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A coordenação do NASF-AB e Academias da Cidade e a coordena-
ção de Reabilitação da SMSA promoveram duas grandes ações do 
Projeto Prevenindo Quedas em Idosos, provenientes do Convênio 
757097/2011 com Ministério da Saúde. Nos dias 5, 6 e 7/6, 125 
profissionais do NASF-AB e Academias da Cidade foram capacita-
dos em dança adaptada para idosos. Já no dia 11/6, aproximada-
mente 150 profissionais destas equipes e dos Centros de Reabilita-
ção (CREAB), participaram do Seminário “Prevenindo Quedas em 
Idosos”, no auditório da SMSA. O evento contou com palestras, re-
latos de experiências e mesas redondas sobre este desafio da saú-
de pública. Estudos apontam que 30% dos idosos brasileiros caem 
ao menos 1 vez ao ano, podendo haver graves consequências físi-
cas, funcionais, emocionais e sociais, e até mesmo evolução para 
óbito. As ações provenientes do Convênio tiveram início em 2012. 
A capacitação e o seminário realizados almejam fortalecer as in-
tervenções na Rede SUS-BH. Confira em anexo as fotos do evento. 

A Academia da Cidade Lindeia, na Regional Barreiro, completou 7 
anos de atividades no dia 31/5. Entre as ações propostas, houve 
intervenção a respeito do “Dia Mundial sem Tabaco” e palestra 
do Programa de Educação Previdenciária. O evento contou com 
aproximadamente 120 usuários que, ao final, participaram de 
lanche coletivo com direito a bolo e parabéns.

Prefeito e secretário de Saúde 
visitam obras da nova sede do 
Centro de Saúde Cabana

O prefeito, Alexandre Kalil, e o secretário de Saúde, Jackson 
Machado Pinto, visitaram, na quinta-feira, 13/6, as obras da 
nova sede do Centro de Saúde Cabana, na Regional Oeste. 
Essa é a primeira unidade, entre as que integram o pacote de 
obras de reconstrução de equipamentos de saúde da capital 
por meio de Parceria Público-Privada (PPP), a receber as in-
tervenções. Ao todo serão reconstruídos 40 centros de saúde, 
uma Central de Material Esterilizado e um laboratório.  A obra 
começou em março e o término está previsto para dezembro. 

A nova sede está sendo construída na rua Centro Social, 
536, no bairro Cabana. “São quarenta unidades e essa é 
a primeira. Não é um aumento do número de centros de 
saúde, é a substituição de um equipamento que não tem 
mais condição de funcionar. Uma tecnologia nova e rápida. 
Esse é um lugar que visitei antes de ser prefeito e falei que 
iria construir um centro de saúde, que foi derrubado, inex-
plicavelmente, e hoje a população é muito mal atendida 
em uma casa alugada”, afirmou o prefeito Alexandre Kalil.

O projeto prevê uma unidade com três pavimentos, 17 con-
sultórios, farmácia, sala de odontologia com seis cadeiras para 
atendimento, sala para vacina, sala para coleta de material para 
exames, sala de observação de enfermagem, áreas administra-
tivas e salas para reunião. Além disso, terá áreas com 100% de 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. “Não só 
vamos ganhar com a segurança e o conforto, mas também com 
uma sede moderna e construída de maneira rápida”, avaliou o 
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto

A população atendida pela unidade é de cerca de 20 mil pesso-
as com sete equipes de saúde da família. O investimento para 
todas as obras – 40 Centros de Saúde, laboratório e Central 
de Material Esterilizado – é na ordem de R$ 215 milhões. O 
pagamento terá início somente após a conclusão de todos os 
equipamentos, por se tratar de uma Parceria Público-Privada.

12 de Junho – Mais um dia 
para se conscientizar

Atenção Primária e Rede complementar 
discutem prevenção de quedas em idosos

Até o dia 25/6 estão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente do Centro de Saúde Primeiro de Maio. Os interessa-
dos 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.

SMSA realiza vacinação contra sarampo 
para trabalhadores do setor hoteleiro

Para garantir a proteção contra o sarampo, a SMSA já va-
cinou cerca de 340 trabalhadores de hotéis que estão re-
cebendo seleções e turistas para a Copa América em Belo 
Horizonte. Uma equipe de imunização esteve em hotéis 
das regionais Centro-Sul e Nordeste para vacinar os profis-
sionais que estavam com o esquema vacinal incompleto.

A ação tem como objetivo proteger essa população que 
tem contato com estrangeiros. A vacinação nos hotéis é 
exclusiva para os trabalhadores do setor. A população em 
geral deve procurar um Centro de Saúde para receber a 
imunização. Para a proteção contra o sarampo são neces-
sárias duas doses para quem tem até 29 anos de idade. 
Para maiores de 29 anos é necessária apenas uma dose.

A ação de imunização contra o sarampo já foi realizada em  cin-
co hotéis da capital. Também foram vacinados cerca de 260 mo-
toristas de táxi e de suplementares, em parceria com a BHTrans.

Orientação como forma de prevenção

Para levar conhecimento e conscientização sobre vida sexual sau-
dável à população, o Centro de Saúde São Cristóvão, na Regional 
Noroeste, tem investido em prevenção e promoção à saúde. Den-
tre as atividades, foram realizadas ações educativas na Academia 
da Cidade Mercado da Lagoinha, no dia 5/6. Cerca de 90 pessoas 
interagiram e tiraram dúvidas durante a apresentação.

Já nos dias 11 e 12/6, foram realizadas palestras sobre métodos 
contraceptivos e ISTs para os alunos dos ensinos fundamental e 
médio da Escola Estadual Silviano Brandão. Os estudantes tiveram 
oportunidade de discutir as formas de prevenir a gravidez e de 
como evitar as ISTs, além de um momento para desvendar mitos 
e verdades sobre esse assunto tão importante e ainda considera-
do por muitos como um tabu. As atividades foram coordenadas 
pelos estudantes de medicina da PUC Betim, Frederico Coelho e 
Roberta Franco, que fizeram o internato no centro de saúde entre 
março e junho. Durante esse tempo, eles ficaram sob a supervisão 
das médicas da unidade Mariana Cunha e Gardênia Conceição.

Outra intervenção que tem dado resultado são cartazes informa-
tivos colocados nas cadeiras da sala de espera da unidade. Uma 
oportunidade aos usuários de aprenderem, de forma simples, cui-
dados e orientações sobre saúde sexual. “Acreditamos que inter-
venções de cunho educativo na comunidade do entorno do cen-
tro de saúde são de extrema importância para prevenir doenças 
e para aproximar a população local do sistema de saúde”, disse 
Cristina Alves, gerente da unidade.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Academia da Cidade Lindeia 
comemora aniversário

O Dia dos Namorados, 12/6, foi comemorado com informação e 
muita orientação em unidades de saúde da SMSA. O CTA UAI rea-
lizou uma ação dentro do shopping UAI sobre prevenção das IST’s, 
com a distribuição de preservativos masculinos e femininos, além 
de informar aos trabalhadores do local sobre a existência do servi-
ço de saúde. Cerca de 120 pessoas participaram da ação. A equipe 
da unidade de saúde se mobilizou para entregar doces com men-
sagens aos trabalhadores do shopping. “Ações que extrapolam a 
assistência e buscam a promoção da saúde devem ser estimula-
das e realizadas pelos inúmeros benefícios que trazem para a po-
pulação”, afirmou Helena Lara, gerente adjunta do CTA UAI.

A URS Centro-Sul também realizou uma ação lúdica e muito edu-
cativa sobre sexo seguro no dia 12/6. Cerca de 400 pessoas que 
passaram pela unidade receberam, além de orientação a respeito 
das ISTs, uma guloseima com um preservativo. “O que verificamos 
no nosso serviço é a procura crescente de pessoas com suspeitas 
de infecções sexualmente transmissíveis. As pessoas não estão se 
protegendo e aí precisamos reforçar ações de prevenção às doen-
ças e promoção ao sexo seguro. Isso nos preocupa muito”, relatou 
a gerente do serviço, Simone Carvalho.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas

