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  Nova sede de centro de saúde no 
Barreiro é entregue à população

O Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino, conhecido 
também como Túnel de Ibirité, está como uma nova estrutura. 
Localizado na região do Barreiro, na rua Waldir César Branquinho, 
111, Túnel de Ibirité, a nova sede começou a funcionar nesta 
segunda-feira, dia 14, em um local ampliado, totalmente acessível 
às pessoas com mobilidade reduzida, com ambientes acolhedores e 
humanizados. O centro de saúde garante o atendimento integral a 
10,4 mil usuários dos bairros Conjunto Túnel de Ibirité e parte dos 
bairros Tirol e Itaipu. Esta é a décima quarta unidade reconstruída e 
entregue à população da capital.

São 17 consultórios médicos e um odontológico; salas de espera, 
triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e 
multiuso; farmácia; zoonoses e setores administrativos. Toda a 
construção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos 
independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil 
higienização, proporcionando para a população e trabalhadores um 
ambiente com mais conforto.

A unidade conta com três equipes de Saúde da Família com médico 
generalista, enfermeiro, técnico e Agente Comunitários de Saúde 
(ACS); equipe de apoio composta por ginecologista, clínico e 
pediatra; equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico, psicóloga e assistente 
social; equipe de odontologia com dois cirurgiões dentista, dois 
auxiliares e um técnico de Saúde Bucal.
 
A nova sede faz parte do pacote de obras da Prefeitura que prevê 
a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central de Material 
Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria Público 
Privada (PPP). Todos os centros de saúde contemplados terão 
espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida.

  SMSA investe em raio x digital 
para as unidades de Saúde

A SMSA tem investido em modernidade nas unidades de Saúde e, 
ainda este ano, serão substituídos nove aparelhos de raio x analógicos 
por digitais. As UPAs Barreiro, Nordeste, Oeste, Venda Nova, Leste 
e Pampulha, além das Unidades de Referência Secundária Sagrada 
Família e Campos Sales vão receber os novos equipamentos.
 
As obras para adequação dos espaços já estão sendo realizadas 
nas unidades Barreiro e Nordeste. Com isso, os pacientes que 
necessitam de radiografia estão sendo encaminhados para unidades 
de referência mais próximas, sem impactar o atendimento.
 
As UPAs Centro-Sul, Noroeste e Norte já contam com raio x digital.
 
A substituição dos equipamentos analógicos significa mais agilidade 
e precisão na avaliação do quadro clínico dos pacientes. Isso 
representa também mais rapidez nos tratamentos necessários. 
Outro benefício é a geração de economia. Os aparelhos analógicos 
necessitam de uma série de insumos e processadores para 
revelação do raio x.

  Combate à dengue: Aedes aegypti 
com Wolbachia são liberados em 
todas as regionais da cidade

A liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia alcançou 
mais três regionais da cidade: Barreiro, Leste e Oeste. A ampliação do 
método foi feita de forma gradativa e, atualmente, a estratégia abrange 
as nove regiões da cidade, com áreas selecionadas para a implantação.
 
Inicialmente foram liberados mosquitos nas regionais Venda Nova, 
Norte e Noroeste, já na segunda etapa o método foi implantado 
nas regionais Centro-Sul, Nordeste e Pampulha. Nas áreas de 
abrangência dos Centros de Saúde Jardim Leblon, Copacabana 
e Piratininga, onde as ações foram iniciadas em outubro do ano 
passado, assim como era esperado, mais de 60% dos mosquitos 
coletados estão com Wolbachia.
 
O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, a 
World Mosquito Program (WMP) – iniciativa sem fins lucrativos 
que é responsável pelo método Wolbachia – Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), e tem apoio do Ministério da Saúde. O método 
é complementar às demais ações de controle das arboviroses 
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
 
“A implantação e a expansão do método Wolbachia é um importante 
passo da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre com o objetivo de 
melhorar a efetividade das ações de combate ao Aedes aegypti. 
Lembrando que a participação da população na eliminação de 
criadouros é imprescindível”, afirma o subsecretário de Promoção e 
Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.
 
Também faz parte das ações o Estudo Clínico Controlado 
Randomizado (RCT, sigla em inglês), realizado em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e apoio do Ministério 
da Saúde. O objetivo é fazer um comparativo para verificar a 
incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti nos locais de 
soltura e onde não houve liberação de mosquitos, mas o resultado 
das ações deve aguardar as análises.
 
“A expectativa é que em até quatro anos, que é o tempo do estudo, 
seja possível conhecer o impacto do método Wolbachia no controle 
das arboviroses em Belo Horizonte”, explica o pesquisador da 
Fiocruz e líder do método Wolbachia no Brasil, Luciano Moreira.
 
A Wolbachia é um microrganismo intracelular e não pode ser 
transmitida para humanos ou animais. Mosquitos que carregam essa 
bactéria têm a capacidade reduzida de transmitir os vírus para as 
pessoas, diminuindo o risco de surtos de Dengue, Zika, Chikungunya 
e Febre Amarela. Nem os mosquitos nem a Wolbachia sofreram 
qualquer modificação genética.
 
Para a implantação do método, a Prefeitura construiu, com recursos 
próprios, uma biofábrica que produz Aedes com Wolbachia. O 
método está presente em 11 países, sendo que Belo Horizonte é a 
primeira cidade do mundo que conta com local próprio.

  Reabilitação física ajuda pacientes 
submetidas à mastectomia

A fisioterapia no tratamento do câncer de mama é de fundamental 
importância nas fases pré e pós-operatória. As sessões têm o 
objetivo de prevenir as complicações e ajudar na recuperação das 
funções acometidas na cirurgia da retirada da mama.

Andrea Auxiliadora Reis, de 55 anos, já percorreu uma longa 
trajetória contra o câncer de mama. Foi submetida a duas cirurgias, 
uma em 2008 e a outra após nove anos, com extração total da 
mama. Ela foi orientada pelos médicos a buscar a fisioterapia por 
ter perdido os movimentos do membro superior esquerdo. “Não 
conseguia pentear o cabelo, passar um batom, alcançar o filtro em 
casa”, explicou.

Em dezembro do ano passado, ela foi direcionada pela unidade de 
saúde ao Centro de Referência em Reabilitação Venda Nova (CREAB-
VN), onde foi inserida no programa de reabilitação de fisioterapia no 
tratamento do câncer de mama, sob a responsabilidade técnica da 
fisioterapeuta Adriana de Souza Marques.

Após 22 sessões de fisioterapia, a paciente recebeu alta com a 
recuperação da amplitude do movimento e da força muscular 
do membro acometido, controle motor, reconhecimento dos 
movimentos, funcionalidade e independência na realização das 
suas atividades de vida diárias. Andréa contou que recebeu muito 
apoio da fisioterapeuta e falou da importância da parceria entre 
profissional e paciente. “Hoje, o movimento do meu braço voltou 
e consigo fazer as tarefas sem ajuda de outras pessoas. Me sinto 
muito feliz e grata por todas as conquistas que consegui aqui no 
CREAB”, reconheceu Andrea.

Até o dia 18 de junho, estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas para:
• Referência Técnica – Médico na GAERE Nordeste;
• Gerente do SAMU.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

A partir do dia 21 de junho estarão abertas as inscrições para 
seleção de vaga para Referência Técnica – TSS – na GAERE 
Pampulha. Os interessados têm até o dia 25 para enviarem a 
documentação para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

A servidora Fabiana de Oliveira Ramos, BM: 103.920-0, foi 
selecionada para ocupar a gerência do Centro de Saúde São Jorge, 
DRES O. A servidora Gláucia Mara Freitas Galizzi, BM 78.322-X, foi 
aprovada em segundo lugar no processo, compondo reserva técnica.

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

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