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Regional Venda Nova recebe 
os gestores da SMSA

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

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

Com diálogo e par� cipação os gerentes das unidades de 
saúde da Regional Venda Nova receberam na quarta, 27/3, 
a equipe da SMSA, composta pelo secretário municipal de 
saúde, Jackson Machado Pinto, e pela subsecretária de 
atenção à saúde, Taciana Malheiros. A reunião para apre-
sentar as ações desenvolvidas para a regional em 2018 foi 
realizada no auditório do distrito e reuniu cerca de 40 pes-
soas. O secretário falou sobre os projetos que estão sendo 
desenvolvidos pela pasta e mostrou como o gasto efi ciente 
dos recursos fi nanceiros e o remodelo dos contratos têm 
contribuído para novos inves� mentos na saúde. De acordo 
com ele, o projeto “Menos Espera, Mais Saúde”, implanta-
do em Venda Nova, em janeiro deste ano, já conseguiu re-
duzir em até 5h o tempo de espera por atendimento para 
pacientes classifi cados com a cor verde.

As ações propostas por Venda Nova foram divididas em 3 
categorias: obras e infraestrutura, insumos e materiais e re-
cursos humanos. A subsecretária Taciana mostrou que na Re-
gional foram concluídas reformas em 11 centros de saúde e na 
UPA. Outras 3 obras estão em andamento. Até o próximo ano, 
9 centros de saúde serão construídos e 3 unidades vão pas-
sar por adequações e reparos. A ampliação do Patrulha SUS, 
com o incremento de 40 motocicletas e 80 homens da guarda 
municipal para reforçar a segurança nos centros de saúde, foi 
outro ponto que ganhou destaque na apresentação.

A agilidade nas contratações administra� vas, com o redese-
nho do CADM, foi elogiada pelos servidores. A gerente do 
Laboratório Regional Norte / Venda Nova, Kênia Seabra, se 
disse impressionada com a rapidez do novo sistema. Para 
ela, esse acolhimento é um diferencial. “Esse tempo que os 
gestores têm dedicado para discu� r e dialogar demonstra 
comprome� mento. Isso tem dado mais ânimo para enfren-
tar as difi culdades. Nós todos somos a secretaria, a constru-
ção deve ser conjunta”, afi rmou a gerente, Kênia Seabra. “A 
gente percebe uma parceria, uma integração com o Nível 
Central. Isso tem sido muito importante para nós porque a 
gente percebe um movimento para resolver os problemas, 
mesmo que a resposta não seja um sim imediato”, disse 
Heidy Rei, gerente do Centro de Saúde Lagoa.

Essa etapa das visitas às regionais é uma resposta às ne-
cessidades apresentadas entre 2017 e 2018. De acordo 
com um cronograma, o secretário Jackson Machado Pinto 
e equipe visitam os distritos para trocar informações e pres-
tar esclarecimentos.

Resultados de exames agora podem ser 
consultados pelo aplicativo da Prefeitura

2 de Abril – Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo

Prefeitura dá início às obras de 
reconstrução de 40 centros de saúde

Saúde Bucal na escola

O prefeito Alexandre Kalil assinou, na tarde de sexta-feira, 29/3, 
a ordem de serviço para a construção da nova sede do Centro de 
Saúde Cabana, no bairro Cabana do Pai Tomaz, região Oeste de 
Belo Horizonte. A obra faz parte do pacote de reconstrução de 40 
unidades de saúde da capital. Além dos centros de saúde, serão 
construídos uma Central de Material Esterilizado e um Laboratório.

 As intervenções vão priorizar os equipamentos aptos a incre-
mentar a oferta de serviços nos próximos anos, ampliando o 
atendimento a cidadãos em situação de vulnerabilidade so-
cial. Também será considerada a viabilidade técnica de execu-
ção das obras conforme as condições dos terrenos disponíveis.

Todas as novas unidades contarão com recepção, áreas ad-
ministra� vas, de zoonose, farmácia, salas de coleta, vaci-
na, observação, higienização e cura� vos, e consultórios de 
equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Saúde Mental. 
Além disso, todas as construções terão áreas 100% acessí-
veis às pessoas com mobilidade reduzida.

A lista dos Centros de Saúde que serão reformados está dis-
ponível AQUI. 

O Dia Mundial da Saúde Bucal, 20/3, foi celebrado em 
várias regionais de BH. Centenas de crianças aprende-
ram as técnicas de escovação e entenderam como uma 
boca saudável contribui para a realização de a� vidades 
simples, como estudar e trabalhar, além de melhorar a 
autoes� ma e a confi ança das pessoas.

Leia, em anexo, como foram as ações em algumas re-
gionais.

SMSA realiza cadastramento para 
acamados receberem em casa 
a vacina contra Influenza

Pessoas acamadas e residentes em casas de repouso, 
impossibilitadas de se locomover, para receber a vacina 
contra Infl uenza vão ser imunizadas contra a gripe nem 
domicílio. O cadastro começou na úl� ma segunda-feira 
e deve ser feito até o dia 04/05. A vacinação domiciliar 
é exclusiva para o público-alvo da campanha que não 
tem condições de ir ao Centro de Saúde.

O cadastramento pode ser feito pelo portal de serviços 
no endereço: www.pbh.gov.br/saude no banner à di-
reita da tela: “Vacina da Gripe - Cadastro de acamados”, 
pelo telefone (31) 3277-7722 ou diretamente no Cen-
tro de Saúde de referência do paciente.

Na capital, a campanha de vacinação contra Infl uenza terá iní-
cio no dia 10/04 e vai até 31/05, nos 152 centros de saúde. 
Este ano a população da capital a ser vacinada é de aproxi-
madamente 870.440 pessoas e a meta é a� ngir 90% de co-
bertura vacinal.

O público-alvo da campanha, defi nido pelo Ministério 
da Saúde, é a população acima de 60 anos, crianças de 
6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, tra-
balhadores da área da saúde, professores de escolas 
públicas e privadas, portadores de doenças crônicas, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo me-
dida socioeduca� va, população privada de liberdade, 
funcionários do sistema prisional e povos indígenas.

A população de Belo Horizonte terá 
acesso aos resultados dos exames 
laboratoriais realizados nos Centros 
de Saúde pelo aplica� vo PBH APP. 
Este novo acesso aos resultados ga-
rante comodidade aos usuários e é 
uma ampliação do serviço já oferecido 
pela SMSA, de verifi cação do resulta-
do pelo portal da Prefeitura. A nova 
funcionalidade está disponível tanto 
para o sistema operacional Android e 
iOS. A atualização, para quem já tem o 
aplica� vo, será automá� ca. 
 
Para conferir o resultado pelo aplica� vo é preciso que o 
usuário entre no item autoatendimento, informe o nome, 
número do pedido e senha – estes dados serão gerados e 
entregues aos usuários após a coleta. Depois de digitar es-
ses dados basta clicar no item Buscar Exames.

A u� lização da senha é um diferencial do novo serviço. Após a 
coleta, será gerada uma e� queta, incluindo a senha que o usu-
ário deverá u� lizar para consultar o resultado. Já para a confe-
rência do resultado pelo site da Prefeitura não houve mudança. 
Ou seja, não é necessário informar a senha, apenas o nome do 
usuário e número do pedido – dado fornecido durante a coleta. 
O resultado pela internet está disponível no portal da Prefeitura.
 
Por mês, são realizados cerca de 530 mil exames nos Cen-
tros de Saúde de Belo Horizonte, que poderão ser acessa-
dos pelo novo sistema. O resultado – dos 120 � pos de exa-
mes feitos nos laboratórios de análises clínicas da PBH - é 
liberado em até 72 horas após a realização dos testes. 

Serviço de Atenção à Saúde do 
Viajante vacina militares para 
atuarem em Moçambique

Vinte homens do Corpo de Bombeiros es� veram na quar-
ta, 27/3, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante para 
atualizarem o cartão de vacinas. Quem não estava em dia 
recebeu doses de tríplice bacteriana acelular, febre ama-
rela, poliomielite, hepa� te A e B, além de tríplice viral. Os 
militares, que atuaram em Brumadinho, embarcaram na 
sexta, 29/3, para Moçambique com a missão de tentar 
encontrar sobreviventes e recuperar corpos. Há 20 dias o 
país foi devastado pelo ciclone Idai. Até o momento, mais 
de 2 milhões de pessoas foram afetadas e outras 700 
perderam a vida. Moçambique enfrenta agora surtos de 
cólera e malária. O coordenador do Serviço de Atenção 
à Saúde do Viajante, Argus Leão, recebeu os militares e 
deu orientações sobre as doenças e as formas de preven-
ção. Além das vacinas, foram distribuídos kits para teste 
e para o tratamento da malária, além de an� bió� cos para 
tratamento de diarreia.

Acesso à Atenção Primária é tema 
de webconferência na SMSA

      Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente dos Centros de Saúde Santa Amélia e Nossa Se-
nhora de Fá� ma. Os interessados têm até o dia 8/4 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 
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de
-pessoas

     A servidora, Regiane Cris� na Lobo, BM:83766-4, foi 
aprovada para assumir a gerência do Centro de Saúde 
Copacabana.

Para celebrar e reforçar o Dia Mundial 
de Conscien� zação do Au� smo, come-
morado ontem, 02/04, as praças 7, da 
Bandeira e da Liberdade fi carão iluminadas 
pela cor azul até a próxima sexta-feira, 5/4. Para discu� r 
o tema, cerca de  60 pessoas par� ciparam do Fórum Interse-
torial de Atenção Integral à Pessoa com Transtorno do Espectro 
do Au� smo (TEA), uma parceria entre as secretarias de saúde, 
educação, assistência social, cultura, esportes e lazer e en� da-
des que atuam na defesa dos direitos dos au� stas. “Foi uma 
oportunidade de construção cole� va para que as diversas áreas 
possam oferecer a assistência adequada, humanizada e territo-
rializada para o sujeito portador de TEA e sua família”, afi rmou 
o coordenador de Saúde Mental, Fernando Siqueira.

Também no dia 2/4, a Equipe Complementar Barreiro, 
do Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa, come-
morou a data com a� vidade cole� va envolvendo pais e 
fi lhos. Cerca de 80 usuários par� ciparam da ação. O Dia 
Mundial de Conscien� zação do Au� smo foi criado pela ONU, 
em 2007, para alertar a sociedade e os governantes sobre o 
TEA que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mun-
do. O obje� vo desse dia é ajudar a combater o preconceito 
por meio da informação. 

O Au� smo na Rede SUS-BH

Na nossa rede o tratamento e acompanhamento de 
pessoas com diagnós� co de au� smo é feito pelas equi-
pes de Saúde Mental da atenção primária e, quando 
necessário, por meio da Equipe Complementar (que 
atende especifi camente crianças e adolescentes de 0 
a 18 anos), nos oito Centros de Referência em Saúde 
Mental, nos dois Centros de Referência em Saúde Men-
tal Infan� l e nos quatro Centros de Reabilitação.

Nos serviços de saúde de Belo Horizonte foram realiza-
dos em 2018, 19.524 atendimentos a pessoas au� stas de 
todas as idades. Em cada uma das regionais, os centros de 
saúde realizam o acolhimento das demandas espontâneas e 
ar� culam os encaminhamentos necessários, que podem ser 
para equipes de saúde mental das unidades básicas, equi-
pes complementares ou para os equipamentos de urgência.

Composta por um psiquiatra infan� l, duas terapeutas 
ocupacionais e dois fonoaudiólogos, as equipes com-
plementares atendem crianças e adolescentes de 0 a 
18 anos portadores de sofrimento mental – neuroses 
graves, psicose e au� smo. No caso de adultos com 
transtorno do espectro au� sta, o acompanhamento é 
feito nos centros de saúde, nos Centros de Referência 
em Saúde Mental e nos Centros de Convivência.

Cada vez mais próximos para uma gestão intera� va e efi -
ciente. Com esse obje� vo, foi realizada na sexta, 29/3, uma 
reunião de trabalho, por meio de webconferência, entre 
os gestores da subsecretaria de atenção à saúde, diretores 
regionais e gerentes dos centros de saúde. A conversa, em 
tempo real, reuniu cerca de 200 representantes de todos 
os distritos. A subsecretária, Taciana Malheiros, a diretora 
de assistência à saúde, Renata Mascarenhas, o gerente de 
atenção primária, Fabiano Gonlçalves, e Kênia Pôssas, da 
Gerência de Escritório de Processos, apresentaram a Instru-
ção Norma� va SMSA nº 023/2019, publicada no Portal PBH. 

A Instrução Norma� va (IN) é uma entrega prevista no 
Planejamento Estratégico da SMSA e o seu desenvolvi-
mento foi realizado em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG). 
Esta Instrução Norma� va, incorporada à Estratégia da 
Gestão do Cuidado no Território, tem como premissas o 
estabelecimento de diretrizes e procedimentos na Aten-
ção Primária à Saúde, a humanização do atendimento, a 
padronização do funcionamento dos serviços e o atendi-
mento às exigências legais. Durante a webconferência, os 
par� cipantes receberam as orientações sobre a IN e pu-
deram � rar dúvidas a respeito dos novos procedimentos. 
O modelo de reunião foi elogiado pelos par� cipantes. “É 
uma nova forma de comunicar com nossa a rede para 
nivelar as informações tendo como foco a gestão. Nessa 
conversa de hoje, alinhamos fl uxos importantes para or-
ganizar as nossas unidades de saúde e proporcionar um 
maior acesso aos usuários”, afi rmou Taciana Malheiros.


