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Experiências de combate ao Aedes da
SMSA serão apresentadas em congressos

Inicia�vas exitosas coordenados pela Diretoria de Zoonoses vão
servir de exemplo para proﬁssionais de todo país no Encontro
Nacional de Projetos Aedes na Mira, em Brasília. O evento acontece durante o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, entre os dias 2 e 5/7. Os trabalhos foram desenvolvidos pelas Regionais Nordeste e Laboratório de Zoonoses.
Foram classiﬁcados: “Estra�ﬁcação de risco como ferramenta
para o desenvolvimento de ações de combate a introdução
da FA urbana em Belo Horizonte – MG”, de Fabiane Brant, “Inves�gação epidemicoambiental em casos de arboviroses”, de
Michelle da Conceição, “Arboviroses nas escolas”, de Paloma
Fonte Boa, da Gerência de Zoonoses Nordeste, e “Projeto de
Intervenção contra a Febre Amarela”, de Maria Júlia Barros,
do setor de Entomologia do Laboratório de Zoonoses.
Além desses, mais um projeto da Diretoria de Zoonoses será
apresentado em outro congresso. O trabalho “A estratégia da
implantação e u�lização de Estações Disseminadoras de Larvicida para o controle do Aedes aegyp� em Belo Horizonte, Minas Gerais” (foto), da servidora, Ana Carolina Lemos, fará parte
do 55º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. O evento será realizado entre os dias 28 e 30/7, na capital.
“Belo Horizonte tem procurado, de forma sistemá�ca, melhorar
a efe�vidade das ações de combate ao Aedes, por meio de metodologias com evidências cien�ﬁcas. Essas experiências contribuem
não só para BH, servem de parâmetro para o Ministério da Saúde e
OPAS quanto à viabilidade de incorporação de novas tecnologias”,
aﬁrmou o subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.

9ª Conferência Estadual de Saúde
discute o fortalecimento do SUS

Com o tema “Democracia e saúde: saúde como direito e
consolidação e ﬁnanciamento do SUS”, teve início ontem,
25/6, a 9ª Conferência Estadual de Saúde. Durante três dias,
cerca de 2 mil pessoas vão debater as propostas para o Plano Estadual de Saúde, que deverá ser executado pelos próximos quatro anos. Para a construção do plano, os municípios
mineiros realizaram, ao longo do ano, suas conferências.
Oportunidades em que foram elaboradas propostas que serão deba�das na Conferência Estadual e eleitos os delegados. Na Conferência Municipal de Belo Horizonte, realizada
em maio, foram eleitos 32 delegados do segmento usuário,
16 do segmento trabalhador e 16 do segmento gestor que
estão representando o município na Conferência Estadual.
A subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros,
par�cipou da cerimônia de abertura, na Serraria Souza
Pinto. Em sua fala, Taciana destacou a luta de todos os
par�cipantes por um SUS cada vez mais forte. “Neste
momento, é muito importante essa união de esforços
na defesa do que a gente acredita, do que a gente construiu através de uma luta popular e hoje se transformou
em uma das maiores polí�cas de inclusão social do país.
Precisamos pensar em estratégias de fortalecimento do
nosso Sistema Único de Saúde”, aﬁrmou Taciana.
A 9ª Conferência Estadual de Saúde termina amanhã, 27/6.

Inovação e gentileza na URS Centro-Sul

Em busca de atender cada vez melhor os usuários do SUS-BH, a
equipe da Unidade de Referência Secundária Centro-Sul preparou
uma recepção mais acolhedora e moderna. Na úl�ma semana foi
inaugurado o sistema de painel eletrônico de senhas, desenvolvido
pelo servidor do CTR Orestes Diniz, Moisés dos Santos.
Agora, o serviço está mais organizado. O paciente é acolhido e pode
acompanhar pelo painel o momento de sua consulta. Isso tem agilizado o atendimento e melhorado o ﬂuxo dentro da unidade.
Outra inovação na unidade foi a criação do projeto Pra�que Gen�leza. O obje�vo é tornar o ambiente o mais humanizado possível. Desta forma, assim que o usuário chega, é recepcionado com
mensagens posi�vas. Caso ele queira, pode devolver a gen�leza
com um bilhete para a equipe da URS. Durante a espera pela consulta, o paciente também pode saborear um delicioso chá
“Percebemos que o ser humano, de modo geral, tem estado muito intolerante e agressivo uns com os outros. Queremos receber
os nossos usuários com o maior afeto possível. Ser gen�l é nossa
primeira missão. Por isso, todo o nosso esforço em implantar essas melhorias”, aﬁrmou a gerente, Simone Veloso.
O primeiro dia das inovações na URS Centro-Sul contou com a
presença do secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, do gerente da
Rede Complementar, André Menezes, e da diretora Regional de
Saúde, Patrícia Diniz.

Parto de emergência mobiliza equipe do
Centro de Saúde Noraldino de Lima

O bebê de Thaís Santos de Oliveira chegou ao mundo em boas
mãos. A agilidade e o acolhimento prestados pela equipe do Centro de Saúde Noraldino de Lima, na Regional Oeste, resultaram
em um ﬁnal feliz para mãe e ﬁlho. Na segunda, 24/6, os proﬁssionais da unidade foram surpreendidos por um parto realizado na
porta do centro de saúde. Thaís, de 33 anos, grávida do segundo
bebê, estava a caminho de uma consulta em um hospital par�cular de Belo Horizonte, quando precisou parar o carro às pressas
em frente à unidade.
O parto foi feito com rapidez e muito cuidado, ainda dentro do automóvel da família, pela médica ginecologista do Centro de Saúde,
Márcia Cris�na Cunha, com apoio da enfermeira, Luciana Pacheco
(foto), e da técnica de enfermagem, Marcília de Oliveira. A equipe
prestou todos os cuidados necessários, como o corte do cordão
umbilical, a higienização do bebê e da mãe, sem deixar de lado a
humanização, mesmo diante de uma situação nada convencional.
O SAMU foi acionado. A mãe e a criança foram levadas para o
hospital onde passam bem.

Centro de Saúde São Paulo promove
dia de cuidados para pessoas
diabéticas e hipertensas

Cerca de 80 pessoas par�ciparam do circuito de atendimento oferecido pelo Centro de Saúde São Paulo, na Regional Nordeste, na
segunda, 17/6. As ações beneﬁciaram diabé�cos e hipertensos
assis�dos pela unidade de saúde.
Com uma programação bem variada, as pessoas passaram por
avaliação antropométrica com estra�ﬁcação de risco cardiovascular, avaliação do pé diabé�co quanto a neuropa�as, aferição de
pressão arterial e par�ciparam da aula de Lian Gong. O público
também recebeu orientações sobre alimentação saudável, uso de
medicação e tabagismo.
As a�vidades foram coordenadas por uma equipe do Centro de
Saúde São Paulo, composta por fonoaudiólogo, farmacêu�co e
educador �sico, e pelos alunos do Curso de Enfermagem da UFMG
que desenvolvem o estágio obrigatório na unidade.

Banco de Horas – Maio 2019
O Banco de Horas Saúde, referente a
maio de 2019, recebeu os créditos rela�vos ao dia D da Campanha de Vacinação
(4/5/19) que já se encontram disponíveis
no sistema ifPonto. Gestores e servidores
devem estar atentos à data de validade
do banco no sistema, que é 30/11/2019.
O Banco de Horas Saúde de maio já recebeu mais créditos decorrentes de outras demandas. Para veriﬁcar o crédito rela�vo ao
Dia D da Campanha de Vacinação é só acessar o extrato do banco
de horas no ifPonto, na data de 4/5/2019.

Campanha do Agasalho da SMSA

Neste inverno, você pode ajudar a confortar os corações dos 90
moradores do Lar dos Idosos São José Operário. Separe roupas,
meias, cachecóis, gorros e cobertores em bom estado e faça sua
doação até o dia 5/7. Em abril deste ano, a ins�tuição foi a�ngida
por um incêndio. Uma pessoa morreu.
Fundado em 1978, o Lar dos Idosos São José é moradia para idosos carentes, que se encontram em situação de risco social, �veram seus direitos violados ou não possuem família. No local, eles
recebem assistência médica e ﬁsioterápica, assistência terapêu�ca e ocupacional e assistência nutricional.
As doações podem ser entregues na recepção do Nível Central e
também nas nove Regionais.

Por uma boca mais saudável

A equipe de odontologia do Centro de Saúde Taquaril, Regional
Leste, realizou uma ação na Escola Municipal Georger Ricardo
Salum. A den�sta, Carla Sanglard, e a técnica em saúde bucal,
Daniela Marques, es�veram no colégio, no dia 7/6, e orientaram
cerca de 40 crianças, com idades entre 5 e 7 anos, sobre os cuidados com a boca.
As proﬁssionais falaram sobre prá�cas indicadas de higienização,
alimentação saudável e deram dicas para prevenir as cáries. Os
alunos também assis�ram a um ﬁlme educa�vo e receberam kits
de escovação.

A servidora, Ta�anne Márcia Perdigão de Carvalho, BM:9.71808, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de
Referência de Imunobiológicas Especiais(CRIE). A servidora, Rejane Maria Macedo, BM: 07.0756-6, foi selecionada em 2°lugar e
ﬁcará como reserva técnica.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

