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Prefeito visita o novo ambulatório
do HOB e CEM Pampulha

O prefeito Alexandre Kalil conheceu as instalações do novo ambulatório de especialidades mul�proﬁssional do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) e do Centro de Especialidades Médicas
Pampulha (CEM) nesta quarta, 16/10. Em funcionamento desde o
ﬁnal do mês de setembro, o novo espaço foi construído em cima
da UPA HOB, com inves�mento na ordem de R$ 1,2 milhão. A visita contou com a presença da subsecretária de Atenção à Saúde,
Taciana Malheiros, e do diretor do Complexo Hospitalar Odilon
Behrens, Danilo Borges Ma�as.
Fico muito feliz que o ambulatório já esteja funcionando desde setembro. Numa hora muito di�cil da saúde brasileira, o município
está no terceiro ano sem faltar nada à população. O que prova o
zelo com que tratamos o Hospital Odilon Behrens. Agora, a gente
vem colhendo o fruto desse cuidado com a coisa pública e com a
área da saúde de Belo Horizonte”, aﬁrmou. O prefeito destacou ainda que a capital mineira vem sofrendo com os atrasos e a falta de
repasses. “Apesar disso tudo, hoje, eu visitei um ambulatório que
não deve nada a nenhum serviço par�cular”, aﬁrmou o prefeito.
Atualmente, os dois serviços atendem a cerca de 6.500 mil pacientes por mês, e com as novas instalações, a es�ma�va é ampliar em
cerca de 30% o número de atendimentos, passando para 8.300.
O novo espaço possui 38 consultórios aptos ao atendimento de
diversas especialidades, tais como odontologia, fonoaudiologia,
clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, otorrinolaringologia, pediatria, cirurgia plás�ca, urologia, dentre outras.

Obras do Centro de Saúde Cabana
estão em fase final

Uma estrutura moderna que já chama a atenção de quem passa
pelo local. A construção da nova sede do Centro de Saúde Cabana,
na Regional Oeste, está bem avançada, com mais de 70% das obras
concluídas. O prédio é uma das 40 unidades que integram o pacote
de reconstrução de equipamentos de saúde da capital, por meio
de Parceria Público-Privada (PPP). Para a obra, foi u�lizada um modelo industrializado, o steel frame, em que as estruturas de concreto com fechamentos de �jolos/blocos ou alvenaria estrutural são
subs�tuídas por uma estrutura de aço galvanizado leve, reves�da
com placas prontas para receber pintura ou reves�mentos. Essa
tecnologia tem possibilitado mais rapidez na conclusão da obra,
que está prevista para ser entregue dezembro deste ano.
O novo Centro de Saúde Cabana contará com três pavimentos, 17
consultórios, farmácia, sala de odontologia com seis cadeiras para
atendimento, sala para vacina, sala para coleta de material para
exames, sala de observação de enfermagem, áreas administra�vas
e salas para reunião. Além disso, terá áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O novo espaço será
todo sinalizado por cores no piso, assim o usuário iden�ﬁcará com
facilidade a qual consultório deverá se encaminhar.
A população atendida pela unidade é de cerca de 20 mil pessoas
com seis equipes de saúde da família. O inves�mento para todas
as obras – 40 Centros de Saúde, laboratório e Central de Material
Esterilizado – é na ordem de R$ 215 milhões para o período de 20
anos de execução do contrato. O pagamento terá início somente
depois de concluída a obra de cada Centro de Saúde, por se tratar
de uma Parceria Público-Privada.

SMSA participa de simpósio internacional
sobre evidências qualitativas

Cerca de 120 servidores da Atenção Primária à Saúde e representantes das Diretorias Regionais da SMSA par�ciparam do Simpósio
Internacional de Evidências Qualita�vas para Tomada de Decisões,
realizado na Escola de Medicina da UFMG, nos dias 14 e 15/10. A
subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, a diretora de
Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, e o gerente de Atenção
Primária, Fabiano Gonçalves, par�ciparam do evento.
O evento abordou o uso das melhores evidências cien�ﬁcas disponíveis para aprimorar a aplicação de recursos na Atenção Primária,
buscando mais efe�vidade na promoção, prevenção e atenção à
saúde. “Você u�liza métodos que vão além dos números e esta�s�cas. A par�r da avaliação do bem-estar, das condições de vida,
das opiniões dos usuários, é possível sistema�zar essas informações e subsidiar o gestor para que ele tome as melhores decisões.
Nosso foco é u�lizar disso para melhorar a saúde da nossa população”, aﬁrmou o gerente de Atenção Primária, Fabiano Gonçalves.
Em uma das oﬁcinas foi abordado o levantamento da necessidade
de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, considerando
os pontos de vista e as experiências de vários ACSs, de gestores e
referências técnicas da SMSA, da GEDSA e dos níveis regionais e
locais. Também foram discu�das as metodologias para avaliação
e u�lização de evidências qualita�vas de trabalhos cien�ﬁcos para
a tomada de decisão em saúde. Essa oﬁcina contou com a par�cipação de referências técnicas do Nível Central, pesquisadores
internacionais e comunidade acadêmica.
Os processos de trabalho e a forma como a SMSA tem se organizado foram muito elogiados durante o evento. A programação do
simpósio contou com exposições e palestras, além de mesas-redondas, debates e oﬁcinas.

SAMU promove conscientização
em evento infantil

O Serviço Móvel de Urgência par�cipou, em parceria com a Fundação de Parques, do Fantás�co Mundo da Criança, no sábado,
12/10, no Parque das Mangabeiras. O evento, que reuniu centenas de pessoas, ofereceu várias opções de brincadeiras, mas também tratou de coisa séria. A equipe do SAMU, por meio do projeto SAMU Educa, demonstrou como funciona o atendimento por
ambulância, falou sobre a prevenção de acidentes domés�cos, a
educação em atendimentos e sobre como reconhecer uma parada cardiorrespiratória. A equipe falou também sobre os prejuízos
causados pelos trotes e pelas chamadas indevidas de ambulância.

Dia das crianças no CREAB Centro-Sul

Uma semana inteira de a�vidades lúdicas voltadas ao es�mulo dos
sen�dos. Foi assim que o CREAB Centro-Sul comemorou o Dia das
Crianças na unidade. Entre 7 e 11/10, várias ações foram oferecidas
aos pequenos pacientes. Por meio de uma Trilha Sensorial, as crianças
da reabilitação infan�l puderam interagir com os diversos proﬁssionais da equipe e familiares. Tato, visão, audição e olfato foram aguçados em diferentes momentos da brincadeira. Cerca de 150 crianças
par�ciparam da ação que proporcionou lazer e descontração, além de
muito aprendizado. “Cuidar da saúde é também promover inclusão
social e oferecer momentos como esse é muito gra�ﬁcante. As crianças interagem entre si, se divertem e fazem o que mais gostam que é
brincar. Os nossos proﬁssionais reconhecem a importância de celebrar
essa data, pois mantemos viva a diversão e o bem-estar na ro�na do
trabalho”, aﬁrmou a gerente da unidade, Cláudia Sêda.
UPA Norte
No dia 12/10, a UPA Norte homenageou as crianças que passaram pela
unidade. Após a consulta, elas receberam um livrinho e giz de cera, além
de balões e pirulito. A ação foi uma inicia�va das pediatras da UPA.

BH de Mãos Dadas contra a Aids
leva estudantes ao cinema

Os alunos do 3º ano do Ins�tuto de Educação trocaram a sala de aula
por uma sala de cinema. Na sexta, 11/10, cerca de 120 estudantes,
com idades entre 17 e 19 anos, par�ciparam de uma sessão comentada no Cine Belas Artes. A inicia�va foi do projeto BH de Mãos Dadas contra a Aids, em parceria com a escola, e teve como obje�vo
levar informações sobre as ISTs de forma lúdica e descontraída. Para
isso, foi exibido o ﬁlme “Carta Para Além dos Muros”. Ele reconstrói
a trajetória do HIV e da AIDS no Brasil por meio de entrevistas com
médicos, a�vistas, pessoas vivendo com HIV e diversos outros atores. Do pavor inicial às campanhas de conscien�zação, passando pela
discriminação imposta aos doentes, do es�gma da peste gay, o documentário mostra como a sociedade encarou essa epidemia ao longo
de duas décadas. Com base nessa abordagem histórica, o ﬁlme trata
do modo como o HIV é encarado na sociedade atual, revelando um
quadro de desinformação e discriminação persistentes, que a�ngem,
sobretudo, as populações mais vulneráveis, dentre estes os jovens.
Após a exibição do ﬁlme, uma roda de conversa foi proposta aos estudantes com a presença de Formadoras do programa BH de Mãos Dadas
Contra a Aids e técnicas da Coordenação de Saúde Sexual e Prevenção às IST/Aids da SMSA. Também foram discu�dos temas especíﬁcos,
como sexualidade, prevenção combinada, PrEP, PEP, uso do preserva�vo, diagnós�co e tratamento escutando os jovens e esclarecendo todas
as dúvidas com uma linguagem apropriada para a vivência deles.
O momento proporcionou uma reﬂexão importante sobre o HIV em nossa sociedade e provocou os jovens a adotarem uma mudança de postura.
As discussões serão con�nuadas na escola. A ação envolveu professores
de diversas áreas, como português, �sica, biologia e matemá�ca.

Centro de Saúde Vera Cruz promove treinamento sobre parada cardiorrespiratória

Os técnicos de enfermagem do Centro de Saúde Vera Cruz, na Regional Leste, passaram por uma reciclagem sobre o atendimento à parada
cardiorrespiratória. O treinamento foi realizado nos dias 9 e 10/10 pelos
alunos de enfermagem da Faculdade Ciências Médicas, que fazem internato no local, sob a coordenação dos médicos e enfermeiros do centro de
saúde. A capacitação teve como obje�vo a melhoria dos procedimentos
na sala de observação e abordou o ﬂuxo de atendimento caso a urgência
ocorra no centro de saúde. Também ﬁzeram parte da reciclagem assuntos
como a administração de medicamentos e orientações importantes a respeito da RCP (Reanimação Cardiopulmonar) de alta qualidade. A médica
clínica de apoio da unidade, Patrícia Ba�sta, a pediatra, Ta�ana Coelho,
e as enfermeiras, Amanda Pereira e Alessandra Camisasca, além do farmacêu�co, Herman Ferreira, foram fundamentais para o treinamento.
“Embora não seja o local adequado para encaminhar um paciente com o
quadro, é preciso treinar a equipe mul�disciplinar para que ela esteja preparada para lidar com a situação”, aﬁrmou a gerente do Centro de Saúde
Vera Cruz, Regina Cele.

Academia da Cidade Vila Pinho
faz aniversário

A Academia da Cidade Vila Pinho, na Regional Barreiro, completou 10
anos de a�vidades. A comemoração foi na sexta, 4/10, no Parque Ecológico da Vila Pinho e teve como atração principal uma corrida de 6Km e
caminhada de 3Km. As a�vidades foram coordenadas pelos educadores
�sicos, Flávio Gonçalves e Willian Douglas, em parceria com o Centro de
Saúde Vila Pinho. O evento contou ainda com a par�cipação dos proﬁssionais do NASF-AB, enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade.
Eles conversaram com usuários sobre alimentação saudável e a�vidade
�sica, além de realizarem avaliação postural, aferição de pressão arterial e medicação de glicemia capilar. Os par�cipantes também puderam
pra�car Dança Sênior e Lian Gong. A comemoração foi um momento
também de conscien�zação sobre o câncer de mama. Aproveitando o
Outubro Rosa, os proﬁssionais falaram das formas de prevenção e tratamento da doença. Cerca de 200 usuários par�ciparam do evento que foi
encerrado com uma deliciosa salada de frutas.

Os perigos do uso irracional
de medicamentos

Uma roda de conversa sobre o uso correto de medicamentos mudou a
ro�na da Academia da Saúde São Geraldo, na Regional Leste. Na terça,
8/10, a farmacêu�ca do centro de saúde, Bárbara Furtado, coordenou um
encontro com cerca de 70 usuários da Academia. Por meio de um jogo
de perguntas e respostas ela deu orientações importantes sobre os riscos
e os male�cios da automedicação, as terapias não farmacológicas como
um dos pilares do tratamento, além de dicas sobre como administrar corretamente os medicamentos. Bárbara também falou sobre os prejuízos
causados pelo uso excessivo de an�inﬂamatórios e sobre os remédios que
precisam ser tomados em jejum. Os par�cipantes puderam �rar as dúvidas e entender um pouco mais do assunto. Bárbara se dispôs a atender
individualmente os usuários para fazer uma avaliação do uso de medicamentos. Um novo encontro está previsto para o próximo mês.

Instrutores de Lian Gong participam
de oficinas para fortalecer ações
de promoção da saúde

Além de treinamentos teóricos e prá�cos sobre as artes corporais chinesas, o Lian Gong também oferece cursos sobre temas do dia a dia para
manter o bem-estar e a saúde dos pra�cantes. Entre os meses de agosto
e setembro, cerca de 38 instrutores par�ciparam de rodas de conversa
sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. O manual incen�va
uma alimentação adequada para a promoção da saúde e enfrentamento
das doenças crônicas não transmissíveis. A proposta da a�vidade era que
os instrutores do Lian Gong, atuando como mul�plicadores, realizassem
uma abordagem sobre a temá�ca junto aos usuários. Essa ação está incluída no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT na
SMSA. A oﬁcina contou com a par�cipação da Gerência de Promoção da
Saúde e da Gerência de Atenção Primária a Saúde.
Também foram realizadas oﬁcinas sobre Prevenção de Acidentes no Trânsito com Idosos. O tema, discu�do com 48 instrutores, foi abordado com
o obje�vo de diminuir o alto índice de atropelamento e mortalidade de
idosos. Essa oﬁcina contou com a par�cipação da equipe do Programa
Vida no Trânsito e da Gerência de Vigilância Epidemiológica/DPSV, e da
Gerência de Educação/BHTrans.
O Programa Lian Gong em 18 Terapias tem oferecido aos instrutores o
Curso de Manutenção da Qualidade da Prá�ca, uma a�vidade essencial
para revisão, aprimoramento dos padrões dos exercícios e também para
novos aprendizados.
Os conhecimentos adquiridos pelos instrutores serão repassados aos pra�cantes de Lian Gong em 18 terapias em momentos oportunos, durante a
prá�ca corporal, com o obje�vo de contribuir na mudança de comportamento para a melhoria da qualidade de vida.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para gerente
do Centro de Saúde São Gabriel e para gerente da Gerência de
Vigilância Sanitária – Centro-Sul. Até o dia 18/10, os interessados
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
O servidor, Carlos Inácio Andrade, BM:104.822-6, foi selecionado
para assumir a gerência do Centro de Saúde Primeiro de Maio.
A servidora, Kelley Ferreira Amaral Lara, BM:102.460-2, foi aprovada
para assumir a gerência do Centro de Saúde Amilcar Viana Mar�ns.
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