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  Prefeitura de João Pessoa faz 
visita técnica à SMSA

A assistência prestada pela rede de urgência da SMSA chamou a 
atenção da Prefeitura de João Pessoa. Na última semana, a diretora 
de Atenção à Saúde da capital da Paraíba, Rayanna Coelho, passou 
dois dias em Belo Horizonte para conhecer de perto os processos de 
trabalho desenvolvidos.

A subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, apresentou 
a organização da Rede SUS-BH e seus níveis de assistência, além da 
integração com a rede de urgência.

A diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, e o gerente 
da Rede de Urgência, Paulo Henrique Franco, falaram sobre os 
processos de trabalho nas nove Unidades de Pronto Atendimento 
da cidade no enfrentamento à Covid, com a ampliação de leitos nas 
UPAs, dimensionamento de recursos humanos no enfrentamento 
à pandemia e a contratação de profissionais de fisioterapia para as 
nove unidades.

A abertura dos Centros Especializados em Covid-19 (Cecovid) para 
ampliar a assistência à população foi outro ponto abordado, assim 
como o modelo de funcionamento temporário de 9 centros de 
saúde em Unidades 24 horas para desafogar as UPAs e reduzir a 
espera por atendimento.

Para conhecer de perto as realidades dos diversos níveis de 
assistência à saúde, Rayanna Coelho, acompanhada de uma equipe 
da SMSA, visitou o centro de saúde Carlos Renato Dias, na Regional 
Barreiro, as UPAs Norte, Nordeste, Centro-Sul e Barreiro, e o Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de Castro. “Foi uma visita ótima e muito 
enriquecedora. Acredito que esta é a primeira de muitas visitas que 
pretendemos fazer à capital mineira para observar os processos 
de saúde que estão dando certo aqui. Precisamos multiplicar as 
estratégias que estão sendo utilizadas para outros municípios 
e outras capitais. Fiquei muito feliz com a visita. Vi uma equipe 
extremamente comprometida. O Hospital Metropolitano Dr. Célio 
de Castro é um hospital bem cuidado, com tecnologia de ponta, o 
que é difícil achar em outros hospitais semelhantes de tão grande 
porte. Agradeço a equipe que me acolheu muito bem e parabenizo 
a todos”, disse a diretora de Atenção à Saúde do município de João 
Pessoa, Rayanna Coelho.

  SMSA amplia vacinação contra 
Gripe para população em geral

A população da capital a partir de 6 meses de idade já pode se 
vacinar contra a Gripe desde a última segunda, dia 19 de julho. 
Não há uma data específica para encerrar a imunização, já que a 
cobertura indicada pelo Ministério da Saúde para garantir proteção 
é de 90%.
 
Desde 12 de julho, a Prefeitura ampliou a vacinação para crianças 
e adolescentes, entre 6 e 12 anos, que anteriormente não estavam 
contempladas como público-alvo para receber a dose. As pessoas 
pertencentes aos grupos prioritários que ainda não compareceram 
aos locais de vacinação ainda podem se imunizar.
 
A vacinação é realizada nos Centros de Saúde. Os horários e 
endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.
 
Além disso, a parceria está mantida com a Droga Clara e a Drogaria 
Araujo para vacinação do público em geral. São distribuídas senhas, 
sendo uma por usuário. O horário é das 8h às 14h, de segunda 
a sexta-feira, e aos sábados o horário será das 8h às 12h. Os 
endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.

  Nova sede de Centro de Saúde em 
Venda Nova é entregue à população

Localizado na região de Venda Nova, na rua César Salles Barbosa, 
600, o Centro de Saúde Mantiqueira começou a funcionar em 
nova sede nesta segunda-feira, dia 19. A unidade conta com uma 
estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas com mobilidade 
reduzida, com ambientes acolhedores e humanizados para garantir 
atendimento integral para cerca de 18,5 mil usuários do bairro.

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 
local com muito mais conforto. São 17 consultórios médicos e um 
odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, 
coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores 
administrativos, dentre outros.  

A unidade possui seis equipes de Saúde da Família com médico 
generalista, enfermeiro, técnico e agentes comunitários de saúde; 
equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e Atenção Básica com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico e assistente social, além 
de psicólogo e psiquiatra de apoio e três equipes de saúde bucal. 
Oferece ainda atividades coletivas de Lian Gong, terapia comunitária 
e grupos de atividades coletivas. 

A nova sede do Centro de Saúde Mantiqueira 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.

Confira abaixo as unidades que já foram entregues à população:

1. Centro de Saúde Cabana - Regional Oeste

2. Centro de Saúde Boa Vista - Regional Leste

3. Centro de Saúde Itaipu/Jatobá - Regional Barreiro

4. Centro de Saúde Coqueiros - Regional Noroeste

5. Centro de Saúde Serra Verde - Regional Venda Nova

6. Centro de Saúde Lajedo - Regional Norte  

7. Centro de Saúde Copacabana - Regional Venda Nova

8. Centro de Saúde Vila Maria/João Vital - Regional Nordeste

9. Centro de Saúde Santa Mônica - Regional Venda Nova

10. Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI - Regional Nordeste

11. Centro de Saúde Aarão Reis - Regional Norte

12. Centro de Saúde Carlos Renato Dias - Regional Barreiro

13. Centro de Saúde Confisco - Regional Pampulha  

14. Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino/Túnel de Ibirité - Regional Barreiro  

15. Centro de Saúde Mantiqueira - Regional Venda Nova

  Movimentações internas SMSA - 
2º semestre

Se você tem interesse em exercer suas atividades em outra unidade 
administrativa da SMSA, não perca o prazo para registrar o seu pedido. 
 
A Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças (SUOGF), por meio 
da Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP) e Gerência de Gestão de 
Pessoas (GESPE), informa que foram abertas, na segunda, dia 19 
de julho, as inscrições para os pedidos de movimentações internas, 
entre unidades da SMSA, referente ao 2º semestre de 2021. O prazo 
para solicitação vai até o dia 2 de agosto, às 17h.
 
As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma eletrônica, 
no portal da PBH, na página da SMSA, no Menu de Gestão de 
Pessoas: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-
de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude.
 
As regras e diretrizes para o processo de movimentação interna 
estão disponíveis na Portaria SMSA/SUS-BH Nº 21/2021, publicada 
no DOM em 19/1/2021.
 
As dúvidas devem ser direcionadas às referências técnicas de Gestão 
do Trabalho de sua Regional ou à GESPE/DIEP, no caso de unidades 
do Nível Central.

  Academia da Cidade Campo Alegre 
comemora milésima aula virtual

A Covid-19 tem impactado alguns processos de trabalho e ofertas 
assistenciais da Atenção Primária à Saúde. Dentre os esforços para 
manter as atividades, a organização de ações de cuidado virtuais tem 
se mostrado uma potente estratégia. 
 
Assim, as Academias da Cidade têm trabalhado com ofertas de 
aulas virtuais, elaboração de materiais de orientação para usuários 
e monitoramento via telefone. Apesar de estarem gradativamente 
retornando às atividades presenciais desde o início de julho, essas 
ações permanecem como diretrizes de cuidado.
 
No dia 19 de julho, a Academia Campo Alegre comemorou a teleaula 
número mil, contabilizando mais de 5.500 participações. Para 
festejar esse importante marco, foi realizada uma roda de conversa 
virtual com resgate das ações desenvolvidas e ofertado espaço para 
relatos dos usuários sobre suas percepções, principais dificuldades e 
sugestões para o futuro. O evento também contou com a realização 
de exercícios físicos.
 
Para Ed Carlo Ferreira, um dos profissionais da Academia, a 
responsabilização do usuário como agente ativo no autocuidado, 
promoção de saúde e prevenção de agravos sempre foi um princípio 
norteador da prática profissional. Com isso, os alunos apresentam 
uma forte tendência em aderir às ações da academia. “Mas sabíamos 
que, em tempos de pandemia, haveria desafios. Assim, foram 
essenciais estratégias como a elaboração de cartilhas de exercícios, 
orientações para uso do Google Meet, incentivo à construção de 
materiais alternativos para a prática dos exercícios e a utilização 
de GIFs dos próprios professores para facilitar o processo ensino-
aprendizagem”, relatou Ed Carlo.
 
Elizabeth Lopes, aluna da Academia Campo Alegre, é uma das muitas 
que tem aprovado a metodologia. ‘Estava ficando depressiva e 
engordando cada dia mais. Quando começaram as aulas on-line me 
tornei mais disposta e mais ativa. Os professores são excelentes, estão 
sempre de olho na execução dos exercícios. Nunca tinha feito aula 
virtual, mas adorei. Agradeço à Academia da Cidade por ter me dado 
essa oportunidade e agradeço aos professores”, reconheceu Elizabeth.
 
Inaugurada em 11 de fevereiro de 2012, a Academia da Cidade Campo 
Alegre é uma das 79 academias do SUS-BH e possui 264 usuários 
cadastrados. Com a pandemia, desde agosto de 2020, aproximadamente 
170 usuários têm se beneficiado das aulas virtuais e do atendimento por 
meio de cartilhas de exercícios para a prática domiciliar.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
• Gerente do CEM Pampulha - até 22/7;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DIEP - até 23/7;
• Referência Técnica – Assistente Social, na GAERE Centro-Sul - até 26/7;
• Referência Técnica – Fisioterapeuta, na Gerência de Apoio Técnico à 

Saúde - até 26/7;
• Referência Técnica – Farmacêutico, na GERAE - até 26/7;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste - até 27/7;
• Gerente da UPA Barreiro - até 30/7.

Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail: selecao.
nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

A servidora Érica Aparecida Gomes Rocha, BM 97911-6, foi 
selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde Trevo.

O servidor Leonardo Marques de Carvalho, BM 88930-3, foi 
selecionado para assumir a gerência da UPA Norte.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/atencao-primaria/centro-de-saude
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/estabelecimentos-parceiros-pbh-vacinacao-gripe-2021.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/solicitacao-de-transferencias-de-saude
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
comunicasaude@pbh.gov.br
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

