
O compartilhamento de informações a respeito do Coronavírus é 
um importante aliado no combate à pandemia. Pensando nisso, a 
Diretoria de Assistência à Saúde, por meio das coordenações do 
NASF-AB e Academias da Cidade e de Atenção Integral à Saúde da 
Criança e Adolescente, elaborou três cartilhas informativas com 
recomendações para o enfrentamento da Covid:

✔ Conversando sobre o Coronavírus com Mães, Pais, Cuidadores 
e Responsáveis pelas Crianças e Adolescentes;

✔ Conversando sobre o Coronavírus com Crianças;

✔ Conversando sobre o Coronavírus com Adolescentes;

As cartilhas estão sendo divulgadas na rede SUS-BH e já estão 
disponíveis para acesso no Portal PBH. Veja os documentos em anexo. 

Essa é uma estratégia importante de cuidado às crianças e 
adolescentes, embasada na integralidade e com foco no autocuidado.
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Prefeitura divulga editais para 
concurso público e para emprego 
público na área da saúde

A SMSA vai começar a oferecer suporte psicológico específico para 
população que procure por auxílio devido aos impactos provocados 
pela pandemia. Os agendamentos de consultas no projeto “Cuidados 
psicológicos no contexto da pandemia” estão previstos para 
começar na próxima segunda-feira (4).

O trabalho é voltado principalmente para crianças, adolescentes 
e suas famílias. Os agendamentos das consultas vão ser feitos 
nos Centros de Saúde da capital. As consultas serão presenciais e 
também há opção de atendimento on-line.

“A pandemia traz incertezas, perdas afetivas, sociais e emocionais. 
O objetivo do projeto ‘Cuidados psicológicos no contexto 
da pandemia’ é oferecer escuta qualificada e, se necessário, 
encaminhamento do paciente para acompanhamento nos serviços 
especializados ou para as equipes de saúde da família, de forma 
que o cuidado seja integral”, explica a Diretora de Assistência da 
Secretaria Municipal de Saúde, Renata Mascarenhas.

Psicólogos foram contratados para os atendimentos em unidades 
de saúde das nove regionais do município. Nesta semana, os 
profissionais passaram por qualificação e treinamento realizado pela 
equipe da rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde.

“Na primeira fase do projeto serão 34 psicólogos, que serão divididos 
em equipes de 3 a 4 profissionais, por regional. Até o fim de janeiro, a 
expectava é de ampliarmos este número de profissionais. Os locais de 
atendimento foram selecionados considerando a facilidade de acesso 
pela população”, explica Renata.

Secretaria de Saúde produz cartilhas 
orientativas para pais, crianças e 
adolescentes sobre a Covid-19

Nos três dias do web seminário “Governança Clínica e Inovação 
no SUS: experiências do HOB”, convidados, diretoria e demais 
profissionais do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) 
falaram sobre os inúmeros desafios e conquistas vivenciados no 
cotidiano do SUS e da unidadel neste ano marcado pela pandemia 
de coronavírus. O encontro, realizado de forma remota, foi nos dias 
15, 16 e 17 de dezembro.

O evento trouxe importantes contribuições para pensar o manejo 
de situações de crise que pressionam de forma súbita o sistema 
de saúde e os desafios cotidianos de oferecer aos usuários uma 
assistência segura, de qualidade, pautada na humanização. 

O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, frisou 
a importância de manter o aprendizado contínuo para que os 
profissionais e o sistema como um todo sejam capazes de oferecer 
respostas mais ágeis e apropriadas a cada situação, sobretudo em 
momentos de crise. “A gente tem que se atualizar continuamente. O 
sentido da vida não é o conhecimento, mas o que o conhecimento 
possibilita. É com muita alegria que vejo isso acontecendo. Essa 
formação é cada vez mais importante. O conhecimento tem que ser 
compartilhado por todos”, afirmou.

A secretária municipal adjunta de Saúde, Taciana Malheiros, apresentou 
as ações da Prefeitura de Belo Horizonte para o combate da pandemia 
e ressaltou os bons resultados alcançados pela administração municipal 
no gerenciamento da crise, com a aprovação da população. Entre os 
destaques apresentados estão: a tomada de decisões baseadas em 
evidência, a ampliação do acesso e da resposta do sistema frente 
à crise, a integração entre vigilância e atenção à saúde e o uso da 
tecnologia e inovação. “Um resumo dos aprendizados e oportunidades 
desta pandemia: primeiro é a importância do SUS. A potência que é 
esse Sistema Único de Saúde. É importante dizer a todo o momento 
que todos nós usamos o SUS”, frisou.

O superintendente do Complexo Hospitalar Odilon Behrens, Danilo 
Borges Matias, apresentou as ações, adequações, construções 
e aquisições que foram feitas ao longo do ano para atender às 
demandas da população frente à pandemia, como a criação e 
remanejamento de leitos de CTI e enfermaria para pacientes com 
Covid-19; a renovação do parque tecnológico; as reformas do CTI 
5 e do segundo andar da UPA. A valorização do trabalhador e a 
preocupação em acolhê-los em suas necessidades de segurança 
profissional e emocionais. “Tudo isso só foi possível porque é 
um trabalho que começou antes da crise. E nossos resultados 
demonstram que as escolhas e estratégias que nos trouxeram até 
aqui foram acertadas. Essa resiliência é das pessoas e acontece por 
causa da vontade de cada um de fazer mais, de responder ao que o 
mundo externo está nos demandando. É por isso que nós temos que 
agradecer os trabalhadores do Odilon e da rede SUS”, afirmou.

Todas as palestras e apresentações do web seminário estão disponíveis 
no canal do Hospital Metropolitano Odilon Behrens no YouTube.

HOB conta suas experiências e 
faz balanço do enfrentamento 
à pandemia de Covid-19 em 
web seminário

O isolamento social provocou a interrupção das práticas coletivas 
e, entre elas, o Lian Gong em 18 Terapias. A recomendação para 
adoção de cuidados rigorosos no sentido de conter a propagação 
do Coronavírus suspendeu as aulas presenciais de Lian Gong para 
os praticantes do grupo de risco, que correspondem a 65% dos 
praticantes.

Por esse motivo, foi preciso encontrar alternativas para que os 
alunos retomassem, minimamente, às práticas corporais em seus 
domicílios. Atualmente, 17 instrutores desenvolvem o Lian Gong de 
forma on-line para 290 pessoas. 

Além das aulas on-line, os instrutores incentivaram seus alunos a 
praticarem em casa acessando os vídeos disponíveis na internet, 
e também três vídeos   produzidos pela SMSA em parceria com o 
Instituto Mineiro de Tai Chi e Cultura Oriental.

Para manter os instrutores atualizados, foram ministradas aulas de 
manutenção on-line. “A prática do LG18T requer um aprendizado 
constante para garantir os padrões dos exercícios e para avançar 
no conhecimento de novas técnicas. Após meses de interrupção 
da atividade foi essencial o retorno das aulas de Manutenção da 
Qualidade do LG18T. Nestas aulas, os instrutores podem rever 
os padrões dos exercícios, discutir suas dificuldades e aprender 
novas técnicas apropriadas para a atividade remota”, explicou a 
coordenadora do LG18T da SMSA, Luzia Hanashiro.

No mês de dezembro, 86 instrutores participaram de oito aulas 
on-line conduzidas pela professora Maristela Botelho, auxiliada pela 
professora Daniela Mangueira. 

Enquanto não for possível a prática do LG18T de forma presencial, 
o investimento no trabalho remoto será fundamental para a 
manutenção da prática.

Lian Gong ganha novo formato 
durante a pandemia

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Para conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância de 
orientar o paciente corretamente sobre os riscos do uso indevido de 
medicamentos e sobre a necessidade diária dessa prática, o Centro 
de Saúde Glória, na regional Noroeste, em conjunto com a Farmácia 
Regional Noroeste promoveu neste ano ações dentro do projeto 
“Cuidado e Segurança do Paciente. Uso Racional de Medicamentos e 
Atenção Primária”.

Foram abordadas temáticas sobre aspectos gerais do uso dos 
medicamentos como: validade, armazenamento e cuidados básicos 
com informações importantes a serem repassadas aos pacientes, 
promovendo segurança e qualidade nos atendimentos. Os temas 
foram apresentados de forma interativa por meio de dinâmicas, 
vídeos, apresentação do assunto e premiações. 

Também foram elaborados materiais informativos como livreto e 
cartilha de jogos sobre o assunto, além do boletim bimestral “Uso 
Racional de Medicamentos. Profissional bem informado. Paciente 
bem cuidado”, com orientações pertinentes sobre medicamentos 
específicos e relato de profissionais contando experiências, na 
qual contribuíram para a boa prática do uso de medicamentos. 
Além disso, a descrição e o resultado de todas as ações com os 
profissionais foram registrados em relatórios.

Para a técnica de enfermagem, Michelle Caldas, os ganhos a partir 
do projeto já podem ser sentidos. “Essa experiência trouxe mais 
aprendizado e estimulou a constante busca pelo conhecimento 
sobre o uso de medicamentos, além do cuidado com os pacientes”, 
afirmou Michelle.

Centro de Saúde Glória promove 
ações de educação em saúde e 
segurança do paciente

Até o dia 7/1/21 estão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente adjunto da GAERE Norte. Os interessados devem se 
inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para: 
selecao.nasf@pbh.gov.br.

O edital com todas as informações está disponível em prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas.

SMSA implanta serviço de saúde 
mental para atender população 
impactada pela pandemia

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, nesta quarta-feira (30), no 
Diário Oficial do Município (DOM) dois editais – um para concurso 
público e um de seleção para emprego público – para vagas na 
área da Saúde. 

O edital para concurso público oferta 1.066 vagas para os cargos 
de: Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Fiscal Sanitário Municipal, Fiscal 
Sanitário Municipal de Nível Superior, Médico, Técnico de Serviços 
de Saúde e Técnico Superior de Saúde. 

As cargas horárias variam entre 12 horas e 40 horas semanais. Os 
salários vão de R$ 1.444,46 até R$ 8.466,82.

As inscrições vão de 5 de março a 3 de abril de 2021 e devem ser 
feitas pela internet, no portal da RBO Assessoria Pública e Projetos 
Municipais (www.rboconcursos.com.br). O valor da taxa de inscrição 
é de R$ 70 para nível médio e R$ 110,00 para nível superior.

Para a maioria dos cargos, as provas são objetivas de múltipla 
escolha e estão previstas para o dia 30 de maio de 2021. Para 
os cargos de Cirurgião Dentista/Clínico Geral 40h, Enfermeiro/
Enfermeiro 40h e Médico/Generalista 40h, o concurso público terá 
duas etapas: 1ª – prova objetiva de múltipla escolha; 2ª - prova de 
título. O edital completo está disponível AQUI.

Seleção pública para Agente Comunitário de Saúde

O edital de Seleção Pública para Agente Comunitário de Saúde 
oferta 18 vagas, com remuneração de R$ 1.400,13, para jornada de 
trabalho de 8 horas diárias (40 horas semanais – conforme escala 
a ser definida para gerência). As inscrições, no valor de R$ 70,00, 
têm início no dia 5 de março e vão até o dia 3 de abril. Os aprovados 
serão contratados como empregados públicos, cujas regras são 
regidas pela CLT. O edital completo está disponível AQUI.

selecao.nasf@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/cartilha-covid-19_pais-e-responsaveis_21-12-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/cartilha-covid-19_criancas_23-12-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/cartilha-covid-19_adolescentes_29-12-2020.pdf
http://www.rboconcursos.com.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho/saude
https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho/saude

