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Regional Nordeste ganha mais
uma Academia da Cidade

As avaliações físicas dos inscritos para participar da
nova Academia da Cidade, no bairro Paulo VI, Regional Nordeste, começaram hoje, 26/12. A unidade foi
inaugurada no dia 21/12 com a presença do secretário
municipal de saúde, Jackson Machado Pinto. O espaço conta com dois professores e tem capacidade para
atender cerca de 200 alunos.
A Academia da Cidade Paulo VI foi instalada no Centro de Esportes e Artes Unificadas (CEU), um local que
integra várias atividades oferecidas pela Prefeitura de
Belo Horizonte nas áreas de esportes, cultura e assistência social. Antes da criação do CEU, o endereço
era chamado de buraco pela comunidade. A área já
foi projetada para ser um aterro sanitário em gestões
anteriores, mas a mobilização social conquistou o espaço e o transformou em prédio para ações de cidadania. “É um privilégio grande sairmos do “buraco” para
o CEU. Ter um espaço que integra várias atividades
para atender às demandas da população representa
as características do governo Kalil. Os exercícios da
academia da cidade são boas iniciativas para cuidar
do corpo e enfrentar a depressão. É importante começar o ano seguinte com a cabeça para cima”, afirmou o
secretário Jackson Machado Pinto.
Durante a inauguração, o grupo Batuque da Lata fez uma
apresentação com instrumentos de percussão e as atividades já começaram com uma aula inaugural. O CEU conta também com uma pista de skate para a comunidade.
Atualmente, em Belo Horizonte há 78 Academias da Cidade, com aproximadamente 20 mil alunos e 163 professores. As atividades são gratuitas e qualquer pessoa,
preferencialmente acima de 18 anos, pode participar.
Basta preencher o cadastro e fazer a avaliação física
com o professor na academia de interesse ou procurar
informações no Centro de Saúde mais próximo.

Reunião Gerencial da SMSA

Ampliação do atendimento, metas cumpridas, obras
concluídas, novos desafios. A reunião de balanço final da Secretaria Municipal de Saúde apresentou os
resultados do trabalho dos profissionais de saúde durante a gestão, com a sensação do dever cumprido. A
Reunião Gerencial da SMSA foi na quinta, 20/12, no
auditório JK, no prédio da PBH.
O secretário Jackson Machado Pinto agradeceu o
comprometimento dos trabalhadores e a qualidade do serviço prestado. “Tudo o que fazemos é para
melhorar e facilitar o atendimento ao cidadão. Comemoramos agora e já vislumbramos novos desafios. O
projeto Menos Espera, Mais Saúde reduziu de 6 horas para 1 hora a espera por assistência a pacientes
que não são considerados de urgência. Essa agilidade
vai atrair mais pessoas, por isso vivemos um processo
de avaliação contínua. Desde que cheguei encontrei
um time muito comprometido e parabenizo a todos”,
agradeceu o secretário.
A presidente do Grupo de Inovação em Saúde da
SMSA, Jomara Alves, apresentou os resultados dos
projetos estratégicos, além de estudos feitos neste
ano e que devem ser aplicados para gerar maior economia e efetividade nos trabalhos em 2019. A secretária adjunta, Taciana Malheiros, o subsecretário de
Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta, e
a subsecretária de Orçamento, Gestão e Finanças, Fernanda Girão, apresentaram as realizações de suas pastas, além da gerente da Assessoria de Tecnologia da
Informação em Saúde, Eliete de Carvalho, e a gerente
da Gerencia de Educação em Saúde, Cláudia Barcaro.

Balanço e novas perspectivas

A Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças da
SMSA realizou a 1ª Reunião Gerencial da equipe. O encontro, que teve o objetivo de celebrar as conquistas
do ano, ocorreu no auditório, no dia 19/12. Cerca de
150 servidores das Diretorias Estratégica de Pessoas,
(Diep), de Orçamento e Finanças (Diof) e de Logística
(Dlog), estiverem presentes. O secretário Municipal de
Saúde, Jackson Machado Pinto, fez a abertura da reunião agradecendo o empenho dos colaboradores e falou sobre a importância de cada um na construção de
um sistema de saúde cada vez mais forte e inovador.
O professor e doutor em Ciência da Informação, Marconi Martins, da Fundação João Pinheiro, ministrou
a palestra “Gestão para Resultados”, que abordou a
importância da melhoria dos processos para se alcançar as metas. O coral dos Centros de Convivência São
Paulo e Pampulha, composto por 12 usuários, apresentou um curto repertório de músicas natalinas que
foi acompanhado pelos servidores.
Para a subsecretária de orçamento, gestão e finanças,
Fernanda Girão, assim como essa época do ano requer
um balanço individual, novos planos e um reinício,
esse mesmo sentimento deve permear o ambiente
ocupacional. “É fundamental que a alta gestão promova essa integração, apresente os resultados e trace
novas metas. Liderar é também motivar, encantar, é
mostrar que o melhor ainda está por vir. É um eterno
recomeçar. O desafio da SMSA é qualificar cada vez
mais as entregas, pois temos uma sociedade inteira
esperando o nosso melhor”, afirmou Fernanda.

SMSA distribui presentes
da Campanha Natal Solidário

Bonecas, calças de moletom, chinelos e até um vaso
de planta foram alguns dos presentes que chegaram
aos idosos de três Instituições de Longa Permanência (ILPI´s) de Belo Horizonte. Na última semana, uma
equipe da SMSA foi a 3 abrigos para fazer a distribuição. Os 102 pedidos foram feitos por cartas e adotados pelos servidores da SMSA durante a Campanha
Natal Solidário.
No Abrigo Nossa Senhora da Saúde, na Regional Leste, os presentes foram colocados debaixo da árvore
de natal e entregues pessoalmente a cada um dos 17
moradores. Dona Lindaura, de 75 anos, não conteve a
curiosidade e rasgou o papel do presente como uma
criança para saber se a toalha que tanto queria estava
dentro do embrulho. Com um sorriso grande, abraçou
forte o pacote. “Igualzinha a que eu pedi. É tão macia!
”, disse. Dona Maria do Carmo, 89 anos, não perdeu
tempo e logo calçou o par de sandálias que ganhou.
“Que menino Jesus ilumine o Natal de vocês e de toda
a família”, desejou.
No Centro de Convivência Paulo Fagundes Fonseca
Penido, no Barreiro, cerca de 70 idosos aguardavam
ansiosos pela chegada da equipe. Seu Teonílio Antônio, de 65 anos, ganhou um tênis e fez questão de
agradecer. “Muito obrigada ao meu Papai Noel. Que
Deus te dê em dobro”, disse. Seu Manoel Branco ficou
maravilhado com o sapato que recebeu. “É lindo demais. Vou usar agora”, comemorou.
As moradoras do Lar das Idosas Santa Gema Galgani,
na Regional Noroeste, receberam além dos presentes, abraços carinhosos de alguns servidores da Diep.
Dona Terezinha do Carmo, de 62 anos, ficou toda vaidosa com o vestido florido que ganhou. “E veio um
chinelo junto””, comemorou. Dona Jandira Ribeiro, de
83 anos, ficou apaixonada pelo presente que recebeu.
Ela pediu um vaso de planta e ganhou um bonsai de
jabuticaba. “Vou cuidar dele como se fosse um recémnascido”, contou emocionada.
Em todos os abrigos foram preparados lanches com
bolo, biscoito, salgados e sucos. Foi uma forma carinhosa de tornar o Natal uma data de alegria e muitas
lembranças para aqueles que, muitas vezes, perderam
os laços com a família.

Maternidades de Belo Horizonte oferecem
inserção de DIU no pós-parto

Desde o segundo semestre deste ano, as sete maternidades SUS de Belo Horizonte, implantam o DIU de
cobre no pós-parto e após aborto. O procedimento é
realizado desde que mulher queira, esteja informada e
não tenha contraindicação clínica. A oferta de DIU de
cobre nas maternidades atende ao direito da mulher
que deseja o método para evitar a gravidez não planejada e melhora o acesso a esse método contraceptivo.
“A Secretaria Municipal de Saúde reconhecendo a importância de garantir o acesso a recursos para o planejamento reprodutivo em todos os cenários de assistência à mulher, apoiou fortemente as maternidades
SUS-BH para desenvolver rotinas e treinamento para
inserção do DIU no pós-parto e pós-abortamento”,
afirmou Virgínia Ferreira, da Coordenação Perinatal
da SMSA. Antes da medida, a puérpera ou mulher que
sofreu aborto, tinha que procurar o Centro de Saúde
para agendar o procedimento. Agora, a implantação
do DIU é feita na própria maternidade, desde que a
mulher atenda aos pré-requisitos.
A SMSA recebe o DIU do Ministério da Saúde e repassa às maternidades públicas de Belo Horizonte. Desde
junho deste ano, a Secretara Municipal de Saúde já
destinou aproximadamente 1700 dispositivos. A implantação do contraceptivo nas maternidades é feita
por médicos obstetras ou enfermeiros obstetras. O
momento pós-parto e pós abortamento é oportuno e
seguro para inserção do DIU de cobre que tem eficiência de até 10 anos.
A inserção do DIU nas maternidades públicas é uma
das ações incentivas pelo projeto Apice On, do Ministério da Saúde, (Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia).”
Mais informações sobre a Comissão Perinatal estão
disponíveis no Boletim em anexo.

Confraternizações de Natal nas Regionais

O estacionamento do Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes, na Regional Noroeste, virou um parque
de diversões na quinta, 20/12. Pipoca, bala, algodão
doce, cachorro-quente e pintura facial foram alguns
dos atrativos. A festa, que teve a presença do Papai
Noel, de princesas e super-heróis, foi preparada durante 6 meses pelos funcionários da unidade. “É tão
pouco para a gente, mas representa tanto para essas
crianças. Muitos aqui não têm Natal em família. É uma
ação que a gente pretende estender por muitos anos”,
disse a enfermeira da unidade e uma das idealizadoras da festa, Mardionele Cristina.
Com o apoio de Ong´s, os 70 servidores do centro de
saúde conseguiram arrecadar 450 brinquedos. Depois
da clássica foto com o Papai Noel, uma longa fila se
formou para a distribuição dos presentes.
A doceira, Alice Colares, trouxe o filho Davi Lucas, de
4 anos. “Estou feliz demais por ele! Esse ano não poderemos comprar brinquedo no Natal. Ainda bem que
ele ganhou o caminhãozinho”, contou.
A equipe do Centro de Saúde Santa Lúcia, Regional
Centro-Sul, em parceria com a comunidade, comemorou o Natal com distribuição de balas e presentes e
muita festa na unidade, na quinta, 20/12. As crianças
do aglomerado escreveram cartinhas que foram adotadas pelos servidores da unidade. Até o Papai Noel
marcou presença distribuindo os brinquedos para cerca de 44 crianças.
Os moradores do Lar dos Idosos Benedito Venâncio, na
Regional Leste, ganharam uma festa dos servidores do
Centro de Saúde Boa Vista. O dia foi cheio de atividades com mesa de lanches, bingo, sorteio de brindes e
apresentação musical feita por um morador do abrigo.
A Equipe Complementar de Saúde Mental da Criança e do Adolescente da Regional Leste, realizou uma
festa de Natal com usuários e familiares, além de servidores. A confraternização foi no dia 12/12, em um
condomínio no bairro Santa Inês. O local foi todo decorado com motivos natalinos. Além de brincar muito,
as crianças ganharam presentes, como brinquedos e
materiais escolares.

“A viagem nossa de cada dia”

Telas, bordados, quadros e cartas produzidas na oficia
de letras pelos usuários do Centro de Convivência Arthur Bispo, da Regional Leste, estão expostas no espaço cultural do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.
Os cerca de 40 trabalhos foram selecionados por uma
curadora e abordam o tema “A viagem nossa de cada
dia”, com as chegadas e partidas, viagens, estradas e
caminhos, encontros e desencontros que fazem parte
da vida de todos nós.
A exposição ficará em cartaz até o dia 31/01. Prestigie!

A servidora Verônica de Queiroz Pessoa, BM 978373, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do
Centro de Saúde Santos Anjos.
A servidora Josianne de Oliveira Cotta, BM 10.40039, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do
Centro de Reabilitação – CREAB Leste.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

