disponível no endereço www.prefeitura.pbh.
gov.br/informacoes/gestao-de-pessoas

SAMU realiza capacitação para
atendimentos a casos de suicídios
No mês de combate e prevenção ao suicídio – o “Setembro Amarelo”, o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de
Belo Horizonte realizou nos dias 20 e 21 uma “Capacitação para intervenção em tentativas de suicídio”. Participaram do curso, 81 socorristas do SAMU-BH e do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais. O objetivo foi preparar
essas equipes para atuarem em salvamento e resgate
de pessoas em situações de autoextermínio. Segundo o
coordenador médico do SAMU, Alex Sander Sena, o curso
é a continuidade de um trabalho de sensibilização iniciado
no ano passado e foi motivado pela percepção no aumento desse tipo de ocorrências. “Em 2017, o SAMU atendeu
mais de 1.300 tentativas de autoextermínio. Esse tipo
de atendimento está entre as 10 causas não-traumáticas
mais frequentes. Em 2018, até agosto, foram mais de 950
chamados - um aumento de quase 12%”, destacou.

Hospital Odilon Behrens promove Curso
de Desenvolvimento de Competências
para Preceptoria

Promovido por meio da Gerência de Ensino e Pesquisa
(GENP) do HOB, o evento contou com 173 profissionais
de unidades hospitalares da rede SUS-BH: Hospital Risoleta Tolentino Neves, Hospital Metropolitano Doutor
Célio de Castro e Hospital das Clínicas da UFMG. Os especialistas discutiram sobre integração ensino-cuidado,
profissionalismo e currículo oculto. O curso tem como
objetivo a troca de experiências entre os profissionais
da rede municipal de saúde, a possibilidade formação,
crescimento e desenvolvimento profissional para a qualificação mais efetiva dos preceptores de toda a rede.

SMSA lança projeto de promoção à saúde
em ILPIs filantrópicas de BH

Quem vê a desenvoltura de dona Beatriz nas aulas de
Lian gong, não pode imaginar que ela tenha 94 anos de
idade. Há 6 meses, ela mora no Lar São José, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos que funciona
no Bairro Olhos Dágua. “Sempre me movimentei muito.
O tempo foi passando e fui percebendo que não conseguiria manter o mesmo ritmo. Mas, o importante é não
ficar parada”, conta.
O Lar São José é apenas uma das 29 ILPIs filantrópicas de
Belo Horizonte que fazem parte do Projeto de Promoção da Saúde lançado pela SMSA na última quinta-feira,
20/09. O evento contou com oficinas de sensibilização
contra o tabagismo, prática de Lian Gong, apresentação de teatro Mobiliza SUS e roda de viola com San Das
Dez. O objetivo do projeto é tirar idosos da inatividade,
reduzindo assim os efeitos e as consequências do sedentarismo.
Além do Lar São José, outras 11 instituições como essa
já receberam o programa. A expectativa da SMSA é estender a ação a outros 18 lares filantrópicos até o fim
de 2019, beneficiando aproximadamente 900 idosos.
“A partir dessa aproximação nas ILPIs, do conhecimento
desse idoso e de uma presença permanente dos profissionais de saúde, lançamos um novo olhar e temos a chance
de oferecer mais qualidade de vida a essas pessoas” afirmou Taciana Malheiros, Secretária-Adjunta de Saúde.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

