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Os 152 Centros de Saúde de Belo Horizonte funcionaram no sábado 
para imunizar os jovens de 20 a 29 anos contra o sarampo. Em Belo 
Horizonte, 400 mil pessoas estão nesta faixa etária e 51% já tomaram as 
duas doses da vacina. No dia D, 2914 jovens foram imunizados.

O padeiro, Marlon Patrick Costa (foto), de 29 anos, não tinha nenhum 
registro de vacinação no cartão e nem no centro de saúde Vera Cruz, 
na Regional Leste. “É a primeira vez que eu tomo essa vacina. Tenho um 
filho pequeno e já estava preocupado, porque é importante não só as 
crianças se vacinarem, mas os pais também. Eu e a minha esposa sempre 
cuidamos do cartão dele, mas estávamos esquecendo da gente”, contou.

Em 2019, até o momento, foram notificados 560 casos suspeitos de saram-
po de residentes em Belo Horizonte. Desse total, 125 casos permanecem 
em investigação. Foram descartados 387 casos e 48 estão confirmados.

Sábado de mobilização 
contra o sarampo

Para mobilizar as pessoas e reforçar as formas de prevenção, o Dia 
Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1/12, contou com várias 
ações realizadas pela SMSA no Centro de Referência da Juventude, na 
sexta, 29/11. No evento foram disponibilizadas testagens para HIV, sífi-
lis e hepatites virais e autoteste para HIV. Foram realizados 180 exames, 
além da oferta de 180 autotestes. Seis pessoas foram diagnosticadas 
com sífilis e encaminhadas para tratamento. Também houve exibição 
do longa-metragem “Carta para Além dos Muros”, exposição de fotos e 
uma mesa redonda voltada para a prevenção do público jovem, com a 
participação de 50 pessoas.

Ao longo do mês de dezembro também serão realizadas várias ações de 
sensibilização em locais de grande circulação de pessoas como no me-
trô, no MOVE e nos restaurantes populares. O grupo Mobiliza SUS tem 
participado das ações por meio de intervenções artísticas e distribuição 
de preservativos e panfletos.

Foram programadas também ações regionalizadas sobre prevenção de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis e redução de danos, com aten-
ção voltada para populações mais vulneráveis, como profissionais do 
sexo, usuários de álcool e outras drogas, pessoas em situação de rua. 
Trata-se de um trabalho conjunto de vários setores da Saúde e enti-
dades parceiras, em prol de um objetivo comum: prevenir e evitar a 
infecção pelo HIV.

Os exames para diagnóstico do HIV, das hepatites virais e da sífilis estão 
disponíveis nos 152 centros de saúde e nos CTAs UAI e Sagrada Família.

Ações de sensibilização

Entre os dias 30/11 e 6/12, os Centros de Saúde têm intensificado a 
oferta de testagens para HIV, sífilis e hepatites virais. A SMSA disponi-
bilizou 2225 testes para o período. O grupo Mobiliza SUS preparou uma 
agenda especial para levar informação e alerta à população sobre as 
ISTs. Para isso, eles vão percorrer os restaurantes populares da cidade. 
Os mobilizadores estarão nesta sexta, 6/12, no Nível Central da SMSA.

SMSA promove ações de luta contra a Aids

Pessoas com diabetes ou com suspeita da doença tiveram atendimento 
gratuito em um mutirão no sábado, 30/11. A ação da SMSA, em parce-
ria com o Centro Oftalmológico de Minas Gerais, foi realizada na rua 
dos Goitacazes, no Barro Preto. A iniciativa teve como objetivo oferecer 
assistência oftalmológica e conscientizar a população sobre os riscos, 
prevenção, diagnóstico e tratamentos do diabetes. Foram realizados 
cerca de 400 atendimentos.

Em um estande, a SMSA também aproveitou o momento para divulgar 
as ações de promoção à saúde, alimentação saudável e prevenção às 
infecções sexualmente transmissíveis. Durante o evento, o grupo Mobi-
liza SUS realizou apresentações culturais.

Em Belo Horizonte, o atendimento à pessoa com diabetes está disponí-
vel em todos os 152 centros de saúde, sendo realizado pelas 589 Equipes 
de Saúde da Família. Em casos de maior complexidade, as pessoas são 
referenciadas para os Centros de Especialidade Médicas. Belo Horizonte 
oferece exames clínicos realizados pelos médicos e exames laboratoriais 
para diagnóstico e controle da doença. Também são disponibilizados in-
sumos, medicamentos de uso oral e insulinas para controle da glicemia.

A SMSA oferece ainda uma série de ações de promoção à saúde com 
caráter preventivo e de controle à doença. Nos Centros de Saúde, os pa-
cientes contam com o apoio dos profissionais do NASF-AB. O grupo re-
aliza o acompanhamento dos pacientes encaminhados pelas Equipes de 
Saúde da Família, contribuindo para o controle e prevenção de diabetes.

Mutirão contra diabetes oferece 
atendimento à população

Além de brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e ofi-
cina de pintura para crianças, esta edição do BH é da Gente, na rua Ara-
ribá, Regional Noroeste, levou orientação e serviços de saúde para os 
participantes de todas as idades. No domingo, dia 1º, quem passou pelo 
local pode aferir a pressão arterial, glicemia e recebeu informações so-
bre postura adequada. Foram atendidas cerca de 70 pessoas e realizados 
23 testes rápidos para hepatites B e C, e sífilis. Essa edição de BH é da 
Gente marcou o início das comemorações do aniversário da cidade.

Criado em 2017, o BH é da Gente é um programa recreativo realizado 
aos domingos em quatro regiões da capital – Centro-Sul, Oeste, Pampu-
lha e Noroeste. O objetivo do programa é promover a prática de ativi-
dades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre, assim como a convivência 
e a cidadania em vias e locais públicos, abrindo espaço para a ocupação 
urbana pela população e fomentando a apropriação do espaço público. 
A SMSA participa todo primeiro domingo do mês.

SMSA leva informação e serviços 
ao BH é da Gente

Cerca de 70 gestores do Nível Central e gerentes de unidades de saúde 
da Regional Centro-Sul participaram na terça, 3/12, da 2ª edição do DIEP 
em Campo. A reunião tratou da nova metodologia da Avaliação de De-
sempenho. O questionário começou a ser aplicado na SMSA no dia 2/12 
e pode ser acessado, somente por meio eletrônico, até o dia 31/12. A 
mudança tem como objetivo avaliar as competências dos agentes públi-
cos, visando o desenvolvimento do servidor. Portanto, a progressão na 
carreira estará atrelada à participação do processo avaliatório e não à 
nota obtida. O público-alvo da avaliação de desempenho são servidores 
efetivos (estáveis e em estágio probatório), comissionados e emprega-
dos públicos (ACE ś e ACS ś).

Durante o encontro os gestores conheceram o passo a passo da avalia-
ção e puderam tirar dúvidas sobre outros assuntos de recursos humanos. 
A 2ª edição do DIEP em Campo já foi realizada em todas as regionais.

As dúvidas ou problemas que surgirem deverão primeiro ser encami-
nhados ou relatados às coordenações de Gestão do Trabalho de cada 
Regional e, por último, para a Gerência de Gestão de pessoas - GESPE/
DIEP, pelo e-mail rhsaude@pbh.gov.br

DIEP em Campo discute a 
Avaliação de Desempenho

Os gerentes das unidades de saúde da SMSA receberam o Diploma 
de Mérito da Saúde na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na se-
gunda, 2/12. Eles receberam um certificado de reconhecimento pelos 
relevantes trabalhos prestados à população da capital. A solenidade 
de entrega contou com as presenças do vice-prefeito Paulo Lamac, do 
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, e da subsecretária 
de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros. “Essa homenagem é motivo 
de orgulho para nós porque raramente alguém que não seja da saúde 
sabe o quanto é difícil a nossa rotina. É o reconhecimento a um traba-
lho contínuo em que nós, profissionais da saúde, não nos desligamos 
e estamos sempre prontos para defender a vida”, disse o secretário 
na abertura do evento. Cerca de 100 gerentes de unidades de saúde 
participaram da solenidade. 

Profissionais da SMSA são 
homenageados na Câmara Municipal

Atuação do Consultório de Rua é 
debatida em seminário

Até o dia 9/12 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Especialidades Odontológicas – Venda Nova. Os 
interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Cen-
tral, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Entre os dias 9 e 16/12 estarão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do Laboratório Distrital Leste / Nordeste. Os inte-
ressados 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

Os cuidados com a saúde muitas vezes ficam em segundo plano para o 
público masculino. Pensando nisso, o Centro de Saúde Ouro Preto, na 
Regional Pampulha, aproveitou o último sábado, 30/11, oferecer aos 
homens várias atividades. O objetivo foi contribuir para a prevenção de 
doenças, promoção da saúde e adesão efetiva aos tratamentos propos-
tos, de modo a estimular o autocuidado e favorecer uma melhor quali-
dade de vida, como sujeitos de mudança, através de ações integradas.

Os usuários que compareceram à unidade para vacinação e teste rápido 
para diagnóstico de ISTs puderam participar de diversas outras inter-
venções e atividades. A equipe de saúde bucal realizou avaliação clínica, 
também foram oferecidas aula de Lian Gong, além de Auriculoacupun-
tura, Reiki e Meditação. Por meio de um questionário, foi realizado um 
levantamento dos hábitos e cuidados com a saúde da população mas-
culina, com objetivo de elencar as necessidades de outras intervenções 
e conhecer a realidade local. Cerca de 70 pessoas participaram da ação.

Regional Nordeste

O Centro de Saúde Alcides Lins também aproveitou o sábado, 30/11, 
para ofertar serviços e muita informação para o público masculino. Fo-
ram realizados grupos educativos, avaliação individuais pelos médicos 
e enfermeiros e exames de PSA. Houve distribuição de cartilhas com 
orientações a respeito do câncer de próstata.

Unidades promovem ações 
para a saúde do homem

O tempo chuvoso não impediu que mais de 150 pessoas celebrassem os 
10 anos de prática do Lian Gong em 18 terapias no Parque Municipal. A 
comemoração foi no sábado, 30/11, e reuniu, além dos praticantes do 
local, gestores e profissionais de saúde da SMSA. Um dos princípios da 
prática de Lian Gong é desfrutar do contato com a natureza, respirando 
o ar mais puro, olhar o verde e ouvir o canto dos pássaros, valorizan-
do assim os espaços públicos disponíveis na cidade.  A aula especial de 
aniversário foi conduzida pela professora, Maristela Botelho, que é a 
referência nacional do Lian Gong no Brasil e responsável pela formação 
dos instrutores em Belo Horizonte. 

“Comemorar 10 anos de prática constitui um motivo de muito orgulho 
porque significa o quanto essa atividade repercute em benefícios para a 
saúde.  A transformação dos praticantes é demonstrada pelo brilho nos 
olhos de cada um. O Lian Gong no Parque Municipal é exemplo do so-
nho de poder oferecer a atividade em mais parques e praças da cidade 
para que mais cidadãos possam desfrutar desta atividade corporal que 
trabalha o corpo, a mente e as emoções”, disse a coordenadora do Lian 
Gong na SMSA, Luzia Toyoko Hanashiro.

Lian Gong do Parque Municipal 
comemora aniversário

Com o tema “No palco, na praça, num banco de jardim. Correndo no 
escuro, pichado no muro. Você vai querer saber de mim: Como fazer 
caber a diferença na cidade?”, foi realizado o III Colóquio do Consultório 
de Rua, na quinta, 28/11. O evento teve como proposta discutir o traba-
lho realizado pelo serviço, em relação ao cuidado com usuários de álco-
ol e outras drogas, principalmente os que se encontram em situação de 
rua no município. A abertura do colóquio contou com as presenças da 
diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, e do coordenador 
de Saúde Mental, Fernando Siqueira. “Estamos discutindo a política do 
Consultório de Rua, bem como a expansão das políticas de saúde pública 
para as pessoas em situação de rua, que fazem ou não uso de álcool e 
outras drogas. A proposta dessa discussão é aprimorar cada vez mais 
esse cuidado, humanizando o atendimento, seguindo os princípios da 
redução de danos da política de saúde mental”, disse Fernando Siqueira.

O Colóquio foi realizado no Centro de Referência da Juventude e reuniu 
cerca de 250 pessoas, entre servidores da SMSA e das Secretarias de 
Educação e Assistência Social, Cidadania e Segurança Alimentar, estu-
dantes e população em geral. “Essa é uma oportunidade dos profissio-
nais da rede SUS-BH e de outras pastas conhecerem o que vem sendo 
realizado pelo Consultório de Rua, de entender essa realidade e, com 
isso, se abrir para um atendimento mais humanizado, com um acolhi-
mento de fato das pessoas que mais precisam. Dar visibilidade a esse 
trabalho possibilita aos profissionais e à sociedade conhecer e tirar es-
sas pessoas da invisibilidade”, destacou Renata.

Durante o colóquio, além de palestras que debateram o tema, houve apre-
sentações culturais da Banda Trem Tan-Tan, formado por usuários do Cen-
tro de Convivência Venda Nova, e do grupo BH de mãos dadas contra a Aids.
 
Os Consultórios de Rua atuam junto à população em situação de rua 
que faz uso prejudicial de álcool e outras drogas em cenas públicas de 
uso. Atualmente, a capital conta com quatro equipes, que atuam nas 
regionais Centro-Sul, Noroeste, Oeste e Norte. O Consultório de Rua 
desenvolve atividades na própria cena de uso e promove oficinas de 
promoção em saúde no local. Dentre as atividades de oficina estão pas-
seios, idas ao cinema, atividades culturais e esportivas, eventos come-
morativos, dentre outras.


