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Nesta quarta-feira (17), a SMSA promoveu a quinta edi-
ção do Integra Pop Rua. Realizado no Parque Municipal, o 
evento fez parte do encerramento da Mostra da Equidade, 
que aconteceu paralelamente no Teatro Francisco Nunes. 
A ação levou diversos serviços de promoção à saúde, assis-
tência social, lazer, esporte e cultura à população de rua. 
Foram ofertados atendimentos de vacinação, avaliações 
clínicas, testes rápidos para Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs), orientações sobre saúde bucal e tuberculo-
se. A inicia� va tem o obje� vo de promover o acesso dessas 
pessoas aos serviços básicos de direito e fortalecer o víncu-
lo com os serviços de saúde disponíveis.  

José Ângelo Estevam, tem 47 anos e depois de perder o 
emprego e se divorciar, passou a viver nas ruas da capi-
tal. Apesar das difi culdades, ele não se deixa abater. Tem 
autoes� ma elevada e gosta de se cuidar. Com o cartão de 
vacina em dia e na mão, aproveitou para se imunizar. “Eu 
já vivo em uma condição mais di� cil, então sempre que 
posso, gosto de cuidar da saúde. Vou aproveitar tudo aqui 
hoje, é atendimento em domicílio”, disse bem-humorado. 

Ação do Integra Pop Rua realiza 
atendimentos no Parque Municipal

Horta Comunitária SMSA

No Dia Mundial da Alimentação Saudável, 16/10, a SMSA ga-
nhou um espaço verde repleto de nutrientes. Mudinhas de al-
face, beterraba, cebolinha e salsinha e várias ervas medicinais 
foram plantadas em oito canteiros devidamente preparados. A 
horta comunitária da Secretaria Municipal de Saúde é uma par-
ceria entre a Gerência de Promoção à Saúde, PRHOAMA e Movi-
menta PBH/SUS e incen� va, além de uma alimentação saudável, 
a integração entre os servidores do nível central. “As pessoas 
terão aqui um momento de relaxamento, de deixar os proble-
mas de lado e manter o foco no autocuidado”, explicou Carla de 
Castro, da Gerência de Promoção à Saúde.

A técnica da Emater, Elenice Lamounier, ensinou o passo a pas-
so do cul� vo, desde a escolha de canteiros, preparo da terra, 
distribuição de sementes até a época da colheita das plantas. 
Isabela Lopes, da Gerência de Gestão do Trabalho, anotou as di-
cas, pois já tem pequenos vasos em casa. “Aqui a produção será 
em maior escala. Em breve tomaremos um chá com as ervas 
plantadas aqui”, comemorou.

O cuidado, o cul� vo e a produção da horta comunitária serão 
distribuídos entre os servidores. Quem se interessar em par� -
cipar, pode mandar um email para gepsa@pbh.gov.br ou ligar 
3277-9035. “As plantas precisam de amor. O alecrim, por exem-
plo, sempre dá em locais de pessoas felizes. Espero que ele fi que 
bem bonito aqui”, disse Ione Magalhães, da PROHAMA.

Guia Alimentar

Foi lançado no auditório do nível central, no dia 16/10, o Guia 
Alimentar – Para uma Alimentação Adequada e Saudável. A car-
� lha digital vai ajudar os profi ssionais da saúde a orientarem os 
usuários do SUS-BH sobre a forma correta de consumir e apro-
veitar melhor os nutrientes dos alimentos. O manual, elaborado 
por uma equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal de 
Saúde, foi baseado em diversas publicações do Ministério da 
Saúde, dentre elas o “Guia Alimentar para a População Brasilei-
ra”, lançado em 2014.

Para acessar o Guia Alimentar da SMSA, clique aqui (saúde/bi-
blioteca/car� lhas)

Na ocasião, as chef ś Joceli Sousa e Daniela Cris� na ensinaram 
receitas simples e muito nutri� vas com alimentos que previnem 
o câncer. Os par� cipantes degustaram sucos, águas saborizadas, 
guacamole e muita comida gostosa hora do almoço. 

Outubro Rosa no SUS BH

Nível Central

Na próxima sexta, dia 19/10, das 12h às 13h30, um aulão de 
Zumba vai movimentar o pilo� s do prédio. A professora Danie-
la, da Academia da Cidade, vai ensinar os passos básicos desse 
exercício � sico que mescla os movimentos de danças como me-
rengue, salsa e cumbia. Além de se diver� r, é possível queimar 
muitas calorias!

Na terça-feira, 23/10, a programação do Outubro Rosa na SMSA 
oferece aos servidores um Dia de Beleza Mary Kay, com a pro-
fi ssional Nilma Messeder. Quem passar pela recepção da SMSA, 
das 10h às 16h, vai aprender técnicas e truques de auto-ma-
quiagem.

Par� cipe da campanha “Lenço Solidário”. Até o dia 31/10, traga 
lenços e echarpes em bom estado para serem doados às mulhe-
res em tratamento de câncer no Hospital da Baleia. A caixa para 
doação está na recepção do prédio.

Atenção Primária contra o câncer

No dia 8/10, o Centro de Saúde São José promoveu diversas 
ações de sensibilização sobre o câncer de mama. Foram reali-
zados exames de Papanicolau, mamas – com pedido de mamo-
grafi a quando necessário, teste rápido para sífi lis, hepa� tes e 
HIV ś. Os trabalhadores da unidade ves� ram de rosa e durante 
todo o dia realizaram ações de promoção à saúde e a� vidades 
de autocuidado e arte. 

Na programação também foram oferecidas aos usuários mas-
sagens, esfoliação de pele, cuidados com os cabelos, maquia-
gem, aula de dança e de Lian Gong e ainda realizadas ofi cinas 
de artesanato. Os usuários também puderam degustar água 
saborizada e chás. 

O Teatro Francisco Nunes foi palco para premiar “espetácu-
los” realizados no dia a dia do SUS-BH. Durante a Mostra SUS
-BH - Promoção da Equidade: Cuidar de Quem Mais Precisa”, 
realizada nesta quarta-feira, as 17/10, foram premiados os 
trabalhos: Gestão do cuidado no território em área de ocu-
pação”, como a grande vencedora, “Promoção e educação 
em saúde no cenário de avaliação das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família: relato de experiência na Atenção 
Primária à Saúde” e “Ofi cinas de futsal como estratégia 
para lidar com as situações de violência e absenteísmo em 
escola do Taquaril, no segundo e terceiro respec� vamente.

A exposição divulgou as ações que inovam a garan� a do 
direito à saúde, de maneira especial, voltadas às popula-
ções vulneráveis do município de Belo Horizonte. Além 
disso, promoveu um espaço para a troca de experiências 
e refl exões sobre a gestão e o cuidado ao propiciar o in-
tercâmbio de experiências bem-sucedidas no SUS-BH. 

Foram inscritos 126 projetos na temá� ca de “Promoção da 
Equidade” em qualquer ciclo de vida ou população, conside-
rando os subtemas: Manejo clínico sócio-assistencial, Rede 
de Atenção Intrasetorial, Par� cipação da Comunidade na 
Saúde/Controle Social, Rede de Atenção Intersetorial, Vigi-
lância em Saúde, Promoção da Saúde e Educação em Saúde.

Visivelmente emocionado diante do engajamento do pú-
blico e par� cipação de da Rede SUS nesta primeira edição 
da Mostra, o Secretário Municipal de Saúde, Jackson Ma-
chado Pinto, destacou o obje� vo do SUS e da atual gestão. 
“Também é nossa missão é promover saúde, com interse-
torialidade, para pessoas mais vulneráveis, como idosos 
em ins� tuições de longa permanência, gestantes, depen-
dentes químicos, moradores de rua. Sabemos que é impor-
tante a ação de todos e que não existe medicina sem amor, 
sem misericórdia”, declarou.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Carla Anun-
ciata, elogiou a inicia� va da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMSA). “Temos um conselho protagonista que ques� ona e re-
conhece os avanços. Agimos assim porque amamos o SUS-BH”. 

Depois de quase dois meses de apresentações e avaliações, 
nove inicia� vas chegaram à grande fi nal e três se consa-
graram campeãs. A grande vencedora da Mostra SUS-BH 
foi a experiência apresentada pela Agente Comunitária de 
Saúde (ACS), Elaine Morais Vieira. O trabalho “Gestão do 
cuidado no território em área de ocupação” realizou um le-
vantamento e o diagnós� co na área de ocupação Vila Nova 
Paraíso, localizada na região do bairro Palmeiras. “Agora, 
essas 1300 pessoas estão ofi cialmente cadastradas na rede 
SUS-BH e passam a receber uma assistência mais humaniza-
da e abrangente em termos de saúde pública”, relatou Elai-
ne. Pela experiência, a equipe recebeu o prêmio R$3.000,00.

O segundo lugar foi para uma inicia� va em Venda Nova. 
A experiência “Promoção e educação em saúde no ce-
nário de avaliação das condicionalidades do Progra-
ma Bolsa Família: relato de experiência na Atenção Pri-
mária à Saúde”, de autoria da enfermeira, Lussandra 
Viviane Faria da Costa. O projeto da Diretoria Regional 
Venda Nova, desenvolveu ações voltadas para a pro-
moção da saúde das crianças benefi ciárias do Programa 
Bolsa Família, a par� r da educação e saúde para elas e 
suas famílias. Lussandra foi premiada com R$1500,00.

 

“Ofi cinas de futsal como estratégia para lidar com as situ-
ações de violência e absenteísmo em escola do Taquaril”, 
levou o terceiro lugar com o projeto de Tânia Moreira Du-
arte, Rodrigo Lemos de Azevedo, Herman Ferreira da Silva 
e Áurea Marques. O trabalho, da Diretoria Regional Leste, 
teve como obje� vo reduzir os índices de violência entre 
adolescentes de 12 a 16 anos por meio do esporte. Pela 
terceira colocação, o grupo recebeu R$500,00. 

Durante a Mostra, em comemoração aos 30 anos do SUS, 
representantes dos gestores, dos trabalhadores e dos usu-
ários foram homenageados pela dedicação e o compro-
me� mento ao sistema no município. Joana Darc Andrade, 
Sala� el Flávio de Oliveira Castro e Maria das Graças Nas-
cimento receberam como agradecimento uma placa das 
mãos da secretária adjunta municipal de saúde, Taciana 
Malheiros. 

Somos SUS-BH

Durante o evento, foi lançado o selo 
“Somos SUS-BH Cuidando de quem 
mais precisa”. Além de ser um mar-
co na comemoração dos 30 anos do 
sistema, o selo tem o obje� vo de 
fortalecer e valorizar a imagem e 
os serviços oferecidos pelo SUS em 
Belo Horizonte.

A nova marca vai se unir às logos da PBH e do SUS usadas 
em cartazes, campanhas, peças eletrônicas, eventos e ser-
viços ofertados pela rede SUS-BH. O selo, que será disposto 
também nos bo� ons dos crachás dos servidores, vai agre-
gar valor às ações voltadas para um público de aproxima-
damente 2 milhões de pessoas que hoje estão cadastradas 
da Rede SUS-BH. “O selo tem o propósito de trazer orgulho 
e pertencimento na construção do SUS-BH”, defi niu a se-
cretária adjunta, Taciana Malheiros.

Final da Mostra SUS-BH destaca as 
melhores experiências da rede 

SMSA fortalece programa BH de Mãos da-
das contra a Aids

A par� r de 2019 o “Programa BH de Mãos Dadas contra a AIDS” 
será fortalecido e ampliará sua abrangência na rede SUS/BH. 
O programa integrará uma rede única de redução de danos no 
município de Belo Horizonte, com custo menor e maior efi cácia. 
Além disso, haverá uma integração com as equipes do Consultó-
rio de Rua, o que ocasionará um aumento na efi ciência da abor-
dagem das populações mais vulneráveis, fortalecendo os seus 
vínculos com as equipes.

O programa “BH de Mãos Dadas Contra a AIDS” surgiu há 18 
anos, com o obje� vo de abordar as vulnerabilidades e as neces-
sidades de promoção e prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) em populações específi cas. 

Esse trabalho prima pela importância de formar mul� plicado-
res do conhecimento em saúde sexual em diversos setores da 
sociedade, principalmente entre adolescentes, por meio do Pro-
grama Saúde na Escola. São realizadas também palestras sobre 
sexualidade em todos os níveis de atenção à saúde. O programa 
conta, ainda, com redutores de danos, que desenvolvem um 
trabalho de educação em saúde nos eixos de vulnerabilidades 
propostos pelo Ministério da Saúde.

RH informa

Haverá seleção interna de profi ssionais para atuarem na Super-
visão Hospitalar. Poderão se inscrever médicos e cardiologistas 
efe� vos ou municipalizados que estejam trabalhando na SMSA, 
exceto os que atuam como generalistas no PSF. Este processo 
não se estende aos profi ssionais concursados do HMOB. Os can-
didatos aprovados vão compor cadastro de reserva. Os interes-
sados 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 19/10.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga de gerente do 
Centro de Saúde São Marcos. Os interessados deverão compa-
recer 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 19/10.

Estão abertas inscrições para seleção interna de profi ssionais 
para atuarem na Auditoria Assistencial. Poderão se inscrever 
médicos efe� vos ou municipalizados que estejam trabalhando 
na SMSA, exceto os que atuam em PSF ou urgência. Os candi-
datos aprovados vão compor cadastro de reserva. Ficou interes-
sado? Compareça ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 
12h, e das 13h às 17h até o dia 9/11.

Os editais com todas as informações das seleções acima estão 
disponíveis no endereço: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de
-pessoas

A servidora Renata de Almeida Silva, BM 107.027-2, foi selecio-
nada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de Saúde 
Santos Anjos.

A servidora Keila dos Santos Cordeiro Faria, BM 103.875-1, foi 
selecionada em 1º lugar para assumir a gerência da Central de 
Esterilização Venda Nova.

Alteração de fluxo

A par� r de agora, as solicitações de 2ª via do crachá funcional 
serão feitas exclusivamente na Gerência de Atendimento ao 
Servidor – GECEA, na Avenida Augusto de Lima, 30, 1º andar. O 
serviço deverá ser agendado por meio do link : 
h� p://agendamentoeletronico.pbh.gov.br/.

Os servidores que já solicitaram a 2ª via do crachá deverão 
aguardar, pois eles serão encaminhados ao RH de vinculação do 
servidor até o dia 31/08/2018 para distribuição. 

As despesas para emissão do crachá serão descontadas da re-
muneração do funcionário, se for o caso, de acordo com o dis-
posto no Decreto Municipal nº16.486/16.
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