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 Prefeitura reforça ações de 
proteção da população em 
situação de rua no período  
de frio

Com a previsão da chegada de uma onda de frio ao muni-
cípio nesta semana, a Prefeitura de Belo Horizonte reforçou 
estratégias de proteção da população em situação de rua, 
uma das mais afetadas pelas baixas temperaturas. No pe-
ríodo, será adotado um plano de contingência, utilizando a 
estrutura do Centro de Operações (COP) do município.

O plano de contingência, que é intersetorial, foi planejado 
e será executado pelas secretarias de Saúde, Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Segurança e Pre-
venção, além da Defesa Civil. Guarda Municipal e COP, farão 
o monitoramento intenso nos próximos dias e as articula-
ções necessárias para o atendimento e acolhimento desse 
público na capital.

As equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social, 
Consultório na Rua e BH de Mãos Dadas, que atuam nas 
nove regionais do município, intensificarão a sensibilização 
e orientações quanto à proteção dos usuários em dias de 
temperaturas mais baixas, especialmente no período notur-
no. As equipes da Abordagem Social reforçarão a atuação 
no encaminhamento para as unidades de acolhimento e 
entrega de cobertores.

Nos serviços de saúde, o protocolo especial está ativado. 
Caso agentes públicos em campo, de qualquer área, perce-
bam que uma pessoa em situação de rua tenha sinais de 
hipotermia ou agravos, o encaminhamento à rede de saúde 
deve ser imediato, por meio das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA), inclusive com acionamento do SAMU. As equipes 
médicas de regulação e avaliação de risco do SAMU, além 
das UPAS, estão orientadas e receberam alerta emitido pela 
Secretaria Municipal de Saúde. As unidades básicas de saúde 
também estão de prontidão, no caso de atendimentos diur-
nos, inclusive para acionar, se necessário, acolhimento específi-
co em caso de sintomas gripais ou suspeita de Covid-19. Até o 
momento, as UPAs e o SAMU não registraram nenhum aten-
dimento relacionado à hipotermia.

Em casos de emergência no período da noite, como um 
caso de hipotermia, a população de Belo Horizonte tam-
bém poderá acionar o 153, telefone de plantão do Centro 
de Operações. Este plantão deve ser utilizado para emer-
gências apenas no período noturno. Para solicitações de 
atendimento que não são emergenciais, o pedido deve ser 
realizado no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

 Valorização e Reconhecimento: 
SAD-BH homenageia os 
profissionais da enfermagem

Com o objetivo de valorizar os profissionais de enfermagem 
e fortalecer as iniciativas educacionais institucionais, o Ser-
viço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte (SAD-BH), em 
parceria com a Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS), Ge-
rência de Integração do Cuidado à Saúde (GEICS) e Assesso-
ria de Educação em Saúde de Educação em Saúde (ASEDS), 
comemorou a Semana da Enfermagem, entre os dias 09 
e 12 de maio, por meio de encontros on-line com o tema: 
“Reconhecendo o seu valor”.

O evento contou com a participação de 290 profissionais e 
teve como palestrantes mestres e doutores da enfermagem 
mineira e de outros estados. Foram abordados assuntos 
atuais e relevantes à saúde dos profissionais e o prisma da 
Atenção Domiciliar, com os seguintes temas: a atuação do 
profissional técnico de enfermagem no serviço de atenção 
domiciliar; cuidados com ostomias; abordagem do cuidador 
no contexto domiciliar; cuidados ao paciente pós-transplan-
te; manejo das Lesões Cutâneas; cuidados com dispositivos 
pela equipe de enfermagem no âmbito domiciliar; o papel 
do enfermeiro e profissional da enfermagem em tempos 
atuais; tempos de Florence na assistência.

 “Com melhores perspectivas frente ao cenário desafiador 
decorrente da pandemia pela Covid-19, em que os profissio-
nais de saúde se dedicaram com intensidade ainda maior 
para salvar vidas, torna-se imprescindível o investimento em 
momentos de valorização e reconhecimento destas pes-
soas. Sabermos e acreditarmos que a efetivação do cuidado 
aos usuários do SUS é estruturado e sustentado pelo cuida-
do com os nossos trabalhadores”, destacou a coordenadora 
do SAD-BH, Denise Valadão.

 SMSA capacita equipes de 
enfermagem para aplicação 
de injetáveis

A Coordenação Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST, 
AIDS e Hepatites Virais, realizou nos dias 11 e 12 de maio, em 
alusão ao Dia Internacional da Enfermagem, um treinamen-
to voltado aos enfermeiros da rede SUS-BH. A capacitação 
abrangeu aplicação de injetáveis intramusculares na região 
ventroglútea. A ação é um dos objetivos do Projeto Estratégi-
co de Sífilis, que é realizado em toda rede e tem apresentado 
resultados positivos no diagnóstico e tratamento da sífilis no 
munícipio.

O evento foi realizado em parceria com a Escola de Saúde 
Pública do Estado de Minas Gerais, com a participação das 
enfermeiras Aline Figueiredo Camargo e Maira do Perpétuo 
Socorro. Participaram 89 profissionais entre enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem dos centros de saúde, regionais e ser-
viços de atenção especializada. “Com profissionais treinados e 
capacitados espera-se disseminar a técnica nos serviços e ga-
rantir um atendimento menos doloroso ao paciente, princi-
palmente no tratamento da sífilis, que muitas vezes deixa de 
tratar pelo desconforto durante a aplicação da penicilina em 
outras regiões. Além de ser a opção indicada para pacientes 
em uso de silicone industrializado”, ressaltou o coordenador 
do Projeto Estratégico de Sífilis, Vinícius Gonçalves.

Evidências científicas demonstram que a região ventroglútea 
é a mais adequada para administração intramuscular de me-
dicamentos por ter pouca inervação e vascularização, ser de 
fácil delimitação e causar menos dor que outras regiões.

 Movimenta PBH/SUS 
homenageia as mães da SMSA

MÃESDIA DAS

Para celebrar o Dia das Mães, o programa de valorização e 
qualidade de vida dos servidores, realizou uma ação para 
homenagear as mamães servidoras da SMSA. Na última se-
mana, foram solicitadas fotos das colaboradoras com seus 
filhos expressando amor, proteção, carinho, zelo e dedica-
ção. Sentimentos essenciais, tanto na maternidade como na 
rotina de trabalho dos profissionais de saúde. O resultado 
você confere clicando  AQUI

O agradecimento especial do Movimenta PBH/SUS a cada 
mamãe que se dispôs a contribuir com essa homenagem 
mais que especial.

 Saúde adere ao Programa de 
Fomento à Integridade Pública 
e Gestão de Riscos da PBH

PROGRAMA DE
INTEGRIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BELO HORIZONTE

Com o objetivo de estruturar, reforçar e manter a cultura da 
integridade institucional, a SMSA está engajada na elabora-
ção do Programa de Integridade, sob a orientação da Contro-
ladoria-Geral do Município.

Em março, foram publicados no DOM, por meio da portaria 
SMSA/SUS-BH N° 0104/2022, os comitês de Gestão Estratégi-
ca, formado pela secretária de Saúde e os três subsecretários, 
e de Integridade da SMSA, composto por dezoito servido-
res das diretorias Estratégica de Pessoas, Finanças e Logísti-
ca, além da Comunicação. Pela especificidade da secretaria, 
e pelo grande número de trabalhadores, neste primeiro 
momento, o Programa de Integridade está sendo debatido 
pela Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças em re-
uniões semanais.

O Comitê de Integridade tem se reunido semanalmente para 
o desenvolvimento de ações visando sistematizar atuações 
de governança, gestão de riscos, controles internos, gestão 
de pessoas para fortalecimento do ambiente de integridade. 
Para tanto, as atividades envolvem estudo e elaboração de 
códigos de ética e de conduta, mapeamento e gestão de 
riscos de corrupção, normas, políticas e procedimentos para 
detectar e sanar desvios e irregularidades, controle e comba-
te ao nepotismo, prevenção de conflito de interesses, comu-
nicação e treinamento, canais de denúncias, medidas discipli-
nares e monitoramento periódico.

Atualmente, 25 órgãos e entidades do município já aderiram 
ao PFIP. A iniciativa vai auxiliar na promoção da ética, da trans-
parência e da redução de eventos relacionados às irregulari-
dades e aos desvios de conduta, conforme o Manual Prático 
elaborado pela CTGM.

Ficou interessado? Leia o manual na íntegra em anexo.

 Doar leite é salvar vidas

O leite materno é um importante alimento para todos os 
bebês, principalmente para os que estão internados e não 
podem ser amamentados pela própria mãe. Amanhã, 19 
de maio, é comemorado o Dia Nacional da Doação de Lei-
te Humano.

A SMSA incentiva e apoia a prática do aleitamento materno 
e a doação de leite de forma articulada com os Centros 
de Saúde, Unidades de Coleta de Leite Humano (UCLH) e 
Bancos de Leite Humano. 

Atualmente, o município conta com 23 UCLH, com equipes 
treinadas e capacitadas em Centros de Saúde e  sob a coor-
denação do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) Mama 
Bebê, localizado na URS Saudade. O leite materno congelado 
é coletado no domicílio da doadora e segue para o PCLH 
para armazenagem e controle de qualidade. Semanalmen-
te o alimento é enviado ao Banco de Leite da  Maternidade 
Odete Valadares (MOV), onde, após análise e pasteurização, é 
destinado  a recém-nascidos internados na UTI neonatal. Em 
média, mensalmente as unidades da SMSA enviam 20 litros 
de leite humano à MOV. Em 2021, 231 litros do alimento fo-
ram doados à maternidade.

Bebês prematuros internados, que se alimentam de leite hu-
mano no período de privação da amamentação, possuem 
mais chances de terem uma vida mais saudável. Um litro de 
leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos 
por dia. Dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é o su-
ficiente para nutri-lo cada vez que for alimentado. Desta for-
ma, todo volume de leite doado é de extrema importância.

A mãe que tiver interesse em doar leite, basta entrar em con-
tato com o PCLH Mama Bebê da URS Saudade: 3277-5769.

 Movimento Maio Amarelo 
sensibiliza motoristas e 
pedestres 

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscien-
tização para redução de acidentes de trânsito, mediante a 
adoção de atitudes saudáveis e que atendam à legislação.

Além das ações do Maio Amarelo, Belo Horizonte já desen-
volve, desde 2010, em parceria com o Ministério da Saúde, o 
Programa Vida no Trânsito. Este programa tem como objeti-
vo principal o fortalecimento de políticas intersetoriais de 
prevenção e mortes no trânsito voltadas prioritariamente 
para dois fatores de risco: velocidade excessiva e associação 
entre álcool e direção.

Na última década houve uma queda significativa no núme-
ro de óbitos e feridos graves em decorrência de acidentes 
na capital. Em 2011, 335 pessoas perderam a vida. Já em 
2020 foram 153. Uma redução de 54%. A meta prevista pela 
Organização Mundial de Saúde era de 50%.

Contribua você também para reduzir ainda mais essa 
triste estatística:

• Use os equipamentos obrigatórios de segurança;   
• Nunca pilote ou dirija após ingerir bebida alcóolica, mesmo 

que em pequena quantidade;  
• Respeite sempre o limite de velocidade e a sinalização indi-

cada na via;
• Não utilize o celular com o veículo em movimento;  
• Faça manutenção regular em seu veículo;  
• Pratique sempre a direção defensiva;
• Respeite as faixas destinadas aos pedestres;
• Ciclistas devem dar preferência às ciclovias.

 Centro de Saúde Mariano de 
Abreu ganha nova sede

Construída com tecnologias sustentáveis, a nova sede do 
Centro de Saúde Mariano de Abreu começou a funcionar 
nesta segunda-feira, dia 16. Localizada na rua Barreiros, 
1.007, bairro Casa Branca, na região Leste, a unidade possui 
três pavimentos, acessos independentes, integração dos 
ambientes e revestimentos de fácil higienização, o que 
proporciona mais conforto para a população atendida e 
trabalhadores.

A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas com 
mobilidade reduzida, conta com equipamentos modernos 
e ambientes humanizados. São 18 consultórios, sendo um 
odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, 
curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; 
zoonoses; setores administrativos, dentre outros. Toda a 
estrutura foi projetada para garantir atendimento integral 
aos cerca de 17 mil usuários dos bairros Mariano de Abreu, 
Casa Branca, Caetano Furquim e parte da população dos 
bairros São Geraldo e Boa Vista. 

A unidade possui cinco equipes de Saúde da Família com 
médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem 
e Agentes Comunitários de Saúde. A equipe de apoio é 
composta por ginecologista, pediatra, clínico, assistente 
social e equipe de enfermagem. Há ainda duas equipes 
de Saúde Bucal, equipe de Agentes de Combate a Ende-
mias, além da equipe multiprofissional do Núcleo Amplia-
do de Saúde da Família e Atenção Básica com psicólogo, 
fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, 
terapeuta ocupacional e educador físico. Oferece também 
atividades coletivas como Lian Gong, grupos para controle 
do tabagismo e diversos outros grupos para promoção à 
saúde.

A nova sede faz parte do pacote de obras da Prefeitura de 
Belo Horizonte que prevê a reconstrução de 50 centros de 
saúde, uma Central de Material Esterilizado e um laborató-
rio central, por meio de Parceria-Público Privada (PPP). To-
dos os centros de saúde contemplados terão espaço físico 
padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida.

 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 19/5 Médico Pediatra, na GAERE Oeste

Até 20/5

Enfermeiro, na GEICS

TSS, na GAERE Centro-Sul

TSS / Assistente Social, na GEURE

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

Os editais com todas as informações estão disponíveis em  
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-
pessoas/processos-seletivos.

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

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

Edição 195
18 de maio de 2022

https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e517b85e1bf5e706bbbeb0a/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+populacao-em-situacao-de-rua-informacao-de-localizacao
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/pdf-fotos-dia-das-maes-2022-18-05-22-final.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/manual-programa-de-fomento-a-integridade-publica-municipal_2edicao-1.pdf
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

