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SMSA comemora Dia Mundial da Saúde

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Atividade física, educação em saúde, vida saudável. O Dia 
Mundial da Saúde, no último domingo, 7/4, foi comemo-
rado com diversas atividades dentro da programação BH é 
da Gente – Avenida Silva Lobo, na Região Oeste da capital.

Os participantes fizeram aula de Lian Gong e Academia da Cidade, 
além de receber informações sobre promoção da saúde, alimen-
tação saudável, diabetes, tabagismo, tuberculose e hanseníase.

O evento foi uma parceria entre a SMSA, a Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer e o Centro Universitário Newton Pai-
va. “Comemorar o dia da saúde para nós é muito importante. 
A Secretaria Municipal de Saúde tem a proposta de sempre for-
talecer as ações de promoção à saúde. A oferta do Lian Gong 
é um exemplo disso, presente nas praças e centros de saúde. 
Queremos construir a cultura da saúde e não da doença”, con-
vidou a subsecretária de atenção à saúde, Taciana Malheiros.

A aposentada Maria do Rosário Nascimento aproveitou a 
oportunidade. “Frequento a Academia da Cidade Milioná-
rios e vou no mínimo três vezes por semana. Estou lá há 
oito anos e com isso já controlei minha diabetes”, conta    

No Mineirão

Corações à prova! No fim de semana, 100 servidores da SMSA 
puderam torcer e comemorar a vitória de Atlético e do Cruzeiro 
no gigante da Pampulha. Quase 1.000 trabalhadores da saúde, 
entre servidores e conselheiros de todas as regionais, participa-
ram da promoção para assistirem às partidas.

Confira, em anexo, as fotos das ações.

Ações de promoção à saúde 
no Nível Central

Gestores da SMSA apresentam ações 
desenvolvidas para a Regional Noroeste

Campanha de Vacinação contra influenza

Você conhece o trabalho da EMAP?

Começou hoje, 10/4, a Campanha de Vacinação contra influenza. 
A vacina estará disponível nos 152 Centros de Saúde de Belo Hori-
zonte. Este ano a população da capital a ser vacinada é de aproxi-
madamente 870.440 pessoas e a meta é atingir 90% de cobertura 
vacinal. A campanha vai até o dia 31/05. Para reforçar a equipe, 
foram contratados 43 enfermeiros e 157 técnicos de enfermagem.

Este ano, o público-alvo da campanha, definido pelo Ministé-
rio da Saúde, é a população acima de 60 anos, crianças de 6 
meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhado-
res da área da saúde, professores de escolas públicas e priva-
das, portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, popula-
ção privada de liberdade, funcionários do sistema prisional 
e povos indígenas. Durante a campanha também será feita 
atualização das vacinas pendentes de crianças e gestantes.
 
Este ano, até o dia 04/04, foram confirmados oito casos de 
influenza em Belo Horizonte. Sendo sete por influenza A 
(H1N1) e um por influenza B.  Foi registrado um óbito por 
influenza em 2019. Trata-se de residente da capital.

Capacitação

Cerca de 304 enfermeiros e técnicos de enfermagem das uni-
dades básicas de saúde passaram por um treinamento entre 
fevereiro e abril deste ano. A capacitação, realizada pela Ge-
rência de Educação em Saúde, contou com treinamentos prá-
ticos e aulas expositivas para os profissionais das 9 regionais.

Os profissionais receberam orientações sobre o calendário 
vacinal, técnicas de administração de imunobiológicos e orga-
nização da sala de vacina, garantindo a segurança do paciente 
e proporcionando melhorias no atendimento ao usuário.

A Equipe Multiprofissional de Apoio à gestante e puér-
pera em situação de vulnerabilidade (EMAP-GPV) foi im-
plantada há um ano pela SMSA. Esse projeto tem sido 
estratégia indispensável para acolher e vincular precoce-
mente mulheres e bebês em situação de vulnerabilidade 
com a rede SUS/SUAS-BH e demais equipamentos, con-
siderando as particularidades do seu contexto de vida. 
A EMAP tem prestado um importante trabalho no aten-
dimento às usuárias com esse perfil. No ano passado, 
a equipe atendeu cerca de 164 mulheres (gestantes ou 
puérperas). Após intensa articulação intersetorial, com 
elaboração de planos terapêuticos singulares, a maioria 
dos casos teve desfecho esperado: alta do bebê acom-
panhada pela mãe. Para mais detalhes sobre atuação da 
equipe, acesse o Boletim da Coordenação Perinatal em 
anexo.

Unidade de saúde na comunidade 
Dandara passa por reforma

Regionais promovem ações 
de combate à dengue

Com o período chuvoso e a possibilidade do aumento da 
incidência do mosquito Aedes aegypti, as ações de com-
bate se intensificam pela cidade. Até o momento, já fo-
ram confirmados mais de 2 mil casos de dengue e 6 de 
chikungunya em Belo Horizonte. Só este ano, cerca de 62 
mil imóveis receberam aplicação de UBV pelos agentes 
de combate a endemias da SMSA.

Confira, em anexo, as ações de combate à dengue nas 
Regionais

Médicos são capacitados para 
o Regula+Brasil

Cerca de 40 gerentes de unidades de saúde da Regional 
Noroeste receberam na quarta, 3/04, o secretário muni-
cipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e a subsecretária 
de atenção à saúde, Taciana Malheiros. O encontro foi re-
alizado na sede do distrito. Na abertura da reunião para 
apresentar as ações voltadas para a Noroeste, o secretário 
Jackson falou sobre as perspectivas financeiras para este 
ano e ressaltou que os esforços serão para manter o bom 
funcionamento do que já existe. O secretário destacou 
ainda os bons resultados do programa “Menos Espera, 
Mais Saúde” depois de 1 ano de implantação na UPA HOB.

As demandas do distrito foram divididas em 6 eixos: 
atenção primária à saúde, rede complementar, seguran-
ça nas unidades, recursos humanos, tecnologia, obras e 
infraestrutura. A subsecretária Taciana mostrou que no 
ano passado foram concluídas 10 reformas em unidades 
de saúde da Noroeste. Há 8 obras em andamento e ou-
tras 10 devem ser iniciadas ainda este ano. Taciana falou 
também sobre a ampliação do Patrulha SUS, com o incre-
mento de 40 motocicletas e 80 homens da Guarda Mu-
nicipal para reforçar a segurança nos centros de saúde. 

A informatização dos processos para a contratação de 
profissionais chamou a atenção da gerente da URS Padre 
Eustáquio. Magda Ladeira. Para ela, são resultados que 
refletem a postura de quem está no comando. “É uma 
escuta ativa. Não é só falar de problemas, mas perceber 
os caminhos e as possíveis soluções. A gente vê que os 
gestores estão acompanhando nossos processos, mesmo 
não estando diariamente ao nosso lado”, afirmou Magda.

Segundo a gerente do Centro de Saúde Dom Cabral, Silvana 
Andrade, outros projetos têm ganhado muito com esses en-
contros. “A Gestão do Cuidado no Território na nossa unidade, 
por exemplo, tem tido mudanças significativas de processos 
a partir dessa aproximação com o Nível Central. Diminui a di-
cotomia e traz benefícios para os dois lados”, afirmou Silvana.

Dentro das comemorações do Dia Mundial da Saúde, no Nível 
Central, quarenta e dois servidores se inscreveram para con-
correr a uma avaliação física. Na segunda, 8/4, 10 trabalhado-
res receberam o diagnóstico das condições de saúde. Na con-
sulta, com a educadora física e integrante do Movimenta PBH 
SUS, Aline Oleto, e com a enfermeira da coordenação adulto 
idoso, Danielle Cunha, foi possível aferir a pressão arterial, 
medir as circunferências corporais e o percentual de gordura, 
além de medir a glicose. Também foi aplicado o questionário 
Findrisk, que avalia o risco de diabetes pelos próximos 10 anos. 
A gerente de esterilização de animais, Aline Bezerra, aprovou 
a iniciativa. “Ações como essa nos chamam a atenção para o 
autocuidado. Ficamos tão concentrados no trabalho que nem 
nos lembramos de pensar na nossa saúde”, contou Aline.

Na sexta, 5/4, a educadora Aline Oleto passou pelos andares do 
Nível Central para oferecer a ginástica laboral. Com interven-
ções curtas, de 10 a 15 minutos, Aline aplicou técnicas de alon-
gamento, respiração, percepção corporal, reeducação postural 
e compensação dos músculos. Entre os benefícios da ginástica 
laboral, destacam-se a melhora do sistema cardíaco, respiratório 
e aumento da consciência corporal. A atividade previne doenças 
ocupacionais, minimiza a fadiga, o esgotamento e a monotonia.
 
Confira, em anexo, as fotos das ações.

          Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Nova York. Os interessados 
têm até o dia 12/4 para levar a documentação à DIEP, 7º 
andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

        Até o dia 17/4 estarão abertas as inscrições para 
seleção de vaga para gerente da UPA Barreiro. Os inte-
ressados 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 disponí-
vel AQUI

       A servidora, Alessandra Damasceno Porto, BM 
76.411-X, foi selecionada para assumir a gerência da 
Central de Esterilização – Oeste. Como reserva técnica foi 
classificada a servidora Marcela Abadia Alves de Resen-
de, BM: 104.366-6.

Para oferecer mais conforto e qualidade aos cidadãos atendidos no  
Centro de Saúde Trevo/unidade Dandara, o complexo estruturado 
em 13 contêineres será totalmente trocado.  As melhorias chegam 
pouco mais de um ano da abertura da unidade de saúde na Regional 
Pampulha. Os novos modelos, que serão instalados, têm 20 metros 
quadrados e são climatizados. Haverá, também, melhoria na infra-
estrutura:  quatro consultórios contarão com banheiros e todos os 
vestiários serão equipados com chuveiros. A parte elétrica, hidráuli-
ca e sanitária passará por modernizações.  Além dessas mudanças, o 
terreno onde ficam os contêineres está sendo pavimentado.

As obras serão realizadas durante o mês de abril. Neste perío-
do, os médicos atenderão por demanda espontânea. Apenas as 
consultas de pré-natal são atendidas com agendamento prévio. 
Nos dias 15 e 16 de abril, a unidade estará totalmente fechada 
e quem precisar de atendimento, deve se encaminhar à sede do 
Centro de Saúde Trevo (Rua Simplício Moreira, 1.144, Trevo).

Atualmente, a unidade que atende à comunidade Dandara tem 
cerca de 4.500 pessoas vinculadas a duas Equipes de Saúde da 
Família. Essas equipes são formadas por médico, enfermeiro e 
técnico de enfermagem. A unidade da comunidade Dandara con-
ta ainda com a equipe do NASF, com psicólogo, nutricionista, fi-
sioterapeuta, educador físico e fonoaudiólogo, assistente social e 
psicólogo da equipe básica de saúde mental, além de médico de 
apoio. São realizados, em média, 1.400 atendimentos por mês.

Dentro do expansão do processo da teleconsultoria do 
Regula + Brasil para todos os centros de saúde da capital, 
foi realizada uma capacitação, entre os dias 26 e 29/3. 
Foram 16 encontros entre 440 médicos da rede, a coor-
denação e os médicos teleconsultores do projeto.

Nas reuniões, realizadas nas 9 regionais, foram apresen-
tados os protocolos de Reumatologia Adulto e Neurologia 
Adulto e realizado o alinhamento dos processos de regu-
lação. Também foram apresentados os protocolos assis-
tenciais e discutidos os processos de trabalho e dos siste-
mas que envolvem a Regulação Assistencial. Desta forma, 
foi possível aprimorar os fluxos e as condutas para, cada 
vez mais, garantir a integralidade do cuidado aos usuários.

O Projeto Regula+Brasil é uma iniciativa do Ministério da 
Saúde, em parceria com Hospital Sírio Libanês, e tem como 
objetivo reduzir a fila e o tempo de espera, além de forta-
lecer e qualificar o atendimento na Atenção Primária. Em 
Belo Horizonte, o Regula+Brasil foi implantado em 2018, 
de forma piloto em três regionais. Em outubro no Barreiro, 
com reumatologia adulto, e em dezembro na Pampulha e 
parte de Venda Nova, com a neurologia adulto.


