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Gestão da informação nos sistemas 
SISREDE RH e CNES

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Diretores, gerentes e coordenadores do Nível Central, além 
de diretores regionais, gerentes de GAEREs e assessorias de RH 
dos distritos participaram na quinta, 21/3, de uma capacitação 
sobre os fluxos da gestão de informação dos cadastros no SIS-
REDE RH e no CNES. O treinamento foi realizado no auditório da 
SMSA pelas equipes do GIS/ASPLAN, DIAS, GECAV, DIEP e ASTIS.
 
A falta e inconsistência de dados nos sistemas SISREDE 
RH e CNES, como quantidade de profissionais, assisten-
ciais ou de apoio, vinculação de equipes e alocação correta  
nos serviços das unidades,  estrutura física e equipamentos, 
além dos atrasos, têm impedido o preenchimento adequado 
do CNES, sistema consultado pelo Ministério da Saúde para 
fins de repasse financeiro. De acordo com o diagnóstico reali-
zado pelas equipes que coordenaram o treinamento, a SMSA 
deixa de receber, conforme exemplos apresentados, cerca de 
R$2,6 milhões em repasses por ano do Ministério da Saúde. 
“Pequenas desatualizações causam a perda de recursos impor-
tantes para nós. Em um momento difícil como este, com a falta 
de repasses do governo estadual, precisamos aprimorar os pro-
cessos de trabalho para ampliar nossa receita e continuar in-
vestindo na saúde”, explicou a presidente do GIS, Jomara Alves.
 
Na capacitação houve o alinhamento das responsabilidades 
nos processos de atualização dos dois cadastros. A partir de 
agora, só o Nível Central vai alimentar o CNES, com base nas 
informações do SISREDE RH validadas pelas regionais e atu-
alizadas pelas unidades de saúde. Foram esclarecidas dú-
vidas sobre o preenchimento do sistema e o cronograma.
  
Desde segunda-feira, 25/3, a capacitação tem sido realizada 
com os gerentes das unidades de saúde e os gestores de cada 
regional. Nessa rodada, o foco tem sido o preenchimento cor-
reto dos dados, com destaque para os prazos estabelecidos.

Diversas atividades, alegria e muita animação marcaram 
as comemorações dos 10 anos de criação das Academias 
da Cidade Jardim Belmonte e Ribeiro de Abreu, na Re-
gional Nordeste, no dia 19/3. O evento, que reuniu mais 
de 200 pessoas, foi realizado durante toda a manhã, no 
Parque Escola Jardim Belmonte. Os integrantes das Aca-
demias São Marcos e Paulo VI também participaram da 
festa, além dos educadores físicos envolvidos e diversos 
profissionais da Diretoria Regional de Saúde Nordeste.

Os usuários participaram de atividades de promoção à 
saúde, como Lian Gong, aula com profissionais de Edu-
cação Física, ginástica facial, dança sênior e assistiram à 
apresentação teatral com os Agentes Comunitários de 
Saúde do Centro de Saúde Olavo Albino. A conscientiza-
ção também ganhou espaço com ações de combate ao 
mosquito da dengue e aos escorpiões, com equipe de 
zoonoses. Também foram disponibilizadas oficinas de ar-
tesanato, com monitores do projeto Arte da Saúde, e um 
bate-papo sobre alimentação saudável e cuidados com a 
medicação, com nutricionista e farmacêutica.

Para Érika Santiago, Referência Técnica do Núcleo Am-
pliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF) e 
Academias da Cidade Nordeste, a iniciativa faz parte da 
política de saúde do município e o trabalho desenvolvido 
pelas Academias da Cidade é muito importante para os 
usuários. “São inúmeros os benefícios para a promoção 
da saúde, prevenção e controle de doenças crônicas não 
transmissíveis, como hipertensão e diabetes, além de 
possibilitar o convívio social, a interação e o autocuida-
do”, disse.

“Nesse serviço, encontrei bem-estar, convívio social e 
criei vínculos, agora não sinto mais solidão”, contou a 
praticante Isleide Figueiredo Viana, 40, moradora do 
bairro Ouro Minas.

Academias da Cidade Jardim Belmonte e 
Ribeiro de Abreu comemoram aniversário

Informação e conhecimento no 
combate à tuberculose

Ação Integra Pop Rua leva 
caravana de serviços às mulheres 

Muitos esclarecimentos, palestras e até um teatro. Es-
sas foram algumas das ações desenvolvidas pelo Cen-
tro de Saúde Piratininga, na Regional Venda Nova, para 
alertar trabalhadores e usuários quanto aos riscos da 
tuberculose. No dia 24/3 foi celebrado o Dia Mundial 
de Combate à doença. Entre 11 e 22/3, a unidade se 
mobilizou para orientar e informar sobres os riscos, sin-
tomas e tratamento da tuberculose. Ao todo, nos 10 
dias de ações, participaram cerca de 35 servidores e 
350 usuários do centro de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017 foram 
notificados 73 mil novos casos de tuberculose no Bra-
sil, levando cerca de 4,6 mil pessoas ao óbito. Só em 
Belo Horizonte, foram registrados 1.007 casos. Um dos 
entraves para eliminar a doença é o abandono do tra-
tamento, principalmente em função da quantidade de 
comprimidos e da longa duração, em torno de 6 meses.

A tuberculose é uma doença grave, porém curável em 
praticamente 100% dos casos novos. Basta usar a medi-
cação adequada distribuída pela Rede SUS.

Reunião de educadores físicos da Leste

Cuidados com a saúde e ações para promover o empodera-
mento, a cidadania e a afetividade. Para comemorar o mês 
da mulher, a SMSA promoveu na terça-feira, 26/03, a “Ação 
Integra Mulher”, como uma rodada especial do Ação Inte-
gra Pop Rua. Na quarta edição do evento, realizado no Centro 
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), foram realiza-
dos cerca de 350 atendimentos.  A iniciativa buscou ampliar 
o acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade aos 
serviços públicos, além de fortalecer o vínculo com a Rede 
SUS. “Essa iniciativa traz à tona o direito de todas as mulhe-
res ao acesso à saúde, orientações jurídicas, a importância 
do cuidado com o corpo na sua integralidade. É justamente 
para mostrar a essas pessoas que estão em situação de rua a 
possibilidade desse acolhimento e da dignidade”, disse a sub-
secretária municipal de atenção à saúde, Taciana Malheiros.

Os cômodos do CIAM foram divididos em sessões. Nas diversas 
salas, as mulheres puderam realizar testes rápidos para Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis, receber orientações sobre 
saúde bucal e jurídica, participar de rodas de conversa e dinâ-
mica sobre saúde sexual e reprodutiva. No salão de beleza, elas 
puderam fazer as unhas, cortar e escovar os cabelos. Depois de 
passar pela avaliação odontológica, Ludmila Fagundes, de 35 
anos, foi para o varal de bijuterias. ”Quero brinco, pulseira e 
colar. Está tudo tão bonito que é difícil escolher”, disse.

Durante o “Ação Integra Mulher” foram entregues kits de 
doações contendo roupas e material de higiene pessoal, como 
absorventes, esmaltes, toalhas, sutiãs, calcinhas e sabonetes. 
Depois de tomar banho e almoçar, Edna Almeida se sentiu re-
novada. “Foi bom demais. Eu estava mesmo precisando de me 
cuidar”, contou. O grupo de teatro Diversas, do CIAM, apre-
sentou a peça “Do lixo ao luxo” sobre a violência doméstica. “A 
mulher em situação de vulnerabilidade precisa de um olhar di-
ferenciado, precisa de acolhimento e de informação. Eventos 
como esse valorizam e dão protagonismo a essas mulheres”, 
afirmou a diretora de assistência à saúde Renata Mascarenhas.

A ação foi uma parceria entre as secretarias de saúde, as-
sistência social, segurança alimentar e cidadania, segurança 
e prevenção, integrantes do Comitê da Política Municipal 
para a População em Situação de Rua, Defensoria Pública, 
Benvinda-Diretoria de Política para Mulheres, entre outros.

Veja, em anexo, as fotos da ação.

A equipe de educadores físicos das sete Academias da 
Cidade da Regional Leste se reúne a cada dois meses 
com o objetivo de trocar experiências e alinhar proces-
sos de trabalho entre os trabalhadores. Cada reunião 
é realizada em uma das Academias do distrito. Em feve-
reiro, o encontro foi na Academia Paraíso e contou com 
a participação de 15 pessoas, entre educadores físicos e 
Referências Técnicas das Academias da Cidade e do NASF. 
Na ocasião foi feita uma apresentação sobre primeiros 
socorros pela enfermeira Gabriela Vargas (PSE). O encon-
tro serviu também para o alinhamento de fluxos, infor-
mes e apresentação de experiências exitosas pelos edu-
cadores físicos da unidade anfitriã. Essas reuniões têm 
sido produtivas para a disseminação do conhecimento.

Belo Horizonte registra redução de 
mortes por acidentes de trânsito

A Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemio-
lógica recebeu nesta terça-feira, 26/03, representantes 
do Ministério da Saúde, BHTrans, Guarda Municipal e 
Polícia Militar para a apresentação dos relatórios do Pro-
jeto Vida no Trânsito, referentes aos anos de 2016 e 2017. 
Os dados mostram uma redução de 32,8% de acidentes 
fatais entre 2012 e 2017. Também houve uma redução 
de 22,6% dos acidentes graves, no mesmo período. O 
atropelamento continua sendo a principal fatalidade, 
mas também registrou uma queda nas ocorrências, de 
127 mortes em 2012, para 72 em 2017. “Os resultados 
positivos podem ser atribuídos a um conjunto de esforços 
das diversas áreas envolvidas. Entre eles, estão as inter-
venções de trânsito feitas em alguns corretores da cidade, 
como na área hospitalar e campanhas como “Pedestre eu 
Respeito”, quando há uma maior sensibilização da popula-
ção sobre os riscos de acidentes”, avaliou Lúcia Paixão, Di-
retora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica.

Durante a reunião, a equipe fez a avaliação dos resul-
tados e ponderou as metas e diretrizes para o ano de 
2019. A expectativa é de que novas estratégias sejam lan-
çadas em 2019, como a ampliação de Blitz da Lei Seca, pela 
Polícia Militar e outras intervenções de mobilização social 
em diversos pontos da cidade. Por ser um projeto interse-
torial, o Vida no Trânsito está contemplado no Contrato de 
Metas da PBH. O objetivo é sensibilizar a população em re-
lação ao comportamento de risco e reduzir as ocorrências 
graves e mortes por acidentes de trânsito. Atualmente essa 
é uma das principais causas externas de morte no país, 
sendo responsável por um grande número de internações 
hospitalares, gerando altos custos ao poder público. 

     A partir de amanhã, 28/3, estarão abertas as inscri-
ções para seleção de vaga para gerente do Centro de 
Saúde Santa Amélia. Os interessados têm até o dia 8/4 
para levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Cen-
tral, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

       A partir do dia 29/3 estarão abertas as inscrições para 
seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Nossa 
Senhora de Fátima. Os interessados tem até o dia 8/4 
para levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Cen-
tral, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis 
AQUI!


