
SMSA promove mutirão oftalmológico 
para atender 100 mil alunos da rede 
municipal

Cerca de 100 mil alunos de 6 a 15 anos do ensino fundamental de 
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte farão exames de 
rastreamento ocular, por meio de teste de acuidade visual. Hoje, 
dia 7, a ação de rastreamento oftalmológico está avaliando 321 
alunos da Escola Municipal Honorina de Barros, no bairro São 
Cristóvão. Na terça, dia 6, foi realizada com os alunos da Escola 
Municipal Professor Cláudio Brandão, que fica no bairro Aparecida. 

O mutirão será realizado em todas as escolas municipais do ensino 
fundamental até 2023. A ação tem por objetivo detectar possíveis 
erros de refração não corrigidos (ERN) causadores de baixa visual, 
o que pode acarretar prejuízo no aprendizado,  com a consequente 
repetência escolar, evasão e baixa autoestima, entre outros efeitos 
que intercorrem na vida social e escolar das crianças. 

O rastreamento será realizado nas escolas, por estudantes de 
medicina, de instituições parceiras da Secretaria Municipal de Saúde, 
com supervisão dos especialistas em oftalmopediatria atuantes no 
Centro Municipal de Oftalmologia e em parceria com o Programa 
Saúde na Escola (PSE). Os alunos que apresentarem problemas 
oftalmológicos serão encaminhados para consulta especializada. 

Em uma primeira etapa da ação, em novembro, cerca de mil 
crianças e adolescentes desta faixa etária, que aguardavam por 
consulta oftalmológica, foram encaminhadas para atendimento. 

A ação é uma parceria com instituições de ensino e prestadores 
que mantêm contrato com a SMSA.

Subsecretaria de Orçamento, Gestão 
e Finanças da SMSA realiza balanço 
de fim de ano

Os avanços e as conquistas SUOGF em 2022 foram apresentados 
em um balanço que reuniu, de forma virtual, os servidores da 
subsecretaria. O evento, transmitido pelo canal do Youtube, foi 
realizado no Teatro da Feluma e contou com as presenças da 
subsecretária Fernanda Girão e dos três diretores, Ricardo Martins, 
Reinaldo Castro e Dayane Dias. Até o momento, já foram registra-
das mais de 1.100 visualizações, o que demonstra o compromisso 
e a intereação dos colaboradores com as entregas apresentadas.

O professor da Fundação João Pinheiro, Paulo Guerra, ministrou 
uma palestra sobre a inovação no setor público. Ele falou sobre 
as dificuldades ao enfrentar o novo e apresentou estratégias para 
que as pessoas lidem com a mudança como uma oportunidade 
para aprimorar as atividades desenvolvidas.

Em seguida, os diretores apresentaram as grandes conquistas 
de suas áreas. Na Orçamento e Finanças, Reinaldo destacou a 
redução do tempo de avaliação dos processos de pagamentos, 
que hoje é de cinco dias. Em 2021, a espera era de 8 dias. Outro 
ponto destacado foram os 16.642 empenhos realizados este 
ano, 1.300 a mais que em 2021.

Na diretoria de Logística, Ricardo falou sobre a atualização 
do parque tecnológico da SMSA, com a aquisição de mais de 
4.500 canetas de alta rotação para as equipes de saúde bucal, 
ventiladores pulmonares, eletrocardiógrafos e as substituições 
de aparelhos de raio x e dos equipamentos de esterilização em 
todas as centrais da rede. A mudança do CTA UAI para o novo 
endereço foi apresentada em um vídeo em que ficou evidente 
a preocupação na humanização do serviço e no empenho de 
todos os colaboradores.

Já a diretora Estratégica de Pessoas, Dayane falou sobre uma 
das grandes conquistas da SMSA em 2022, com a homologação 
do concurso da área da Saúde e a nomeação de 977 profis-
sionais, sendo 510 médicos. Também foram destaques as mais 
de 1.400 contratações de profissionais para o enfrentamento 
da Covid. Dayane falou ainda sobre a realização do primeiro 
seminário da GGASF, para consolidar as informações sobre a 
readaptação funcional, episódios de violência e PADs. O Projeto 
de Acolhimento Sociofuncional continua bem avaliado pelos 
servidores. Só em 2022 foram mais de 2 mil atendimentos. 
Dayane também abordou o Programa de Integridade da SMSA, 
que neste momento está sendo desenvolvido pela SUOGF. 

A coordenadora do Núcleo de Parceria Público-Privada, Christiane 
Lazzarotti, falou sobre as entregas de 2022 e os desafios para 2023.

O evento contou também com a apresentação da Banda de 
Música da Guarda Municipal de Belo Horizonte.

“O balanço é um momento para pensar, observar e, sobretudo, 
reconhecer nossas entregas – que não são poucas. Saímos 
de uma pandemia e novas oportunidades foram criadas para 
aprimorarmos ainda mais as nossas ferramentas e processos 
de trabalho. A emoção e orgulho me tomaram por completo 
neste evento. Ver a maturidade das equipes, no que tange a 
boas práticas de gestão, representada por meio da estrutura 
das apresentações é o legado que toda liderança almeja. O 
meu agradecimento a essa equipe que trabalha em conjunto 
em busca de um único objetivo: entregar saúde aos belo-hori-
zontinos. Renovemos nossas energias para 2023”, comemorou 
a subsecretária Fernanda Girão.

Uso obrigatório de máscara é 
prorrogado até o dia 3 de janeiro

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, no Diário Oficial do Mu-
nicípio, o decreto que prorroga até o dia 3 de janeiro de 2023 
a obrigatoriedade do uso de máscara nos estabelecimentos e 
serviços de saúde da capital; no transporte coletivo e nas respectivas 
estações de embarque e desembarque; no transporte escolar; e 
nos serviços de transporte por táxi ou aplicativo. 

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, enfatiza que o uso 
de máscara continua recomendado nos demais locais fechados, 
naqueles onde há grande aglomeração, e também por pessoas 
idosas, com comorbidades ou não vacinadas contra a Covid-19. 

“Para que Belo Horizonte não volte a apresentar problemas 
assistenciais como falta de leitos, aumento de casos mais graves e 
até mesmo óbitos, prorrogamos o uso obrigatório das máscaras. 
Em novembro, percebemos um aumento de 5% para 33% da 
positividade dos testes para detecção de Covid-19 realizados 
nas unidades próprias do município”, explica. 

De acordo com o decreto, o uso de máscaras continuará sendo 
obrigatório nos seguintes estabelecimentos e serviços de saúde: 
hospitais; unidades de Pronto Atendimento; Unidades Básicas e 
Secundárias de saúde; serviços móveis de urgência; consultórios 
médicos; clínicas especializadas (odontologia, quimioterapia, 
radioterapia, hemoterapia, litotripsia, bancos de células e tecidos 
humanos, reprodução humana assistida, dialise e nefrologia); 
serviços de vacinação e imunização humana; e serviços de 
diagnósticos abertos ao público (laboratórios de análises clinicas, 
exames por imagem, por registros gráficos e métodos ópticos).

Cuidado e prevenção: Saúde na luta 
contra a Aids

A SMSA realizou na semana passada, nos dias 1º e 2, ações em 
pontos estratégicos da cidade pelo Dia Mundial de Luta contra 
a Aids. Foram montados espaços de prevenção às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), com distribuição de insumos de 
redução de danos e preservativos, além de material informativo 
sobre HIV e ações interativas com músicas e jogos.
 
As ações foram realizadas nas estações do Metrô Lagoinha, Cen-
tral, Minas Shopping, São Gabriel, Vilarinho, além das estações 
do MOVE na Pampulha e no Barreiro. Houve ainda intervenção 
artística dentro dos vagões. 
 
Este ano, as ações de conscientização sobre a importância da pre-
venção tiveram como tema a equidade, um dos princípios básicos do 
SUS que visa diminuir as desigualdades e reconhecer as diferenças.
 
Nos últimos anos a SMSA tem implementado diferentes estratégias 
para alcançar e praticar a equidade no combate ao HIV/Aids, como 
a realização da testagem rápida, a dispensação de preservativos, 
o uso de profilaxia pré e pós exposição, a oferta de atendimentos 
nos serviços especializados, a assistência e a redução de danos 
às populações vulneráveis, além do autoteste para HIV.
 
Outras formas de prevenção também estão disponíveis para 
a população, que pode procurar os serviços para retirada de 
preservativos, marcação de consultas e avaliação do uso da 
Profilaxia Pré Exposição-PrEP. 

SMSA recebe visita de servidores da 
Prefeitura de Curitiba

Na última semana, a SMSA recebeu uma equipe da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Curitiba. A comitiva, formada por quatro técnicos, 
veio conhecer as estratégias de gestão e os processos logísticos e 
assistenciais do SUS/BH. Eles foram recebidos pela subsecretária 
de Assistência à Saúde, Taciana Malheiros, pela diretora de Atenção 
à Saúde, Renata Mascarenhas, e pela coordenadora no Núcleo de 
Parceria Público-Privada, Christiane Lazzarotti.

Os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba tiveram 
a oportunidade de conhecer a organização do SUS no município, 
tirar dúvidas e compreender as estratégias desenvolvidas para 
o aprimoramento da infraestrutura, processos logísticos e de 
seus desdobramentos na gestão assistencial. A modelagem dos 
contratos de PPP também foi um dos destaques da visita. Para 
conhecer de perto, o grupo esteve na nova sede do Centro de 
Saúde Boa Vista, na Regional Leste, onde percorreu a unidade 
e viu de perto a qualidade dos serviços prestados.

“A visita à unidade Boa Vista contribuiu para uma melhor per-
cepção de como estes aspectos impactam na qualidade de vida 
dos usuários do Sistema Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba agradece o espaço 
de diálogo e troca de experiências concedido pela qualificada 
equipe técnica de BH. Certamente, o SUS se fortalece com este 
tipo de iniciativa”, agradeceu a secretária municipal de Saúde de 
Curitiba, Beatriz Battistella.

PSE promove ação contra a dengue 
em escola no Barreiro

O grupo Mobiliza SUS da Prefeitura de Belo Horizonte esteve 
na Escola Municipal Lucas Monteiro Machado, na Regional Bar-
reiro, para realizar um teatro educativo sobre as arboviroses. O 
público-alvo foram os alunos da educação infantil entre 4 e 5 
anos. A iniciativa foi uma parceria do Programa Saúde na escola 
e Núcleo de Epidemiologia.

A escola foi escolhida para a ação a partir de um estudo, em 
conjunto com a equipe de zoonoses, em que foi identificada 
a presença de maior número de ovos de Aedes aegypti nas 
armadilhas existentes na área de abrangência do Centro de 
Saúde Vila Pinho.

A peça conta a história de um casal, em que o marido, preocupa-
do em arrumar o chuveiro, acaba deixando o quintal bagunçado 
à procura da chave philips. Com isso, o quintal se transformou 
em um ambiente propício para proliferação do Aedes Aegypti. 
A falta de informação fez com que ele e a sua esposa fossem 
picados pelo mosquito. Assim, o marido tratou de organizar o 
terreno e encontrou a tão procurada ferramenta.

O teatro proporcionou uma conscientização dos participantes 
em manter a higiene em casa para prevenir não apenas a den-
gue, como também outras doenças como a chikungunya, zika, 
leishmaniose e leptospirose. A referência técnica do Programa 
Saúde na Escola (PSE), Kênia Barbosa, e a referência técnica do 
Núcleo de Epidemiologia, Fernanda Figueredo, reforçaram a 
importância da realização dessas ações educativas na comuni-
dade no início do período epidêmico.

“Ações de promoção e prevenção à saúde como esta, aumenta a 
conscientização dos educandos e dos profissionais nas escolas, 
que poderão sensibilizar outras pessoas no combate ao Aedes 
Aegypti e, consequentemente, à proliferação da dengue”, disse a 
coordenadora do Programa Saúde da Escola (PSE), Paulene Simões.

Prevenção ao câncer bucal é debatida 
em unidades de saúde da SMSA

As equipes de saúde bucal, em parceria com outras catego-
rias profissionais, realizaram ações coletivas com o objetivo 
de celebrar a semana nacional de prevenção ao câncer bucal, 
comemorada em novembro.

Durante as abordagens, foram tratados, além do câncer bucal, 
assuntos como a sífilis, candidíase, herpes, uso de piercing, 
tabagismo, alcoolismo e câncer de próstata.
Os eventos foram realizados nos Centros de Saúde, com grupos 
de gestante, de tabagismo e durante as aulas de Lian Gong e 
da academia da cidade. Houve ações também em escolas, nas 
ruas e em Instituições de Longa Permanência. Cerca de 880 
pessoas participaram das ações. 

Foram realizadas palestras, salas de espera, rodas de conversa, 
orientação de autoexame, de higiene bucal, de hábitos saudáveis 
e de escovação supervisionada. Os participantes também foram 
avaliados e receberam kits com escova e creme dental, além de 
cartilhas com orientações.

As unidades participantes foram os Centros de Saúde Taquaril, Alto 
Vera Cruz, Dom Bosco, Pedreira Prado Lopes, Conjunto Betânia, 
Amílcar Viana, Horto, Boa Vista, Mariano de Abreu, Paraíso, Carlos 
Chagas, São Miguel Arcanjo, Tia Amância, Cafezal, Nossa Senhora 
de Fátima, Oswaldo Cruz, Santa Inês e Santa Lúcia.

RH INFORMA  
 
Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 9/12
Gerente do Centro De Saúde Glória 
DRES NO

Até 13/12

Seleção para RT - Enfermeiro
GAERE NO

Seleção para RT - Enfermeiro
GEICS

Seleção para RT - Cirurgião Dentista
GAERE O

Seleção para TSS 
DRES CS

 
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.
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