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Incentivo ao aleitamento materno

A amamentação é a maneira ideal para fornecer às crianças os nutrientes para um desenvolvimento saudável, de acordo com a OMS.
Além dos benefícios orgânicos, como a transmissão de anticorpos da
mãe para o bebê, a amamentação pode evitar problemas fonoaudiológicos, de respiração, audição, deglutição e psicomotoras.
Para incentivar e conscientizar a população sobre esses benefícios, foi lançada nacionalmente a campanha Agosto Dourado
que, em 2019, promove a amamentação com base no slogan
“Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação: hoje e
para o futuro!”. Algumas unidades do SUS-BH e o posto de coleta de leite do Hospital Metropolitano Odilon Behrens vão desenvolver atividades de incentivo à amamentação.
A recepção do Centro de Saúde Ermelinda, na Regional Noroeste, ganhou a cor dourada em apoio à campanha. A unidade preparou uma série de ações que vão ser realizadas até o dia 9/8. Entre
as atividades estão rodas de conversa na sala de espera com as
equipes do NASF-AB e da Odontologia, capacitação dos profissionais, além de conscientização das gestantes durante todo o mês.
De acordo com a gerente da unidade, Danielle Campos, esta é a
1ª vez que o centro de saúde adere à campanha Agosto Dourado.
”A nossa proposta é envolver e levar o conhecimento a usuários
e trabalhadores. Não restam dúvidas sobre os benefícios da amamentação. É um direito da criança, mas a mãe precisa estar ciente
do seu papel e das dificuldades que poderá passar para enfrentar
essa fase de tantas mudanças”, afirmou Danielle.

Zoonoses promove encontro sobre projetos de combate às arboviroses

Cerca de 60 referências técnicas e gerentes de Zoonoses das nove regionais
de Belo Horizonte participaram, na última segunda, 5/8, de uma reunião
para troca de conhecimento sobre os projetos especiais desenvolvidos para
o enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, iniciou o encontro reconhecendo o compromisso e o trabalho de todos os profissionais
no combate ao Aedes. Os projetos Cenários Operativos, em andamento na
Regional Oeste, Wolbachia, em Venda Nova, e Estações Disseminadoras de
Larvicida, em execução na Noroeste, foram apresentados pela bióloga e referência técnica da Diretoria de Zooonoses, Ana Carolina Rabelo. “Buscamos
neste encontro atualizar e alinhar as informações sobre as estratégias de
implantação e o andamento dos projetos. É fundamental compartilhar as
experiências com as regionais”, concluiu Ana Carolina.

Marcação de férias
O prazo para alterações e programações de períodos de férias regulamentares e licença prêmio para setembro foi excepcionalmente estendido. A medida foi adotada devido aos problemas apresentados no
Portal do Servidor que impossibilitaram as marcações.
O prazo para a solicitação do servidor nesse mês de agosto será encerrado no dia 12/08. O gestor tem até o dia 15/8 para validar as solicitações de sua equipe.

CTA UAI e URS Centro-Sul na
conscientização sobre as hepatites virias

Em referência ao dia mundial de luta contra a hepatite viral, 28/7, duas
unidades da Regional Centro-Sul realizaram várias atividades. Na terça,
30/7, o CTA UAI levou orientação e informação a quem passou pela
praça da Rodoviária. A equipe tirou dúvidas e esclareceu as formas de
prevenção das doenças, realizou a distribuição de materiais informativos e preservativos, além de conferir as doses de hepatite no cartão de
vacinas. A população também foi informada sobre a existência do CTA
UAI, os serviços oferecidos e a importância dos testes para o diagnóstico precoce das doenças. Na quarta, 31/7, a mesma ação foi realizada
próximo à estação do metrô da Lagoinha.
Entre os dias 29/7 e 2/8, a equipe da URS Centro-Sul preparou uma série
de ações com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce das hepatites
virais. A recepção ganhou uma decoração especial para alertar sobre a
importância da conscientização. Foram realizadas rodas de conversa e,
além das testagens que o serviço oferece, foram feitos 95 testes para
hepatites, com um diagnóstico positivo. O caso foi acolhido pela unidade
e já está em acompanhamento.

Centro de Saúde Menino Jesus
de casa nova

Mais espaço e comodidade para usuários e trabalhadores na nova
sede do Centro de Saúde Menino Jesus, na Regional Centro-Sul. Desde o fim de maio, a unidade funciona na Rua Congonhas, 692, no
bairro Santo Antônio. O espaço, de 317m2, foi alugado e reformado
para sediar a unidade, melhorando a estrutura física. O centro de
saúde conta agora com seis consultórios, dois a mais que o antigo, e
um consultório para consultas de enfermagem, salas de observação,
vacina, curativo, farmácia e zoonoses, além de salas administrativas.
Outra novidade é que, com a ampliação do espaço, a unidade conta
agora com dois consultórios odontológicos. Compõem o quadro do
centro 3 clínicos, 1 pediatra, 1 ginecologista, 1 psicólogo, 1 assistente
social e 2 cirurgiões dentista. A população da área de abrangência do
Centro de Saúde Menino Jesus é de 47 mil habitantes. Por dia são
realizados aproximadamente 250 atendimentos.

Clube+ PBH leva parceiros à SMSA

Quatro instituições de ensino, parceiras do programa Clube+ PBH, estiveram no Nível Central para expor seus serviços aos colaboradores,
na terça, 12/2. Os servidores conheceram o programa de descontos
e os benefícios oferecidos aos trabalhadores da SMSA na Unyleya,
UNIUBE, UNA e Waytop. O servidor da ASPLAN, Flávio Larrat, aprovou
a iniciativa. Interessado em fazer uma nova pós-gradução, ele descobriu descontos interessantes para facilitar a decisão. “Tinha lido superficialmente sobre o programa, mas gostei do que vi aqui. Conversei em
alguns estandes e agora vou analisar para ver qual é mais vantajoso”,
disse Flávio.
O Clube+ já esteve nas Regionais Centro-Sul, Barreiro, Nordeste, Pampulha. Até o dia 14/8, os estandes estarão nos distritos Oeste, Norte,
Noroeste, além do HOB.
Além dessas instituições, óticas, clínicas odontológicas e estéticas, restaurantes e academias são algumas das empresas credenciadas. O Clube+ é uma ação do Movimenta PBH e tem como objetivo estabelecer
parcerias entre a Prefeitura e empresas ou profissionais de diversos ramos de atividade interessados em oferecer descontos aos servidores e
dependentes. Não há ônus para nenhuma das partes. Para servidores,
basta apresentar o crachá da Prefeitura, e, para os aposentados, o contracheque. Não é necessário pagar nenhuma taxa e nem se cadastrar.
Conheça todos os parceiros do Clube+ AQUI

Centro de Saúde Bom Jesus promove momentos de afeto e aprendizado

Melhorar as relações interpessoais e conversar sobre saúde do
corpo e da mente são objetivos complementares do Centro de
Saúde Bom Jesus, na Regional Noroeste. Quinzenalmente as
equipes da unidade oferecem um momento de cultura, reflexão
e aprendizado para uma vida saudável para um grupo denominado “Chá com Amor”. Com essa visão, o NASF-AB, em conjunto
com os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e a Equipe de Controle de Zoonoses, organizam as apresentações musicais e leitura
de poesias, recitadas pelos usuários em cada encontro.
Abordar temas atuais a fim de manter todos em alerta como,
campanha de vacina, prevenção contra doenças, precauções
contra a dengue e ações educativas de forma mais atrativa são
algumas das atividades do grupo.
Ao final das reuniões os participantes recebem uma xícara de chá
e prestam homenagem a um profissional de destaque do Centro.
Os usuários declamam poesias e pronunciam palavras de afeto,
a fim de demonstrar gratidão ao integrante da equipe, além das
mensagens que os trabalhadores compartilham com o público
para incentivar a paz e a boa convivência no Centro de Saúde.
Segundo Camila Rachel Morais, Gerente do Centro de Saúde Bom
Jesus, todos profissionais se envolvem com o projeto. “As reuniões ocorrem regularmente dessa forma, com quatro Equipes de
Saúde da Família. Cada uma é responsável por organizar o assunto a ser tratado. No final, nós disponibilizamos o espaço para
que os usuários participem. Sempre começamos com uma música, mensagem de paz e informações atuais, como a epidemia de
dengue”, explicou Camila.

Biblioteca do Centro de Saúde Vera Cruz
é opção de cultura para usuários

O aposentado, Edson Hudson de Araújo, de 74 anos, costuma
frequentar o Centro de Saúde Vera Cruz, na Regional Leste, para
manter a saúde e a cultura em dia. Ele descobriu há alguns anos,
ao levar a sua esposa a uma consulta médica, que poderia pegar
um dos cerca de 200 livros do acervo da biblioteca da unidade, que
ficam dispostos em prateleiras na recepção e em um corredor. “Eu
vi as pessoas lendo e resolvi experimentar. Virou um hábito. Sempre procuro um livro interessante para ler. A leitura me traz algo
inexplicável, às vezes, dependendo do livro, eu viajo”, explicou.
A biblioteca foi criada em 2017, fruto da iniciativa dos trabalhadores
da unidade que se uniram e arrecadaram diversos exemplares. Os livros também foram doados por usuários atendidos no Centro de Saúde, pela Igreja do bairro e também por meio de uma campanha feita
nos ônibus da capital. O acervo contempla várias categorias, como
literatura infanto-juvenil, ficção, poesia, educação, romance e outros.
A gerente do Centro de Saúde Vera Cruz, Regina Cele de Souza,
conta que a biblioteca tem agradado bastante aos usuários da unidade. “Criamos esse ambiente mais gostoso, nossos usuários ficam mais à vontade. Têm mães que trazem os filhos com frequência para a leitura dos livros infantis - mesmo não tendo vindo para
atendimento médico. Tem gente que gosta de ler apenas trechos
enquanto aguarda a consulta e outros levam para a casa, para ler
o livro inteiro”, disse.

Até o dia 12/8 estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente adjunto do CERSAM Barreiro. 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 em
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

