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31 de Maio – Dia Mundial sem Tabaco

NÃO DEIXE O TABACO
TIRAR SEU FÔLEGO

ESCOLHA A SAÚDE, NÃO O TABACO

31 DE MAIO: DIA MUNDIAL SEM TABACO #NoTobacco

O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo
o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DNCT), segundo dados da OMS. Para reforçar o alerta e a conscien�zação
sobre os riscos do uso do cigarro, a SMSA promove na sexta,
31/5, uma ação educa�va na portaria da Unidade de Referência Secundária Padre Eustáquio, na Regional Noroeste.
CONVENÇÃO-QUADRO DA OMS
PARA O CONTROLE DO TABACO

Os fumantes poderão fazer testes para avaliar o nível de
dependência, �sica e psicológica, do tabaco. Também será
realizado teste com uso do monoxímetro, um aparelho que
mede o nível de contaminação do pulmão por monóxido
de carbono, além de distribuição de materiais informa�vos
e rodas de conversa nas salas de espera da unidade. O Dia
Mundial sem Tabaco foi criado em 1987. Este ano o tema
escolhido pela OMS para ser trabalhado internacionalmente é Tabaco e Saúde Pulmonar.

Astis apresenta experiência exitosa
em Fórum BI/GEO

Com o obje�vo de apresentar inicia�vas de sucesso e
permi�r a troca de experiências entre servidores da PBH
que u�lizam as ferramentas do business intelligence (BI) e
Geoprocessamento, a Prodabel promoveu um Fórum na
quinta, 23/5. O evento contou com a par�cipação da SMSA,
além de outras secretarias que apresentaram as experiências relevantes com o uso desses instrumentos. A SMSA,
por meio da As�s, expôs o trabalho de geoprocessamento,
em parceria com a PRODABEL, com o �tulo: “Experiência
com Drone no reconhecimento de vetorização dos lotes e
ediﬁcações existentes na Ocupação Terra Nossa”.
A inicia�va foi apresentada por Bruna Riguini e Solange
Abreu, referências técnicas da As�s. De acordo com Bruna, o uso do drone possibilitou agilidade no levantamento de lotes e quadras e deu mais veracidade no diagnós�co do território. “Com isso, foi possível o reconhecimento
dos lotes e das ediﬁcações existentes, fornecendo instrumentos para auxiliar o trabalho de referências técnicas,
equipes de saúde da família, agentes comunitários de
saúde e combate a endemias”, explicou Buna Riguini.

Mais organização no Almoxarifado
Central da Saúde

O Almoxarifado Central vai comemorar 23 anos de funcionamento na próxima terça, 4/6, mas já recebeu um presente especial.
Foram doadas para o local 264 estantes, �po porta-paletes, para
auxiliar na organização e logís�ca do estoque. Elas vão o�mizar o
espaço, além de melhorar os processos operacionais e de trabalho.
O Almoxarifado Central é responsável pelo recebimento, armazenamento, separação, expedição, transporte e entrega dos insumos
e materiais de expediente, como envelopes, canetas, lápis, ﬁtas de
impressora, papel A4, entre outros. Esses materiais são entregues
em, aproximadamente, 341 unidades de saúde. No Almoxarifado
trabalham 57 pessoas para garan�r um atendimento eﬁciente e ágil.

Doula: suporte e encorajamento
Você sabia? Atualmente, cerca de 50 doulas prestam seus serviços
voluntariamente nas sete maternidades da rede SUS-BH: Hospital das Clínicas/UFMG, Santa Casa, Maternidade Odete Valadares, Maternidade Soﬁa Feldman, Hospital Metropolitano Odilon
Behrens, Hospital Júlia Kubitschek e Hospital Risoleta Tolen�no
Neves. Em algumas, as doulas estão presentes em todos os plantões obstétricos. Uma vez por ano a Coordenação Perinatal da
SMSA promove curso de formação de Doulas Comunitárias Voluntárias do SUS-BH. São oferecidas cerca de 40 vagas. A próxima
turma está prevista para outubro de 2019.
Ao longo dos úl�mos anos foram observados resultados muito
sa�sfatórios com a atuação das doulas nas maternidades do município. O apoio emocional proporcionado pela doula, além de humanizar um dos momentos mais importantes da vida da mulher,
é uma ferramenta para a melhoria da qualidade na assistência
obstétrica. A palavra doula vem do grego e signiﬁca “mulher que
serve”, sendo hoje u�lizada para referir-se à mulher sem experiência técnica na área da saúde, que orienta e assiste a nova mãe no
parto e nos cuidados com bebê.
O curso para formação de doulas é gratuito, composto por aulas
teóricas e prá�cas. Qualquer pessoa que se interessa por essa temá�ca, pode se inscrever. Para mais informações sobre o curso e a
atuação das Doulas nas maternidades de Belo Horizonte, leia, em
anexo, o Bole�m da Coordenação Perinatal.

Obras no Nível Central da SMSA

Durante três meses o pilo�s do prédio da SMSA vai passar por
melhorias. As intervenções vão garan�r mais segurança e comodidade aos servidores. O piso já foi re�rado para aplicação de nova
manta e receberá impermeabilização. Um novo reves�mento será
assentado e haverá revitalização dos postes de iluminação. Além
dessas mudanças, o muro em torno do pilo�s também será revisto.
No período das obras a Horta Comunitária ﬁcará instalada no 14º
andar. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

Saúde bucal e autoestima

A equipe de odontologia do Centro de Saúde Padre Eustáquio,
na Regional Nordeste, desenvolveu uma a�vidade de promoção e
educação em saúde com alunos do SENAI, unidade na Vila São Vicente. Foram realizados três encontros no mês de maio com cerca
de 40 estudantes de 16 a 24 anos. A inicia�va, em formato de
oﬁcina, teve como tema: Autoes�ma e mo�vação geram saúde. A
den�sta da unidade, Renata e Silva, falou sobre a importância da
higiene bucal e sobre a necessidade de conscien�zação a respeito
de a�tudes preven�vas, como hábitos saudáveis e cuidados para
manter a boca sadia. E alertou: maus hábitos podem gerar halitose (mau hálito) e impactar nega�vamente nos relacionamentos,
causando o afastamento e o isolamento.

Centro de Saúde Mantiqueiras promove
oficina no mês do trabalhador

Com o obje�vo de informar e orientar sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho e qualiﬁcação proﬁssional,
o Centro de Saúde Man�queiras, na Regional Venda Nova,
ofereceu uma oﬁcina aos usuários da unidade. O evento foi
realizado no CRAS Man�queira, no dia 14/5, em comemoração ao mês do trabalhador. Cerca de 15 pessoas par�ciparam
da ação que contou com a equipe do Nasf, psicólogos, equipe
do SINE BH e assistente social do CRAS.
Houve roda de conversa, orientação sobre perﬁl proﬁssional,
empreendedorismo e como pesquisar concursos públicos.
Os par�cipantes também aprenderam a produzir currículo, a
maneira correta de se apresentar para uma entrevista de emprego, dicas de entrevistas em grupos e como buscar vagas.
A equipe do CRAS apresentou os bene�cios do CadÚnico, um
instrumento do Governo Federal que iden�ﬁca e caracteriza
as famílias de baixa renda, permi�ndo que o governo conheça
melhor a realidade socioeconômica dessa população. O evento foi encerrado com um lanche cole�vo.

Academia da Cidade Boa Vista
celebra o Dia das Mães

Uma comemoração em homenagem às mães mudou a
ro�na da Academia da Cidade Boa Vista, na Regional
Leste. No dia 3/5, o evento, que reuniu cerca de 180
alunos, foi organizado pelas educadoras �sicas, Andréa
Chaves e Sabrina Maia, e contou com a presença do
humorista, Carlos Nunes, e do trompe�sta Medina. Foi
uma manhã de muitos risos e animação. A comemoração terminou com um lanche cole�vo. As mães receberam uma pulseira de presente.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para
gerente adjunto da UPA Barreiro e para gerente do
Centro de Saúde Primeiro de Maio. Os interessados
têm até o dia 31/5 para levar a documentação à DIEP,
7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Termina amanhã, 30/5, o prazo de inscrição para seleção de vaga para gerente da GAERE Nordeste. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar,
Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h
Até o dia 5/6 estão abertas as inscrições para seleção
de vaga para gerente do Centro de Saúde Paraúna. 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:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

