
Edição 20
3 de outubro de 2018

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

A SMSA começou a implantar neste mês o projeto Regu-
la+Brasil, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e 
Hospital Sírio-Libanês. A proposta é inserir dentro da Rede 
SUS-BH a telerregulação médica, que vai possibilitar a co-
municação direta entre os médicos dos centros de saúde e 
médicos reguladores especialistas, com o obje� vo de redu-
zir o tempo de espera para consultas especializadas.

Na úl� ma semana, cerca de 100 profi ssionais da saúde par-
� cipam em Belo Horizonte de um workshop sobre o Re-
gula+Brasil. Foram apresentados os resultados do projeto 
piloto implantado em três unidades de saúde do Barreiro, 
com 200 pacientes. “Um dos obje� vos pactuados nesta ges-
tão foi, justamente, aperfeiçoar os mecanismos de regulação 
e agendamento das consultas e exames especializados priori-
tários”, explicou a secretária-adjunta, Taciana Malheiros. Até 
o fi m deste mês, o Regula+Brasil funcionará em toda a rede. 

Inicialmente, o projeto atenderá às demandas de reumatologia. 
O médico do Centro de Saúde entrará em contato com o espe-
cialista por telefone durante o atendimento. Com a troca de in-
formações será defi nido se é necessário a consulta especializada.

Jogos da Primavera movimentam

O Centro de Convivência Carlos Prates promoveu, na 
úl� ma semana, o torneio dos Jogos da Primavera. Par� -
ciparam cerca de 500 pessoas, todas usuárias  dos servi-
ços da rede de Saúde Mental da PBH, como os Centros 
de Convivência, Centro de Referência em Saúde Mental 
(CERSAM) e Centro de Referência em Saúde Mental In-
fan� l (CERSAMI).

Essa foi a 7ª edição dos jogos que promovem a confra-
ternização entre os usuários, o desenvolvimento   do 
espírito de equipe e a compe� ção saudável. A prá� ca 
es� mula a a� vidade � sica, tão importante para garan� a 
de uma vida com saúde. Os atletas disputaram sete mo-
dalidades espor� vas: futsal, truco, boliche, totó, quei-
mada, damas e peteca. Os melhores colocados recebe-
ram medalhas e troféus. 

Rede SUS-BH inicia projeto para 
reduzir tempo de espera para 
consultas especializadas

Conscientização contra o preconceito

A Coordenação de Reabilitação e equipes do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família - NASF,  da SMSA,  encerraram 
o Mês da Pessoa com Defi ciência com uma refl exão so-
bre inclusão e desafi os de viver.

No domingo, 30 de setembro, o grupo levou uma série 
de a� vidades para a Rua de Lazer, na Praça da Savassi. 
Aulas de Lian Gong, cuidados com a saúde bucal, orien-
tação alimentar, prevenção de quedas, dentre outras 
ações marcaram o dia. Quem passou pela praça, pode 
vivenciar sensações e experimentar equipamentos 
como cadeira de rodas, bengala, andador e óculos que 
simulam a perda progressiva da visão. “Foi uma forma 
de levar a população à refl exão de como é estar no lu-
gar de uma pessoa com defi ciência e se deparar com 
as barreiras � sicas e com o preconceito da sociedade”, 
contou Sheyla Novaes, Coordenadora da Reabilitação 
da Gerência de Rede Complementar.

Seminário capacita estudantes de 
veterinária sobre controle da esporotricose

Representantes da SMSA capacitaram cerca de 100 clí-
nicos e estudantes do curso de Veterinária da PUC Minas, com 
a realização do Seminário sobre esporotricose “Velha doença, 
novo desafi o”, nesta úl� ma quinta-feira, 24 de setembro.

Causada por um fungo, a esporotricose ataca humanos 
e animais causando lesões na pele, que podem necro-
sar o tecido. A apresentação na PUC integra um con-
junto de ações realizadas nas escolas de veterinária em 
parceria com o Conselho Regional de Medicina Veteri-
nária (CRMV). O trabalho também foi feito também na 
Newton de Paiva, UNI-BH e UFMG. A Faculdade de Me-
dicina Veterinária da UFMG é uma parceira importante, 
que tem realizado o diagnós� co da doença.

“É preciso entender que a esporotricose, a princípio, é uma do-
ença que veio para fi car, por isso fi rmamos parcerias para traba-
lhar na lógica da saúde única”, explica a referência técnica Maria 
Helena Franco Morais, da Diretoria de Zoonoses da SMSA.

Termina na sexta-feira, 5 de outubro o prazo para respon-
der à Pesquisa de Comunicação. Par� cipe e nos ajude a 
defi nir canais e formas mais efi cientes de compar� lhar as 
nossas informações. 

prefeitura.pbh.gov.br/saude/pesquisa

Cultura e muito talento na hora do almoço

Até 4 de outubro os interessados em concorrer à vaga de 
gerente da CERSAM AD Nordeste podem se inscrever no 
Nível Central, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Estão abertas as inscrições para seleção de Médico Super-
visor Hospitalar. Os interessados deverão comparecer ao 
Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 
17h. O prazo para se inscrever vai até o dia 19 de outubro.

De 5 a 11 de outubro estarão abertas as inscrições para 
seleção de gerente para o Centro de Saúde Bom Jesus. Para 
se inscrever, basta comparecer ao Nível Central da SMSA, 
7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis no 
endereço: h� ps://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informa-
coes/gestao-de-pessoas

O prédio da SMSA já está 
iluminado em adesão ao 
movimento Outubro Rosa, 
que busca conscien� zar so-
bre a importância da detec-
ção precoce do câncer de 
mama. Também par� cipam 
dessa mobilização interna-
cional os monumentos das 
praças da Estação, Sete de 
Setembro, Bandeira, sede 
da Prefeitura, o Hospital 
Odilon Behrens. 
Na sede da SMSA, além da 

cor rosa, o prédio será palco para música, dança, cui-
dados esté� cos, dicas alimentares e muitas atrações. 
Na terça, 2 de 
outubro, um 
Aulão de Forró 
agitou o pilo� s 
do nível cen-
tral. Ao som 
de San Das 
Dez, os servi-
dores aprenderam passos básicos do forró com os cola-
boradores Mateus Araújo e Wallace Medeiros.

Quer par� cipar das nossas ações? Traga um lenço ou echar-
pe em bom estado para ser doado às mulheres em trata-
mento de câncer do Hospital da Baleia. A caixa para doação 
está na recepção da SMSA. Fique atento aos nossos comu-
nicados e par� cipe das a� vidades do Outubro Rosa. 

O projeto “Sexta Cultural”, do Movimenta PBH já come-
çou e tem o obje� vo de incen� var e reconhecer os talen-
tos da PBH, além de promover a cultura e a integração 
entre os servidores. A ação será realizada uma vez por 
mês, sempre às sextas, das 12h às 14h, no Espaço Gen-
� leza Cultural - 5º andar do edi� cio sede da PB. Haverá 
apresentações de servidores com talentos musicais e 
outras intervenções ar� s� cas, como exposições de artes 
visuais. Ficou interessado em mostrar seus dons? Faça o 
cadastro e anexe vídeo ou fotos do trabalho a ser apre-
sentado. No dia 28 de setembro, o servidor da Secretaria 
Municipal da Fazenda, Eduardo de Assis Vieira, encantou 
a todos com as apresentações de sax-alto e fl auta, to-
cando MPB, Bossa Nova e baladas internacionais. Para se 
cadastrar  no banco de talentos ACESSE AQUI!


