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O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado em 12/5. A 
data faz referência ao nascimento de Florence Nigh� ngale, consi-
derada a mãe da enfermagem moderna. A enfermagem é respon-
sável pelo bem-estar do paciente por meio do acompanhamento 
do quadro clínico e execução dos tratamentos prescritos. Também 
oferece orientação sobre prevenção de doenças e manutenção da 
saúde e conforto à família.

Aos 5.676 enfermeiros, técnicos e auxiliares da Rede SUS-BH, que 
acompanham e observam o paciente em todo o processo de re-
estabelecimento, o nosso reconhecimento por esse dia e trabalho 
tão importantes.

Veja, em anexo, como foram as comemorações em algumas uni-
dades de saúde das Regionais.

Os dois contêineres do Centro de Saúde Marivanda Baleeiro, na 
Regional Nordeste, foram subs� tuídos essa semana. Os novos 
modelos são mais modernos e clima� zados e um deles conta 
com banheiro. Com isso, os atendimentos ginecológicos serão 
realizados com mais conforto e comodidade, tanto para usuários 
como para os trabalhadores.

Prefeitura e CMSBH realizam 15ª 
Conferência Municipal de Saúde

Mais comodidade no Centro de Saúde 
Marivanda Baleeiro

Tem início hoje, 22/05, a 15ª Conferência Municipal de Saú-
de, com o tema: Democracia e Saúde. Durante três dias, 
de 22 a 24/5, gestores, trabalhadores e usuários do SUS 
discutem ações para melhoria da saúde pública e debatem 
propostas para os planos estadual e nacional de saúde. A 
expecta� va é que 1.300 pessoas par� cipem do evento.

A Conferência é promovida pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da SMSA  e Conselho Municipal de Saú-
de de Belo Horizonte. A abertura do evento será realizada 
hoje, às 19h30,  no Clube Labareda, com a presença do se-
cretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, au-
toridades e representantes que atuam na área da saúde.

Os temas que serão discu� dos no evento foram deba� -
dos, inicialmente, em cada centro de saúde de Belo Hori-
zonte, por meio de Conferências Locais e, na sequência, 
em nove Conferências Distritais, que contaram com a 
par� cipação de cerca de 12 mil pessoas. Cada unidade 
defi niu suas propostas, dentro dos eixos: Saúde como 
direito, Consolidação do SUS e Financiamento adequado 
do SUS. Também foram eleitos delegados que irão par� -
cipar da Conferência Municipal. 

Mais de 2.500 pessoas comemoraram o Dia Nacional da 
Luta An� manicomial, na sexta, 17/5. A marcha, que se-
guiu da Praça da Liberdade até a Praça da Estação, reuniu 
usuários, familiares e trabalhadores dos serviços de saúde 
mental de Belo Horizonte, Região Metropolitana. O even-
to celebrou o 18 de Maio e foi organizado pelo Fórum Mi-
neiro de Saúde Mental e a Associação dos Usuários dos 
Serviços de Saúde Mental de MG, com o apoio da SMSA.
 
Embalados pelo samba-enredo “A revolução é preta e virá 
pelo ventre”, a tarde fi cou animada e colorida, com cinco alas 
entoando o desejo pelo não retrocesso. Para os usuários pre-
sentes, a data tem um signifi cado todo especial. Sílvia Ferreira 
é usuária do Centro de Referência em Saúde Mental – Pampu-
lha há 14 anos. Para ela, o desfi le tem o papel de desconstruir 
a lógica manicomial. “Com isso, é possível desmontar precon-
ceitos, prisões, es� gmas e a gente tenta mostrar para as pes-
soas que o louco faz parte da sociedade”, disse.
 
O coordenador de Saúde Mental da SMSA, Fernando Si-
queira, esteve no desfi le e reafi rmou que Belo Horizonte 
con� nua com sua polí� ca de saúde mental alinhada à refor-
ma psiquiátrica e à luta an� manicomial, no sen� do de sem-
pre proporcionar aos usuários um tratamento com qualidade 
e respeitar os direitos de cada um. “Esse 18 de maio repre-
senta em sua plenitude a defesa dos direitos dos usuários 
portadores de sofrimento mental, da reforma psiquiátrica e 
da luta an� manicomial. Ele representa a grande comemora-
ção do tratamento em liberdade, do tratamento territoriali-
zado e do tratamento onde os direitos desses usuários são 
respeitados, sem que haja segregação”, completou.
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Academia da Cidade Paraíso 
comemora aniversário

A Academia da Cidade Paraíso, na Regional Leste, com-
pletou 6 anos de funcionamento, no dia 15/5. Com rit-
mos dos anos 60, 70 e 80, as a� vidades reuniram 115 
alunos em uma programação especial, com direito à 
dança, música ao vivo, decoração temá� ca e bolo.
Para Lina Silva, aluna desde o início da Academia Para-
íso, há muito orgulho e garra em fazer parte desta his-
tória.  “Precisava desta academia para ter o vigor que 
tenho hoje. Sinto muito bem de estar aqui. Esta festa 
é uma coisa maravilhosa! Os professores têm todo ca-
rinho conosco, todo amor. Hoje me sinto feliz, felicíssi-
ma”, refl e� u Lina, perto de completar 85 anos.

A Academia da Cidade Paraíso possui hoje 230 alunos 
matriculados, sendo também campo da Residência 
Mul� profi ssional.

Parabéns, profissionais de enfermagem 
da Rede SUS-BH!

Atualmente, em Belo Horizonte há 21 unidades coletoras de leite 
humano que integram o Projeto Mama Bebê. A mulher que tem 
interesse em doar leite deve procurar a unidade mais próxima. Ela 
vai receber um kit contendo pote de vidro esterilizado, luvas, tou-
ca e máscara. A coleta pode ser feita em casa. O centro de saúde 
de referência agendará a visita para pegar o leite congelado. 

Depois que chegam às unidades coletoras, os potes de leite são 
encaminhados ao posto de coleta da Unidade de Referência Se-
cundária Saudade, Regional Leste, um dos pioneiros do Brasil. Na 
URSS os recipientes passam por uma análise criteriosa. Lá são 
verifi cados o acondicionamento, a temperatura, o aspecto e os 
dados descritos nos fracos. Eles precisam atender aos padrões 
exigidos para, a par� r daí, serem enviados ao banco de leite. 

Por mês, o posto de coleta de leite da Unidade de Referência Se-
cundária Saudade envia cerca de 25 litros de leite para a Mater-
nidade Odete Valadares, hospital referência em banco de leite no 
Estado. Só no ano passado foram enviados, aproximadamente, 
250 litros.

Centros de Saúde que são Unidades de Coleta de Leite Humano
Barreiro: Vila Cemig
Centro-sul: Cafezal, NS Aparecida e Padre Tarcísio
Leste: URS Saudade, Alto Vera Cruz, Boa Vista, Granja de Freitas, 
Paraíso, Pompeia, Novo Horizonte e Taquaril. Vera Cruz e São José 
Operário - em fase de implantação.
Nordeste: Olavo Albino, Cachoeirinha e Vila Maria
Norte: Novo Aarão Reis, Tupi
Pampulha: Trevo 
Venda Nova: Venda Nova, Copacabana, Lagoa

Dia Nacional da Luta Antimanicomial é 
celebrado com desfile

SMSA mantém ações de assistência 
a pacientes com dengue 

Pelo sexto sábado consecu� vo, a SMSA adotou a estraté-
gia de manter o funcionamento dos centros de saúde. No 
sábado, 18/5, a unidade Santa Terezinha, na Pampulha, 
fi cou aberta das 8h às 17h. Foram realizados 83 atendi-
mentos. Número bem abaixo do registrado no dia 11/5, 
quando 150 pessoas procuraram o centro de saúde com 
sintomas da dengue. “Observamos que com a diminuição 
da temperatura, a tendência é iniciar uma redução grada-
� va do número de casos de dengue. Acreditamos que nas 
próximas duas semanas sen� remos essa queda com mais 
clareza. Estamos em con� nuo monitoramento”, afi rmou 
a diretora de Assistência em Saúde, Renata Mascarenhas.

Os 54 militares do Exército que têm atuado no serviço ad-
ministra� vo, realizando cadastros, preenchendo fi chas e 
orientando a população quanto ao fl uxo do atendimento 
nos CADs e UPAs, prorrogaram a parceria e vão prestar 
apoio até o dia 31/5.

Já nos três Centros de Atendimento à Dengue, o movi-
mento foi grande durante o fi m de semana. Foram aten-
didas 833 pessoas, sendo a unidade Venda Nova a mais 
procurada. No sábado, 18/5, foram 192 atendimentos e 
no domingo, 19/5, 183.

Vida nova na Horta Comunitária 
do Nível Central

Beterraba, rúcula, salsinha, cebolinha e alface. Essas foram al-
gumas das mudinhas plantadas na Horta Comunitária, na quin-
ta, 16/5, no pilo� s do Nível Central. Os servidores que já cuidam 
da horta foram os responsáveis pelo plan� o, sob a supervisão da 
técnica da Emater, Elenice Lamounier. A Horta Comunitária da Se-
cretaria Municipal de Saúde é uma parceria entre a Gerência de 
Promoção à Saúde, PRHOAMA e Movimenta PBH/SUS. A meta é 
incen� var, além de uma alimentação saudável, a integração en-
tre os servidores. A horta teve início em outubro do ano passado. 
Nela são cul� vadas, além de hortaliças, plantas medicinais, como 
alecrim, hortelã, líppia alba, capim limão, tansagem, manjericão, 
tomilho, hortelã-pimenta e orégano.

Quem se interessar em par� cipar, pode mandar um e-mail para 
gepsa@pbh.gov.br ou ligar 3277-9035.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

19 de maio - Dia Nacional de 
Doação de Leite Humano

A servidora, Maria Tereza Dias Gibbs, BM: 103894-8, 
foi aprovada para assumir a gerência da Central de Es-
terilização Norte. 

O servidor, Vinícius Dutra Fonseca, BM:106.963-0, foi 
aprovado para assumir a gerência do Centro de Saúde 
Jardim Leblon.

Entre os dias 23 e 5/6 estarão abertas as inscrições para 
seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Paraú-
na. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 
7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

O edital com todas as informações está disponível AQUI


