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Campanha de Vacinação dos Servidores
da PBH

Você já atualizou seu cartão de vacinas? Até o dia 14/11, o Movimenta
PBH, em parceria com a SMSA, promove a Campanha de Vacinação dos
Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. A ação de saúde do trabalhador oferece as seguintes vacinas:
• Hepatite B.
• Tríplice Viral (SRC).
• Duplo Adulto (DT).
• Febre Amarela.
No próximo sábado, 9/11, será o Dia D da Campanha. Seis Centros de Saúde da capital estarão abertos para atendimento aos servidores e também
à população. O funcionamento será das 9h às 17h. Além da atualização
da caderneta, haverá ações de promoção à saúde, testes rápidos de HIV,
hepatite e sífilis. Confira as unidades que estarão abertas:
Barreiro - Centro de Saúde Barreiro de Cima.
Leste - Centro de Saúde Vera Cruz.
Norte - Centro de Saúde Jardim Felicidade.
Noroeste - Centro de Saúde Carlos Prates.
Oeste - Centro de Saúde Palmeiras.
Venda Nova - Centro de Saúde Santa Monica.

SAMU participa de simulado de ataque
terrorista

Dez profissionais do Serviço Móvel de Urgência, além de duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, participaram da simulação de um atentado terrorista no Parque Municipal.
A ação, promovida pela Faculdade de Ciências Médicas, foi realizada na
sexta, 1/11, e contou com o apoio do SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Bope, IML e hospitais Semper e João XXIII. O objetivo do
simulado foi treinar os alunos de diversas áreas da saúde e profissionais
para emergências com múltiplas vítimas, por exemplo, em um ataque
com explosão de bomba.
O simulado consistiu na troca de tiros entre dois terroristas e os seguranças de um estabelecimento comercial na região central de Belo Horizonte. O treinamento incluiu uma tentativa de fuga das pessoas que estavam
dentro do comércio, com direito à cena de tumulto e pessoas pisoteadas.
Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, com graus de lesões diversos, além
de 4 mortes.
Como forma de teste da habilidade dos profissionais, o SAMU atuou no
socorro às vítimas desde a triagem dos pacientes, no atendimento básico
aos levemente feridos ou avançado aos gravemente feridos até o encaminhamento dos pacientes aos hospitais referenciados. “Essa é a única
forma de se treinar para situações de catástrofes. Temos a oportunidade
não só de interagir com outros agentes, mas de analisar o desempenho
da equipe para aprimorar o nosso atendimento”, ressaltou o gerente do
SAMU, Roger Lage.

Promoção e cuidados com a saúde
do homem

A cor azul dá o tom da prevenção neste mês. As fachadas da Prefeitura,
SMSA, Hospital Metropolitano Odilon Behrens e Praça Sete receberam
iluminação especial para celebrar o Novembro Azul.
Para acolher e cuidar da saúde do homem de forma integral, a SMSA vai
intensificar a divulgação das ofertas de serviços e exames para o público
masculino na rede como forma de melhorar o acesso dessa população.
Durante as atividades serão abordados temas como autocuidado, sexualidade, ISTs e a prevenção ao uso das drogas. Nas unidades de saúde serão
realizadas rodas de conversa com enfoque em temas como diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo e também sobre o câncer de próstata.
Na segunda-feira, 11/11, o MovimentaPBH, em parceria com a Unimed,
vai realizar uma dinâmica divertida com perguntas relacionadas à saúde
do homem, no Nível Central. Participe!
Homens, sejam protagonistas da sua saúde! Mantenham hábitos saudáveis e procurem a unidade de saúde mais perto de vocês.

Programa Arte da Saúde –
Ateliê de Cidadania retoma as atividades

Os monitores e coordenadores do programa Arte da Saúde – Ateliê de
Cidadania se reuniram para uma capacitação. As atividades, realizadas
nos dias 7 e 8/10, contaram com a participação de todos os monitores
que atuam nesta nova etapa, das coordenadoras das regionais onde ele
é executado, de agentes da Cáritas Regional Minas Gerais e de gestores
públicos da Coordenação de Saúde Mental da SMSA.
O programa retomou suas atividades, ainda mais qualificado, oferecendo
51 oficinas diversas, como circo, dança, música, artesanato, fotografia,
entre outras, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, nas 9 regionais
da capital. O Arte da Saúde – Ateliê de Cidadania integra a política de
Saúde Mental da Prefeitura de Belo Horizonte e há 26 anos é executado
em parceria com a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais.
A referência técnica de Saúde Mental da Infância e Adolescência da SMSA
e coordenador do Arte da Saúde, Adriano Gonçalves, explica que o nome
do programa traz o sentido de expressão e invenção. “Esse significante –
Ateliê de Cidadania - é um ponto importante do Arte. Estar trabalhando
com esses meninos e meninas a garantia de direitos, de pertencimento
ao território e à cidade. O programa trabalha nessa perspectiva de formação de cidadania. É um encontro com novas saídas possíveis para esses
meninos”, afirma.
Espaço de acolhimento para crianças e adolescentes que sofrem vulnerabilidades e negligências e são encaminhadas pela rede de saúde pública,
o programa parte da escuta e do diálogo para uma construção democrática com afeto e carinho. O Arte da Saúde trabalha a garantia de direitos
e o pertencimento com o território e a cidade, em busca da construção
de protagonistas da própria história.

SMSA promove conscientização sobre
alimentação saudável

Durante todo o mês de outubro, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16/10, os nutricionistas do NASF-AB de várias regionais, em parceria com a SMED, SUSAN e outros profissionais do NASF-AB,
realizaram ações de promoção da alimentação adequada e saudável em escolas, creches e EMEIs do município. Essa iniciativa intersetorial integra um
conjunto de 13 ações desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola
(PSE) do município.
As gerências de Promoção à Saúde e de Atenção Primária à Saúde, com
apoio da DRES Centro-Sul e de estagiários de nutrição da PUC Minas, participaram do Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado
nos dias 31/10 e 1/11. Diversas ações foram ofertadas para a população
na Tenda da Saúde, como dinâmicas de educação alimentar e nutricional, aferição de peso, estatura e circunferência da cintura, orientações
nutricionais, além da divulgação de forma lúdica de serviços da Atenção
Primária à Saúde de Belo Horizonte.
Veja, em anexo, as fotos das ações.

Qualificação em técnicas de planejamento
e gestão de tempo e de custos

Vinte servidores da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças da
SMSA participaram de uma capacitação para qualificar e instrumentalizar
os profissionais para o desenvolvimento das atribuições diárias. O público
-alvo do treinamento foram os diretores, gerentes e coordenadores das
áreas de logística, finanças e recursos humanos da subsecretaria. O curso,
com carga horária de 27 horas, foi realizado ao longo do mês de outubro
e é fruto de uma parceria da SMSA com a Faculdade de Ensino de Minas
Gerais (FACEMG), por meio da GEDSA.
Os servidores aprimoraram os conhecimentos sobre produtividade, planejamento, visão sobre o recurso do tempo e como ele faz diferença na
produção. Os profissionais também discutiram os métodos GTD, Eisenhower e PDCA, além da técnica Pomodoro: ciclos curtos de trabalho.
A gerente de Gestão de Pessoas, Marina Kleinhappel, participou da capacitação. “O curso foi de grande importância uma vez que explorou
técnicas eficazes que podem ser aplicadas de maneira prática na gestão
dos processos de trabalho desenvolvidos pelas equipes. Foi também uma
forma de nos motivar, já que toda capacitação visa o desenvolvimento do
profissional”, disse Marina.

Coordenação de Saúde Bucal divulga
amostra de experiências bem-sucedidas
na rede

O Dia Nacional do Cirurgião Dentista foi comemorado em 25 de outubro, mas é importante ressaltar a relevância de todos os profissionais que
compõem a Equipe de Saúde Bucal (eSB) para prestar com eficiência e
qualidade o atendimento ao cidadão. Nos 152 centros de saúde de Belo
Horizonte, além dos cirurgiões dentistas, há técnicos em saúde bucal e
auxiliares em saúde bucal. Esse grupo busca atender às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção
e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e
individual, mediante o estabelecimento de vínculo territorial.
A porta de entrada para o usuário do SUS-BH acessar esses profissionais
é a Atenção Primária, onde o usuário recebe o primeiro atendimento. Nos
centros de saúde, o acolhimento é diário e não há fila de espera. Caso o
paciente necessite, ele é encaminhado aos outros níveis de atenção secundária, nos CEOS – Centro de Especialidades Odontológicas, e terciária,
nos hospitais de referência.
Para se ter ideia do trabalho desses profissionais, até julho de 2019 foram
realizados 303.466 atendimentos odontológicos individuais e concluídos
61.598 tratamentos na APS da rede SUS-BH. Também foram fornecidas
3.539 próteses. Isso, sem falar das inúmeras ações em creches e escolas
como forma de promover a saúde da boca.
Para comemorar a data e enaltecer o trabalho das 308 equipes de Saúde
Bucal da rede SUS-BH, a Coordenação de Saúde Bucal preparou um documento disponibilizado para toda a rede e para a população no Portal PBH.
A publicação traz exemplos de ações realizadas em várias regionais e um
pouco do valoroso trabalho das equipes. As ações vão desde oficinas para
a confecção de do Bocão, personagem utilizado nas ações lúdicas em creches e escolas, passando pelo Projeto Puericultura, acompanhamento,
cuidados e protocolos de atenção à saúde bucal no cuidado infantil desde
os primeiros meses de vida, até o trabalho de análise das necessidades
de próteses em idosos usuários da rede. Para conhecer essas relevantes
iniciativas, CLIQUE AQUI ou leia o documento em anexo.

Por mais gentileza

Os Agentes Comunitários de Saúde do Centro de Saúde São José Operário,
na Regional Leste, desenvolvem um projeto que harmoniza a convivência
na unidade. O Gentileza Gera Gentileza tem o objetivo de estabelecer a boa
relação não só no ambiente de trabalho, mas também com a comunidade.
As atividades vão desde o uso de expressões simples como bom dia, obrigada, por favor, até o uso de uma caixa com mensagens positivas. O projeto
é divulgado entre os servidores e também na sala de espera. Toda manhã,
um servidor retira uma mensagem e explica a iniciativa para os usuários. Na
caixa também podem ser depositados elogios, sugestões ou frases gentis. A
iniciativa conta com o apoio dos alunos de fisioterapia da Feluma que fazem
estágio na unidade. “Esperamos com isso incentivar uma cultura de paz e
a gentileza ao próximo e, consequentemente, aumentar o vínculo com os
usuários”, afirmou a gerente da unidade, Miriam de Souza.

Cultura e convivência para promover saúde

Várias atividades culturais levaram os usuários do Centro de Convivência Providência, na Regional Norte, a explorar Belo Horizonte de outras
formas. Entre os programas houve sessão de cinema, apresentação do
Grupo Corpo e Ópera La Traviata no Palácio das Artes, além do Festival de
música no CCBB. Os usuários também foram à Funarte assistir ao Alto da
Compadecida, e conferiram à apresentação do Grupo Persona Grata, no
Hermes Pardini. As atividades foram realizadas em outubro.
Além da programação diversificada, eles participaram de oficinas coletivas realizadas no Parque Primeiro de Maio. O Centro de Convivência
Providência é um equipamento da SMSA que trabalha a inserção social
dos portadores de sofrimento mental na idade adulta. Junto com as atividades rotineiras de oficinas de arte e artesanato, a unidade realiza várias
ações no território e na cidade, buscando a maior circulação e apropriação dos espaços.

Até o dia 12/11 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Vila Cemig. Os interessados devem 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 está disponível no endereço:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
A servidora, Giovana Sousa Carmo Pieri, BM: 104748-3, foi selecionada
para assumir a gerência adjunta do CERSAM AD Pampulha / Noroeste.
A servidora, Lilian Alves Pedreira Ribeiro, BM:103.949-9, foi selecionada
para assumir a gerência do Centro de Saúde Menino Jesus.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

