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SMSA começa a empossar os
aprovados no concurso da Saúde

Na última semana 35 médicos tomaram posse e escolheram
suas unidades de atuação. Como parte da estratégia para
reforçar o número de profissionais, de forma a melhorar e
agilizar o atendimento à população, principalmente nas unidades de urgência, os médicos pediatras e psiquiatras foram
os primeiros a serem convocados.
Dos 28 pediatras que tomaram posse, 8 escolheram as UPAs
Barreiro, Leste, Oeste, Norte e Pampulha como lotação. Conforme previsto na legislação municipal, os médicos devem
começar a trabalhar até o dia 1º de junho.
No próximo mês um novo ato deve ser publicado no DOM
para nomear outros 120 profissionais aprovados no concurso.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que mantém
ativo um banco de currículos para contratação imediata
de médicos. Os interessados devem CLICAR AQUI , ou
acessar o portal da Prefeitura de Belo Horizonte para realização do cadastro - BANCO DE CURRÍCULOS | Prefeitura
de Belo Horizonte.

PBH pagará primeira parcela do
13º salário no dia 20 de julho

A Prefeitura de Belo Horizonte vai pagar a primeira parcela do 13º salário de todo o funcionalismo municipal no
dia 20 de julho. Serão injetados na economia local mais
de R$ 170 milhões.
Receberão o benefício os 46 mil agentes públicos e os
20 mil aposentados e pensionistas municipais.
A previsão é que a segunda parcela seja creditada em dezembro. “Enfrentamos nos últimos anos a maior crise sanitária da história mundial, o que nos exigiu esforços extraordinários e ainda mais rigor nas contas públicas. Mesmo diante
desse cenário, nunca atrasamos ou parcelamos o salário dos
servidores. E assim pretendemos seguir”, afirmou o prefeito
Fuad Noman.

Secretária Cláudia participa
de inauguração no Hospital
Evangélico de Belo Horizonte

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, marcou
presença na inauguração do primeiro Núcleo de Excelência
em Segurança, Qualidade e desfechos Clínicos (NESQUAD)
do Estado, no dia 18 de maio. O projeto é uma iniciativa do
Hospital Evangélico de Belo Horizonte, instituição beneficente que tem apostado na eficiência de setores e serviços estratégicos da gestão hospitalar para alcançar níveis de excelência. Atualmente, a unidade atende 75% via SUS e 25% por
meio de convênios e particulares.
A cerimônia também contou com a presença do secretário
estadual de Saúde, Fábio Baccheretti.
O NESQUAD é um projeto que pretende aumentar a eficiência de setores e serviços estratégicos que impactam na efetividade clínica e operacional da instituição. O Núcleo é composto pelas seguintes áreas: Segurança do Paciente, Gestão
da Qualidade, Serviço de Infecção Hospitalar (SIH), Grupo de
Diagnósticos Relacionados (DRG), Experiência do Paciente e o
Núcleo de Vigilância Epidemiológica.

HOB debate o enfrentamento
à violência sexual contra
crianças e adolescentes

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) promoveu
um ciclo de palestras para trabalhadores da unidade e de
toda a rede SUS-BH sobre o atendimento à vítima de violência sexual. Com o tema: “O HOB como porta de entrada
do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes”, o evento trouxe debates sobre o fluxo de atendimento na emergência hospitalar, no serviço psicossocial
e sua integração com os serviços policiais e de justiça, marcando as celebrações do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
celebrado em 18 de maio.
O Diretor Técnico Assistencial de Ensino e Pesquisa do HOB,
Cleinis Mafra Júnior, abriu as palestras destacando os desafios da assistência às vítimas de violência sexual e a importância do treinamento contínuo das equipes para oferecer
a eles e seus familiares uma assistência plena, humanizada e
qualificada. “Esse tema mexe muito com a gente. É uma dificuldade não deixar que as emoções atrapalhem esse atendimento. Para não acontecer, é preciso muito treinamento,
muito foco para que as pessoas realmente saibam o que
fazer para não vitimizar mais ainda, com o atendimento,
essa pessoa que já chega aqui fragilizada. Cabe a nós esse
treinamento, essa divulgação para que as pessoas tenham
uma assistência integral. O hospital sabe dessa importância
que ele tem na rede para fornecer essa assistência integral”,
enfatizou.
O HOB é referência em atendimento às vítimas de violência
sexual, atendendo cerca de 80% dos casos de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. A equipe faz o atendimento
emergencial e ambulatorial desses pacientes, com atendimento médico e multiprofissional, contando com o acolhimento de psicólogos e assistentes sociais.
Em 2021 o serviço de atendimento às vítimas de violência
sexual do HOB atendeu 479 pacientes. Desses, 350 tinham
entre 0 e 17 anos. A maioria dos agressores eram conhecidos da vítima e/ou estavam em seu círculo de confiança.
O evento trouxe debates sobre o fluxo de atendimento a
esses pacientes, abordando desde o atendimento médico
de emergência até a importância do seu acompanhamento
psicossocial, passando pelo papel da Promotoria da Infância e Juventude no enfrentamento ao abuso sexual contra
crianças e adolescentes e ao esclarecimento, por parte da
polícia civil, de como o registro cuidadoso e pormenorizado
do atendimento é importante para a investigação do crime
e prisão dos abusadores.
A equipe da psicologia explicou que o atendimento psicossocial é voltado para a proteção da criança, não sendo punitivo ou investigativo, embora o relatório produzido pela
equipe possa ser utilizado como indício judicial, por se tratar de escuta ativa.
Na fala de todos os profissionais participantes, tanto da área
da saúde, quanto da segurança pública e justiça, passando
pela equipe da atenção psicossocial, a preocupação era a
mesma: oferecer à vítima o suporte que ela precisa de cada
serviço, sem revitimizar. Respeitando e acolhendo a sua
dor com empatia e profissionalismo “Esse é um momento
muito importante para todos nós. Não só do serviço social,
mas de todos vocês que no dia a dia constrói junto conosco esse atendimento especializado, esse atendimento cujo
objetivo é a garantia de direitos, porque o abuso sexual é
uma das piores violações que pode acontecer à criança e
ao adolescente”, disse a referência técnica do Serviço Social
do HOB, Franciane de Souza Soares Almeida.

Horta na Saúde: acesso,
ambiência, consciência e
sustentabilidade

Os canteiros de hortaliças e verduras do Projeto Horta na
Saúde, da Regional Venda Nova, têm alimentado também a
consciência. Com o objetivo de reforçar a importância da alimentação saudável e o cuidado com a terra, alunos da Escola
Municipal Tancredo Phídeas Guimarães concretizaram um
plantio reflexivo, pedagógico e intersetorial na DRES.
Durante o tempo em que passaram no canteiro, as crianças e
professores puderam plantar sementes de mostarda e alface,
além de conversar sobre meio ambiente e sustentabilidade.
Os alunos demonstraram, por meio de uma peça teatral, o
quanto a alimentação está inadequada, com execesso de
gorduras e carboidratos. E deram o recado: é preciso fazer
algo. Isso pode começar dentro da sala de aula, ao pé da horta e dentros das repartições públicas.
Num encontro simples, mas cheio de boa vontade, foram
ampliados o significado e a valorização da horta como instrumento pedagógico para incentivar a tomada de consciência
e responsabilidade sustentável.
“Horta é vida, educação e saúde! É tempo de cultivar a vida
como se fosse uma planta e deixar esse planeta melhor para
os que vêm”, afirmou o coordenador do projeto, Vando Euripes.
“Alimentação consciente é uma questão de educação! Comer bem e de forma saudável se aprende em casa desde
cedo”, disse o agente da Zoonoses e colaborador do Projeto
Horta, Júlio César Almeida
A parceria entre Saúde e Educação demonstrou perfeita sintonia e um caminho cheio de possibilidade.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 31/5

TSS / Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta
Ocupacional, na GRSAM

Até 27/6

Referência Técnica - Enfermeiro,
na DRES Barreiro

de 27/5
a 2/6

Referência Técnica – TSS, na GAERE Pampulha

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-depessoas/processos-seletivos.
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