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Regional Barreiro recebe a visita
do secretário de Saúde

O secretário Jackson Machado Pinto se reuniu com a equipe da
Regional Barreiro para apresentar os resultados desenvolvidos
nesta gestão e discutir problemas e soluções para o território.
O encontro, realizado na quarta, 26/6, contou com a participação da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros,
da diretora regional, Silvana Leite, e dos gerentes de unidades
de saúde, foi realizado no Complexo de Saúde do Barreiro.
O secretário falou sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado e as repercussões nos repasses par o município
que não estão sendo efetivados dentro dos prazos normais. O
valor a pagar para o SUS-BH é de mais de 500 milhões. “Será
um ano extremamente crítico, mas a prefeitura tem conseguido contornar os problemas. Um valor correspondente a toda
arrecadação do IPTU da capital vai para a saúde pelo Recurso
do Tesouro Municipal. A lei obriga 15%, mas o percentual para a
nossa pasta é de 25,1%”, afirmou.
Jackson também comemorou os bons resultados de projetos
como o Menos Espera, Mais Saúde, que no segundo semestre
começa a ser implantado na UPA Barreiro. O secretário também
falou sobre a captação de recursos e ampliação de receitas, por
meio de financiamentos e emendas parlamentares. Sobre as
reconstruções dos centros de saúde, por meio das PPPs, o secretário apresentou o cronograma das obras. No Barreiro, cinco
unidades vão ganhar nova sede até 2021.
As demandas apresentadas pelo Barreiro, quando começaram
as primeiras visitas, foram divididas em seis eixos: Atenção Primária, Saúde Mental, Rede Complementar, Vigilância Sanitária,
Educação em Saúde e Recursos Humanos. Na apresentação, a
subsecretária Taciana falou sobre as principais entregas realizadas para a Regional. No Barreiro, entre 2017 e 2018, foram
reformadas 14 unidades de saúde. Seis estão em andamento e
outras seis estão prestes a iniciar. Taciana também mencionou a
parceira da SMSA com as instituições de ensino, como por exemplo, a PUC Barreiro, por meio dos Termos de Cooperação. A expansão e os resultados do Regula+Brasil também foram apresentados
na reunião. No Centro de Saúde Mangueiras foi possível zerar a
espera pelas consultas com reumatologista a partir da implantação do projeto. No Barreiro também houve o fortalecimento da
estratégia de Gestão do Cuidado no Território – GTC. Atualmente,
16 dos 20 centros de saúde da Regional desenvolvem o projeto.
Depois de quase 27 anos como servidora, a gerente do Centro
de Saúde Túnel de Ibirité, Denyse Diniz, notou avanços significativos nos últimos tempos. “A atual gestão resolve com praticidade e agilidade os problemas apresentados. Isso traz, além
de benefícios para trabalhadores e usuários, uma transparência
para os processos”, afirmou Denyse. “Temos métodos mais modernos que têm melhorado os nossos índices, sejam de materiais, insumos, medicamentos ou manutenções. Com processos
informatizados, basta você cadastrar o pedido e com um número de protocolo é possível acompanhar o status dele”, comemorou a gerente do Centro de Saúde Independência, Kênya Vidal.

Novo modelo de Avaliação de Desempenho é apresentado aos gestores da SMSA

Para facilitar a identificação de competências dos servidores
municipais, empregá-las da maneira mais adequada, e, assim,
contribuir nos processos de melhoria da prestação serviços
ofertados à população, a PBH reestruturou a metodologia
usada para gestão do desempenho do funcionalismo municipal. O novo modelo de Avaliação de Desempenho por Competências foi apresentado pela representante da Sugesp, Adriana Cantarino, na quarta, 26/6, aos gestores do Nível Central e
Regional da SMSA. A mudança na avaliação pretende reforçar
os potenciais de cada servidor e identificar as lacunas de competências para superá-las e desenvolvê-las.
De acordo com Adriana, uma das principais mudanças é a
eliminação de notas. Antes, elas eram usadas como um dos
requisitos para a progressão por merecimento. Agora, foi disponibilizada uma escala de conceitos que traduzem o grau
de desenvolvimento de uma competência. “Acreditamos que
essa mudança vai garantir a obtenção de um diagnóstico fidedigno sobre as competências que precisam ser desenvolvidas em cada servidor ou empregado público. Mas ninguém
precisa se preocupar com essa mudança, pois todos continuarão a ter a progressão por merecimento desde que cumpra
o requisito temporal de 1.095 dias de efetivo exercício e tenha sido avaliado nesses 3 anos”, explicou Adriana.
A nova gestão de desempenho será totalmente on-line, eliminando impressões e papéis. Outra mudança é que, agora,
haverá a autoavaliação e a avaliação do gestor, sem necessidade de análises de pares. Na SMSA serão avaliados todos
os servidores efetivos, comissionados e celetistas – ACEs e
ACSs. A avalição da SMSA está prevista para dezembro.

Feira da Saúde movimenta a Vila Calafate

Um dia de cuidados com a saúde para aumentar o vínculo com os
moradores da Vila Calafate. Na quarta, 26/6, os trabalhadores do
Centro de Saúde Noraldino de Lima, na Regional Oeste ofertaram vários serviços aos usuários na Igreja Assembleia de Deus. Os moradores da Vila puderam aferir a pressão, medir glicemia, realizar testes
rápidos, além de passar por avaliação bucal e com fonoaudiólogo.
Quem passou pela Feira da Saúde também recebeu orientações de
combate ao Aedes aegypti e febre maculosa. Cerca de 80 pessoas
participaram do evento. “Momentos como esse geram uma relação
de confiança entre comunidade e servidores. Assim, podemos alcançar melhores respostas da população quanto aos cuidados individuais e coletivos”, destacou a gerente da unidade, Mariane Parrela.

Campanha do agasalho

Você já fez sua doação? Então corra que ainda dá tempo. Separe
roupas, meias, cachecóis, gorros e cobertores em bom estado e
conforte os corações dos 90 moradores do Lar dos Idosos São José
Operário. Em abril deste ano, a instituição foi atingida por um incêndio. Uma pessoa morreu.
Entregue sua doação na recepção da SMSA e em uma das nove
regionais até sexta, 5/7.

Conscientização e cultura
para os eventos de BH

O SUS-BH vai participar de eventos culturais de grande público
neste mês de julho. No dia 14, será realizada a Parada do Orgulho
LGBT, com a instalação do Labirinto das Sensações e atrações do
Mobiliza SUS. Tudo com o objetivo de levar as mensagens de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Durante
a Virada Cultural, no dia 20, novas atuações do grupo Mobiliza
SUS, com a Banda SUScesso, contação de histórias e esquetes
teatrais. Os multiplicadores do BH de Mãos Dadas contra a Aids
também vão levar a conscientização para o público e farão distribuição de preservativos durante a Virada Cultural, entre shows e
performances da programação.
Além das participações culturais e de conscientização, os profissionais do SAMU e rede de urgência se preparam para garantir a
tranquilidade e segurança em relação a eventuais agravos durante essas programações que prometem reunir grande público na
capital. A subsecretária de Assistência à Saúde, Taciana Malheiros, coordena a atuação dos profissionais da saúde em reuniões
com os representantes da organização dos eventos, como Belotur, Fundação de Cultura e Subsecretaria Municipal de Assistência
Social, para que tudo ocorra de forma organizada e competente.

Afeto para enfrentar a violência
contra idosos

O Centro de Saúde Santa Rita, na Regional centro-Sul, promoveu
uma ação de conscientização para encerrar o mês de Combate
à Violência Contra a Pessoa Idosa. Na sexta, 28/6, servidores da
unidade, em parceria com a Confraria de Poetas e com os Mascotes da Guarda Municipal, fizeram um alerta sobre o tema aos
usuários do centro de saúde. Durante a ação, as pessoas eram
convidadas a dar um abraço e ganhavam um livro em troca. Cerca
de 50 obras foram distribuídas.

Consciência e rotina para
manter a saúde bucal

O educar não acontece sem cuidado, sem vínculo ou sem a preocupação com o outro. Baseada nessa premissa, a técnica de saúde bucal, Marilene de Oliveira, do Centro de Saúde Santa Inês,
na Regional Leste, realizou no dia 17/6, ação na Escola Estadual
Marechal Deodoro da Fonseca. O trabalho de promoção à saúde
envolveu cerca de 180 crianças, com idades entre 6 e 11 anos.
Na oportunidade, Marilene, apresentou o personagem Bocão e
falou sobre a importância da formação de hábitos saudáveis de higiene bucal. A coordenadora de Saúde Bucal da SMSA, Camila Mundim,
ressalta que essa consciência deve ser estimulada desde o nascimento. “Por meio de hábitos rotineiros e sistemáticos, os pais devem ensinar a criança que a escovação, bem como o uso do fio dental, fazem
parte de sua vida, ainda que só mais tarde ela tenha condições de
construir o conceito propriamente dito”, explicou Camila.
O Bocão e a escova usados na apresentação foram produzidos pela ACS,
Wine Gonçalves. Os materiais para a confecção das peças são recicláveis.

Resultado do concurso de frases da CIPA

Os colaboradores da ArteBrilho do Nível Central, Júlio César (GECOMP) e Rosimeire Aparecida de Oliveira (TFD), foram os vencedores do concurso de frases sobre Segurança do Trabalho. Júlio
conquistou o 1º lugar com a frase: “Qualidade de vida também
é trabalhar com segurança”. Já Rosimeire ficou em 2º com: “Respeitar a vida. Adotar atitudes e ter muita responsabilidade no
convívio com as pessoas”.
A equipe da CIPA ArteBrilho do Nível Central parabeniza os vencedores e agradece a participação de todos.

Até o dia 5/7 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para
gerente do Centro de Saúde Ouro Preto. Os interessados devem
levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às
12h, e das 13h às 17h.
Entre os dias 4 e 12/7 estarão abertas as inscrições para seleções
de vagas para gerente do Centro de Saúde Jardim Felicidade e
GAERE Norte. Os interessados devem levar a documentação à
DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Entre os dias 5 e 11/7 estarão abertas as inscrições para seleção
de vaga para gerente do CERSAM-AD Pampulha/Noroeste. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível
Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
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