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Mais conforto e eficiência na Saúde Bucal

Os consultórios odontológicos dos centros de saúde
de Belo Horizonte já começaram a receber uma novidade. Até o fim de outubro, serão entregues 217 novas
cadeiras para substituir equipamentos antigos, alguns
com quase uma década de uso. Mais modernas e confortáveis, as cadeiras contam com sugador, refletor de
LED, cabeceira biarticulada, que permite o atendimento a pacientes cadeirantes em sua própria cadeira de
rodas, comando de pedal e equipo móvel acoplado.
A troca das cadeiras é mais um esforço da Prefeitura
de Belo Horizonte de aprimorar a infraestrutura dos
centros de saúde e garantir melhor atendimento aos
usuários e mais condições de trabalho ao servidor.
“Recebemos uma estrutura danificada, com equipamentos estragados que afetavam o bom atendimento à população. Nosso maior empenho tem sido em
mudar essa realidade, tanto para o profissional como
para o usuário”, afirmou Camila Mundim Palhares, Coordenadora de Saúde Bucal da SMSA.
O Centro de Saúde Jardim Europa, em Venda Nova, foi
um dos primeiros a receber a novidade. Para Marília
Romanelli, dentista da equipe de saúde bucal, “a cadeira é um verdadeiro prêmio depois de 30 anos de
trabalho na saúde pública. Tenho trabalhado mais feliz
depois desse presente”. Veja o cronograma em anexo:

SMSA promove mais um sábado de vacinação contra pólio e sarampo

No último sábado, 01/09, a SMSA empreendeu todos
os esforços e mobilizou mais de 2,5 mil trabalhadores
da saúde para promover um segundo Dia D de vacinação contra pólio e sarampo no município. Todos os
Centros de Saúde da capital e mais quatros postos extras (Parque Municipal, Boulevard Shopping, BH Shopping e Serviço de Atenção ao Viajante) foram disponibilizados na tentativa de aumentar a cobertura vacinal
e ampliar o acesso da população às vacinas.
O público-alvo da campanha é formado por crianças
entre 1 a 4 anos (11 meses e 29 dias). Em Belo Horizonte o total desse público é de 109.438 e a meta
é vacinar 95% dessas crianças. Mesmo com todos os
esforços a meta em Belo Horizonte ainda não foi alcançada. Segundo balanço, até o dia 05/09, 86,5% das
crianças foram vacinadas contra a pólio e 86% contra
o sarampo.
“Além de receber as doses da vacina na rotina, tomando o reforço durante a campanha, a criança desenvolve completamente a imunidade contra as doenças e
garante proteção eficaz para ela e todos do seu convívio”, afirma o subsecretário de Promoção e Vigilância
à Saúde, Fabiano Pimenta. A princípio, campanha de
vacinação foi prorrogada para até a próxima quintafeira, dia 06/09. Confira mais fotos em anexo.

SMSA faz revisão do Plano de Catástrofe
da Rede de Urgência

A Gerência de Urgência e Emergência (GEURGE) deu
início a revisão do Plano de Catástrofes da capital. O
trabalho é realizado em conjunto com os hospitais
públicos, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs),
SAMU e com a Diretoria de Regulação e Atenção Hospitalar. O objetivo é padronizar ações e agregar recursos humanos e materiais em situações de emergência
que demandam uma resposta superior ao que já é oferecido diariamente. O trabalho deve ser finalizado até
dezembro de 2018.
O Plano de Catástrofe é acionado quando ocorrem acidentes automobilísticos graves com múltiplas vítimas,
quedas de edifícios, incêndios, inundações, acidentes
com materiais biológicos ou químicos com exposição de
um grande número de pessoas, por exemplo. Em 2018,
o plano foi acionado duas vezes em Belo Horizonte:
para atendimento às vítimas de um acidente envolvendo o capotamento de um ônibus coletivo no Barreiro,
no período do carnaval, e durante a greve dos caminhoneiros, quando foi necessário organizar os serviços de
saúde para garantir a assistência à população.

Reuniões técnicas do Programa Municipal
de Controle do Tabagismo

A Coordenação do Programa de Controle do Tabagismo
promove, até o fim deste ano, reuniões técnicas para
alinhamento dos processos de trabalho junto aos profissionais da Atenção Primária de Saúde (APS), com apoio
das Diretorias Regionais de Saúde. Os encontros têm
como objetivo alinhar as ações do programa, aprimorar
os conhecimentos da terapia-cognitiva comportamental, técnicas de condução de grupos terapêuticos, além
de explorar a abordagem medicamentosa e manutenção do tratamento dos fumantes na Rede SUS-BH.
Ao todo, já foram realizados seis encontros, nos distritos Barreiro, Leste e Nordeste, com a participação de
mais de 100 trabalhadores.
Dia Nacional de Combate ao Fumo
No dia 29 de agosto, quando é comemorado o Dia
Nacional de Combate ao Fumo, a SMSA participou de
ação promovida
Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais
com a participação da Academia
da Cidade da Diretoria Regional
de Saúde (DRES)
Centro-Sul.
A campanha deste ano teve o objetivo de dar continuidade à estratégia iniciada no dia 31 de maio – Dia Mundial sem Tabaco, com a temática: “O tabaco, exercícios
aeróbicos, corridas e o Coração.” Em todo município
de Belo Horizonte as Diretorias Regionais de Saúde, por
meio das Academias da Cidade e Centros de Saúde, intensificaram a importância desta ação de sensibilização
e prevenção ao Tabagismo.

Processos Seletivos
Estão abertos processos seletivos para gerente do
Centro de Referência em Saúde Mental Oeste (CERSAM-Oeste) e da Central de Esterilização Venda Nova
(CEST-Venda Nova). As inscrições para ambos os processos vão até o dia 10/09. Informações sobre documentação e prazos estão disponíveis na página da
Prefeitura: www.pbh.gov.br, página da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do link “Gestão de Pessoas”.

Veracidade de atestado
Já está disponível no Portal da PBH uma nova ferramenta eletrônica que permite que empresas possam
solicitar consulta sobre a veracidade de atestados
emitidos pela Rede SUS-BH, quando houver suspeita
de fraude. A solicitação deve ser feita por aqui.
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/consulta-veracidade-de-atestados

Gerente de Assistência Farmacêutica recebe
homenagem da UFMG
Nesta última sexta-feira,
31/08, a farmacêutica e gerente de Assistência Farmacêutica da SMSA, Ana Emília
de Oliveira Ahouagi, foi homenageada como ex-aluna em
destaque na profissão farmacêutica, recebendo o prêmio
“Professor Alberto Teixeira
Paes” do Mérito Acadêmico
pela faculdade de Farmácia
da UFMG.
Essa condecoração, que leva
o nome do primeiro diretor
do curso dessa área, é concedida anualmente, em solenidade de aniversário de
criação do curso de Farmácia, na UFMG. É destinada a
homenagear ex-docentes, ex-técnico-administrativos
em educação e ex-alunos que se tenham se destacado
na formação acadêmica ou profissional farmacêutica.

Mostra SUS-BH

Participe da Mostra SUS-BH Promoção da Equidade.
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 08 de setembro de 2018. A submissão dos trabalhos será feita
exclusivamente via formulário eletrônico. Todas as informações sobre a Mostra estão disponíveis no portal
da PBH: www.pbh.gov.br, dentro da página da Secretaria Municipal de Saúde, na link: Mostra SUS-BH.

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

