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 Clubes de futebol de BH 
reforçam o chamado para a 
vacinação contra a Pólio

Com o objetivo de atingir a meta de 95% de cobertura 
vacinal, a SMSA tem investido em estratégias variadas 
para alertar pais e responsáveis para a importância da 
imunização contra a Poliomielite. Até o momento, 57,6% 
do público-alvo, estimado em 104 mil crianças de 1 a 
4 anos, foi vacinado. A campanha, que vai até o dia 30 
de setembro, ganhou aliados de peso. Os três clubes 
de futebol da capital, América, Atlético e Cruzeiro, estão 
apoiando a iniciativa. 
 
O Galo Doido, representante do Clube Atlético Mineiro, 
esteve no Centro de Saúde Tia Amância, na Regional 
Centro-Sul, para incentivar as crianças e tomarem a 
gotinha. A ação é uma parceria entre a PBH e o Instituto 
Galo. A secretária de Saúde, Cláudia Navarro, foi à unidade 
acompanhar a visita. 
 
“Gostaria muito de pedir aos pais e responsáveis pelas 
crianças que, independente do cartão de vacinas, levem 
seus filhos de 1 a 4 anos para receberem a vacina de 
reforço contra a Poliomielite. É uma doença grave que 
deixa sequelas permanentes. Que ama, cuida”, disse a 
secretária Cláudia. 
 
Até o dia 30, crianças de 0 a 14 anos também estão sendo 
convocadas para atualização da caderneta de vacinas. 
Os imunizantes estão disponíveis em todos os Centros 
de Saúde do município. O endereço das unidades e os 
horários de funcionamento devem ser verificados no 
portal da Prefeitura. 
 
No próximo sábado, dia 24, a SMSA vai abrir alguns 
centros de saúde para impulsionar a campanha contra 
a pólio, além da atualização da caderneta de vacinação 
das crianças e adolescentes. Os mascotes dos clubes de 
futebol da capital vão apoiar a ação. 

 SMSA realiza Dia D de 
Vacinação Contra a Raiva

A SMSA promove, no próximo sábado, 24 de setembro, o 
Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Raiva. Os cães 
e gatos a partir de três meses de idade (gestantes ou não) 
devem ser vacinados. 

Os animais poderão ser imunizados em 281 pontos de 
Belo Horizonte. Recomenda-se levar os cães com guia ou 
coleira. A condução deve sempre ser feita por adultos.

A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que o alcance 
de 80% da cobertura vacinal para cães e gatos é de 
fundamental importância para se evitar a ocorrência da 
raiva em animais domésticos e a raiva humana. 

Ainda no trabalho de combate à doença, a Secretaria 
Municipal de Saúde informa que a circulação do vírus 
da raiva é mantida sob vigilância contínua na capital. Em 
2022, de janeiro até o momento, foram identificados 16 
morcegos positivos para a raiva. 

Confira NESTE LINK  os pontos de vacinação.

 SMSA apresenta os avanços  
a partir do Lean nas UPAs

Menos tempo de espera e mais qualidade assistencial. 
Esses foram alguns dos progressos alcançadas por meio 
do Projeto Lean nas UPAs, na quarta, dia 14 de setembro. 
O evento, que reuniu cerca de 110 pessoas no auditório 
da SMSA, contou com a participação da secretária de 
Saúde, Cláudia Navarro, a diretora de Assistência, Renata 
Mascarenhas, a gerente de Urgência e Emergência, 
Raquel Felisardo, o coordenador do Projeto Lean pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Robisom 
Damasceno, representantes da UFF e do Ministério da 
Saúde, além de gestores, coordenadores médicos e de 
enfermagem das nove UPAS da cidade.

O Projeto Lean nas UPAs, uma parceria do Ministério 
da Saúde com a UFF, tem o objetivo de consolidar a 
implantação do “Menos Espera Mais Saúde”, revisando os 
fluxos de funcionamento para aprimorar os processos, 
eliminar o desperdício, reduzir o tempo de espera e 
ofertar, cada vez mais, serviços de qualidade à população. 
O trabalho começou em março deste ano com lives, 
workshops e reuniões presenciais. 

Na semana passada, os representantes do Ministério da 
Saúde e Universidade Federal Fluminense estiveram nas 
nove Unidades de Pronto-Atendimento para conhecer 
o percurso dos pacientes e as melhorias realizadas 
pela equipe durante a implantação do projeto. Além 
disso, houve a apresentação do painel de memórias 
desenvolvido durante os estudos e aplicação das 
ferramentas DMAIC (Lean Six Sigma). 

O Projeto Lean possui três grandes indicadores que são 
enviados mensalmente ao Ministério da Saúde e UFF para 
acompanhamento e discussão:

•  Tempo porta-médico do paciente de baixa 
complexidade (tempo do primeiro registro de entrada 
do paciente na UPA até o início da consulta médica).

•  Tempo de permanência (LOS): tempo que o paciente 
entra na UPA até a decisão clínica.

•  Taxa de desistência: percentual de pacientes que 
evadem da UPA sem terem seu atendimento 
completado.   

O 1º indicador apresentou uma redução média de 50% 
nas unidades em relação ao diagnostico situacional de 
janeiro de 2022. Algumas unidades tiveram uma redução 
ainda mais expressiva, como UPA Barreiro, com redução 
de 71,2%, e UPA Oeste, com redução de 63,2%. 

O 2º indicador apresentou uma redução média de 10%, 
e a taxa de desistência uma redução de 42%, sinalizando 
que o acesso aos serviços de saúde com resolutividade e 
maior segurança assistencial foram ampliados. 

A UPA Venda Nova se destacou por ser a unidade com 
o maior número de boas práticas implementadas na 
segunda edição do Projeto Lean nas UPAs em relação às 
50 UPAs participantes do Brasil.

 PBH inicia obras de nova 
maternidade e centro 
obstétrico na região Noroeste

A Prefeitura de Belo Horizonte irá implantar a 
maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro 
Obstétrico. Com início neste mês de setembro, as 
obras serão supervisionadas pela Superintendência 
de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Serão 
investidos neste empreendimento R$ 24,6 milhões, com 
recursos do Fundo Municipal de Saúde, provenientes do 
financiamento junto à Corporação Andina de Fomento 
(CAF) e do Tesouro.
 
A Unidade Materno-Infantil do HOB já é referência não 
apenas para Belo Horizonte, mas também para toda a 
sua região metropolitana. Será feita a ampliação da oferta 
e qualificação dos leitos, com garantia de atendimento 
humanizado, seguro e acolhedor. A construção de uma 
nova unidade será em um terreno adjacente ao HOB, com 
a devida infraestrutura permitirá a melhoria das condições 
tanto para o atendimento aos usuários quanto para os 
profissionais.  A edificação terá seis pavimentos, em uma 
área de 4.901,60m².
 
A previsão de conclusão dos trabalhos é para o primeiro 
semestre de 2024.

 GEAPS promove a primeira 
reunião presencial do GT 
Ampliado Previne Brasil

A Gerência de Atenção Primária à Saúde (GEAPS), em 
parceria com a Assessoria de Tecnologia de Informação 
em Saúde (ASTIS) e Gerência de Integração do Cuidado 
à Saúde (GEICS), realizou a primeira reunião presencial 
do GT Ampliado Previne Brasil, no dia 12 de setembro. A 
temática do encontro foi os indicadores do componente 
de Pagamento por Desempenho do programa do 
Ministério da Saúde. Participaram cerca de 40 pessoas.
 
A reunião teve como objetivo alinhar informações da 
Nota Técnica nº 004/2022 sobre cadastro e seus impactos 
no Programa Previne Brasil, realizar devolutivas das ações 
provenientes das Oficinas 1, 2, 3 e 4 dos indicadores e 
identificar ações exitosas das nove Diretorias Regionais de 
Saúde. “O encontro reforçou entre as referências técnicas 
das regionais, a importância de se fazer um Cadastro 
do Usuário de qualidade, garantindo os critérios de 
unicidade, facilitando seu acesso de atendimento na Rede 
SUS-BH, além de contribuir para a melhoria de muitos 
indicadores de saúde, sobretudo os do Programa Previne 
Brasil”, ressaltou a referência técnica da GAERE Venda 
Nova, Daniela Malacco.

O GT Ampliado Previne Brasil é uma das reuniões de 
acompanhamento e monitoramento dos indicadores que 
ocorre quinzenalmente desde junho de 2021. Participam 
gestores e referências técnicas de todas as regionais.

 

 HOB participa de projeto de 
reabilitação de pacientes de 
longa internação

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) foi 
escolhido para participar do Reab, um projeto de 
reabilitação de pacientes de longa internação realizado 
pelo Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde. 
Iniciado em 2020, o projeto focava especificamente na 
recuperação de paciente internados por Covid-19. Nesta 
nova fase, está sendo ampliado para pacientes com 
internação prolongada por diversas causas. 

No HOB o projeto piloto será implantado na enfermaria 
da Clínica Médica, que conta com 57 leitos. Para a fase 
de diagnóstico, o hospital recebeu duas consultoras 
do Hospital Sírio Libanês que, em conjunto com os 
gerentes, coordenadores e equipe multiprofissional 
da Clínica Médica, da Unidade de Cuidados Intensivos 
Adulto (UCIA), do Núcleo de Segurança do Paciente e da 
Comissão Interna de Controle de Infecções Hospitalares 
(CCIH) discutiram o perfil de atendimento do hospital, 
identificando as características e demandas dos pacientes 
de longa permanência, as principais causas de suas 
necessidades de reabilitação e os serviços que mais 
demandam durante seu cuidado.

O projeto terá duração de quatro meses, de setembro 
a dezembro de 2022, e tem como principais objetivos 
aumentar o giro de leitos nas UTIs e enfermarias; 
apoiar as equipes dos hospitais na melhoria dos 
processos e na definição dos protocolos, identificar 
fluxos mais apropriados para alta segura com redução 
da permanência hospitalar; aprimorar e atualizar o 
conhecimento das equipes para alcançar a recuperação e 
reabilitação do paciente, em particular daqueles egressos 
da terapia intensiva, possibilitando seu retorno ao 
convívio familiar com maior agilidade. 

A Superintendente do Complexo Hospitalar Odilon 
Behrens, Ana Augusta Pires Coutinho, avalia que 
esta é mais uma oportunidade para o HOB agregar 
conhecimento e seguir melhorando seus processos de 
cuidado ao paciente.  “O HOB já participou de vários 
projetos do PROADI-SUS e sempre obteve ótimos 
resultados para os pacientes, familiares e trabalhadores. 
Ser escolhido para ser um dos cinco hospitais no país que 
participarão do projeto nos deixou felizes e honrados. O 
HOB certamente terá muito a ganhar e contribuir com 
esse trabalho”, avaliou.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

De 22  
a 29/9

TSS – psicólogo,  
na Gestão do Trabalho Pampulha 

Até 23/9
Referência Técnica – enfermeiro,  
na GEICS / SAD

Até 23/9
TSS - psicólogo,  
na GAERE Pampulha 

Até 23/9
Referência Técnica – médico generalista,  
na DRES Centro-Sul 

Até 23/9
Referência Técnica – médico generalista,  
na GEVIGE 

Até 23/9
Referência Técnica, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, assistente social,  
no Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes 

Até 23/9
TSS – psicólogo,  
na GAERE Barreiro 

Até 26/9
TSS – na GAERE Centro-Sul 

Referência Técnica – enfermeiro, na DPSV 

De 26  
a 29/9

Referência Técnica – enfermeiro,  
na GAERE - Pampulha

De 26  
a 30/9

Referência Técnica – médico, na GAERE NE

Gerente do Centro de Saúde  
Vale do Jatobá - DRES B

Até 28/9
Referência Técnica – enfermeiro,  
na GAERE NO

 
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
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