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Cinco servidoras da SMSA concluíram na última semana o curso: 
“Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde”. A especialização 
virtual, promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), em parceria com o Ministério da Saúde, foi divi-
da em 4 módulos e realizada em 10 meses. A capacitação teve o 
objetivo de qualificar gestores e equipes que atuam nas áreas de 
recursos humanos ou gestão do trabalho da secretaria. Os eixos 
fundamentais ‘gestão da educação’ e ‘gestão do trabalho’ trazem 
diretrizes constituídas de potenciais intervenções positivas para o 
SUS. Concluíram a especialização as servidoras: Nathalia Barbosa 
e Cristiane Fonseca, da DIEP, Karina Noronha, Lucineia Sordini e 
Patrícia Diniz, da DRES Centro-Sul.

Projeto Menos Espera, Mais Saúde 
é premiado no Conasems

Um dos projetos estratégicos da SMSA, o Menos Espera, Mais 
Saúde, recebeu um prêmio na noite de quinta, 4/7, no XXXV 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em 
Brasília. A iniciativa foi uma das 500 experiências nacionais 
classificadas para serem apresentadas durante a 16ª edição da 
“Mostra Brasil aqui tem SUS”. 

O trabalho “Uso da metodologia Lean como estratégia para re-
dução do tempo de espera nas UPA’s de Belo Horizonte - Projeto 
Menos Espera, Mais Saúde”, coordenado pela Gerência de Ur-
gência e Emergência, já foi implantado em três UPAs da capital. 
Depois dele, a espera pelo atendimento de pacientes classifica-
dos como menos graves foi reduzida em até 8 horas. “A Mostra 
foi uma oportunidade de demonstrar como esse trabalho redu-
ziu o tempo de espera no atendimento, otimizou recursos e ge-
rou impactos na qualidade assistencial prestada aos usuários do 
SUS, e como o modelo pode ser adotado por outros municípios. 
O uso da metodologia Lean Healthcare, o apoio institucional e a 
integração com a Atenção Primária são os grandes norteadores 
dessas mudanças”, observou a subsecretária de Atenção à Saúde, 
Taciana Malheiros. “Este reconhecimento nos mostra que esta-
mos no caminho certo. Nossa busca tem sido a implementação 
de políticas que valorizem a rede e os nossos usuários”, afirmou o 
gerente de Urgência e Emergência, Alex Sander Sena.

Além deste, outro trabalho da SMSA foi apresentado na Mos-
tra: “Estratégia de qualificação do acesso na atenção primária à 
saúde em Belo Horizonte – instrumentalizando as equipes para 
os ciclos de melhoria”, coordenado pela Gerência de Atenção 
Primária à Saúde. Pelas experiências exitosas, a SMSA recebeu 
certificados de participação e também uma medalha pelo Pro-
jeto Menos Espera, Mais Saúde.

SMSA e Fiocruz promovem alinhamento 
sobre a bactéria Wolbachia

Servidoras da SMSA se tornam 
especialistas em Gestão 
do Trabalho e Educação m Saúde

Até amanhã, 11/7, estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do CERSAM-AD Pampulha/Noroeste. Os in-
teressados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível 
Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Termina na sexta, 12/7, o prazo de inscrição para seleções de va-
gas para gerente do Centro de Saúde Jardim Felicidade e gerente 
da GAERE Norte. 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.

 
Regional Centro-Sul realiza 
1ª Mostra Intersetorial

Divulgar as boas práticas com o intuito trocar experiências 
e cada vez mais qualificar os serviços prestados. Com esse 
objetivo foi realizada a 1ªMostra Intersetorial da Regional 
Centro-Sul nos dias 2 e 3/7. O evento, que contou com uma 
parceria entre as diretorias de Saúde, Educação, Assistência 
Social e Guarda Municipal, reuniu aproximadamente 200 
pessoas no Centro de Referência da Juventude. Cerca de 50 
projetos foram apresentados e discutidos por meio de pôs-
teres, exposições artísticas e, principalmente, em rodas de 
conversa com os protagonistas dos trabalhos.

As iniciativas envolveram temáticas que abrangeram todas as 
faixas etárias e grupos sociais, tais como Saúde Mental, equi-
pe de População de Rua, Saúde Bucal, CREAB e dos Centros 
de Saúde. As respectivas equipes criaram novas estratégias 
para auxiliar idosos, crianças, adolescentes e os demais gru-
pos vulneráveis a terem mais qualidade de vida e dignidade. 
Também tiveram destaque as ações realizadas nas escolas, 
em conjunto com a Saúde, que permitiram a aproximação 
dos jovens com as unidades de saúde, garantindo a abertura 
para discussão de temas relevantes para essa faixa etária.

A Guarda Municipal participou da Mostra não só com as apre-
sentações artísticas, mas, principalmente, pelas ações nas 
escolas de BH. Os trabalhos da GM têm auxiliado jovens das 
periferias a buscarem novas oportunidades e transformado 
comportamentos e condutas por meio de Grupos de Jiu-jitsu 
e do Grupo de Escotismo, ambos encabeçados pela GM.

“A 1ª Mostra Intersetorial da Regional Centro-Sul veio provar 
que juntos podemos contribuir e muito para melhorar a quali-
dade de vida da população de Belo Horizonte. Existem inúmeros 
servidores e usuários engajados em projetos e iniciativas que 
merecem a divulgação e, principalmente, o apoio institucional”, 
disse a diretora Regional de Saúde Centro-Sul, Patrícia Diniz.

PET Saúde na luta contra o diabetes no 
Santa Mônica

Você sabia que Belo Horizonte tem cerca de 34 mil diabéticos in-
sulino-dependentes cadastrados na rede? Pensando nisso e com o 
objetivo de mudar esta realidade, o grupo de sete estudantes que 
integra o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET), 
atuante no Centro de Saúde Santa Mônica, na Regional Venda Nova, 
pautou os trabalhos nesta temática. Desde abril, a cada semana eles 
realizam novas atividades com cerca de 60 usuários da unidade.

O PET é uma iniciativa dos ministérios da Saúde e Educação destinado a 
viabilizar o aperfeiçoamento e a especialização em serviço, bem como 
promover a iniciação ao trabalho e a vivência dos estudantes de gra-
duação em saúde, de acordo com as necessidades do sistema público.

Na terça-feira, 25/6, foi realizada uma confraternização entre os 
estudantes do PET e demais servidores do centro de saúde. O en-
contro proporcionou um momento de convivência, debate e infor-
mação. Os trabalhadores da unidade conheceram o projeto PET e 
conversaram com os envolvidos que vão desenvolver este trabalho 
ao longo de dois anos. “O PET vem para organizar, por meio do 
ensino, atividades já desenvolvidas intuitivamente pelo serviço. A 
equipe da GEDSA, envolvida no programa, se sente extremamente 
motivada a participar novamente desse projeto. O PET é uma estra-
tégia de fortalecimento do SUS, além de formar e transformar nos-
sos trabalhadores”, afirmou a gerente da GEDSA, Cláudia Barcaro.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Grupo Viver Bem comemora 
seu primeiro aniversário

Uma ação educativa de saúde bucal voltada aos moradores da re-
gião da Pedreira Prado Lopes fez parte da programação do BH é 
da Gente – Araribá, na Regional Noroeste, no domingo, 7/7. Para 
o atendimento à comunidade, uma tenda foi armada pela equipe 
de Saúde Bucal do Centro de Saúde São Cristóvão e pela equi-
pe do MobilizaSUS. Foram atendidas cerca de 150 pessoas, entre 
crianças, adultos e idosos. Eles foram orientados sobre saúde bu-
cal e alimentação correta para manter os dentes sempre saudá-
veis. Quem passou pela tenda recebeu, além das informações, um 
kit de higiene contendo sabonete, escova e creme dental.

Grupo Sol de Lian Gong 
comemora oito anos

Com o objetivo de refletir sobre os direitos da pessoa idosa e cons-
cientizar sobre as formas de violência contra este público, o Centro 
de Saúde São José, na Regional Pampulha, realizou em junho uma 
roda de conversa sobre Violação de Direitos da Pessoa Idosa. Parti-
ciparam 23 pessoas integrantes do grupo de mulheres da unidade.

Os assuntos, conduzidos pela assistente administrativo, Cláudia 
Pessoa, foram: os tipos de violência e maus-tratos contra a pes-
soa idosa, perfil dos idosos vítimas de violência, perfil do agressor, 
dados sobre a violência em Minas Gerais a partir de denúncias 
captadas pelo Disque 100, o que fazer e a quem recorrer nesses 
casos.  “Para assegurar o envelhecimento da população de forma 
saudável, tranquila e com dignidade, é preciso trabalhar intensa-
mente na prevenção da violência, na identificação do agressor e 
no encaminhamento correto destes casos, por isso a importância 
de conscientizar sobre o dia 15 de junho, Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência contra a Pessoa Idosa”, afirmou Cláudia.

A gerente do Centro de Saúde São José, Renata Nunes ressaltou 
a importância de conscientizar sobre o tema. “Precisamos falar so-
bre a violência para que as pessoas não ignorem esses aconteci-
mentos que infelizmente tem crescido na nossa sociedade. Juntos 
construiremos uma rede de ajuda, reflexão e busca pela erradica-
ção de atos tão bárbaros”, disse. 

Violação de Direitos da Pessoa Idosa 
é tema de roda de conversa no 
Centro de Saúde São José

Os integrantes do grupo Sol de Lian Gong, do Centro de Saúde 
Trevo, na Regional Pampulha, estão em festa. No mês de junho, o 
grupo completou oito anos. A comemoração foi realizada no dia 
27/6, em um clube recreativo na região.

A programação começou cedo com uma aula de Lian Gong. Logo após, 
houve café compartilhado e dinâmicas de interação. Os mais anima-
dos aproveitaram para curtir a piscina do clube. E para finalizar, almo-
ço e bolo de aniversário. Um dos momentos de descontração foi a 
dinâmica das Propagandas Antigas. Os participantes cantaram jingles 
de propagandas de rádio e televisão das décadas passadas.  

A ideia da dinâmica foi de Nadir Maria de Almeida, 69, que se au-
todenomina uma das sócias fundadoras do grupo. “Amo cantar 
e dançar. Vi no grupo uma oportunidade de exercitar o que eu 
gosto e também de animar as pessoas”, disse Nadir.

As experiências dos alunos do curso de Gestão de Serviços de 
Saúde, da UFMG, com a aplicação do Score Rede nos sete hospi-
tais participantes do Programa de Qualidade e Segurança Hospi-
talar, foram apresentadas em um seminário, na sexta, 28/6. Ser-
vidores do Grupo de Inovação em Saúde da SMSA participaram 
do evento que marcou o encerramento da disciplina de Auditoria 
em Serviço de Saúde. O Score Rede é uma das três vertentes do 
programa coordenado pelo GIS. A experiência é um desdobra-
mento da metodologia DRG (Diagnosis Related Group), que vem 
sendo aplicada desde setembro de 2017 nos hospitais 100% SUS 
próprios ou filantrópicos de Belo Horizonte. Com o uso do Score 
Rede os alunos perceberam diversas nuances dos serviços hospi-
talares e ficaram admirados pela complexidade do mundo gestor. 
Os alunos tiveram a oportunidade de identificar todos os scores 
do método, sendo eles segurança, complexidade, conforto, reso-
lutividade e experiência do cliente, bem como a gestão participa-
tiva entre os hospitais avaliados. O resultado deste trabalho ser-
virá de insumo para futuras captações de recursos para o setor.

Alunos da UFMG apresentam resultados 
após metodologia Score Rede

BH é da Gente oferece ação 
de saúde bucal

Estimular as práticas físicas e os hábitos saudáveis a fim de reduzir os 
riscos de doenças cardiovasculares. Essa tem sido a meta do grupo Vi-
ver Bem que acaba de completar um ano. A comemoração da data, 
no dia 28/7, não poderia ser em um lugar melhor: na quadra aberta, 
próxima à Academia Túnel de Ibirité, na Regional Barreiro. Cerca de 170 
pessoas participaram das atividades aeróbicas e até de uma quadrilha .

O grupo Viver Bem é conduzido de forma multidisciplinar pelos 
profissionais do NASF-AB e Equipe de Saúde da Família. Os en-
contros são realizados duas vezes por semana com uma hora de 
duração. Durante esse tempo os integrantes praticam exercícios 
calistênicos, atividades aeróbicas, fortalecimento de grandes gru-
pos musculares, treino de equilíbrio estático e dinâmico, relaxa-
mento e recebem orientações de promoção à saúde. Os sinais vi-
tais são aferidos antes e depois das atividades. Atualmente, cerca 
de 45 pessoas da comunidade integram o Viver Bem.

Profissionais da saúde dos bairros Jardim Leblon, Copacabana e 
Piratininga, em Venda Nova, estão participando de um treinamen-
to sobre a bactéria Wolbachia. Até quinta, cerca de 250 servidores, 
além dos integrantes das Comissões Locais de Saúde e do Mobiliza-
SUS, vão se reunir com o biólogo da Fiocruz, Gabriel Sylvestre, para 
discutir o engajamento e as estratégias para levar a informação à co-
munidade. Mais detalhes na próxima edição do Acontece. Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, também 
marcou presença no Conasems. O XXXV Congresso Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde foi realizado entre os dias 2 e 5/7. 
Com o tema “Diálogos no Cotidiano do SUS”, o congresso promo-
veu o encontro de mais de 5 mil pessoas, entre gestores municipais 
de saúde, trabalhadores do SUS, e de todas as esferas de governo, 
representantes de instituições ligadas à saúde pública e autorida-
des. O encontro foi um momento de troca de experiências e in-
formações que impactam diretamente no fortalecimento do SUS.


