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

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

As inscrições para seleção de vaga para gerente adjunto da GAERE 
Norte vão até esta quinta-feira (7). 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 AQUI.

Novo Centro de Saúde Boa Vista é 
entregue à comunidade

Mais conforto para usuários e melhores condições de trabalho para 
os profissionais de saúde. A nova sede do Centro de Saúde Boa Vista, 
na Regional Leste, começou a funcionar nesta segunda-feira (4). Com 
espaço mais amplo e instalações modernas, a entrega foi comemorada 
pelos usuários. “Esse novo prédio representa uma vitória de mais de 
20 anos para a nossa comunidade. Por meio dela, contaremos com um 
atendimento de qualidade e maior conforto, além de procedimentos 
que antes não eram possíveis, tendo em vista a limitação no espaço 
físico que tínhamos”, afirmou Solange Pimenta, professora aposentada 
e um dos 9.500 usuários cadastrados na unidade.

As intervenções no Boa Vista fazem parte das obras da PPP que, além 
da reconstrução de 40 centros de saúde, prevê a construção de uma 
Central de Material Esterilizado e um laboratório central, por meio 
de Parceria Público Privada – PPP. Vinte e uma reformas já foram 
iniciadas, sendo esta a segunda a ser concluída. O Centro de Saúde 
Boa Vista realiza atualmente cerca 250 atendimentos diários. Após a 
entrega, é esperado que este número seja ampliado.

A nova sede está localizada na Rua Guruá, nº 833. O espaço conta 
com dois andares de área construída em 1.085m², divididos entre 17 
consultórios, sala de espera, recepção, sala de procedimentos, sala 
de curativos, sala de higienização, zoonoses, sala multiuso, farmácia 
e assistência farmacêutica, sala de coleta, vacina, sanitários feminino 
e masculino, sanitário interno, vestiários, consultório odontológico, 
consultório anamnese, escovário, sala de utilidades, administrativo, 
depósito de materiais de limpeza, sala dos agentes, copa, gerência 
e almoxarifado.

A novidade é comemorada também pelos profissionais de saúde. “Com 
a entrega desta nova casa, poderemos proporcionar à comunidade 
um serviço da mais alta qualidade, levando em consideração o nível 
de excelência das novas instalações e, consequentemente, maior 
conforto para a população assistida e para os profissionais. Estamos 
caminhando rumo ao melhor acolhimento aos nossos usuários em 
anos, e isso nos causa enorme satisfação”, destacou o cirurgião-
dentista da unidade, Josmilson Dutra de Miranda.

Centros de Saúde ganham novas 
placas de identificação

Os Centros de Saúde começaram a receber novas placas de 
identificação. Na primeira etapa, em dezembro, foram instaladas 12 
placas e 12 totens com indicação de horários de funcionamento.

Ao longo de 2021 todas as 152 unidades, além dos quatro Centros de 
Referência em Reabilitação – CREABs, devem receber novas placas de 
identificação e totens com horário de funcionamento.
 
O Centro de Saúde Nazaré, na Região Nordeste, foi o primeiro a 
contar com as novas placas. A unidade serviu de piloto para o projeto. 
No local, os técnicos da Gerência de Contratação de Serviços Gerais 
e Engenharia da SMSA, da Ascom e da empresa fizeram os últimos 
ajustes para produção das peças.

A diretora de Saúde da Regional Nordeste, Sílvia Moreira Guimarães, 
comemorou a instalação das novas peças. “Para a comunidade a 
placa é um fator que favorece a identificação do centro de saúde. O 
totem ajuda a informar o horário de funcionamento logo na entrada. 
Já o centro de saúde ganha mais uma melhoria para o acolhimento da 
população e para a estética do imóvel”.

As instalações seguem um cronograma de prioridades e depois 
serão feitas por regional. Ao chegar para instalação, geralmente já 
com lugar pré-definido, e sempre que possível em alguma parede da 
unidade, a empresa é orientada a procurar as gerências dos centros 
de saúde para execução do trabalho.

Janeiro Branco: o que você faz 
para cuidar da sua saúde mental?

Para promover a prevenção do adoecimento emocional da 
população, esse mês é dedicado a colocar os temas da saúde mental 
em evidência. Criada e incentivada por psicólogos, profissionais 
da saúde e todos os grupos que acreditam na experiência de uma 
saúde mental e emocional de qualidade, a campanha Janeiro Branco 
conscientiza a população com mensagens sobre o assunto.

O tema de 2021 convida o mundo a um pacto pela saúde mental. 
“Em seu conceito de saúde, a OMS inclui o bem-estar mental e social, 
além do físico. Neste âmbito, a Rede de Atenção Psicossocial de 
Belo Horizonte utiliza a visão da Saúde Mental Coletiva com intuito 
da promoção, prevenção e reabilitação psicossocial, nos termos 
da reforma psiquiátrica brasileira. Seja em casa ou no trabalho, 
onde há pessoas, existe a necessidade desse cuidado. Cuide de si e 
tenha um olhar solidário com o próximo”, disse o gerente da RAPS, 
Fernando Siqueira.

NASF-AB Pampulha desenvolve 
projeto com foco nos estudantes 
da rede municipal de educação

Estudantes e professores de escolas municipais na região da 
Pampulha participam do projeto Ampliando a Sala de Aula. Por meio 
de videoconferências, a equipe tem promovido momentos de escuta 
e de acolhimento para os alunos, bem como espaços de educação 
permanente para os professores das instituições. 
 
A proposta é fomentar o autoconhecimento e a reflexão por meio da 
discussão de temas, como cidadania e ética. No caso dos professores, 
os profissionais da Saúde se encarregam de supervisionar suas ações 
na condução dos grupos remotos com os estudantes e também 
de possibilitar momentos de capacitação por meio de temáticas 
relacionadas à psicoeducação.
  
O projeto teve início em 2019 na Escola Municipal Santa Terezinha, 
tendo a participação de aproximadamente 180 estudantes e 20 
professores. Em 2020, o projeto foi ampliado para a Escola Municipal 
Maria de Magalhães Pinto, com a participação de 20 estudantes e 
aproximadamente 30 profissionais da Educação. Em 2020, foram 
promovidos encontros virtuais com os professores, e trabalhadas 
temáticas relacionadas à educação em saúde e metodologias de 
grupo. Para os alunos, os encontros também on-line, tiveram ênfase 
no aperfeiçoamento das relações interpessoais, por meio da escuta 
e do acolhimento.
 
As discussões são conduzidas por profissionais da Educação, 
acompanhados por profissionais da Saúde. Monitores do Programa 
Escola Integrada e regentes da escola dividem a condução dos grupos 
em momentos variados. 
 
Os estudantes discutiram temas como ansiedade, depressão, bullying 
e racismo. Gustavo Oliveira Silva, 11 anos, participa do projeto desde o 
início e, para ele, o tema depressão trouxe uma ajuda especial. “Lá eu 
pude contar a história do meu amigo que só fica na cama devido a uma 
doença nos ossos e isso o impede de fazer as tarefas. Eu sempre vou 
lá para brincar com ele. Isso o ajuda a não ficar com depressão e me 
ajuda também porque a gente faz as coisas juntos”, disse o estudante. 
 
Ex-monitor do Programa Escola Integrada na E.M. Maria de Magalhães 
Pinto, o estudante de Psicologia Deivid Silva Paulino dos Santos é 
voluntário no projeto e já identificou muitos resultados positivos. 
“Os alunos se sentem acolhidos ao terem a oportunidade de 
compartilharem suas alegrias, medos e desafios. Eles desenvolvem o 
hábito da escuta e aprendem a respeitar pessoas e opiniões diferentes, 
além de desenvolverem uma série de habilidades socioemocionais 
como autoconhecimento, empatia, estratégias de resolução de 
problemas, entre outras, o que traz melhora nas relações sociais.”
 
Para 2021, a proposta é ampliar a experiência para outras escolas 
na Pampulha.

Residência Multiprofissional está 
com inscrições abertas

As inscrições para o processo seletivo unificado dos Programas de 
Residência Multiprofissional do HOB e da SMSA seguem abertas até 
o dia 17 de janeiro. O edital da seleção está disponível no site www.
iuds.org.br, onde também são feitas as inscrições. As provas estão 
previstas para o dia 31 de janeiro.

São ofertadas vagas em seis programas: Saúde da Criança; Saúde 
Mental; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Atenção Básica/Saúde 
da Família e Urgência e Trauma. Podem concorrer profissionais 
formados em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional. Há 10 vagas para programas da SMSA, em que a 
residência é feita em outras unidades, como centros de saúde.

selecao.nasf@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos

