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Unidades de Saúde da capital
são monitoradas pelo COP-BH

Centros de Saúde, UPAs, Unidades de Referência Secundárias e Diretorias Regionais de Saúde estão sendo monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Belo
Horizonte (COP-BH) graças à instalação de 1.322 câmeras
em 364 equipamentos de saúde. Cerca de 200 unidades
já possuem o espelhamento e a ampliação para as demais
será feita gradualmente, com previsão de término até dezembro deste ano. Os locais estão sendo monitorados 7
dias por semana, 24h.
A medida foi anunciada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em entrevista coletiva no dia
11 de novembro. Participaram do encontro a secretária
adjunta de Saúde, Taciana Malheiros, o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino, o comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Prates, e a diretora do COP-BH, Georgia Ribeiro.
“O sistema nos permite levar mais segurança aos usuários, justamente devido ao monitoramento que é feito em
tempo real. Com essa supervisão através das câmeras, será
possível uma pronta resposta caso tenhamos ocorrências
nas unidades da Rede SUS-BH”, disse o secretário municipal da Saúde, Jackson Machado Pinto.
Caso seja identificada alguma intercorrência que possa
colocar em risco a população ou os trabalhadores, a gerência da unidade aciona a Sala de Controle Integrado do
COP-BH, por meio do plantonista da SMSA, que está no
local em tempo integral, para fazer o acompanhamento
das imagens das câmeras. São quatro profissionais fazendo escala de 12h por 36h. Existem procedimentos a serem
seguidos em cada tipo de incidente.
Após o acionamento, o profissional avalia a situação apresentada pelo gerente e, caso necessário, avisa imediatamente a
central da Guarda Municipal ou a Polícia Militar, ambas também com representantes no COP-BH. Durante o período de
deslocamento das viaturas são repassadas orientações, até a
chegada das equipes e finalização do ocorrido.
Outra ação que também foi implementada é o monitoramento da temperatura dos contêineres refrigerados e ultra freezers que armazenam as vacinas utilizadas na Campanha de Vacinação contra a Covid-19. As câmeras estão
instaladas nas Diretorias Regionais de Saúde de maneira a
permitir a visualização do painel que registra a temperatura do equipamento. Se observada alguma modificação, as
providências são tomadas imediatamente e é feito o contato com a unidade para as reparações necessárias.
Ainda como forma de garantir a segurança de trabalhadores e usuários, todos os Centros de Saúde possuem alarme e “botão do pânico”. O dispositivo serve para sinalizar
situações de emergência ou risco e não emite nenhum
tipo de som, o que preserva a integridade da pessoa que
o acionar. O alerta chega diretamente para o COP-BH, por
meio de empresa contratada.

Intervalo de aplicação de dose
de reforço da vacina contra
Covid-19 é reduzido em BH

Conforme deliberação da Comissão Intergestores Bipartite
do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte
reduziu para 5 meses o intervalo entre a aplicação da segunda dose e o reforço da vacina contra a Covid-19.
Nesta semana, a aplicação da dose de reforço está sendo
feita em idosos de 85 a 82 anos. Estão elegíveis para se
vacinar aqueles em que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos 5 meses. Os trabalhadores da saúde de
18 anos ou mais também foram novamente convocados
para a dose de reforço, considerando que novos profissionais podem ter sido contratados para a área e, em muitos casos, ainda não completaram o prazo mínimo entre
as aplicações. Para este público também é necessário ter
pelo menos 5 meses da segunda dose.
Estão programadas ações de repescagem para alguns públicos vacinados com a Pfizer. Confira o cronograma atualizado:
Dia 17/11, quarta-feira
Dose de reforço para pessoas de 85 e 84 anos.
Dia 18/11, quinta-feira
Dose de reforço para pessoas de 83 e 82 anos.
Dia 19/11, sexta-feira
• Repescagem de dose de reforço para idosos cuja data
da segunda dose tenha completado 5 meses;
• repescagem de dose adicional para pessoas com alto
grau de imunossupressão a partir de 18 anos, cuja segunda dose tenha sido há pelo menos 28 dias;
• repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26,
25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer.

Prefeitura entrega nova
sede do Centro de Saúde
Zilah Spósito

Construída com tecnologias sustentáveis, a nova sede do
Centro de Saúde Zilah Spósito, localizada na rua Coquilho, 85, na região Norte da cidade, começou a funcionar
nesta terça-feira, dia 16. A unidade possui dois pavimentos, acessos independentes e integração dos ambientes,
o que vai proporcionar mais conforto para a população
atendida e trabalhadores.
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 estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas com mobilidade reduzida, possui
ambientes acolhedores e humanizados para garantir atendimento integral aos cerca de 11,5 mil usuários do bairro
Zilah Spósito, parte do bairro Jaqueline e das comunidades Rosa Leão, Helena Greco, Vitória e Esperança.
A unidade possui quatro equipes de Saúde da Família
com médico generalista, enfermeiro, técnico e Agentes
Comunitários de Saúde; equipe de apoio composta por
pediatra, psicólogo e assistente social; uma equipe de
saúde bucal, equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com psicólogo,
fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista
e educador físico. Oferece também atividades coletivas
como Lian Gong, grupos para controle de hipertensão e
diabetes, entre outros.
A nova sede do Centro de Saúde Zilah Spósito 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.
Novas sedes entregues:
Centro de Saúde Serra Verde
Centro de Saúde Copacabana
Regional
Venda
Nova

Centro de Saúde Santa Mônica
Centro de Saúde Mantiqueira
Centro de Saúde Piratininga
Centro de Saúde Rio Branco
Centro de Saúde Lajedo

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis
Centro de Saúde Etelvina Carneiro
Centro de Saúde Zilah Spósito
Centro de Saúde Vila Maria/João Vital

Regional
Nordeste

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI
Centro de Saúde São Paulo

Regional Centro de Saúde Confisco
Pampulha Centro de Saúde Jardim Alvorada
Regional
Noroeste
Regional
Leste

Centro de Saúde Coqueiros
Centro de Saúde Carlos Prates
Centro de Saúde Boa Vista
Centro de Saúde Itaipu/Jatobá
Centro de Saúde Carlos Renato Dias

Regional
Barreiro

Centro de Saúde Lisandra Angélica David
Justino/Túnel de Ibirité
Centro de Saúde Vila Pinho
Centro de Saúde Urucuia

Regional
Oeste

Centro de Saúde Cabana
Centro de Saúde Santa Maria

SMSA recebe visita técnica
de Governador Valadares

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares estiveram em Belo Horizonte para conhecer as boas práticas utilizadas na assistência à saúde
na rede SUS-BH. Durante dois dias a equipe participou de
reuniões e visitas a algumas unidades de saúde da SMSA.
O primeiro dia foi dedicado às apresentações das áreas da
subsecretaria de Assistência à Saúde e foi conduzido pela
diretora Renata Mascarenhas. A equipe de Governador
Valadares conheceu a organização da Atenção Primária
de BH e da Rede Ambulatorial. Também foi apresentado
o fluxo e a logística de materiais e insumos usados nas
unidades básicas de saúde, bem como nas unidades especializadas. O dia foi encerrado com a exposição dos
processos de aquisição e gerenciamento de recursos das
atenções básica e especializada.
No segundo dia foi possível ver na prática tudo o que foi
apresentado. A equipe foi recebida na Diretoria Regional
de Saúde Noroeste e visitou o Centro de Saúde Coqueiros
(foto). A nova unidade 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).
As representantes da Saúde também conheceram a Assessoria de Educação em Saúde e o Centro de Especialidades
Odontológicas Centro-Sul. “Nossa intenção é levar esse
conhecimento adquirido por meio das apresentações e
conversas com referências técnicas e profissionais da SMSA
para a montagem de um projeto-piloto em uma região do
nosso município para ser exemplo para outras áreas. Percebemos que temos muitas iniciativas parecidas, mas que
precisam ser reordenadas com maior definição do papel
de cada um dentro da rede, dando mais autonomia para as
regiões”, afirmou Tássia Martins, apoio técnico do gabinete
da Secretaria de Saúde de Governador Valadares.

Novembro Vermelho:
alerta para o câncer de boca
Feridas na boca que não cicatrizam em duas semanas,
manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou
na mucosa bucal, além de caroços no pescoço. Estes são
alguns dos principais sintomas do câncer de boca. A doença afeta as regiões extra e intraorais. Entre os fatores de risco, destacam-se o tabagismo, etilismo, exposição à radiação
solar, deficiência imunológica (adquirida ou congênita).
Esse tipo de câncer é mais frequentemente encontrado no
assoalho da boca e na língua, principalmente nas bordas,
é importante também observar as gengivas, bochechas,
palato e lábio inferior. O tipo mais frequente, de 90% a 95%
dos casos, é o carcinoma de células escamosas.
Em 2020, foram diagnosticados 193 casos de câncer na
cavidade oral pelos profissionais de saúde bucal da rede
SUS-BH. Dentre esses, 64% eram do sexo masculino, gênero
mais acometido pela doença.
Fique atento! Todos devem ter sua boca examinada pelo
menos uma vez ao ano. Pessoas com mais de 40 anos que
fumam e bebem são as mais predispostas a desenvolver a
doença. Em caso de dúvidas, procure um Centro de Saúde
para ser avaliado.
Veja, na CARTILHA EM ANEXO, como realizar o autoexame.

Projeto Horta na Saúde
comemora o Dia do Servidor
em Venda Nova

Numa roda simples, mas carregada de empenho e envolvimento coletivo, servidores e colaboradores do Projeto
Horta na Saúde, na Regional Venda Nova, celebraram o
Dia do Servidor. Foi um momento oportuno de valorização dos trabalhadores.
Com música, lanche e interações, respeitando os protocolos contra a Covid-19, foi promovida uma breve e acolhedora comemoração. Mais que plantas que crescem, em
espaços diversos na Regional Venda Nova, o Projeto Horta
na Saúde empreende e valoriza ações e saberes que fortalecem o servidor, enquanto agente público e humano,
dedicado aos cuidados a outras pessoas.
“Horta é vida, educação, saúde e paz. É um importante
instrumento pedagógico para nutrir a saúde física, mental,
social e espiritual”, comemorou Vando Euripes da Silva, assessor da DRES-VN e um dos idealizadores e coordenador
do projeto.
Participaram do momento cerca de 120 servidores. “A
horta é um espaço positivo que trouxe um grande ganho
para essa regional, pois ajuda a conhecer mais sobre o
que os outros fazem, além de distrair a nossa mente. Esse
evento nos valorizou como servidor”, disse o ajudante de
serviços operacionais, Hudson Nicodemos.

Inscrições abertas para a seleção
unificada dos programas de
Residência Multiprofissional do
HOB e SMSA
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo unificado dos Programas de Residência Multiprofissional do Hospital Metropolitano Odilon
Behrens (HOB) e da SMSA. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de dezembro, no
site www.consesp.com.br, onde também pode
ser consultado o edital completo. As provas serão
realizadas no dia 9 de janeiro de 2022.
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 Emergência. Podem concorrer profissionais formados em
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Gerente Adjunto da UPA Barreiro
Até 19/11

Até 22/11

Referência Técnica – Psicólogo, no Centro de
Saúde São Miguel Arcanjo
Referência Técnica – Técnico Superior de
Saúde, na GAERE Venda Nova
Médico Supervisor Hospitalar na GECAV

Até 23/11

Referência Técnica – Assistente Social, na
DIAS
Referência Técnica – Psicólogo, na GGASF

Até 24/11

Referência Técnica – TSS/ Gestão de Serviço
de Saúde, na DMAC

Os interessados devem enviar a documentação para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis em AQUI .
Resultados de processos seletivos:
A servidora Soraia Monteiro Lima, BM 073309-5, foi
selecionada para ocupar a gerência do Centro de Convivência Rosemeire Silva – DRES Norte.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

