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Regionais celebram Dia da Mulher

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Caminhada, palestras, mensagens de apoio e muitas ações 
de prevenção e promoção à saúde marcaram as comemo-
rações do Dia Internacional da Mulher nas regionais de 
Belo Horizonte. Iniciativas realizadas nos centros de saúde 
e comunidades que demonstram o envolvimento dos pro-
fissionais e pacientes do SUS-BH neste dia de homenagem 
e reflexão. 

Leia, no anexo, a matéria completa e veja as fotos das 
ações nas regionais.

Dicas e truques para uma make perfeita. No Dia Interna-
cional das Mulheres, 8/3, foi realizado um workshop de 
maquiagem no Nível Central. A servidora Tawana Passos, 
proprietária do Studio Tawana, foi a instrutora do tutorial. 
Ela ensinou a preparar a pele, esfumar os olhos, aplicar 
o iluminador e o contorno de acordo com o tipo de ros-
to, além de indicar produtos e marcas acessíveis. Cerca 
de 20 servidoras participaram da ação. Quatro sortudas 
ganharam sessões de massagem oferecidas pelo Studio: 
Catarina Oliveira, massagem relaxante. Lylyanny Santos, 
ventosoterapia. Richelle Cruz, massagem com pedras 
quentes. Concineli Coelho, drenagem linfática. 

As mulheres que passaram pela recepção do Nível Central na 
sexta, 8/3, na hora do almoço, receberam das mãos da equi-
pe da Gerência de Promoção à Saúde lírios de papel. Cerca de 
200 flores foram distribuídas. As dobraduras foram produzi-
das pelos participantes da Oficina de Origami da SMSA. A ini-
ciativa foi uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Beleza e gentileza marcam o Dia da 
Mulher no Nível Central

Gerência de Assistência Farmacêutica
 faz balanço das ações

Qualidade assistencial nos 
hospitais 100% SUS de BH

Melhorar e monitorar a qualidade assistencial na estrutura 
SUS, além de fortalecer as boas práticas no ambiente hos-
pitalar. Esses são alguns dos objetivos do Projeto Qualidade 
e Segurança Assistencial, lançado nesta segunda, 11/03, 
no auditório da SMSA. Cerca de 100 pessoas participaram 
do lançamento dessa iniciativa, entre elas o subsecretário 
de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, a 
presidente do GIS (Grupo de Inovação em Saúde), Jomara 
Alves, os diretores do Hospital Metropolitano Doutor Célio 
de Castro, do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, do 
Hospital Risoleta Tolentino Neves, do Complexo Hospitalar 
São Francisco de Assis, do Hospital Universitário Ciências 
Médicas, do Hospital Sofia Feldman, da Santa Casa de BH e 
dos parceiros do Curso de Gestão de Serviços de Saúde da 
UFMG e do Instituto de Acreditação e Gestão (IAG).

O projeto é um desdobramento da metodologia DRG (Diag-
nosis Related Group) que vem sendo aplicada desde setem-
bro de 2017 nos hospitais 100% SUS próprios ou filantrópi-
cos de Belo Horizonte. O DRG traça, em tempo real, o perfil 
de assistência dos hospitais. A partir dele, tem sido possível 
mapear a gravidade dos casos, a possibilidade de uma ro-
tatividade maior dos leitos, a segurança dos processos de 
trabalho, além de evitar internações que poderiam ser tra-
tadas pela atenção primária, por exemplo.

O Projeto Qualidade e Segurança Assistencial, coordenado 
pelo GIS, em parceria com a Diretoria de Vigilância Sanitária 
e Diretoria de Regulação de Alta e Média Complexidade, vai 
atuar no cumprimento de protocolos de segurança que já 
são previstos pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pre-
sidente do GIS, Jomara Alves, o projeto é baseado em duas 
abordagens: investimento na melhoria da infraestrutura e 
nos processos de trabalho. “Atualmente, em torno de 50% 
das internações do SUS/BH são dos hospitais aqui presentes. 
Portanto, a oportunidade de melhoria existe e nós, enquan-
to gestores, precisamos fortalecer, impulsionar a cultura e o 
aprimoramento da segurança do nosso paciente”, disse.

A cada três meses, durante um ano, os hospitais participan-
tes terão 15 itens e 53 subitens avaliados por uma comis-
são. A instituição que obtiver a maior pontuação receberá 
o prêmio de R$ 1 milhão de reais que deverá ser revertido 
na melhoria da infraestrutura. O edital do projeto vai ser 
publicado na próxima semana. Podem participar os hospi-
tais 100% SUS/BH (próprios ou filantrópicos) que tenham 1 
ano de metodologia DRG implementada. “Belo Horizonte é 
considerada polo, pois tem em torno de 30 mil internações 
hospitalares por mês. A segurança do paciente é de funda-
mental importância para melhorarmos nossos indicadores. 
É uma parceria com os hospitais na busca de soluções”, res-
saltou o subsecretário, Fabiano Pimenta.

Segundo a diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo, 
o projeto é um enorme avanço considerando o contexto de 
financiamento do SUS e os problemas vivenciados pelos 
gestores e pela rede hospitalar. “Como a proposta é inves-
tir muito em processo de trabalho, ela demonstra que, a 
despeito das dificuldades financeiras, é possível melhorar 
a qualidade da assistência e a satisfação dos trabalhadores, 
gestores e usuários. Estão todos de parabéns”, afirmou.

DIEP em campo

Para promover o alinhamento das diretrizes de Recur-
sos Humanos e focar em um processo de comunicação 
mais eficaz, a Diretoria Estratégia de Pessoas vai imple-
mentar a partir deste mês o Projeto “DIEP EM CAMPO 
-  MAIS DIEP, MENOS DÚVIDAS.”

O objetivo é estreitar o contato com as unidades de 
saúde de cada distrito, esclarecendo dúvidas de RH.
Os encontros estão sendo planejados com cada Dire-
toria Regional e terão como público-alvo os gerentes 
e gerentes adjuntos de unidades de saúde, bem como 
um representante ou referência técnica de cada unida-
de para alcançar o maior número possível de multipli-
cadores. O primeiro encontro será na Regional Oeste, 
na sexta, 15/3.

Pacientes amputados ganham um grupo 
de apoio no Creab Leste

A equipe de ortopedia do Creab Leste - juntamente 
com a equipe de apoio formado por assistente social, 
psicólogo, nutricionista e médica antroposófica - iniciou 
um trabalho com pacientes amputados da unidade. O 
primeiro encontro foi realizado no dia 27/02. Cerca 
de 12 pessoas participaram, entre equipe e pacientes 
convidados. Os pacientes assistidos no grupo tiveram 
membros amputados e estão em processo de prote-
tização (implantação de próteses). Pelas implicações 
causadas pela amputação, como baixa autoestima, 
dúvidas relacionadas à reinserção profissional, sexuali-
dade e ganho de peso, nos encontros são esclarecidos 
os mitos e verdades, além de orientações importantes 
que ajudam em todo o processo. A partir da próxima 
reunião, prevista para o fim do mês, o grupo vai elabo-
rar um cronograma de temas e atividades para os en-
contros seguintes.

Cerca de 100 farmacêuticos da Rede SUS/BH participa-
ram da 1ª Reunião Geral da Assistência Farmacêutica. Du-
rante o encontro, realizado no nível central, na sexta, 8/3, 
foram feitos o alinhamento da equipe e a apresentação das 
ações do setor em 2018 e as perspectivas para 2019. 

No ano passado, foram entregues mais de 340 milhões 
de medicamentos à população de Belo Horizonte, um 
aumento de 20% se comparado a 2017. A regional que 
mais sentiu esse crescimento foi Venda Nova. Também 
foram realizados mais de 4 milhões de atendimentos nas 
farmácias das unidades de saúde. Só no Barreiro, quase 
600 mil pessoas procuraram o serviço para a retirada de 
medicamentos. Outros pontos que ganharam destaque 
durante o encontro foram as publicações das diretrizes 
para assistência farmacêutica Integral em BH e dos guias 
de atuação do farmacêutico no cuidado da pessoa com 
tuberculose e tabagista.

O encontro contou com a participação da endocrinolo-
gista e coordenadora do Ambulatório de Diabetes Tipo 
1 da Santa Casa de BH, Janice Sepúlveda Reis. A médica 
ministrou a palestra “Insulinização: o papel do Farmacêu-
tico na Equipe de Saúde” e chamou a atenção dos profis-
sionais para a importância do acompanhamento farma-
cêutico ao paciente diabético que faz uso da insulina.

Diretoria de Promoção à Saúde e 
Vigilância Epidemiológica visita regionais

    Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Santa Amélia. Os interessa-
dos têm até o dia 15/3 para levar a documentação à DIEP, 
7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

    Até o dia 19/3, estão abertas as inscrições para sele-
ção de vaga para gerente da Central de Esterilização – DRES 
Oeste. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 
7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

     A partir de amanhã, 14/3, estão abertas as inscrições 
para seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde 
Copacabana. Os interessados têm até o dia 20/3 para 
levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, 
das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis 
AQUI

Férias regulamentares e férias prêmio 2019

O Portal Férias está liberado para validação, pelos ges-
tores, dos períodos em aberto de férias regulamentares 
solicitadas pelos servidores. Em março, o Portal perma-
necerá disponível para as validações até 15/03.

Atenção! Novos pedidos de férias prêmio, para usufruir 
ainda este ano, não poderão ocorrer tendo em vista 
que o período para planejamento da licença já foi en-
cerrado. Em caso de validação pelo gestor, o período de 
afastamento do profissional ficará sem reposição. 

As alterações de período de licença prêmio para os servi-
dores que já tiveram a substituição autorizada pela CCG 
podem ser realizadas normalmente. Mas, a mudança 
deve ser feita dentro do prazo mínimo do sistema, que vai 
até o 5º dia útil do mês anterior ao do período solicitado, e 
ainda que não altere a duração da substituição necessária.

Em caso de dúvidas quanto ao uso do sistema, genti-
leza entrar em contato pelo e-mail portalferias@pbh.
gov.br.

Para aproximar os profissionais do nível central dos 
gestores e profissionais das regionais, a equipe da Dire-
toria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica 
da SMSA realiza um circuito de visitas aos colegiados 
gestores das nove regionais. A iniciativa pretende prin-
cipalmente estimular o envolvimento com a atenção 
primária, sob o olhar da vigilância. A primeira visita foi 
na Regional Venda Nova, na sexta, 22/2, e contou com 
a presença da equipe da diretoria e cerca 30 gestores. 
No encontro foram discutidos os conceitos de vigilân-
cia, os dados epidemiológicos do município, promo-
ção da saúde, além de temas como saúde do viajante, 
imunização e cobertura vacinal. “É fundamental que os 
profissionais conheçam a vigilância e o quanto é impor-
tante eles estarem informados sobre ocorrências de 
doenças e sensíveis à sua identificação, acompanha-
mento de pacientes com doenças crônicas, sobre pro-
moção da saúde e também estarem atentos à saúde do 
trabalhador”, afirmou Lúcia Paixão, diretora promoção 
à saúde e vigilância epidemiológica da SMSA.

Até maio deste ano, as nove regionais serão visitadas 
pela equipe.


