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Belo Horizonte ganha novo Centro 
de Testagem e Aconselhamento 

O atendimento no novo Centro de Testagem e Aconse-
lhamento foi iniciado hoje, 2/1. A nova sede foi entre-
gue na última semana com a presença do vice-prefeito, 
Paulo Lamac, do secretário municipal de saúde, Jack-
son Machado Pinto, da presidente da Associação das 
Prostitutas de Minas Gerais, Cida Vieira, entre outros 
representantes da área da saúde. O CTA está localizado 
no 3º andar do Shopping UAI, no centro da cidade.  No 
serviço, a população tem acesso a insumos de preven-
ção, material informativo, teste rápido para HIV, sífilis 
e hepatites B e C, aconselhamento e encaminhamento 
dos pacientes aos serviços de saúde da Prefeitura de 
Belo Horizonte. Antes da mudança para o novo ende-
reço, o Centro funcionava na rua Carijós, 526. 

Para o secretário municipal de saúde, Jackson Macha-
do Pinto, o novo Centro de Testagem de Acolhimento 
vem ao encontro da ideia da Prefeitura de fazer o ser-
viço de saúde ir aonde o povo está “Essa região é de 
extrema importância, onde circulam muitas pessoas. 
Esse serviço vai facilitar o acesso aos testes rápidos, 
além do aconselhamento e encaminhamento daque-
las pessoas que forem positivas para os outros servi-
ços de saúde que a Prefeitura oferece”, explicou. 

A equipe da unidade é formada por assistente social, 
psicólogo, enfermeira, técnico de enfermagem, far-
macêutico e administrativo. O serviço funciona por 
demanda espontânea, ou seja, não é necessário agen-
damento prévio. O atendimento é de segunda a sexta, 
das 8h às 17h. A testagem rápida é realizada das 8h às 
11h e das 12h às 16h. 

Às 2h da manhã do primeiro dia do ano nasceu, de 
parto normal, o primeiro bebê da maternidade do 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Enquanto 
muitos aproveitavam a virada do ano da maneira tra-
dicional, Gilmara Rodrigues Alves dava à luz a peque-
na Lívia Izadora Rodrigues Alves. A menina chegou ao 
mundo pesando 2.700 kg e medindo 45 centímetros. 
Segundo a maternidade, a mãe e o bebê passam bem.

1º Bebê de 2019 do HMOB

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
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ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
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Projeto piloto de redução de peso 
premia servidores da Diep

Campanha pela Saúde Mental

CIPA da Arte Brilho no Nível Central

Este mês será dedicado a colocar os temas da saúde 
mental em evidência em nome da prevenção ao ado-
ecimento emocional da humanidade. Criada e incen-
tivada por psicólogos, profissionais da saúde e todos 
os grupos que acreditam na experiência de uma saúde 
mental e emocional de qualidade, a campanha vem 
se espalhando e levando a toda população mensa-
gens sobre o assunto. Durante todo o mês, o prédio 
da SMSA ficará iluminado pela cor branca.

Por que janeiro?
O mês foi escolhido porque nesta época as pessoas 
têm a sensação de novos começos, novos planos e 
metas para o ano que se inicia. Sendo assim, o mo-
mento torna-se propício para começarem a pensar 
também no seu bem-estar mental. E a cor branca 
foi escolhida por transmitir paz, por representar um 
papel ou quadro branco, onde elas possam escrever 
uma nova história de sua saúde mental, sem os tabus 
e preconceitos existentes atualmente.

Ano novo, novas metas, muitos desafios e incontáveis 
promessas. Quem nunca olhou para a balança e se com-
prometeu a perder, pelo menos, 2 quilos? Alguns servi-
dores da SMSA já começaram 2019 com créditos quan-
do o assunto é emagrecimento. É que durante 3 meses 
do ano passado, eles fecharam a boca e decidiram mu-
dar os hábitos e a alimentação em busca do peso ideal.

Preocupados com o bem-estar dos colaboradores e 
conhecendo os problemas de saúde de muitos, a Diep 
implementou no setor um projeto piloto de redução 
de peso, no âmbito do Programa Movimenta PBH SUS. 

Vinte e quatro colaboradores participaram da iniciati-
va que foi supervisionada pela nutricionista da SMSA, 
Aline Saldanha Góis de Mello. Foram proibidos qual-
quer tipo de medicamento e dietas radicais. A ideia era 
incentivar o consumo de verduras, legumes e frutas, 
além da prática de atividade física. Os participantes, 
coordenados pela servidora Lúcia Cardinali, eram pesa-
dos semanalmente e compartilhavam suas rotinas sau-
dáveis por meio de um grupo de Whatsapp. “A grande 
surpresa do projeto foi perceber o entrosamento das 
pessoas. Mesmo trabalhando no mesmo setor, muitas 
não se conheciam. A partir do projeto, o trabalho em 
equipe mudou para melhor”, afirmou Nathalia de Fa-
ria, Diretora Estratégica de Pessoas da SMSA.

A grande campeã do Projeto Verão entrou desacredi-
tada. Com quase 80kg e um histórico de hipertireoi-
dismo, sabia que o esforço para conquistar um bom 
resultado seria bem maior que o dos companheiros. 
Três meses depois, Michelle está com quase 9kg a me-
nos e o IMC reduziu de 31,8 para 28,4kg/m2. “Cortei o 
açúcar, refrigerante, substituí o pão, passei a subir os 
7 andares de escada e aumentei minha caminhada na 
volta para casa. Além da perda de peso, senti uma me-
lhora na condição física. Quero perder mais uns 10kg 
e sei que vou conseguir”, comemorou Michelle Costa 
Reis, assistente administrativo da Diep.

Ao todo, os participantes perderam juntos mais de 
60kg. A expectativa diante do sucesso do projeto é 
que ele seja implementado por toda a rede, após so-
frer algumas adaptações.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
eleita pelos colaboradores da Arte Brilho Multiservi-
ços do Nível Central foi empossada e já iniciou os tra-
balhos. Na última quarta-feira, 26/12, foi realizado o 
treinamento dos integrantes da comissão e um calen-
dário anual de reuniões já foi definido. Formada por 
14 funcionários, sendo sete representantes indicados 
pela Arte Brilho e sete representantes dos trabalha-
dores eleitos pelos colaboradores da empresa, a CIPA 
atua na prevenção de acidentes e doenças no traba-
lho, e com a promoção da saúde dos trabalhadores.

Para notificar uma ocorrência de acidente de trabalho 
ou doença em função da atividade exercida, o cola-
borador deve informar à sua chefia imediata, que por 
sua vez, aciona o Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da 
Arte Brilho. O prazo para a notificação é de 72 horas.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga de 
gerente para a Gerência de Assistência Epidemiologia 
e Regulação – GAERE – Centro-Sul. Poderão se inscre-
ver profissionais de nível superior da área da saúde, 
efetivos ou municipalizados da SMSA/PBH, em efetivo 
exercício. Até 9/1, os interessados deverão compare-
cer com a documentação necessária à Assessoria de 
Gestão de Pessoas e Apoio Administrativo Centro-Sul. 
Avenida Augusto de Lima, 30, 14º andar.

A partir do dia 7/1, estarão abertas as inscrições 
para seleção de vaga para gerente dos Centros de 
Saúde Campo Alegre, Cafezal e Cícero Idelfonso. Até 
o dia 11/1, os interessados deverão comparecer ao 
Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 
13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis Aqui.

A servidora Agnes Gouvêa Rates, BM  97897-7, foi apro-
vada em 1° lugar para assumir a gerência do Centro de Saú-
de Jardim Europa. 

SMSA comemora o
Dia Internacional da Doula

Regional Leste homenageia participantes 
da Mostra SUS-BH

CRAS Alto Vera Cruz celebra
as conquistas de 2018

Cerca de 40 doulas, formadas no último curso ofere-
cido pela SMSA em outubro de 2018, participaram de 
um encontro no dia 18/12, Dia Internacional da Dou-
la. O evento, realizado no auditório da secretaria, foi 
conduzido pela Coordenação Perinatal da Diretoria de 
Assistência à Saúde.

Durante o evento, foi abordada a importância da Doula 
na assistência antes, durante e após o parto. Uma roda 
de conversa com as profissionais esclareceu dúvidas e 
orientou sobre as melhores condutas a serem seguidas.

A rede SUS-BH, que já contava com 56% de seus plan-
tões cobertos por Doulas comunitárias e voluntárias, 
agora dispõe de 40 novas profissionais. Essas mulhe-
res trabalham voluntariamente uma vez por semana 
nas maternidades públicas de Belo Horizonte.

A Diretoria Regional Leste promoveu uma confraterniza-
ção entre os colaboradores com o objetivo de agradecer 
e enaltecer os envolvidos nos projetos apresentados na 
Mostra SUS-BH. Cerca de 130 pessoas, entre trabalha-
dores, gerentes de centro de saúde e autoridades par-
ticiparam do evento realizado no dia 19/12, na Escola 
Municipal George Ricardo Salum, no Bairro Taquaril.

Foram homenageados os 13 trabalhos com temas va-
riados voltados à promoção da saúde e da equidade. 
A Diretoria Regional de Saúde Leste apresentou pro-
jetos de grande relevância realizados nos centros de 
saúde da região, que tem predominância da popula-
ção jovem, com índice de vulnerabilidade social alto. 
A experiência “Oficinas de futsal como estratégia para 
lidar com as situações de violência e absenteísmo em 
escola do Taquaril”, foi classificada em 3º lugar na 
Mostra SUS-BH.  O trabalho envolveu 50 adolescentes 
de 12 a 16 anos, da Escola Municipal Fernando Dias 
Costa, usando o esporte como meio para diminuir os 
índices de violência e indisciplina. Em uma parceria 
entre o colégio e a equipe do Nasf, com apoio do PSE, 
os estudantes iniciaram oficinas semanais de futsal in-
tercaladas com as rodas de conversa.

Com base nesse projeto e animados pelos diversos re-
sultados apresentados, a Diretoria Regional de Saúde 
Leste considerou a importância de celebrar tamanho 
envolvimento. “Essa homenagem e gratidão susten-
tam e reforçam o desejo e o incentivo de que outros 
trabalhos surjam em outros locais. Além disso, que-
remos provocar a articulação em rede nos espaços 
laborais, alcançando a comunidade e envolvendo ou-
tros órgãos e parceiros comunitários com o intuito de 
promover a saúde, a humanização e a inclusão social”, 
afirmou Ewerton Júnior, diretor regional de saúde.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 
Alto Vera Cruz, na Regional Leste, encerrou as ativida-
des com uma confraternização e um balanço positivo 
do ano no dia 21/12. Crianças, jovens, adultos e idosos, 
todos usuários da unidade, festejaram em meio aos 
carrinhos de pipoca, cachorro quente e muita música.

A coordenadora do CRAS, Gabriela Araújo, falou sobre 
a importância dessa aproximação e do fortalecimento 
do vínculo entre a unidade e as famílias. Ela ressaltou 
também o bom trabalho realizado em 2018. “Neste 
ano foram atendidas 1.205 famílias; 806 encaminha-
mentos diversos e concessão de documentação civil; 
quatro coletivos do Serviços de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos; um adulto, dois idosos, uma 
criança e um adolescente. Foram feitos 34 encontros 
para realização de atividades coletivas diversas de 
caráter continuado, com função protetiva das famí-
lias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o 
acesso aos direitos e contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade”, contou.

Sônia Isidoro Cruz, de 52 anos, estava radiante com a 
confraternização. “Hoje eu estou muito feliz. O CRAS 
Alto Vera Cruz é maravilhoso e estamos comemoran-
do mais um ano de convivência com esta grande famí-
lia, graças a Deus”, disse.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas

