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SMSA participa da Semana da Educação

Até a próxima sexta-feira, 20/09, a Rede SUS-BH par�cipa da Semana da Educação, realizada em vários espaços da capital. A programação conta com a�vidades educa�vas e lúdicas, voltadas às
crianças da educação infan�l ao ensino fundamental e demais públicos presentes no evento. No Parque Municipal, a SMSA par�cipa com três tendas temá�cas: Saúde Bucal, Prevenção ao Tabagismo e Zoonoses. Além disso, o Mobiliza SUS-BH está presente com
contação de histórias e personagens lúdicos e o Lian Gong com a
prá�ca da ginás�ca laboral chinesa.
A professora Karine Fernandes, da Escola Municipal Norina Rabelo,
trouxe cerca de 45 alunos para par�cipar das a�vidades. As crianças aprenderam mais sobre os cuidados necessários para evitar
proliferação do mosquito Aedes aegyp�. Ela ressaltou a importância da experiência. “Em sala de aula nós ensinamos sobre o assunto, mas algumas experiências marcam e por isso são muito eﬁcientes no processo de educação. A música, os personagens são muito
legais e com certeza atrai a atenção deles”, disse ela.
Na tenda do Tabagismo, os alunos puderam interagir com a boneca
“Fumazete”. A personagem robo�zada compar�lha com os alunos
como foi o seu primeiro contato com o cigarro e descreve, em uma linguagem de fácil entendimento, as situações di�ceis que tem que enfrentar por causa do vício do tabaco, como por exemplo problemas de
saúde e convívio social. Vanessa Detomi, coordenadora do Programa
de Controle do Tabagismo, fala da importância dessa intervenção. “O
tabagismo é uma doença pediátrica já que 90% dos tabagistas iniciaram o uso antes dos 19 anos. É uma oportunidade de sensibilizarmos
a população para a necessidade de protegermos as crianças”, alertou.
Além da boneca, foram montados jogos intera�vos que abordam
questões sobre os male�cios do tabagismo e outras drogas.

Já no espaço voltado para a Saúde Bucal, as crianças têm a oportunidade de aprender sobre a importância de hábitos saudáveis que
garantem uma higiene adequada e que evita a tão temida cárie
e outras doenças relacionadas. A pequena Maria Eduarda, de 10
anos garante que apendeu a lição. “Temos que escovar os dentes
pelo menos três vezes ao dia, passar ﬁo dental e evitar comer muito doce porque estraga os dentes e é isso que as bactérias comem”.
Ainda dentro da programação, nesta terça-feira, 17/9, foi realizado o Seminário “Educação como Rede de Proteção de Crianças e
Adolescentes”, que contou com a par�cipação da diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, que falou sobre “Qualidade
Social da Educação: Cuidar e Educar”.

A Semana da Educação acontece até o dia 23/09 e a SMSA encerra
sua par�cipação na sexta-feira, 20/09, com ações da Coordenação
de Saúde Sexual, na Praça da Estação.

Setembro Amarelo conscientiza
sobre prevenção ao suicídio

Durante todo o mês de setembro unidades de saúde da SMSA realizam ações
com o obje�vo de conscien�zar sobre o suicídio. A regional Pampulha promoveu, de 9 a 13/9, a Semana de Prevenção, Conscien�zação e Combate à
Automu�lação, com diversas a�vidades intersetoriais, realizadas em escolas
da região, movimentando mais de dois mil alunos de escolas municipais. Em
todas as regionais também foram realizadas ações para divulgar e ampliar o
debate sobre a importância da prevenção ao suicídio. Conﬁra fotos no anexo.
Na próxima edição do Acontece Saúde, serão divulgadas outras inicia�vas realizadas pelas unidades de saúde.

1° Seminário de Prevenção
ao Uso Abusivo de Drogas

Para reﬂe�r sobre o uso abusivo de drogas na atualidade e apontar linhas de atuação do Poder Público e da sociedade civil organizada para construir uma agenda obje�va neste campo, foi realizado, no dia 11/9, o 1° Seminário Local de Prevenção ao Uso Abusivo
de Drogas: Ações Integradas e Humanizadas, no auditório da Faculdade Univeritas. A subsecretária de atenção à saúde, Taciana
Malheiros, par�cipou do evento, representando a SMSA.
Proﬁssionais que atuam no Centro Integrado de Atendimento à
Mulher - CIAM, abordaram a par�cipação de usuárias na unidade
e relataram sobre os desaﬁos e conquistas das ações desenvolvidas no equipamento, além de destacar o obje�vo da SMSA de
inserir as mulheres nas polí�cas públicas de cuidado e saúde através do Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas, CERSAM, CERSAM
AD, Centros de Convivência, Equipe Mul�disciplinar de Atenção
de Apoio e Centro de Saúde. O “Uso de Drogas e Promoção da
saúde” também foi tema da mesa de discussões.
“A discussão da poli�ca sobre drogas no município, destacando o
projeto cenas de uso, acontece nas reuniões mensais do comitê
coordenador da agenda intersetorial e a implantação do Centro
Integrado de atendimento a mulher é a intersetorialidade na prá�ca, ressigniﬁcando o dia a dia das mulheres em situação de vulnerabilidade da região da Lagoinha.”, explica Taciana Malheiros.

SMSA amplia oferta
de castração de cães e gatos

O Centro de Esterilização de Cães e Gatos da Leste já está agendando cirurgias de castração animal. O novo equipamento tem a
capacidade de realizar até 40 intervenções por dia, e irá priorizar
os projetos especiais, que consistem no controle reprodu�vo de
animais de área de risco sanitário e de vulnerabilidade social. Com
a nova unidade, haverá um incremento de 880 agendamentos
mensais em Belo Horizonte.
Até a abertura da unidade na regional Leste, Belo Horizonte contava com quatro Centros de Esterilização de Cães e Gatos, localizados nas regionais Barreiro, Norte, Oeste e Noroeste. Por ano, são
realizadas cerca de 24 mil cirurgias. O procedimento de castração
é gratuito e classiﬁcado como cirurgia ele�va, ou seja, agendada.
Para serem subme�dos à cirurgia, os animais devem ter no mínimo 4 meses de idade e no máximo 8 anos. Além dos cinco Centros de Esterilização de Cães e Gatos, a população conta com uma
unidade móvel de castração, que atua em projetos especiais. Para
agendar a cirurgia de castração na unidade Leste, basta ligar 32779052 ou ir ao endereço: Rua Antônio Olinto, 969 – Esplanada.

Gerente de urgência é homenageado
no Dia do Emergencista

Em 16 de setembro é comemorado o Dia do Emergencista. Para
marcar a data, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede MG) fez uma homenagem
aos proﬁssionais que se destacam na área. O gerente de urgência
da SMSA, Alex Sander Sena, foi um dos homenageados pela atuação e trabalho desenvolvido na capital. O evento foi realizado na
Associação Médica de Minas Gerais.

Centro de Saúde São Geraldo
na promoção da saúde

Contra o baixo astral e as adversidades, doses extras de cultura.
Pensando assim, um grupo de usuários e trabalhadores do Centro de Saúde São Geraldo, na Regional Leste, ﬁzeram uma visita à
Casa Fiat para conhecer a exposição “Beleza em Movimento – Ícones do Design Italiano”. A mostra é inédita e reúne um rico e impressionante acervo composto por mais de 100 peças, entre obras
de arte, automóveis, objetos e instalações mul�mídia.
Em agosto, foram realizadas duas visitas, com cerca de 15 usuários
cada, à Casa Fiat para conhecer a exposição. O resultado foram
sorrisos, gente animada e feliz pelo passeio. “Eu me sen� com 16
anos, relembrei meu passado, meus namorados, os ﬁlmes no Cine
Brasil, no Acaiaca. Adorei o programa”, disse a usuária Elza Santos.
“Nossa proposta é mostrar a essas pessoas que a cultura também
é uma forma de cuidar da saúde. Mostramos a eles que é possível
sair de casa, conhecer várias novidades e se distrair, sem gastar
dinheiro”, explicou o gerente da unidade, Marcílio Amaral.

Curso de Inspeção Sanitária
em Serviços Radiodiagnóstico

A Diretoria de Vigilância Sanitária, em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde, realizou nos dias 17 e 18/9, no auditório da SMSA,
Curso de Inspeção Sanitária em Serviços de Radiodiagnós�co. O curso teve como obje�vo capacitar os ﬁscais da vigilância sanitária do
nível central e das regionais, tendo em vista a polí�ca de descentralização das a�vidades desenvolvidas pela área. Par�ciparam cerca de
75 ﬁscais. A meta foi capacitar o ﬁscal para monitorar a execução de
radiodiagnós�co para aumentar a segurança sanitária dos prestadores de serviços e maior eﬁciência para os pacientes.

Ações integradas para controle
do Aedes aegytpi

As diretorias de zoonoses e vigilância sanitária o ﬂuxo das ações que
serão executadas em conjunto para o controle do Aedes aegyp�. No
dia 9/9, foi realizada reunião que teve como principal obje�vo fortalecer a parceria entre as áreas, com organização de ações ordenadas e
padronizadas no sen�do de minimizar os riscos à saúde, devido a criadouros potenciais dos mosquitos. A reunião contou com a presença
do subsecretario de promoção e vigilância em saúde, Fabiano Pimenta, da diretora de vigilância sanitária, Zilmara Aparecida Ribeiro, do
diretor de zoonoses, Eduardo Viana, além dos gerentes regionais de
zoonoses e de vigilância sanitária. “O alinhamento das ações em conjunto é muito importante, pois já estamos na iminência da época das
chuvas e temos que trabalhar nas ações preven�vas”, aﬁrma Zilmara.

HMDCC é referência para internação
de pacientes com doença falciforme

Pacientes adultos e adolescentes de Belo Horizonte que têm doença falciforme e necessitam de internação são transferidos das
Unidades de Pronto Atendimento para o HMDCC. Desde 2018, o
hospital se tornou uma das referências na capital mineira para internação decorrente de complicações desta doença. De janeiro a
agosto deste ano, o HMDCC registrou 45 internações de 39 pacientes com doença falciforme.
No HMDCC o paciente com doença falciforme é acolhido pela clínica
médica. O tratamento inclui analgésicos, hidratação venosa e abordagem mul�proﬁssional, com a psicologia, nutrição, serviço social,
terapia ocupacional, hematologia, dependendo de cada caso.
Quando há crise grave ou o paciente precisa ser subme�do a um
procedimento cirúrgico, o tratamento é mais complexo pela necessidade de transfusão de sangue. No laboratório de Imunohematologia da Fundação Hemominas é realizada a feno�pagem do sangue dos pacientes com doença falciforme através de um estudo da
hemácia. “São feitos vários testes para iden�ﬁcar os an�genos e
os an�corpos que o doente possui. As transfusões de sangue são
guiadas pelo resultado da feno�pagem, que muitas vezes podem
ser essenciais no tratamento da doença falciforme”, observou a médica hematologista e referência técnica da Agência Transfusional do
HMDCC, Paula Madeira.
Por duas vezes, em internações diferentes no HMDCC, Willian Souza recebeu transfusão. O estudante aﬁrma: “na minha opinião, o
suporte que recebemos aqui não tem igual”.

Caminhada cultural
no Parque Lagoa do Nado

Os usuários do grupo de artesanato do Centro de Saúde Mariano
de Abreu e das Academias da Cidade Mariano de Abreu e Centro
Cultural São Geraldo, na Regional Leste, comemoraram o dia do
Educador Físico com uma caminhada no Parque Lagoa do Nado.
A a�vidade, realizada no dia 3/9, reuniu cerca de 50 pessoas. Os
par�cipantes percorreram o parque e também visitaram a exposição “Quilombos Urbanos e a Resistência Negra em Belo Horizonte”. A mostra apresenta o acervo das comunidades quilombolas
Manzo Ngunzo Kaiango, Luízes e Mangueiras, de Belo Horizonte.
O grupo foi recebido pelos mediadores da comunidade quilombola que mostrou as peças, apresentou as músicas e apresentou um
pouco da cultura.

A respeito do processo sele�vo para gerente do Centro de Saúde
Primeiro de Maio, a Gerência de Gestão do Trabalho informa que
não houve candidato selecionado.
Para mais informações, acesse AQUI!
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

