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Os preparativos para o Carnaval 2020 em Belo Horizonte estão a todo 
vapor. Ontem, 11/2, foi apresentado na Prefeitura de Belo Horizonte 
todo planejamento para oferecer a maior festa de sua história. A Se-
cretaria Municipal de Saúde já organizou serviços e medidas de pre-
venção para garantir saúde e bem-estar aos foliões. Serão cerca de 
500 blocos, oito palcos oficiais espalhados pelas regionais, blocos cari-
catos e escolas de samba. O público estimado é de cerca de 5 milhões 
de pessoas, 20% a mais que o do ano passado.

Os trabalhos para os profissionais da SMSA começaram há tempos e 
seguem no ritmo da folia: acelerados.  Na segunda, 10/2, foi realizada 
uma reunião entre as equipes do Mobiliza SUS e redutores de danos 
do Programa BH de Mãos Dadas para alinhar as estratégias de preven-
ção. Eles vão atuar nas festas de pré-carnaval e durante os desfiles 
levando informação e conscientização a respeito das ISTs. “O uso do 
preservativo nas relações sexuais diminui em cerca de 500 vezes o ris-
co de se adquirir uma infecção sexualmente transmissível, mas nós não 
podemos nos esquecer que até o beijo tem o potencial de transmitir 
doenças. A recomendação maior é a responsabilidade de saber com 
quem você está se relacionando”, afirmou o secretário municipal de 
Saúde, Jackson Machado Pinto.

Para garantir a assistência aos foliões, serão montados três Postos Mé-
dicos Avançados. Veja o funcionamento deles no quadro abaixo:

SMSA planeja carnaval de prevenção 
e assistência em 2020

O Comitê de Vigilância do Centro de Saúde Paraíso, na Regional 
Leste, realizou um encontro para analisar a situação da dengue 
na região com os ACEs e ACS da unidade. A reunião foi na quarta, 
5/2, e contou com a presença de 35 profissionais. O objetivo do 
encontro foi, além de avaliar, pensar ações estratégicas para o 
combate do mosquito e capacitar os agentes para a realização 
de vistorias e visitas compartilhadas para a retirada dos possíveis 
criadouros do Aedes. A proposta é sensibilizar e conscientizar 
moradores, por meio de uma lista de itens a serem observados, 
para a eliminação dos focos. Após a conversa, os profissionais 
foram a campo para colocar em prática tudo o que aprenderam 
durante o treinamento. As vistorias foram realizadas na Vila Cô-
nego Pinheiro. “O engajamento dos profissionais nessas ações 
compartilhadas é muito relevante para envolver também a po-
pulação. Assim, os moradores recebem esclarecimentos a res-
peito da dengue e fazem sua parte no combate ao vetor”, disse a 
gerente do Centro de Saúde Paraíso, Andreia Alonso.

Centro de Saúde Paraíso promove 
capacitação de ACEs e ACS

Centro de Saúde Ventosa contra a dengue

Combater o Aedes aegypti é fundamental para evitar o aumento 
de casos de dengue. Durante o período de chuvas, diversos lo-
cais se tornam criadouros do mosquito. Preocupados com isso, 
os profissionais do Centro de Saúde Ventosa, na Regional Oeste, 
organizaram ações na sala de espera da unidade. As atividades 
têm sido realizadas nos meses de janeiro e fevereiro. A Agente de 
Combate a Endemias, Tânia Amorim, e o Agente Comunitário de 
Saúde, Silvano Oliveira, falaram sobre a prevenção da dengue, Zika 
e Chikungunya e as formas de combate ao Aedes. Para orientar a 
população, eles usaram cartazes e panfletos que foram entregues 
aos participantes. Cerca de 100 pessoas passaram pela unidade 
em três dias de atividade. 

Por mais bem-estar e menos estresse

Cerca de 40 usuários da Academia da Cidade Havaí, na Regional 
Oeste, participaram de uma ação diferente de promoção à saúde, 
na terça, 4/2. Desta vez, a aula não contou com exercícios ou séries. 
O momento foi de orientação e muita informação. A fisioterapeuta 
do NASF-AB, Renata Alves Vaz, conversou com o grupo sobre as 
formas de evitar o estresse. A profissional falou sobre as dicas e as 
estratégias para lidar melhor com esses mecanismos fisiológicos e 
como perceber os gatilhos que podem alterar o humor ao longo do 
dia. Renata ensinou técnicas de respiração e meditação e explicou 
como funciona o mecanismo do estresse. Os participantes enten-
deram como a prática de exercícios físicos diários auxiliam no com-
bate à exaustão e ao esgotamento. Essa ação faz parte de um pro-
grama realizado ao longo do ano. Uma vez por mês, profissionais 
de diferentes áreas se reúnem com os alunos da academia para 
tratar de temas relacionados à promoção da saúde e de hábitos de 
vida saudáveis. “Nesses encontros temos a oportunidade da troca 
de saberes, de valorizar as equipes e as várias formas que os pro-
fissionais do SUS-BH podem auxiliar os usuários na busca por mais 
qualidade de vida”, disse a psicóloga do NASF-AB, Fabrícia Voieta.

Até o dia 14/2 estão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá. Os interessa-
dos 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

A servidora, Aline de Fátima Gaspardini, BM 97.790-3, foi se-
lecionada para assumir a gerência do Centro de Especialidades 
Odontológicas Venda Nova.

Campanha de vacinação 
contra o sarampo

Crianças e jovens de 5 a 19 anos que não foram vacinados contra 
o sarampo ou não tomaram todas as doses da vacina têm mais 
uma chance. Começou na segunda, 10/2, a campanha de vacina-
ção contra a doença. A expectativa é imunizar cerca de 180 mil 
pessoas e aumentar a cobertura vacinal na cidade. Atualmente, a 
faixa etária com menor índice de vacinação da segunda dose é de 
adolescentes com 15 e 16 anos (29,8% de proteção), seguida por 
aqueles com 13 e 14 anos (57%), e jovens entre 17 e 19 anos (67%).

Neste ano, nenhum caso da doença foi confirmado em Belo Horizon-
te. Em 2019, foram confirmados 52 casos, sendo 15 importados e 37 
autóctones. Todos os pacientes evoluíram bem e sem complicações.

O Ministério da Saúde manteve o alerta para a circulação ativa do 
vírus no país. Por ser uma doença de alta transmissão, é necessária 
uma cobertura vacinal elevada – cerca de 95% – para que a circula-
ção seja interrompida. A campanha vai até 13/3, em todos os 152 
centros de saúde de Belo Horizonte.

A SMSA também vai trabalhar para assegurar boas práticas na alimen-
tação, e evitar doenças como coronavírus e sarampo. As ações tam-
bém buscam a conscientização dos alunos das escolas municipais em 
relação às doenças sexualmente transmissíveis, álcool e drogas.

Na próxima semana, o Acontece Saúde terá uma edição especial so-
bre as ações da SMSA para o Carnaval 2020. 

SMSA realiza balanço 
do Regula+Brasil

Cerca de 60 pessoas participaram de um encontro para avaliar o 
primeiro ano de implantação do projeto Regula+Brasil em Belo 
Horizonte. Estiveram presentes médicos generalistas e regula-
dores, gerentes de centros de saúde, representantes de GAEREs, 
gerentes de CEMs, além de gestores do Nível Central envolvidos 
nesta iniciativa. A reunião contou também com as presenças de 
dois médicos teleconsultores do Hospital Sírio-Libanês. O encon-
tro teve o objetivo de avaliar as ações operacionais e de regulação 
do projeto, apontar fragilidades e traçar as propostas para ampliar 
as ações e os resultados.

O projeto Regula+Brasil é uma iniciativa do Ministério da Saúde, 
em parceria com Hospital Sírio Libanês, e tem como meta reduzir 
a fila e o tempo de espera por consultas com especialidades médi-
cas selecionadas, além de fortalecer e qualificar o atendimento na 
atenção básica. Em Belo Horizonte, o Regula+Brasil foi implantado 
em 2018 de forma piloto em três regionais. Em outubro no Barrei-
ro, com reumatologia adulto, e em dezembro na Pampulha e parte 
de Venda Nova, com a neurologia adulto. Em fevereiro de 2019 o 
projeto foi expandido para os 152 centros de saúde. Em setembro, 
foi implantada a mais recente especialidade: urologia.
 
Os resultados alcançados pelo programa são significativos. As re-
duções de aproximadamente 43% da fila de espera para consultas 
de reumatologia, 30% da neurologia e 19% da urologia demos-
tram que a melhoria na assistência à saúde da população é um 
compromisso que vem sendo cumprido. “Minha avaliação é muito 
positiva. O projeto trouxe muitos avanços e o maior deles é a dimi-
nuição das nossas filas. Essa redução não é linear na cidade toda, 
mas temos resultados expressivos em diversas unidades onde os 
pacientes aguardavam 1 ano e meio por uma consulta e hoje em 
menos 1 mês já conseguem ser atendidos”, comemorou o gerente 
da Rede Complementar da SMSA, André Menezes.
 
O balanço mostrou que em um ano foram mais de 61 mil casos 
regulados na capital. Entre as cinco cidades onde o projeto está 
em curso, Belo Horizonte concentrou mais da metade das telecon-
sultorias, com 56,85% dos chamados. Os principais motivos foram 
epilepsia, cefaleia e artrite reumatoide. “Belo Horizonte realmente 
adotou a teleconsultoria, mais que qualquer outro local que esta-
mos atuando, como uma forma de qualificar o atendimento e o 
encaminhamento resolvendo os casos. A cidade está se benefi-
ciando desse projeto e melhorando a assistência à saúde da po-
pulação”, afirmou o teleconsultor do Regula+Brasil, Josué Dasso.

Para 2020, outras duas novas especialidades do Regula+Brasil devem ser 
implantadas em Belo Horizonte:  gastroenterologia e endocrinologia.

POSTO MÉDICO 
AVANÇADO LOCAL DIAS FUNCIONAMENTO

PRAÇA RUI BARBOSA, 
50 CENTRO 21 a 25/2 24h

AV. AFONSO PENA, 
2336 FUNCIONÁRIOS 22 a 25/ 02 10 às 22h

RUA ESTRELA DO SUL, 
156

SANTA TERESA 22, 24 e 25/02 10 às 22h

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas

