
Uma rede complexa, desafiadora e que está em permanente construção: assim é o SUS-BH. Acompanhando 
essa dinâmica, os profissionais têm elevado a qualidade e a eficiência da assistência através de inicia�vas 
transformadoras. Algumas delas foram apresentadas na úl�ma sexta-feira, 7/12, nas mostras das Regionais 
Norte, Nordeste e Noroeste.

Cerca de 300 trabalhadores par�ciparam da “II Mostra de Experiências e Inovações em Saúde Norte: 30 anos 
do SUS - A Norte escrevendo a história”. O evento, organizado pelo Grupo de Trabalho de Promoção à Saúde e 
Prevenção à Violência Norte (GTPS), teve o obje�vo de compar�lhar e disseminar prá�cas implementadas 
nas unidades de saúde da regional. Foram apresentados 37 trabalhos.

 “O nosso obje�vo é, a longo prazo, montar um banco de experiências, onde os profissionais poderão 
consultar e interagir entre si. Temos a necessidade de difundir boas prá�cas e tê-las como referência de 
cuidado nos processos de planejamento local, e esse evento vem ao encontro disso”, afirmou o diretor 
regional de saúde norte, Moisés Gonçalves.

As experiências exitosas das unidades de saúde da Regional Noroeste foram apresentadas na “Mostra SUS-
Noroeste”. Cerca de 150 pessoas acompanharam o evento realizado no auditório do Museu de Ciências 
Naturais da PUC Minas. Os trabalhos expostos trataram do cuidado integral da saúde do idoso, cuidado e 
promoção de saúde com foco em problemas crônicos, atenção materno-infan�l abordagem ampliada em 
saúde mental e ação matricial do NASF.

A coordenadora do Núcleo de Educação Permanente – NEP Noroeste, Maria Teresinha de Oliveira Fernandes, 
ressaltou que em eventos como esse é possível contabilizar como o SUS avançou e como melhora a vida das 
pessoas. “Esta mostra aponta para o trabalho em rede, para as conexões que os trabalhadores fazem entre si, 
com os gestores e com a comunidade, que envolvem a intersetorialidade. Assim, amplia-se a perspec�va 
mul�profissional no cenário de prá�ca junto ao servidor e usuário do serviço. Somos uma força na qualidade 
de vida das pessoas, o que nos traz um certo conforto e prazer em trabalhar”, salienta Teresinha.

A secretária adjunta de saúde, Taciana Malheiros, esteve presente na mostra da Regional Norte e reforçou o 
compromisso da gestão em fortalecer a Rede SUS-BH. “Não adianta criar uma polí�ca de saúde, por melhor 
que seja, se es�ver desconectada da realidade. Por isso, essa troca de experiências e de saberes é 
fundamental e a gestão está empenhada em construir a saúde junto com todos vocês”, afirmou.

Também na sexta, 7/12, foi realizada a primeira etapa da Mostra Nordes�na, da Regional Nordeste. Na 
próxima sexta, 14/12, será o encerramento. A cobertura dessa mostra sairá na próxima edição do Acontece 
Saúde.

Mostras destacam iniciativas de sucesso nas regionais


