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Concluído em junho deste ano, o novo Cersam AD Pampulha/Noroeste  estava 
paralisado desde agosto de 2016 e foi retomada em outubro de 2018 pela Prefei-
tura da capital. O inves� mento para sua conclusão foi de cerca de R$ 2,1 milhões.

A população de Belo Horizonte conta com um novo equipamento na área 
de saúde com a abertura do Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e 
outras Drogas (Cersam-AD) Pampulha/Noroeste, no bairro São José.  

Na tarde desta terça-feira, dia 10, o prefeito Alexandre Kalil visitou o Cersam
-AD, acompanhado dos secretários municipais de Saúde, Jackson Machado 
Pinto, de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, e do superintendente de De-
senvolvimento da Capital, Henrique Cas� lho. O Centro de Saúde Padre Tiago, 
na mesma região, também recebeu a visita do prefeito e dos secretários.

A importância, para a cidade, dos serviços oferecidos no centro de referência foi 
destacada pelo prefeito Alexandre Kalil. “O Cersam é um equipamento espetacu-
lar, com atendimento 24 horas pelo Sistema Único de Saúde para dependentes 
do álcool e outras drogas. Ele é um programa que a gente vem implementando e 
que vai ajudar muito a saúde das pessoas. Estou muito emocionado e feliz com a 
beleza e a grandeza do Cersam, que é fundamental para a população”, afi rmou.

Cersam AD
Localizado em um terreno de aproximadamente cinco mil metros quadrados, 
o Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e outras Drogas Pampulha/
Noroeste tem uma área construída de 800 metros quadrados, onde estão 
localizados o prédio com dois pavimentos, consultórios médicos, sala de ob-
servação, espaço para farmácia, sala e estacionamento para os funcionários, 
ves� ários, refeitório e cozinha, almoxarifado e sala de TV e de reunião. A uni-
dade também conta com uma área de convivência descoberta com pracinha, 
bancos e mesas, jardim, quiosque e quadra poliespor� va.

A capacidade de atendimento é de aproximadamente 500 usuários por mês, 
benefi ciando toda a população de Belo Horizonte.  O serviço é voltado para 
pessoas em sofrimento mental ou transtornos mentais causados pelo uso 
abusivo de álcool e outras drogas. Belo Horizonte já conta com equipamen-
tos semelhantes nas regionais Barreiro, Centro-Sul, Nordeste e Pampulha, 
além de outras três unidades direcionadas para menores de 18 anos localiza-
dos na Nordeste, Noroeste e Centro-Sul.

De acordo com o secretário Jackson Machado, houve um esforço da Prefeitura 
para viabilizar o funcionamento do Cersam ainda no início deste mês. “O imó-
vel estava abandonado, sendo depredado, e, com isso, o equipamento estava 
se desvalorizando. O Cersam vai benefi ciar um número grande pessoas. Esse 
é um passo extremamente importante para a gente ajudar essas pessoas que 
estão com problema de dependência de álcool e outras drogas”, afi rmou.

Centro de Saúde Padre Tiago
Localizado na Avenida João XXIII, 1.233, tem cerca de 13 mil usuários cadas-
trados, moradores dos bairros Alípio de Melo, Jardim Inconfi dentes, Manacá 
e São José, e oferece todos os serviços da atenção primária (realização e mar-
cação de consultas, realização de exames, vacinação, dispensação de medi-
camentos, encaminhamento para atenção secundária, cura� vos). A unidade 
também recebeu a visita do prefeito e secretário. 

No ano passado, a equipe da unidade foi incrementada pela Prefeitura com 
a oferta de serviços de saúde bucal (um den� sta e técnico de saúde bucal). 
Recentemente também houve instalação de câmeras de vigilância e grades 
em salas do Centro de Saúde.

Atualmente, trabalham no Centro de Saúde médicos de apoio (ginecologis-
ta, pediatra e clínico geral), equipe de saúde mental (psiquiatra e psicólogo), 
equipe de saúde bucal (den� sta e técnico em saúde bucal). Há, ainda, agen-
tes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O Centro de 
Saúde conta com equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família-Atenção 
Básica, e é polo da equipe complementar de saúde mental infan� l (a unidade 
é referência no atendimento especializado em saúde mental infan� l).

A população também conta com aula de Lian Gong (atualmente são cerca de 
80 pra� cantes) e grupos opera� vos (puericultura e cessação do uso do taba-
co). Há ainda aulas de yoga, ofi cinas de artesanato e um grupo que acompa-
nha crianças atendidas com difi culdade de aprendizado, que são acompa-
nhadas pela equipe de saúde mental.
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HMDCC recebe visita da 
Secretária Estadual de Saúde do Acre

Menos tempo de espera por uma 
consulta com urologista em BH

6ª edição do Integra Pop Rua

Prevenir e reduzir a dor, promovendo a consciência corporal e um 
melhor desempenho nas a� vidades do dia a dia. Com esses obje-
� vos foi criado pela equipe do NASF-AB do Centro de Saúde Jar-
dim Montanhês, na Regional Noroeste, o grupo Aliviart. Devido ao 
grande número de pacientes com dores crônicas encaminhadas 
à terapia ocupacional e fi sioterapia, os profi ssionais do NASF-AB 
decidiram intensifi car e direcionar as a� vidades. Toda quinta-fei-
ra, durante 1 hora, cerca de 20 usuários da unidade par� cipam de 
rodas de conversa sobre os impactos da ro� na diária e aprendem 
novas formas de combater a dor. Os encontros são realizados no 
salão da Igreja Santa Margarida. São u� lizadas técnicas de relaxa-
mento de Mitchell e proteção ar� cular, automassagem, exercícios 
orientados, além de muita informação sobre a melhor forma de 
realizar as a� vidades, como a postura correta, por exemplo. 

Super Lápis Dentuço contra as cáries

Os alunos da Academia da Cidade Urucuia, na Regional Barreiro, 
� veram uma aula diferente no dia 29/8.  Para es� mular a prá� ca 
da a� vidade � sica, a integração entre os par� cipantes, além de 
promover a saúde e ampliar o contato com a natureza, o grupo 
fez um passeio ao Parque Estadual Serra do Rola Moça. Durante o 
passeio os alunos realizaram uma caminhada na Trilha das Pitan-
gueiras e conheceram a história e criação do parque, assim como 
as possibilidades turís� cas e os impactos causados pela ação do 
homem. A inicia� va foi dos educadores � sicos Rubens Bonsanto e 
David Tolen� no, com apoio da gerente local.

A equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde Pompeia, na Regional 
Leste, realizou uma a� vidade lúdica na Creche Nossa Senhora Rosário 
do Pompéia. No dia 23/8, cerca de 150 crianças, com idades entre 1 
e 5, par� ciparam da ação que teve início com a exibição de um fi lme 
educa� vo sobre os cuidados com a boca. Os alunos também par� ci-
param de uma ofi cina de criação do “Super Lápis Dentuço”. Durante a 
a� vidade foram levantadas as necessidades dos alunos e repassadas 
orientações sobre escovação correta e alimentos saudáveis.

Gestores vivenciam a prática das 
aulas da Academia da Cidade na Leste

Até 16/9 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Menino Jesus. Os interessados de-
vem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h. 

O edital com as todas as informações estão disponíveis AQUI

O servidor, Gustavo Abrantes Viana, BM 104.734-3, foi seleciona-
do em 1º lugar para assumir a função de Gerente do Centro de 
Saúde Paraúna.  

Uma tarde voltada para a promoção à saúde e proteção social 
para a população em situação de rua. Na quarta-feira, 4/9, foi 
realizada a 6ª edição do Integra Pop Rua. Cerca de 150 pessoas 
receberam atendimentos e orientações de saúde bucal, sexual, 
doenças respiratórias e cuidados com a saúde. Foram oferecidas 
ainda vacinas contra hepa� te B, tétano e sarampo, testes rápidos 
de sífi lis, hepa� tes B e C e HIV, aulas de ginás� ca, forró, corte de 
cabelo e distribuição de preserva� vos. Além de orientações sobre 
bene� cios socioassistenciais e direitos do cidadão.

A ação, realizada no Centro POP, foi feita pela SMSA em parceria 
com a SMASAC, Comitê da Polí� ca Municipal para a População 
em Situação de Rua de Belo Horizonte e a Defensoria Pública. De 
acordo com Oni Márcia Jardim, referência técnica para população 
em situação de rua, o Integra POP Rua tem como obje� vo dar vi-
sibilidade a estas pessoas. “Por meio da oferta dessas ações, po-
demos garan� r o acesso às polí� cas públicas, tendo em vista que 
essa população é de grande invisibilidade social e está subme� da 
às vulnerabilidades e violações de direitos”, explica. Para a coor-
denadora do Centro POP, Alexia Rodrigues do Vale, o principal in-
dicador do sucesso da ação é a grande procura dos usuários. “Esse 
é um projeto que só tem crescido, com aumento no número de 
usuários atendidos e de parceiros envolvidos”, afi rma.

Gisele de Paula Chaves, 42 anos, soube aproveitar muito bem to-
das as ações e fi cou muito sa� sfeita com os atendimentos. “Eu fi z 
as unhas, tomei a vacina contra sarampo, fi z os testes rápidos e 
soube que estou bem, fi z o teste da tuberculose, olhei os dentes e 
vou dar con� nuidade com o den� sta. Foi tudo muito válido, estou 
muito agradecida”.

As referências técnicas do NASF-AB, Academia da Cidade e gerência 
da GAERE Leste se reuniram com os gerentes dos centros de saú-
de do distrito para uma ofi cina de promoção à saúde. O encontro 
também contou com a par� cipação da GEAPS/SMSA e foi realizado 
na Academia da Cidade Paraíso no dia 29/8. Os par� cipantes discu-
� ram e alinharam processos de trabalho com o obje� vo de poten-
cializar as a� vidades das equipes. Os par� cipantes pra� caram uma 
aula nesta Academia da Cidade. “Foi uma surpresa para nós porque 
os gerentes sugeriram mais encontros como esse e o envolvimento 
de toda a rede. Foi muito válido”, disse a referência técnica das Aca-
demias da Cidade da Regional Leste, Ana Cecília Racioppi.

A experiência do Serviço Social Autônomo (SSA) do HMDCC como 
modelo de gestão tem servido de exemplo para outros estados. Na 
sexta, 30/8, o Metropolitano do Barreiro recebeu a visita da secretá-
ria estadual de Saúde do Acre, Mônica Feres. Ela conheceu as insta-
lações do hospital e visitou a enfermaria, o CTI, a Unidade de AVC e o 
Centro de Diagnós� co por Imagem. “Achei lindíssimo o Hospital. Ver 
uma expressão boa no rosto das pessoas mostra que os pacientes 
estão sendo bem cuidados e que o SSA está dando certo aqui”, diz.  

Acompanhada da Assessora de Planejamento e Gestão do Hospi-
tal, Míriam Campanha, Mônica Feres também teve a oportunida-
de de conhecer alguns dos indicadores do HMDCC e a estrutura 
dos indicadores da parceria público-privada (PPP). “Trabalhando 
com seriedade e transparência, acho que o SSA é um caminho. 
Você não está entregando o serviço para um terceiro, mas está 
ali, junto, tomando conta com a administração estatal”, observou.

Novidades no Sistema Eletrônico 
de Frequência

Ocupação Vitória recebe atendimento 
exclusivo na Regional Norte

O tempo na fi la por uma consulta com urologista vai fi car menor 
para os usuários do SUS-BH. Desde o início do mês, a urologia é 
uma das três especialidades reguladas pelo Projeto Regula Mais 
Brasil. Desta forma, caso o usuário necessite de encaminhamento, 
os médicos  das unidades de saúde da Atenção Primária têm dis-
poníveis teleconsultorias do projeto Regula+Brasil.

Na quinta, 5/9, cerca de 140 pessoas, entre médicos da APS, ge-
rentes de unidades, urologistas da rede complementar e regulado-
res distritais e do nível central par� ciparam da  apresentação do 
protocolo de urologia, no auditório do Conselho Regional de Medi-
cina. O evento contou com a presença da subsecretária de Atenção 
à Saúde, Taciana Malheiros, do gerente da Rede Complementar, 
André Luiz de Menezes, e do urologista e médico regulador do pro-
jeto, Guilherme Behrend. Taciana falou sobre como a qualifi cação 
dos profi ssionais promove o acesso à rede SUS BH e de como os 
resultados deste projeto, com as especialidades neurologia e reu-
matologia, nortearam a inclusão da urologia. “O Regula+Brasil é 
componente de um dos Projetos Estratégicos da Subsecretaria de 
Atenção à Saúde. A expecta� va é que, com a inclusão da Urologia, 
haja uma qualifi cação dos encaminhamentos e, consequentemen-
te, uma ampliação do acesso para atenção especializada. Estamos 
avaliando com o Ministério da Saúde a expansão do projeto para 
novas especialidades em Belo Horizonte”, disse Taciana.

Além da apresentação do protocolo de urologia, também foi re-
alizado o alinhamento do processo de trabalho referente à regu-
lação assistencial. Para a Médica de Família, Izabel Carvalho, do 
Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes, na Regional Leste, 
os bene� cios do Regula+Brasil são expressivos. “Muitas pessoas 
estavam na fi la sem necessidade. A par� r do projeto, a gente tem 
a possibilidade de discu� r o caso com os médicos reguladores, te-
mos mais agilidade no agendamento das consultas. Vejo com um 
olhar bem posi� vo”, afi rmou Izabel.

Com o obje� vo de ampliar a apresentação e discussão do proto-
colo da urologia, na sexta, 6/9, foram realizadas duas webcon-
ferências para generalistas e clínicos da APS, bem como para os 
profi ssionais de outros pontos de atenção da rede assistencial res-
ponsáveis pela integralidade do cuidado ao usuário.

O projeto Regula+Brasil é uma inicia� va do Ministério da Saúde, em 
parceria com Hospital Sírio Libanês, e tem como obje� vo reduzir a 
fi la e tempo de espera, além de fortalecer e qualifi car o atendimen-
to na atenção básica. Em Belo Horizonte, o Regula+Brasil foi implan-
tado em 2018 de forma piloto em três regionais. Em outubro no 
Barreiro, com reumatologia adulto, e em dezembro na Pampulha e 
parte de Venda Nova, com a neurologia adulto. Em fevereiro deste 
ano o projeto foi expandido para os 152 centros de saúde.

O projeto de Gestão Eletrônica de Frequência é um dos processos 
da área de Recursos Humanos que está sendo modernizado. O 
obje� vo é automa� zar as demandas, simplifi car os métodos de 
trabalho, reduzir os custos e melhorar os prazos de concessão de 
bene� cios para todos os agentes públicos. 

Em julho deste ano, foi implementada uma nova versão do siste-
ma para os agentes públicos, o Stou IfPonto. Além do layout mais 
moderno, a plataforma permi� rá, entre outras funcionalidades:

• O reset automá� co de senha .
• A assinatura eletrônica do espelho. 
• O registro do ponto por meio de aplica� vo (no celular do usuá-
rio) ou pelo navegador de internet (no computador/tablet).

Essa nova possibilidade de registro será disponibilizada de forma 
gradual, conforme as especifi cidades e defi nições de cada órgão 
da PBH. Pelo cronograma, a SMSA será contemplada em fevereiro 
de 2020.

Antes da implantação, representantes dos RHs das temá� cas par-
� ciparão de reuniões para ajustes necessários. Em seguida, serão 
promovidos treinamentos com os servidores que atuarão como 
mul� plicadores nos seus respec� vos órgãos.

A população da comunidade Vitória, na Regional Norte, teve um dia 
de cuidados com a saúde. No sábado, 24/8, servidores da GAREN 
foram à ocupação e realizaram testes rápidos de HIV, Sífi lis e Hepa-
� tes B e C em cerca de 30 moradores. O Centro de Saúde Jaqueline 
II também funcionou das 7h às 15h para atender à população do 
Vitória. Na unidade foram recebidas aproximadamente 50 pessoas 
para inserção de DIU, vacinação, testes rápidos, exames preven� vos 
para diagnós� co do câncer de colo de útero.

Os usuários também receberam informações sobre planejamento 
familiar. A inicia� va envolveu os gestores e profi ssionais dos cen-
tros de saúde Zilah Spósito, Jaqueline, Jaqueline II, Novo Aarão Reis, 
MG20, além das referências técnicas da DRESN/ GAEREN e da Co-
ordenação do Apoio Administra� vo. A ação contou também com o 
apoio de estudantes universitários da UFMG, Unifenas e residen-
tes de Medicina da Saúde da Família do HC “Estamos gratos pelo 
envolvimento da equipe no atendimento deste grupo populacional 
que tanto precisa! Precisamos ampliar o acesso ao cuidado”, disse o 
diretor regional de Saúde Norte, Moisés Gonçalves.

Grupo Aliviart no combate 
às dores crônicas


