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Com o trabalho e a dedicação de centenas de profissionais da Saúde, o 
Carnaval de Belo Horizonte se consolida mais uma vez como uma das 
melhores festas do país. Durante os cinco dias de folia, mais de 5 milhões 
de pessoas passaram pela capital mineira e encontraram, além de muita 
animação, uma cidade segura em todos os sentidos, inclusive no quesito 
saúde. A festa só termina oficialmente no próximo fim de semana, mas 
os números parciais já demonstram que o Carnaval da cidade cresceu e 
que a estrutura da SMSA atedeu às demandas. 

Para atender aos foliões da capital e os turistas que vieram de todas as 
partes do Brasil, a SMSA não mediu esforços e preparou uma grande es-
trutura. Nos locais com maior aglomeração de pessoas foram montados 
os Postos Médicos Avançados: no CRJ da Praça da Estação, no Bairro 
Santa Tereza e no hall do Nível Central da SMSA. Juntas, as três unidades 
contaram com quase 300 profissionais, entre médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, assistentes sociais, além de auxiliares administra-
tivos, faxineiros e porteiros.

Nesta edição do Acontece Saúde, fica registrado o agradecimento espe-
cial da SMSA a cada um dos trabalhadores que deu o melhor de si para 
que fosse realizada a maior festa da história de Belo Horizonte. Vocês 
foram essenciais para o sucesso deste grandioso evento.

Os servidores do Nível Central tiveram um gostinho especial do Car-
naval de Belo Horizonte no ambiente de trabalho. Na sexta, 21/2, o 
Movimenta PBH SUS realizou, pelo segundo ano, o Camarim da Folia 
na recepção do prédio. No local foi montada uma estrutura para quem 
quisesse se maquiar, enfeitar e registrar o momento nas redes sociais. 
Glíter, boás coloridos, adereços para cabeça, óculos dos mais variados 
estilos levaram dezenas de servidores para a recepção. Fotos em gru-
pos, individuais, selfies e clics engraçados registraram a animação dos 
trabalhadores no Camarim. Quem passou por lá também concorreu 
a 16 brindes especiais dos blocos “Então, Brilha!”, “Asa de Banana”, 
“Baianeiros” e “Tchanzinho Zona Norte”.

A equipe do Mobiliza SUS também marcou presença no Camarim da 
Folia. O grupo cantou músicas temáticas levando a mensagem da pre-
venção e distribuiu preservativos para os servidores.

Veja, em anexo, a animação do Camarim da Folia da SMSA.

Movimenta PBH SUS promove ação
de combate ao alcoolismo

Assistência Farmacêutica discute a 
segurança do paciente

Rodas de conversas temáticas, palestras, intensificação de exames e 
muita orientação marcaram o mês de fevereiro em muitas unidades 
de saúde de Belo Horizonte. Na preparação para o carnaval o que não 
faltou foi conscientização. Tanto nos Centros de Saúde como nas uni-
dades de referência, foram intensificadas não só as orientações, mas 
também os testes rápidos e as medidas de prevenção das ISTs, com a 
distribuição de preservativos.

Nas Academias da Cidade as aulas temáticas não ficaram só nas músi-
cas e nas coreografias. Os profissionais de educação física falaram com 
os usuários sobre a importância do uso do preservativo para prevenir 
as doenças e deram informações sobre os serviços disponíveis na rede.

Veja, em anexo, as fotos de várias unidades no clima do Carnaval.

Quem passou pela recepção do Nível Central na quarta, 19/3, partici-
pou de uma experiência reveladora. Com o uso de óculos simulado-
res os servidores sentiram os efeitos do álcool em atividades cotidia-
nas. Os trabalhadores puderam escolher três lentes que reproduziam 
as dificuldades de acordo com a quantidade de álcool ingerida. Por 
meio delas, foi possível experimentar as consequências de três, cin-
co ou nove taças de vinho no organismo. Para demonstrar os efeitos, 
foi montado um circuito em que o servidor era conduzido e precisava 
realizar curvas, desviar de cones, montar castelos de copos e acertar 
bolas em um cesto. A ação foi promovida pelo Movimenta PBH SUS, 
em parceria com a Unimed-BH, e teve como objetivo fazer um alerta 
sobre o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado em 18/2.

Com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 
foi realizada a primeira reunião geral da Assistência Farmacêutica de 
2020. O encontro foi no dia 14/2 e contou com a participação de apro-
ximadamente 100 farmacêuticos da rede SUS-BH, atuantes em diver-
sos serviços, como Centros de Saúde, UPAs, serviços de saúde mental, 
farmácias regionais, Serviço de Atenção Domiciliar, entre outros.

Durante a reunião foi apresentado o balanço das atividades da Assis-
tência Farmacêutica no ano de 2019, bem como o planejamento das 
ações previstas para 2020 e a sensibilização dos profissionais sobre a 
segurança do paciente. A apresentação foi conduzida pela gerente de 
Assistência Farmacêutica, Ana Emília Ahouagi.

A segurança do paciente foi discutida com os profissionais por meio da 
exposição das ações de farmacovigilância desenvolvidas pela GEASF 
e das palestras: “3° Desafio Global - Medicação sem danos”, ministra-
da por Célia Starling, fiscal da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, 
e “Cuidado Farmacêutico ao Paciente Anticoagulado”, abordado pela 
professora da UFMG, Maria Auxiliadora Pereira Martins.

Representantes das equipes do PSF das 22 unidades coletoras de lei-
te humano da SMSA participaram de uma roda de conversa na sexta, 
14/2. O encontro realizado pela Coordenação de Atenção à Criança, em 
parceria com a URS Saudade, onde está localizado o Posto de Coleta 
de Leite Humano Mama Bebê, teve o objetivo de discutir a importância 
do aleitamento e do estímulo à doação do leite humano. Além de fazer 
um balanço sobre os 16 anos do projeto Mama Bebê, a responsável 
técnica e enfermeira da URS Saudade, Maria de Lourdes Megda, con-
versou com os profissionais da saúde sobre os benefícios do aleita-
mento e realizou uma sensibilização para encorajar as mães que têm 
vontade de doar o leite em excesso para as unidades. As unidades re-
ceberam um agradecimento pelo trabalho e a dedicação que vêm re-
sultando no sucesso do projeto. O encontro contou com a participação 
da bioquímica Juliana Faleiro, da Maternidade Odete Valadares, banco 
de leite referência no estado, que conversou com os profissionais so-
bre as propriedades físico-químicas do leite. A enfermeira Lícia Tomé, 
do Centro de Saúde Olavo Albino Correia, na Regional Nordeste, traba-
lha com amamentação há mais de 20 anos. Para ela, encontros como 
esse sempre contribuem para um novo aprendizado. “Os benefícios do 
leite materno para um bebê prematuro são incontáveis. A recuperação 
deles a partir desse contato é outra. Mais que um alimento, esse leite 
é como se fosse uma vacina”, afirmou Lícia.

Além das 22 unidades coletoras, outras 5 unidades que têm interesse 
em participar do projeto também estiveram presentes. No ano passa-
do, aproximadamente 200 litros de leite foram coletados pelas unida-
des e encaminhados à MOV, uma média de 5 litros por semana.

A Coordenação da Saúde da Criança, em parceria com a Coordena-
ção de Saúde Mental, realizou um encontro com os profissionais da 
rede SUS-BH no dia 13/02, no auditório da SMSA. A reunião teve o 
objetivo de discutir as ações e pactuações do projeto estratégico de 
qualificação do cuidado às crianças e adolescentes em situação de vul-
nerabilidade. O encontro, que reuniu cerca de 70 pessoas, contou com 
as presenças da diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, 
do gerente da GEAPS, Fabiano Gonçalves, e dos gerentes dos Cersa-
mis Nordeste e Noroeste. Também estiveram presentes os gerentes 
de GAEREs e dos centros de saúde com Unidades de Acolhimento Ins-
titucional de Crianças e Adolescentes (UAI), além do coordenador de 
acolhimento da SMASAC.

A diretora Renata Mascarenhas abriu o encontro contextualizando o 
projeto, seus avanços e desafios. Na sequência foram apresentadas 
quatro experiências exitosas das regionais Noroeste, Leste, Venda Nova 
e Pampulha. Os profissionais do NASF-AB e das Equipes de Saúde da 
Família dessas unidades promoveram uma aproximação com as crian-
ças e adolescentes das UAIs por meio de rodas de conversa e oficinas 
em que foram abordados temas como sexualidade, nutrição, cuidado 
com o corpo, promoção à saúde, saúde bucal, entre outros. O encontro 
possibilitou a troca de experiências e saberes em prol da construção de 
uma assistência à saúde cada vez mais integrada, qualificada e huma-
nizada para esses indivíduos em situação de acolhimento institucional.

Projeto Mama Bebê promove discussão 
sobre o leite materno

Por uma assistência mais qualificada para 
crianças e adolescentes abrigados nas UAIs

Balanço mais que positivo para as ações
da Saúde durante o Carnaval de BH

Promoção à saúde e muito samba
no pé nas Regionais

Até o dia 3/3 estão abertas as inscrições para seleção de vagas para 
gerente do Centro de Saúde São Francisco e para gerente do Centro 
de Especialidades Médicas – Nordeste. Os interessados devem levar 
a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 
13h às 17h.

Entre 27/2 e 11/3 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente do Centro de Saúde Novo Aarão Reis. Os interessados 
devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h.

Entre os dias 2 e 6/3 estarão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do Centro de Saúde Minas Caixa. Os interessados 
devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h.
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Camarim da Folia agita o prédio da SMSA


