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Gestores da SMSA detalham o 
Saúde na Hora em reunião virtual

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo

Dia Internacional do Idoso 
nas unidades de saúde

Centro de Saúde Dom Joaquim promove 
ação de incentivo ao aleitamento materno

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do 
Centro de Saúde Santa Amélia. Até o dia 10/10, os interessados 
devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 
8h às 12h, e das 13h às 17h.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do 
Centro de Saúde São Gabriel. Até o dia 18/10, os interessados de-
vem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h.

Entre os dias 14 e 18/10 estarão abertas as inscrições para seleção 
de vaga para gerente adjunto da Gerência de Vigilância Sanitária 
– Centro-Sul. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 
7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

 Os editais com as todas as informações estão disponíveis AQUI

 A servidora, Cibele Ferreira Viana Cardoso, BM:76.9057, foi sele-
cionada para assumir a gerência do Centro de Saúde Oswaldo Cruz.

No Centro de Saúde Paraíso, na Regional Leste, uma comemora-
ção especial marcou o Dia Internacional do Idoso. No dia 1/10, o 
coral da APAE se apresentou na recepção da unidade. Emociona-
dos, usuários e trabalhadores par� ciparam do momento. O centro 
de saúde foi todo decorado para a data. Os idosos que passaram 
por lá receberam uma carinhosa lembrancinha confeccionada pe-
los trabalhadores. Também na Regional Leste, o Centro de Saúde 
Pompeia, comemorou o dia do Idoso, na quinta, 3/10. Houve afe-
rição de pressão e glicemia. A promoção da saúde fi cou por conta 
da aula especial com o educador � sico da unidade, Breno Bicalho. 
Para fechar as comemorações, um café especial reuniu cerca de 
40 par� cipantes. No dia 3/10, os Centros de Saúde São Geraldo e 
Mariano de Abreu fi zeram uma ação conjunta, em parceria com o 
Ministério Público e Procon, abordando o Direito dos Idosos. Na 
roda de conversa foram tratados temas relacionados ao consumo 
consciente na terceira idade. Houve apresentação do grupo Teatro 
Magia da Alegria, do Centro de Saúde Mariano de Abreu. O evento, 
que reuniu 50 usuários, foi no Centro Cultural São Geraldo.

Entre os dias 1º e 3/10, o Centro de Saúde São Bernardo, na Re-
gional Norte, preparou tardes especiais para os idosos usuários da 
unidade. Aferição de pressão, conferência da caderneta, rodas de 
conversa sobre sexualidade e saúde bucal, além de orientações 
alimentares e nutricionais foram algumas das ações. O público 
também pôde par� cipar de um lanche cole� vo e de aulas de Lian 
Gong. Dentro da programação, momentos de laser e diversão com 
jogos de bingo e apresentação do grupo Rosas do São Bernardo. 
A ação teve o apoio do Centro Cultural São Bernardo, dos alunos 
do PET Saúde e dos estudantes dos Cursos de Fonoaudiologia e 
Nutrição da UFMG.

Veja, em anexo, as fotos das comemorações nas unidades

“Bebê sarado mama no peito”. Esse foi o nome da ação desenvolvida 
pelo Centro de Saúde Dom Joaquim, na Regional Nordeste, nos dias 2 e 
3/10. O evento teve o obje� vo de informar as gestantes sobre a impor-
tância da amamentação e prestar orientações sobre o desenvolvimento 
da criança, a saúde bucal do bebê e a prá� ca dos exercícios pré e pós-par-
to para o assoalho pélvico.

Foram realizadas várias a� vidades de promoção à saúde dos bebês e das 
mamães, como rodas de conversa, medidas antropométricas, avaliação da 
boquinha, além de orientações sobre exercícios � sicos. Durante os dois dias 
cerca de 70 pessoas par� ciparam das a� vidades.

A implantação do Projeto Wolbachia em Belo Horizonte está sen-
do feita de forma grada� va. Na segunda, 7/10, as equipes de Zoo-
noses, Epidemiologia e Assistência das nove regionais e do Nível 
Central par� ciparam de uma reunião técnica para a apresentação 
do projeto. Os detalhes foram repassados pelo representante do 
World Mosquito Program (WMP), Luciano Moreira. Ele explicou as 
estratégias u� lizadas, desde os estudos de campo até a liberação 
dos mosquitos no ambiente, que deverá ocorrer até o fi nal do ano. 

Durante o encontro, Luciano apresentou o plano que será executa-
do nos bairros Pira� ninga, Copacabana e Jardim Leblon, na Regio-
nal Venda Nova, onde as ações estarão concentradas inicialmente. 
Os par� cipantes também � veram a oportunidade de � rar dúvidas 
e conhecer mais sobre a inicia� va, que já foi implantada com su-
cesso em outras cidades do Brasil e do mundo. Eduardo Viana, 
Diretor de Controle de Zoonoses, lembrou que a parceria entre a 
SMSA, Fiocruz e o WMP existe há vários anos e que o trabalho re-
alizado é extremamente responsável. “O projeto Wolbachia é mais 
uma estratégia para combater as arboviroses. Antes de iniciar a 
soltura dos mosquitos, todas as etapas são muito bem planejadas 
e entendemos que a estratégia vem agregar às ações de combate 
ao vetor que já são realizadas na capital”, disse Eduardo.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou 
na segunda, 7/10, em todos os centros de saúde da capital. Dois 
grupos de pessoas estão no alvo da nova campanha. O primeiro 
é formado por crianças de seis meses até menores de 5 anos, que 
devem ser imunizadas até 25/10. O segundo grupo contempla 
jovens de 20 a 29 anos -  que não estejam com a caderneta de 
imunização em dia. Para estes, a vacinação vai de 18 a 30/11. O 
Ministério da Saúde enviou 45 mil doses para a primeira etapa da 
campanha em Belo Horizonte.

A psicóloga, Juliana Ba� sta (foto), foi uma das primeiras da fi la de 
vacina no Centro de Saúde Santa Rita, na Regional Centro-Sul. Ela 
levou o pequeno Davi, de apenas 1 ano, para atualizar a caderneta. 
“Não podemos dar bobeira. Se a vacina está disponível e outros es-
tados já estão enfrentando surto, é o melhor a se fazer”, afi rmou.
Na capital, a cobertura vacinal de crianças de 6 a 11 meses, que de-
vem receber a dose zero, está em 88%. Mais de 90% do público de 1 
a menores de 5 anos já está imunizado. De janeiro a outubro deste 
ano foram vacinadas mais de 174 mil pessoas em Belo Horizonte. 

Em 2019, até o momento, foram no� fi cados 357 casos suspeitos 
de sarampo de residentes em Belo Horizonte. Desse total, 255 
casos permanecem em inves� gação. Foram descartados 91 ca-
sos e 11 estão confi rmados. Os dois primeiros casos confi rmados 
ocorreram em janeiro e fevereiro, respec� vamente. Os nove casos 
restantes ocorreram nos meses de agosto e setembro e são casos 
importados, ou seja, a infecção ocorreu fora de Belo Horizonte.

Encontro de Grupos de Dança 
Sênior movimenta o Barreiro

Grupos de Lian Gong visitam Inhotim

Um passeio mudou a ro� na dos pra� cantes de Lian Gong dos Centros 
de Saúde São Bernardo e Heliópolis, na Regional Norte. No dia 25/9, 
cerca de 46 alunos visitaram o Museu de Arte Contemporânea Inho-
� m, em Brumadinho. O Inho� m é a sede de um dos mais importantes 
acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior mu-
seu a céu aberto do mundo. A excursão, coordenada pela instrutora, 
Diolina Paula, e pelo educador � sico, Lucas Alves, proporcionou aos 
usuários um momento de lazer, diversão e integração do grupo. A 
inicia� va foi bem avaliada pelos par� cipantes. Uma oportunidade de 
sair da ro� na promovendo o bem-estar.

WMP apresenta Projeto Wolbachia 
para técnicos da SMSA

Cerca de 230 pessoas se reuniram no Centro Espor� vo do Milioná-
rios para par� cipar do VI Encontro de Grupos de Dança Sênior da 
Regional Barreiro. O evento, realizado no dia 26/9, teve como obje-
� vo integrar os par� cipantes dos 13 grupos da Regional. O encon-
tro contou também com a presença de usuários do CRAS de Itabi-
rito. Os par� cipantes se apresentaram cole� vamente e por grupos.
A Dança Sênior, promovida pelos profi ssionais do NASF-AB e Acade-
mia da Cidade, é uma estratégia de promoção de saúde por ser uma 
a� vidade es� mulante e socializante, própria para idosos. A ação 
tem despertado o interesse de pessoas de todas as idades. Através 
dos passos curtos e leves das danças em pé, sentada ou da geron-
to-a� vação, as pessoas são encorajadas a aprender as coreografi as 
que es� mulam a atenção, memória, lateralidade, maior consciência 
corporal, e melhora do equilíbrio do corpo e das emoções. 

 “O encontro foi um momento oportuno de integração dos usuários 
e de promoção da saúde. Os idosos chegaram animados e mo� vados 
para as apresentações. Isso demonstra o quanto esta a� vidade bene-
fi cia a saúde do corpo e da mente”, relatou Lorena Freitas, referência 
técnica do NASF-AB/Academia da Cidade da Regional Barreiro.

A par� r de 11/11, com a implantação do programa Saúde na Hora, 
os 152 centros de saúde de Belo Horizonte vão ampliar o horário 
de funcionamento para 12 horas diárias, incluindo a sala de vacina 
e a farmácia. Para apresentar mais uma vez o programa e esclare-
cer as dúvidas, foi realizada uma webconferência com os gerentes 
locais na terça, 8/10. A reunião foi conduzida pela diretora de As-
sistência à Saúde, Renata Mascarenhas, e pelo gerente de Atenção 
Primária, Fabiano Gonçalves. Também par� ciparam a subsecre-
tária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, e os nove diretores 
regionais de saúde. 

A subsecretária Taciana fez a abertura da webconferência desta-
cando as principais metas do Saúde na Hora e pedindo a con� nui-
dade do apoio de toda a rede para a implantação do programa.  
Renata e Fabiano detalharam como as unidades vão funcionar a 
par� r de novembro e esclareceram pontos importantes para o efe-
� vo funcionamento da proposta.

O Programa Saúde na Hora, lançado em maio, pelo Ministério da 
Saúde, vai ampliar o acesso da população aos serviços da Atenção 
Primária, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exa-
mes laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. Em contrapar� -
da, o Saúde na Hora vai ampliar os recursos mensais ao município. 

Além da webconferência, a SMSA tem realizado vários encontros 
com os gerentes locais, diretores regionais, gerentes de GAEREs 
e coordenadores da gestão do trabalho para alinhar as ações de 
implantação do programa. Além disso, o tema foi amplamente dis-
cu� do em outros espaços, como a Mesus, na plenária dos traba-
lhadores e em câmaras técnicas do Conselho Municipal de Saúde.


