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SMSA apresenta os resultados
positivos do projeto Bem-Vindo

Qualiﬁcar os proﬁssionais da saúde para melhorar as relações entre os servidores e os usuários das unidades. Há cerca de dois anos
esse obje�vo tem sido alcançado por meio do Bem-Vindo. O projeto é uma das ações prioritárias da atual gestão e já capacitou mais
de 6 mil proﬁssionais da saúde em 267 turmas. Os relatos de experiências e o balanço posi�vo dessa inicia�va foram apresentados
nesta quarta, 23/9, no auditório JK. O evento reuniu cerca de 100
pessoas e contou com a presença da primeira-dama do município
e coordenadora do Projeto Gen�leza, Ana Laender, do subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, e da
gerente da GEDSA, Cláudia Barcaro. “O Bem-Vindo é uma das inicia�vas mais importantes sob o ponto de vista de aprimoramento
do SUS-BH. A atual gestão vem conduzindo e dando o exemplo em
uma questão extremamente relevante nos dias de hoje que é a
cultura da paz. Ela vem permeando todas as prestações de serviço
da nossa rede. É de fundamental importância, não só pelo olhar do
trabalhador, mas também do usuário”, destacou Fabiano.
Composto por um conjunto de ações educa�vas para melhor abordagem e atendimento ao público externo, o Bem-Vindo está implantado nas regionais Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova e,
parcialmente, na Noroeste. A qualiﬁcação dos trabalhadores tem
sido feita por meio de cursos, divididos por temas, como bom
atendimento, cultura da paz, escuta a�va, segurança e gestão de
conﬂitos. “A gente percebe que as pessoas par�cipam, se sentem
pertencentes e estão dispostas a resolver os problemas potencialmente violentos de uma forma não violenta, por meio da cultura
de paz. O balanço é extremamente posi�vo. Hoje, quem procura
e quem oferece o serviço ocupam o mesmo espaço de maneira
pacíﬁca”, aﬁrmou Cláudia Barcaro.
A apresentação dos resultados foi feita por cinco gestoras representantes das regionais por onde o projeto já passou. Os problemas enfrentados pelas unidades eram semelhantes, como ruídos na comunicação, conﬂitos entre usuários e trabalhadores na recepção e falta
de ﬂuxos deﬁnidos. Após o Bem-Vindo, as mudanças alcançaram
bons resultados, como a redução de conﬂitos, sa�sfação da comunidade com o serviço prestado, redução de queixas nas ouvidorias
e melhoria na comunicação entre os servidores e com a população.
O Bem-Vindo vai capacitar cerca de 14 mil trabalhadores da Saúde.
Até o ﬁnal de 2019, o projeto será implantado no Barreiro e, em
2020, nas regionais Leste, Nordeste e Centro-Sul.
Leia, em anexo, a opinião das cinco gestoras sobre o projeto
Bem-Vindo.

Dia D da Campanha de
Vacinação contra o Sarampo

Os 152 Centros de Saúde de Belo Horizonte funcionaram no úl�mo
sábado, 19/10, para oferecer mais uma oportunidade de vacinação
contra o sarampo para crianças de seis meses a menores de cinco
anos de idade. A campanha é sele�va e busca imunizar aqueles
que estejam com o cartão de vacinas atrasado. No Centro de Saúde Padre Tiago, na Regional Pampulha, a procura maior foi pela
conferência das cadernetas das crianças. A maioria estava em dia
e não precisou receber a dose de sarampo. “Isso é uma resposta a
todo um trabalho que temos feito em BH. Intensiﬁcamos as ações
de imunização, realizamos busca a�va, fomos às escolas, universidades buscando ampliar as coberturas vacinais. Esse movimento
tranquilo de hoje signiﬁca que o nosso trabalho de ro�na foi realizado”, disse a coordenadora de Imunização, Gisele Nacur.
Este ano, a campanha ocorre em duas etapas. A primeira, entre 7
e 25/10, tem como público-alvo as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade. A segunda etapa será realizada entre 18 e
30/11, e contemplará a população de 20 a 29 anos de idade.

Secretário Jackson é homenageado pela
AMMG pela atuação na Saúde Pública

A nova visão de saúde pública adotada pela atual gestão foi determinante para a escolha do secretário municipal de Saúde, Jackson
Machado Pinto, como Personalidade Médica 2019 pela Associação
Médica de Minas Gerais. A entrega da placa foi na quinta, 17/10,
na AMMG. A homenagem representa o reconhecimento das ins�tuições representa�vas da classe médica aos trabalhos dos que se
destacaram no exercício proﬁssional nas categorias: A�vidade Associa�va, A�vidade Cien�ﬁca, A�vidade Clínica, A�vidade Docente
e A�vidade Saúde Pública. “Pelo empenho com que Dr. Jackson
tem trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde ele foi indicado
por várias en�dades para receber essa homenagem, foi pra�camente um consenso. O entendimento dele, a vivência na Santa
Casa, no Hospital São José, e agora na secretaria, é uma brilhante e
justa homenagem por tudo o que já fez e tem feito”, aﬁrmou a presidente da AMMG, Maria Inês de Miranda. O secretário Jackson não
pôde comparecer à cerimônia, mas enviou um vídeo falando de sua
alegria e orgulho por ter sido indicado ao prêmio. Ele agradeceu aos
milhares de servidores da Saúde, que juntos, vêm batalhando por
um SUS cada dia melhor. O secretário foi representado na solenidade pelos ﬁlhos, Marcos Salles Dias Pinto e André Salles Dias Pinto.

SMSA faz alerta sobre a sífilis

A coordenação de Saúde Sexual e Atenção às ISts preparou uma
semana de a�vidades para divulgar e conscien�zar a população
sobre o diagnós�co precoce, tratamento e prevenção da síﬁlis adquirida e congênita. As ações começaram na sexta, 18/10, e vão
até o dia 25/10.
No dia 18/10, o grupo de mobilização da SMSA, MobilizaSUS, realizou intervenção teatral e fez um alerta sobre a gravidade da
doença nos Restaurantes Populares. Os integrantes distribuíram
panﬂetos e preserva�vos. Ao longo dessa semana, haverá intensiﬁcação da oferta de teste rápido nos Centros de Testagem e Unidades de Referência:
• Rua Saturnino de Brito, 17 – Centro /3º andar
• Rua Joaquim Felício, 141 – Sagrada Família
• Rua Paraíba, 890 – Funcionários
• Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Eﬁgênia
A síﬁlis é uma infecção sexualmente transmissível e pode ser
transmi�da também da mãe para o bebê durante a gestação ou
parto. O uso do preserva�vo é ainda a maneira mais segura de se
evitar a transmissão sexual da síﬁlis, do HIV, das hepa�tes virais
e outras infecções. A doença tem cura e o tratamento é ofertado
nas unidades de saúde da capital.

Regional Leste promove
IV Caminhada da Saúde

Os bene�cios da caminhada são bem conhecidos da população. Além
de melhorar a qualidade de vida, ela diminui o risco de doenças crônicas. Com o obje�vo de promover a prá�ca, as Academias da Cidade da Regional Leste realizaram uma caminhada no sábado, 19/10.
Cerca de 500 pessoas par�ciparam da a�vidade que teve início na
Avenida Andradas em direção ao Shopping Boulevard, totalizando 4
km. O event contou com o apoio da GEDSA e da UNA. O público pôde
aferir pressão arterial e glicemia, além de receber orientações sobre
alimentação saudável. Também houve aula de Lian Gong e dança. “A
caminhada foi uma oportunidade de es�mular hábitos de vida saudáveis, incluindo a alimentação e a prá�ca do exercício �sico, visando o
combate às doenças crônicas não transmissíveis”, explicou a referência técnica das Academia da Cidade Leste, Ana Cecília Racioppi. Todos
os par�cipantes receberam uma medalha como premiação.
Veja, em anexo, mais registros da IV Caminhada da Saúde

Outubro Rosa na SMSA

Para apoiar a luta contra o câncer de mama, os servidores do Nível Central se ves�ram de rosa na quinta, 17/10. A ação fez parte de uma promoção do Movimenta PBH SUS que premiou, por meio de sorteio, a servidora Beatriz Soares, com um bolo gourmet de cenoura com cobertura
de brigadeiro. Além de se ves�r de rosa, Beatriz publicou o registro nas
redes sociais com a hastag do programa #MOVIMENTAPBHSUS. Também
houve distribuição de lacinho no Nível Central.
Ao longo deste mês, várias unidades da SMSA de todas as regionais realizaram a�vidades de promoção à saúde da mulher em comemoração
ao Outubro Rosa. O obje�vo foi conscien�zar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnós�co precoce do câncer de mama. Com
uma programação bem diversiﬁcada, as mulheres presentes na ro�na do
atendimento dos centros de saúde receberam informações e orientações
sobre a doença e tratamentos disponibilizados na rede SUS-BH. Foram
realizadas palestras e rodas de conversa nas salas de espera, além de
diversas a�vidades lúdicas para abordar o tema.
Veja, em anexo, os registros de algumas ações nas nove regionais.

Aniversário do Lian Gong
no Parque Renato Azeredo

As comemorações do primeiro ano do Lian Gong no Parque Renato Azeredo, na Regional Nordeste, foram marcadas por diversas a�vidades de
promoção à saúde des�nas à comunidade local. O evento, no dia 15/10,
foi coordenado pela referência técnica, Érika San�ago, com o apoio da
instrutora da prá�ca, Ká�a Dutra, e pelo Centro de Saúde Padre Fernando de Melo. O aniversário reuniu cerca de 100 pessoas. O público presente teve a oportunidade de par�cipar das oﬁcinas de Saúde Bucal, Alimentação Saudável, Saúde da Mulher e Zoonoses em Foco. Aula de Lian
Gong, dança para idosos e informações sobre a Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa também integraram a programação. “A presença do Centro
de Saúde Padre Fernando de Melo em eventos de promoção à saúde fora
do seu espaço �sico reforça o cuidado integral com a população e aproxima ainda mais a comunidade da unidade”, disse a gerente da unidade,
Marluce Almeida.
Mirtes Fernandes Ferreira da Cruz, 60 anos, moradora do Palmares, integra a turma do Lian Gong do Parque Renato Azeredo. Para ela, a a�vidade tem feito a diferença em sua vida. “O Lian Gong é tudo de bom para
a saúde do corpo e da mente, considero a melhor ginás�ca para idosos.
Fiquei viúva recentemente e preciso ocupar bem a minha cabeça e tempo. Além da prá�ca do exercício �sico, o grupo também nos proporciona
interação, respeito e novas amizades”, disse Mirtes.

Parceria entre NASF-AB Norte e UFMG é
premiada em evento de fonoaudiologia

As fonoaudiólogas do NASF-AB Norte, Amanda Carvalho e Diolina Lino, receberam o 1º lugar do prêmio de melhor Campanha Amigos da Voz 2019,
em parceria com o curso de Fonoaudiologia da UFMG. A premiação foi
durante o X Congresso Internacional de Fonoaudiologia, realizado de 10 a
12/10, em Belo Horizonte. A Campanha Amigos da Voz teve como obje�vo conscien�zar a população sobre a importância da voz para a promoção
da saúde e alertar sobre os sinais e sintomas que favorecem o diagnós�co
precoce de doenças. Na Regional Norte foram realizadas ações em EMEIs,
escolas e Academias da Saúde. “Esse prêmio deﬁne o inves�mento das
ins�tuições de ensino na APS e também dos proﬁssionais do SUS-BH na
formação dos acadêmicos que fazem estágios e internatos nas unidades
de saúde”, comemorou a fonoaudióloga, Diolina Lino.

Experiência de monitoramento
do Aedes em BH é compartilhada
com prefeitura paulista

Técnicos da Prefeitura de Bauru, Estado de São Paulo, es�veram em Belo
Horizonte para conhecer a experiência do monitoramento por meio de
ovitrampas na cidade. A visita, realizada entre os dias 14 e 16/10, foi solicitada pela coordenação geral dos Programas Nacionais de Controle e
Prevenção da Malária e das Doenças Transmi�das pelo Aedes do Ministério da Saúde. Acompanhados pela bióloga da Diretoria de Zoonoses, Ana
Carolina Rabelo, os técnicos, Roldão Puci e Daniel Tarcinalli, es�veram no
Centro de Saúde Conjunto Betânia, na Regional Oeste, para acompanhar
os processos de campo demonstrados pelo ACE.
Eles também passaram pela gerência de Zoonoses Oeste para acompanhar a análise de dados e ações de controle vetorial, além de visitarem o
Laboratório de Entomologia do município para acompanhar a organização
e a leitura das palhetas/contagem dos ovos e registro dos dados no sistema. As ovitrampas são armadilhas para postura dos ovos da fêmea do Aedes aegyp�, u�lizadas para monitorar a infestação do vetor e intensiﬁcar
as ações de controle. “Gostamos muito do que vimos. O trabalho é bem
organizado, estruturado. Saímos daqui com uma ideia do que realmente
precisamos fazer para implantar essa estratégia em Bauru. Além disso, foi
uma excelente oportunidade para troca de experiências em que conhecemos detalhadamente outras ferramentas que estávamos pensando em
usar, como a estra�ﬁcação de risco por imóvel, por exemplo”, aﬁrmou o
chefe de Seção de Ações de Meio Ambiente de Bauru, Roldão Puci.

A par�r do dia 29/10 estarão abertas as inscrições para seleção
de vaga para gerente do Centro de Saúde Santa Amélia. Até o dia
6/11, os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
O edital com as todas as informações está disponível AQUI

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

