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 Prefeito Fuad Noman e 
Secretária Cláudia Navarro 
visitam obras da Saúde em 
Venda Nova

O prefeito Fuad Noman visitou, na segunda-feira, dia 22, cinco 
obras da PBH, sendo três da Saúde, na regional Venda Nova. 
Os trabalhos contemplam o Centro de Saúde Jardim Leblon, 
reforma da Praça do Cônsul, novas estruturas do Centro de 
Atenção à Saúde da Mulher e do Centro de Especialidades 
Médicas (CEM) e as novas bases da Guarda Municipal e das 
ambulâncias do Samu, além dos reservatórios profundos Vi-
larinho 2 e Nado 1. Somados, os investimentos chegam a 
mais de R$ 126,6 milhões.

Acompanhado da secretária de Saúde, Cláudia Navarro, e da 
diretora de Saúde da Regional Venda Nova, Marina Rocha, 
o prefeito Fuad conheceu a nova sede do Centro de Saúde 
Jardim Leblon, que tem entrega prevista para outubro deste 
ano. A obra faz parte do escopo do Contrato de Conces-
são Administrativa de Serviços não assistenciais de apoio e 
infraestrutura à rede de Atenção Primária à Saúde, firmado 
entre Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, e a SPE Saúde Primária BH S/A, em 2016. Ao todo, 
estão previstos a reconstrução de 50 centros de saúde, 39 já 
foram entregues e estão funcionando.

Eles também visitaram as obras da nova Base de ambulân-
cias do SAMU, que funcionará no antigo prédio do Centro 
de Saúde Rio Branco. A reforma prevê a pintura geral, revisão 
elétrica e hidráulica, além da adequação das salas e cozinha.

O prefeito e a secretária estiveram também no Centro de 
Atenção à Saúde da Mulher e o Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), que vão funcionar no anexo da UPA Venda 
Nova. O investimento estimado é de R$ 2,3 milhões. Os dois 
equipamentos eram um desejo antigo dos moradores das 
regiões Norte e Venda Nova.

 Sábado de multivacinação 
leva centenas de crianças aos 
centros de saúde

O compromisso com a Saúde levou cerca de 7.300 crianças, 
de 1 a 4 anos, aos 152 centros de saúde da capital. Nas unida-
des foram disponibilizados imunizantes contra Poliomielite, 
Covid, Gripe, além das vacinas que compõem o Calendário 
Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

Atualmente, grande preocupação da SMSA é com a cober-
tura vacinal da Poliomielite, que está em 20,67% do público-
-alvo, estimado em 104 mil crianças. A meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde é de 95%.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e 
Multivacinação segue até o dia 9 de setembro. O objetivo é 
atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos 
e imunizar contra a poliomielite todo o público de 1 a 4 anos – 
mesmo aqueles que já estiverem com o cartão em dia.

As vacinas estão disponíveis em todos os Centros de Saúde 
do município. O endereço das unidades e os horários de fun-
cionamento devem ser verificados no Portal da Prefeitura.

 Destaques da SMSA 
no Previne Brasil são 
apresentados em webinário

As experiências dos 11 Centros de Saúde que obtiveram os 
melhores resultados no Previne Brasil foram apresentadas 
para a rede de assistência do SUS-BH em um Webinário, no 
dia 18 de agosto. As apresentações tiveram como destaque 
o trabalho das equipes de Saúde da Família com melhor 
desempenho nos dois primeiros indicadores avaliados pelo 
Ministério da Saúde no primeiro quadrimestre de 2022: Pro-
porção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-
-natal realizadas, e roporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis e HIV.

Participaram do encontro cerca de 450 pessoas, entre gesto-
res, referências técnicas, médicos, equipes de enfermagem, 
ACS, ACEs e demais colaboradores das unidades.

O momento foi importante para a troca de experiências, re-
flexões e para o fortalecimento das ações realizadas pelas 
equipes dos centros de saúde no Previne Brasil. A partir dele, 
foi possível dar mais visibilidade às estratégias de saúde na 
abrangência da gestão local de acordo com a realidade de 
cada território.

O Previne Brasil foi instituído por meio da Portaria nº 2.979 de 
2019 e conta com três componentes de custeio federal para 
a APS: capitação ponderada, pagamento por desempenho 
e incentivo para ações estratégicas.

 Campanha de enfrentamento   
    da violência contra a mulher

A campanha Agosto Lilás comemora a sanção da Lei Maria 
da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006), que completou 16 anos 
em 2022. A lei foi elaborada para amparar as mulheres vítimas 
de violência, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o 
necessário fim da violência contra a mulher. 

O objetivo da campanha é dar visibilidade ao tema e ampliar 
os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e 
como auxiliar as mulheres que sofrem essas violências. 

No município de Belo Horizonte, de 2018 até o momento, cer-
ca de 17.070 notificações de violência foram registradas, sendo 
71% contra as mulheres, destacando-se a violência física, psi-
cológica e sexual como os principais tipos de agressões noti-
ficadas (fonte: SINAN).

A notificação de violência contra mulher no SINAN é compul-
sória, sendo obrigação institucional dos serviços diante de um 
caso suspeito ou confirmado de violência. Ressalta-se ainda 
que violência sexual e tentativa de autoextermínio devem ser 
notificadas em até 24 horas. A ficha de notificação está dispo-
nível no portal do SINAN:
portalsinan.saude.gov.br/violencia-interpessoal-autopro-
vocada

É importante reforçar que a notificação é sigilosa, diferente da 
denúncia para fins policiais.  

O fluxo de atendimento para as mulheres vítimas de vio-
lência está descrito no Guia de atendimento à mulher dis-
ponível no anexo, ou na aba MULHER, no Portal da PBH:  
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/atencao-a-saude/
publicacoes

 UPA HOB participa de estudo 
clínico premiado internacional-
mente sobre medicamentos 
para tratar Covid-19 

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens recebeu na últi-
ma quinta-feira, 18/8, o pesquisador e professor adjunto do 
departamento de medicina da PUC-MG, Gilmar Reis, para 
apresentação do estudo clínico “Reposicionamento de me-
dicações aprovadas visando tratamento ambulatorial de pa-
cientes com COVID-19 e sintomas leves”. A pesquisa, publica-
da na revista científica The Lancet, e vencedora de prêmios 
internacionais por sua relevância, foi, em parte, desenvolvida 
na UPA Odilon Behrens, com captação de pacientes volun-
tários para o estudo. Foram triados na unidade 1.550 pacien-
tes, e cerca de 300 foram randomizados.

A pesquisa, centrada nos pacientes, segue em desenvolvi-
mento, sendo aplicada atualmente em 20 cidades. Já foram 
triadas cerca de 24 mil pessoas e 6.550 participaram do estu-
do, que tem por objetivo testar a eficácia de diferentes me-
dicações em infecções leves por Covid-19. Foram testados 
medicamentos como hidroxicloroquina, metformina e iver-
mectina — que demonstraram não ter nenhum benefício 
clínico para pacientes com Covid-19; fluvoxamina, fluxova-
mina + budesonida e interferon lambda, que têm demons-
trado bons resultados e alta eficácia no tratamento ambu-
latorial de covid-19. Com esses resultados é possível que a 
comunidade médica e os gestores de saúde construam pro-
tocolos de tratamento mais eficazes, com resultados cientifi-
camente comprovados, garantindo a segurança dos pacien-
tes e reduzindo os riscos de complicações e efeitos adversos 
de medicamentos comprovadamente ineficazes.

Além de apresentar os bastidores do estudo e sua reper-
cussão no mundo científico, Gilmar Reis presenteou a supe-
rintendência do Complexo HOB, a gerência da UPA Odilon 
Behrens e a gerência de Ensino e Pesquisa do HOB com uma 
réplica do prêmio recebido pelos pesquisadores. “Agradeço 
muito ao Odilon e a todos vocês pela parceria. A parceria 
da pesquisa com o Sistema Único de Saúde é vital porque 
o SUS, de acordo com a nossa lei 8080, é um trinômio en-
tre assistência, prevenção e pesquisa e desenvolvimento em 
ensino. Então, esse trinômio é que gera o cuidado de saúde 
das pessoas. A pesquisa é uma ferramenta superimportante, 
porque através dela vamos identificar os problemas que afli-
gem a nossa comunidade, vamos traçar protocolos de pes-
quisa que abordem esses problemas e vamos achar solu-
ções. Então, isso que é o ideal: abordar os nossos problemas 
e encontrar soluções”, afirmou.

 CIPA dos ACEs e ACSs promove 
a primeira reunião da atual 
gestão

Os representantes da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes se reuniram em julho para a primeira reunião ordiná-
ria, marcada pela apresentação do Plano de Trabalho da Ges-
tão 2022/2023. Entre os pontos abordados pelo Plano, cabe 
destacar a escolha do slogan: “Acidentes, aqui não! Faça a 
prevenção!”, o compromisso da CIPA definidos por meio da 
Missão e da Visão, e o atendimento às atribuições da Nor-
ma Regulamentadora – NR-5. De acordo com o documen-
to, a proposta é estabelecer, por meio de ações estratégicas, 
Áreas de Inspeção da CIPA, atribuindo a cada representan-
te uma área de abrangência para cada Regional. O objetivo 
é facilitar o monitoramento das atividades nos locais onde 
possam surgir condições não conformes e com potencial a 
causar acidentes e incidentes no trabalho.

Também foi definido o cronograma das reuniões ordinárias 
para a Gestão. Algumas ações complementares, em atendi-
mento a obrigatoriedade legal, preconizada na NR-5, já fo-
ram estabelecidas, tais como: início dos trabalhos para a ela-
boração do Mapa de Riscos Ambientais e a SIPAT – Semana 
interna de Prevenção de Acidentes, previstas para os meses 
de novembro/2022 e abril/2023 respectivamente. 

A Comissão informa que o Plano de Trabalho já foi apresen-
tado às respectivas Diretorias da Secretaria Municipal de Saú-
de para análise, sugestões e posterior aprovação.

 Servidor, fique atento no 
período eleitoral! 

Com o início do período eleitoral, a SMSA tem atendido às 
exigências da legislação.  Até a data da eleição, no dia 2 de 
outubro, várias condutas são vedadas aos servidores e de-
mais agentes públicos municipais.

É importante ficar atento para que as manifestações de ca-
ráter pessoal nas redes sociais, como Facebook, Instagram, 
Wathsapp e afins, sejam feitas fora do horário de trabalho. 
Também é vedada a participação em carreatas, atos ou dis-
tribuição e material gráfico durante o expediente.

Todas as orientações estão no Ofício-circular nº2703/2021, da 
Procuradoria-Geral do Município, que está em anexo.

 SMSA promove discussão 
sobre a Monkeypox

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte realizou, 
no dia 3 de agosto, uma videoconferência sobre a doença 
Monkeypox para a rede. 
 
Com o intuito de compartilhar informações mais atualiza-
das aos profissionais de saúde, o evento teve como pauta o 
atual cenário epidemiológico, dados sobre a doença e so-
bre o fluxo assistencial na Rede SUS-BH. 
 
Caso você não tenha assistido à palestra ou queira assistir 
novamente  CLIQUE AQUI  (youtube.com/watch?v=xZ-
Z5h82UvQo) 
Acompanhe também as atualizações sobre a doença que 
estão disponíveis no Portal PBH: 
prefeitura.pbh.gov.br/saude/monkeypox

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 25/8
Referência técnica – TSS ou enfermeiro,  
na DRES Barreiro

Até 26/8

Gerente do Centro de Saúde Pilar

Referência Técnica – farmacêutico,  
na GERVIS – DRES Pampulha

TSS – psicólogo, na GAERE Noroeste

TSS – psicólogo, na GAERE Noroeste

TSS – psicólogo, na Gestao do Trabalho – 
DRES Venda Nova

Até 29/8
Referência técnica – veterinário,  
na GEVIS Norte

Até 30/8 Referência Técnica – médico, na GAERE Norte

 
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

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude
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