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Até o fim desta semana, cerca de 40 mil alunos de 14 universidades públicas 
e privadas de Belo Horizonte vão receber a vacina contra o sarampo. A me-
dida, uma parceria entre a SMSA e as instituições, foi tomada para ampliar a 
cobertura vacinal contra a doença em jovens adultos. A vacinação dos estu-
dantes tem sido feita pelas equipes de enfermagem das universidades. Até 
o momento, a imunização já foi encerrada na Ciências Médicas, PUC Minas 
e UNA. Já as faculdades Estácio de Sá, Claretiano, Facemg, Izabela Hendrix, 
Kenedy, Newton Paiva, Novo Rumo, Pitágoras, UFMG, Uni e Unifenas, distri-
buirão as doses até sexta, 30/8.

A união de esforços tem como objetivo tentar evitar a reintrodução e a 
transmissão ativa do vírus do sarampo em Belo Horizonte. “Considerando 
que o grupo com menores coberturas vacinais são os adultos jovens, ou 
seja, o público das universidades, nós queremos conhecer a situação vacinal 
desses estudantes. Muitos, inclusive, vêm de outras cidades para estudar 
aqui”, explicou a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de Saúde, Lúcia Paixão.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a SMSA ampliou a vacina-
ção contra sarampo para todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. É 
importante ressaltar que essa dose não é considerada válida para o esquema 
vacinal de rotina, devendo receber novamente aos 12 e 15 meses, observan-
do o intervalo mínimo de 30 dias para revacinação. O esquema vacinal para 
as demais faixas etárias está mantido: duas doses para quem tem até 29 anos 
de idade. Para maiores de 29 anos é necessária apenas uma dose.

A transmissão do sarampo ocorre por meio de secreções expelidas ao tossir, 
espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, conjuntivi-
te, tosse e manchas vermelhas no corpo.

Alunos de universidades são 
vacinados contra o sarampo

Treinamento para identificação 
precoce da sepse
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 Parabéns, Psicólogos da Rede SUS-BH!

Capacitação para a Profilaxia da Raiva 
Humana atualiza profissionais da saúde

Assistência à população em situação de 
rua é tema de encontro na SMSA

Cerca de 160 pessoas, entre médicos e enfermeiros de centros de saú-
de, profissionais de zoonoses, de vigilância e imunização de todas as 
regionais, participaram de um treinamento do novo protocolo de vaci-
nação contra a raiva humana pelo Ministério da Saúde. A capacitação 
foi realizada nos dias 22 e 28/8.

O treinamento contou com a apresentação da diretora de Promoção 
à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Lúcia Paixão, e do diretor de Zoo-
noses, Eduardo Viana, que destacou a presença de morcegos positivos 
para a raiva em Belo Horizonte. Além disso, o gerente de Controle de 
Zoonoses do distrito Leste, José Marcos Furquim, apresentou o fluxo-
grama de atendimentos e notificações antirrábicas em humanos.

O novo esquema envolve uma via de aplicação diferente da utilizada 
anteriormente, que era a aplicação da vacina antirrábica por via intra-
muscular. Recentemente, a recomendação mudou para via intradérmi-
ca. “Isso altera o volume e a forma de aplicação deste imunobiológico. 
Então aproveitamos esse momento para, além de atualizar os profissio-
nais, auxiliá-los a recuperar alguns conceitos em relação a doença”, ex-
plicou o infectologista e coordenador do Serviço de Atenção à Saúde do 
Viajante, Argus Leão. Sua apresentação contou com uma série de “es-
tudos de casos” que foram avaliados pelos profissionais ali presentes.

A médica de família do Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, na Re-
gional Centro-Sul, Cristiane Azzi, já passou por algumas situações envol-
vendo mordidas de quatis, devido à proximidade da unidade e o Parque 
das Mangabeiras. Apesar de saber bastante sobre o assunto, considera a 
capacitação de extrema importância. “Foi muito proveitoso, não só pelas 
mudanças no Protocolo de Raiva, mas também pelo processo de descen-
tralização dos centros de saúde que fornecem a vacina antirrábica. Tive 
acesso a conhecimentos que até então eu ainda não tinha”, disse.

Em casos de acidentes com morcegos, cães, gatos ou outros mamíferos 
silvestres, a população deve procurar sua unidade de saúde de referência 
para que seja feita avaliação. A partir do atendimento, o profissional poderá 
indicar a necessidade de vacinação, aplicação de soro ou imunoglobulina.

Hospital Odilon Behrens promove ação 
de Incentivo ao Aleitamento Materno

“Empoderar mães e pais. Favorecer a amamentação”. Este foi 
o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno em 2019. 
Para celebrar a data, o HOB promoveu uma série de eventos para 
chamar a atenção sobre a importância da amamentação. Durante 
dois dias foram realizadas palestras, oficinas, ações de conscienti-
zação e apresentações musicais em diferentes pontos do hospital.

Os participantes puderam tirar dúvidas durante palestra da enfe-
meira e ex-funcionária do HOB, Viviane Gade. As atrações mais dis-
putadas do evento foram o relaxamento com escalda-pés, a oficina 
de maquiagem e o café da manhã. As mães que tiveram seus be-
bês na maternidade do HOB puderam descansar e cuidar da beleza 
enquanto recebiam instruções sobre amamentação.

A música também foi utilizada como ferramenta de conscientiza-
ção. A equipe do MobilizaSUS preparou uma apresentação espe-
cial com canções e teatro.

Além do HOB, várias unidades de saúde da SMSA celebraram o 
Agosto Dourado. Confira, no anexo, as fotos das comemorações.

1º Fórum de Promoção da Saúde na 
Pampulha discute o enfrentamento das 
doenças crônicas não transmissíveis

Profissionais de cinco UPAs da Rede SUS-BH estão participando 
do curso “Capacitação para identificação e tratamento precoce da 
sepse nas Unidades de Pronto Atendimento em pacientes adultos”, 
oferecido pelo Hospital Sírio-Libanês, em parceria com o Ministério 
da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ins-
titucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O curso tem 
como objetivo implementar melhorias de processos que permitam 
aos profissionais de saúde identificar precocemente os sinais de 
sepse para iniciar o tratamento do paciente imediatamente.

O curso teve início em maio com aulas e reuniões por meio de vide-
oconferências. Nos dias 20 e 21/8 foram realizadas, em São Paulo, 
as primeiras aulas presenciais. A duração do curso é de um ano e 
meio, com previsão de término em 2020. A capacitação conta ainda 
com suporte do Institute for Healthcare Improvement (IHI) e do Ins-
tituto Latino Americano da Sepse (ILAS), responsáveis pelo acom-
panhamento dos resultados a serem apresentados pelas unidades.

Os resultados serão alcançados por meio da capacitação, treina-
mento e implementação de protocolo de rastreamento. Isso pos-
sibilitará o aumento do reconhecimento dos casos, além da imple-
mentação das medidas imediatas do tratamento que determinam 
a melhora dos desfechos, principalmente o uso de antibióticos. “O 
projeto nos permite adquirir competências para o aprimoramento 
na UPA Centro-Sul, inicialmente focado em Sepse, mas que futu-
ramente poderemos utilizar para outras melhorias, sempre com 
foco em prestarmos um atendimento de qualidade aos nossos 
usuários”, afirmou Chirley Rodrigues, gerente da UPA Centro-Sul, 
umas das participantes do curso.  

A seleção das UPAs foi feita pelo Ministério da Saúde. No total, fo-
ram selecionadas 60 unidades, sendo 10 de Minas Gerais. As UPAs 
de Belo Horizonte selecionadas são Centro-Sul, Noroeste, Leste, 
Oeste e Venda Nova. 

A SMSA, por meio da Diretoria Regional de Saúde Pampulha, rea-
lizou no dia 22/8, o 1º Fórum de Promoção da Saúde na Regional. 
Participaram cerca de 80 pessoas entre profissionais do NASF-AB e 
das Academias da Cidade, gerentes das unidades de saúde e repre-
sentantes das Equipes de Saúde da Família da Pampulha.

A referência técnica da GAERE Pampulha, Mariane Coimbra, apre-
sentou as ações desenvolvidas pelo NASF-AB e Academias da Cida-
de na Pampulha, além de outras ações de promoção da saúde que 
acontecem na Regional. O público participou de uma aula prática 
de Lian Gong conduzida pela Terapeuta Ocupacional do NASF-AB, 
Karoline Cecílio.
 
A gerente de Promoção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, 
Tatiane Caetano, fez uma reflexão sobre o cenário atual da saúde 
no Brasil e, em seguida, apresentou o Plano de Ações Estratégi-
cas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não transmissíveis 
2018-2021. “Estamos vivenciando a Revolução da Longevidade. Com 
esse aumento expressivo na expectativa de vida das pessoas torna-
se urgente e imperioso investirmos em ações de Promoção à Saúde, 
com vistas a buscarmos o envelhecimento ativo e a sustentabilidade 
dos serviços públicos de saúde ofertados à população”, disse Tatiane.
 
Fisioterapeuta do NASF-AB nos centros de saúde Padre Maia e San-
ta Rosa, Carolina Carla Machala, considerou o Fórum muito provei-
toso. “O tema é super pertinente para o momento que estamos 
vivendo e importante para fortalecer a atenção primária. Conhecer 
o Plano de Ação da DCNT permitiu fazer uma ligação entre as ações 
que este plano propõe e o trabalho de promoção da saúde dentro 
da atenção primária. As ações de promoção da saúde são o cami-
nho para a adoção de um estilo de vida mais saudável”.

O Fórum foi organizado por Maria Isabel Barbosa, Mariane Coim-
bra e Felipe Rodrigues, da GAERE Pampulha e por Isabella Carva-
lho, do Núcleo de Educação Permanente. Para Mariane Coimbra, 
o evento foi muito importante, pois deu visibilidade ao trabalho 
desenvolvido pelos profissionais do NASF-AB e das Academias da 
Cidade na região. “Além disso, foi possível realizar um alinhamento 
sobre o plano de enfrentamento das doenças crônicas não trans-
missíveis, reforçando a importância da promoção da saúde para o 
cuidado integral aos usuários”, disse.

Saúde do Trabalhador em foco

Para ampliar o olhar e compreender a condição de trabalho como 
uma determinante no processo saúde-doença, estiveram reunidos 
nos dias 9 e 12/8, a Coordenação de Saúde do Trabalhador/SMSA, 
os integrantes do Centro de Referência Regional de Saúde do Tra-
balhador -  CEREST Barreiro e as equipes do NASF-AB/Barreiro.

Durante o encontro, que reuniu cerca de 65 pessoas, foram apre-
sentados o fluxo de encaminhamento, as ações desenvolvidas no 
CEREST e a interface entre as ações na Atenção Primária à Saúde 
- APS e os serviços especializados. Como exemplo das ações de assis-
tência e vigilância em saúde do trabalhador, foram apresentados e 
discutidos dois casos acompanhados pela equipe do CEREST. Os rela-
tos de situações reais demandaram articulação da rede SUS-BH com 
outras instituições, como Previdência Social, sindicatos e empresas.

A reunião proporcionou uma reflexão para o desenvolvimento de 
ações futuras, além da integralidade do cuidado e consequente-
mente melhoria da assistência.

Promoção à saúde em meio ao verde

De 29/8 a 6/9 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente do Centro de Saúde Primeiro de Maio. Os interessa-
dos devem levar, até o dia 23/8, 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

A servidora, Laila Braga Mota, BM 98185-4, foi selecionada em 1º 
lugar para assumir a função de Gerente Adjunto de Unidade de Saú-
de III do Centro de Referência em Saúde Mental – CERSAM Barreiro.

Para aprimorar o cuidado e a assistência à saúde da população 
em situação de rua, a equipe da Diretoria de Assistência à Saúde 
– DIAS, com o apoio da Subsecretaria de Atenção à Saúde - SUA-
SA, realizou, no dia 21/08, um encontro com diretores regionais e 
gerentes de centros de saúde. Participaram também profissionais 
e referências técnicas, além da Diretoria de Proteção Especial da 
SUASS/SMASAC. 

O evento, realizado no auditório da SMSA, contou com a presença 
de cerca de 50 pessoas e teve como objetivo apresentar as ações 
desenvolvidas para a população em situação de rua no hipercen-
tro da cidade. Foram mapeadas as ofertas realizadas e fomenta-
das estratégias que promovam o acesso e reafirmem os princípios 
da equidade e da integralidade. A iniciativa faz parte de um con-
junto de entregas previstas no Projeto Estratégico da SMSA, “Im-
plantação da Política Intersetorial para população em situação de 
rua, incluindo intervenção qualificada nas cenas de uso do crack”, 
e visa a reestruturação e o aprimoramento do cuidado, atenção e 
assistência à saúde para esse público na capital.

Cerca de 40 usuários dos Centros de Saúde Regina e Lindeia, Regio-
nal Barreiro, visitaram o Santuário do Caraça, no dia 13/8. O pas-
seio teve como objetivo estimular a integração entre os participan-
tes, promover a saúde e ampliar o contato com a natureza, já que 
o lugar é uma reserva particular do patrimônio natural. A excursão 
foi organizada pela psicóloga do NASF-AB, Marce Helena Oliveira, 
e pela assistente social, Maria Lúcia Pereira. Durante o passeio, o 
grupo visitou o Museu do Caraça, praticaram Lian Gong e conhece-
ram o entorno do santuário. Os participantes fazem parte dos gru-
pos de Lian Gong, Dança Sênior e da Roda de Terapia Comunitária. 
“Momentos como esse aumentam o vínculo da população com a 
unidade de saúde, mudam o olhar e a relação entre os profissio-
nais e os usuários”, afirmou Marce Helena.
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