
Edição 66
21 de agosto de 2019

Centro de Imagem do Hospital 
Metropolitano auxilia diagnósticos 
de toda a Rede SUS-BH

A obra de construção da nova sede da Upa Norte I foi retomada sendo uma 
grande conquista dessa gestão. A nova unidade, no Bairro Aarão Reis, é 
um antigo anseio da população.  Será uma importante referência nos aten-
dimentos de urgência da região, promovendo melhorias na qualidade da 
assistência. O investimento é de aproximadamente R$ 3,4 milhões, com re-
cursos originados do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

A UPA Norte terá espaço e instalações adequadas de atendimento que pos-
sibilitarão a assistência segura, eficiente e humanizada. A edificação possui 
1.793 metros quadrados, construída em um terreno de aproximadamente 
21,1 mil metros quadrados. O prazo de execução dos trabalhos é de um 
ano.   Os serviços contemplam construção de acessos, estacionamento, 
blocos de apoio de serviços e unidade pré-hospitalar, com área de pron-
to-atendimento. Também serão feitas a recuperação e a substituição de 
todos os elementos da edificação e da área externa que foram depredados 
ou deteriorados durante o tempo em que os trabalhos ficaram paralisados.

Atendimento

A UPA Norte é uma importante referência para os atendimentos de urgên-
cia do município. Atualmente a unidade está localizada no Bairro Primeiro 
de Maio e conta com área física e infraestrutura insuficientes para atender 
a demanda da população, que vem crescendo ao longo dos anos. A UPA 
Norte funciona todos os dias, 24 horas e conta com médicos das especiali-
dades de clínica médica, pediatria, cirurgia, ortopedia, além de equipe de 
enfermagem, serviço social, odontologia, Serviço de Atenção Domiciliar e 
equipe multiprofissional de bioquímicos, farmacêutico, técnicos de radio-
logia e de laboratório, pessoal de limpeza, porteiros e administrativos. 
A procura por atendimento na unidade tem aumentado ao longo dos 
anos. Em 2017, a unidade prestou mais de 92 mil atendimentos. Em 2018 
foram mais de 97 mil e em 2019, até maio, foram mais de 46 mil aten-
dimentos.  “Essa obra é aguardada com grande ansiedade, visto que a 
Unidade de Pronto Atendimento Norte foi a primeira visita feita pelo Pre-
feito a uma unidade do SUS-BH. Naquela ocasião já foi identificado que 
a atual sede deveria ser substituída. Será um novo prédio com grande 
qualidade para a população e trabalhadores. A nova UPA Norte vai possi-
bilitar melhores condições de trabalho e qualidade assistencial”, afirmou 
o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Obras da Upa Norte são reiniciadas

 Encontro alerta sobre riscos do piercing 

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Centro de Saúde Alameda 
dos Ipês ganha nova sede

“Dia de Luta” leva informação e cuidados 
para população em situação de rua

O antigo Centro de Saúde Santa Mônica II, na Regional Venda Nova, 
mudou de nome e de endereço. A unidade, renomeada Alameda dos 
Ipês, funciona desde julho na Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, no 
bairro Santa Mônica. A mudança para outro espaço teve como objeti-
vo ampliar a infraestrutura da unidade, oferecendo mais conforto para 
usuários e trabalhadores. Na antiga sede eram 11 salas, sendo cinco 
consultórios. Agora, são 22 salas e 14 consultórios. 

Com a área física mais ampla, o atendimento de odontologia é reali-
zado no próprio centro de saúde. Antes, devido à limitação de espaço 
era feito na unidade Santa Mônica. O Centro de Saúde Alameda dos 
Ipês conta 3 equipes de saúde da família. Ao todo, são 41 funcionários 
para atender a uma população de aproximadamente 12.850 pessoas. 

Circuito do Conhecimento

A SMSA participou do Dia Nacional de Luta para a População de Rua, 
realizado na última segunda, 19/08, embaixo do viaduto Santa Tereza. 
O evento contou com a participação de cerca de 250 pessoas, repre-
sentantes da sociedade civil, Defensoria Pública e Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Segurança Alimentar. A SMSA disponibilizou pro-
fissionais do Nível Central, dentre referências técnicas da população de 
rua, tuberculose, redutores de danos do Programa BH de Mãos Dadas 
Contra a Aids e Consultórios na Rua.

Foram ofertadas diversas atividades como orientações sobre cuida-
dos com a saúde, informações para acesso aos centros de saúde, 
abordagens, escutas individuais, sensibilização sobre saúde sexual, 
entrega de preservativos e materiais informativos, além de orienta-
ções sobre o tratamento e diagnóstico de tuberculose.

A data foi criada para lembrar a morte de sete moradores em situ-
ação de rua na Praça da Sé, região central de São Paulo, em 2004, e 
para chamar a atenção da sociedade quanto à ampliação das Políticas 
Públicas e garantia dos direitos da população em situação de rua.

Varal da Solidariedade no 
Centro de Saúde Ermelinda

Os trabalhadores do Centro de Saúde Ermelinda, na Regional No-
roeste, promoveram uma ação de gentileza e solidariedade. Du-
rante todo o mês de agosto, está montado na unidade um varal 
de roupas doadas pelos funcionários e usuários. Quem deseja um 
agasalho para se aquecer pode pegar gratuitamente uma peça, 
de acordo com seu tamanho e necessidade. A ação deu tão certo 
que o varal é resposto várias vezes ao dia e está sempre cheio 
de opções de roupas em bom estado. O Varal da Solidariedade é 
mais uma iniciativa do Centro de Saúde Ermelinda. Desde feverei-
ro, a gerente da unidade tem proposto atividades para envolver 
usuários e trabalhadores, com o objetivo de melhorar a relação 
com a comunidade. “Temos buscado desenvolver ações que sen-
sibilizem e proporcionem a trabalhadores e usuários uma relação 
amigável. A ideia é mostrar que a unidade de saúde é também um 
espaço para gentilezas”, concluiu a gerente do Centro de Saúde 
Ermelinda, Danielle Ferreira.

Nova versão do sistema de 
gerenciamento da frequência

Já está disponível a nova versão do sistema de gerenciamento da 
frequência: o Stou IfPonto. O serviço deve ser acessado pelo ende-
reço eletrônico pontoeletronico.pbh.gov.br. Inicialmente, os usuá-
rios terão disponíveis as mesmas funcionalidades da versão anterior, 
porém com novos formatos e caminhos para acessá-los. Em anexo 
seguem dois manuais - um voltado para gestor e outro para servidor 
- com o passo a passo dos procedimentos e funções do sistema. 
 
Esta versão marca o início da nova fase do Projeto de Gestão Ele-
trônica da Frequência na PBH. Dúvidas devem ser encaminhadas 
para o e-mail rhsaude@pbh.gov.br. 

Com uma moderna e completa estrutura para exames de média e 
alta complexidade, o Centro de Diagnóstico por Imagem HMDCC, na 
Regional Barreiro, é um importante aliado no apoio a investigações 
clínicas de toda a Rede SUS-BH, região metropolitana e cidades pró-
ximas. Mensalmente, são oferecidos cerca de 5.500 exames para pa-
cientes externos oriundos de centros de saúde, UPAs e hospitais. A 
oferta de exames é regulada pela Central de Marcação de Consultas 
e Exames e pela Central de Internação, ambas vinculadas à SMSA, e 
segue o modelo de acesso a atendimentos no Hospital.

Para facilitar o agendamento para o paciente e melhorar a eficiência 
do serviço, desde junho são ofertados exames no período noturno 
e aos fins de semana. A cada mês, o HMDCC oferece para pacientes 
externos 4.000 exames de raio X (adulto e pediátrico), 500 endosco-
pias, 400 tomografias, 200 ultrassons, 150 colonoscopias, 100 angio-
tomografias, 50 doppler de membros inferiores, 30 doppler arterial, 
32 ecocardiogramas, 30 arteriografias cerebrais, 20 colangiopancre-
atografias retrógradas endoscópicas, 10 gastrostomias, 8 dilatações 
endoscópicas e 8 ligaduras elásticas. Leia mais no anexo

Grupo de idosos do Centro 
de Saúde Paraúna promove 
interação entre os usuários

Cerca de 40 jovens, com idades entre 14 e 19 anos, participaram 
de encontro promovido no dia 9/8, sobre o piercing e sua relação 
com câncer bucal. Promovido por Agentes Comunitárias de Saúde 
e equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde Olavo Albino, região 
Nordeste de Belo Horizonte, a ação teve como  proposta alertar 
sobre as consequências do uso de piercing na cavidade oral, prin-
cipalmente nos lábios e língua. Essa prática pode ocasionar di-
versas doenças e danos estéticos. Os participantes passaram por 
uma breve avaliação da sua saúde bucal e já saíram com horário 
agendado com as profissionais da Saúde Bucal, para realização 
dos tratamentos dentários. 

O incentivo à interação e a promoção da atividade física foram 
os norteadores da criação de um grupo da terceira idade no Cen-
tro de Saúde Paraúna, na Regional Venda Nova. A fisioterapeuta, 
Roberta Paixão, e a fonoaudióloga, Nathália Alves, integrantes da 
equipe de profissionais da unidade, realizaram na quarta, 7/8, o 
primeiro encontro entre os idosos. Houve muito bate-papo, oficina 
de dança e um café da manhã coletivo. O grupo vai se reunir todas 
as quartas, às 9h. “O sentimento é de gratidão e alegria em realizar 
um trabalho que pode melhorar a saúde e trazer qualidade de vida 
para os usuários”, avaliaram as profissionais Roberta e Nathália.


