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Alergia alimentar infantil tem atendimento
especializado no SUS/BH

A hipersensibilidade alimentar é mais covmum na
infância e acomete de 5 a 10% das crianças com até
dois anos de idade. Entre os vários tipos existentes,
a alergia à proteína do leite de vaca é a mais comum
nessa faixa etária. Para ajudar no diagnóstico, acompanhamento e tratamento da doença, a SMSA conta
com um ambulatório especializado para crianças com
alergia alimentar. O encaminhamento dos pacientes é
feito pelos médicos dos centros de saúde por meio de
agendamento direto na unidade por contato telefônico.
O serviço é oferecido na URS Saudade, na Regional
Leste, e conta com uma equipe multiprofissional, composta por médicos (pediatra, alergologistas e gastroenterologista), nutricionistas, enfermeiras, assistente
social, farmacêutica e equipe administrativa. Juntos,
esses profissionais atuam na avaliação de cada caso e
trabalham em parceria com a família para proporcionar qualidade de vida a essas crianças.
A alergia alimentar se manifesta de duas formas principais: alterações na pele ou no intestino. “As chamadas urticárias deixam a pele empolada e avermelhada,
coçam e aparecem logo após o contato, na região da
boca ou no corpo, nas primeiras duas horas. A alergia
pode causar também cólicas, vômitos, diarreia e às vezes sangue nas fezes. Esse tipo de reação pode causar
desidratação”, explica a médica alergologista, pediatra
e pneumologista infantil, Marisa Lages Ribeiro.
Nos últimos dois anos, cerca de 700 crianças passaram pelo ambulatório. O atendimento é feito às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, no período da
manhã. Por semana, são realizados, em média, 10
testes de provocação para o diagnóstico e cerca de
30 consultas ambulatoriais.

SMSA promove ação para alertar
sobre a hanseníase
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A Secretaria Municipal de Saúde realizará um mutirão
dermatológico para identificação de possíveis casos de
hanseníase na próxima quarta, 30/1. O objetivo é alertar
a população sobre os sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelos serviços de saúde. O mutirão será
realizado das 8h às 16h, no Centro de Saúde Barreiro de
Cima, em parceria com a dermatologia do CEM Barreiro.
Durante todo o mês de janeiro, Agentes Comunitários
de Saúde mobilizaram a população que tivesse manchas ou lesões na pele a participar do mutirão ou procurar uma unidade de saúde. Em 2018 foram notificados 40 casos novos da doença em residentes de Belo
Horizonte. Embora o mutirão seja realizado no Barreiro, moradores de outras regiões podem participar.

20/01 - DIA DO FARMACÊUTICO

Você sabia que a SMSA conta com cerca de 150 farmacêuticos distribuídos em 183 farmácias? No início
dos trabalhos de promoção do acesso e uso racional
do medicamento, a Assistência Farmacêutica contava
com o trabalho de apenas uma funcionária: Vicencina Costa Val. Em 1984, foi aprovada a estruturação do
serviço, conforme os princípios do SUS de regionalização e descentralização. Para este processo, foi contratada uma nova farmacêutica, Maria Carmen Faleiro.
Até hoje, Maria Carmem integra o quadro de funcionários da secretaria como gerente da Farmácia Regional Oeste. Na pessoa dela, cumprimentamos a todos
os farmacêuticos da rede SUS/BH pelo dia 20/01.

O cuidado em saúde mental

Por Camila Alvarenga
Referência Técnica / Coordenação de Saúde Mental SMSA.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a saúde mental é uma parte integrante do ser
humano, que depende do bem-estar físico e social
do indivíduo. Assim, a saúde mental é mais do que
a ausência de transtornos mentais ou deficiências,
sendo determinada por fatores socioeconômicos,
biológicos e ambientais.
Trata-se de um estado de bem-estar no qual um
indivíduo realiza suas próprias habilidades, tem o
poder de lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e ser capaz de fazer contribuições à sua comunidade.
Saúde mental e bem-estar são fundamentais para
nossa capacidade coletiva e individual, como seres
humanos, para pensar, nos emocionar, interagir uns
com os outros e aproveitar a vida.
A promoção da saúde mental envolve ações que permitam às pessoas adotar e manter estilos de vida saudáveis. Envolve iniciativas para criar condições de vida
e ambientes que apoiem a saúde mental e permitam
às pessoas adotar e manter estilos de vida saudáveis,
e devem se direcionar às pessoas em todas as fases e
momentos da vida.

Campanha Janeiro Branco
movimenta servidores

Os servidores da Coordenadoria de Administração
Leste participaram da campanha Janeiro Branco, dedicada aos cuidados com a saúde mental. O encontro
“Mira Certa” foi promovido pelo Movimenta PBH, na
terça-feira, 15/01, no auditório da unidade.
Os funcionários foram desafiados a acertar um alvo
com arco e flecha e a responder perguntas sobre o
tema. A ação abordou estratégias para equilibrar a
saúde emocional, como explicou a enfermeira do Trabalho, Analúcia Lisboa. “É uma brincadeira, como se o
alvo fosse o nosso equilíbrio emocional, então permite aos servidores exercitar o foco, a concentração e a
força, para atingir a pontuação”.
Diante dos resultados do jogo de cada participante, os
servidores compartilharam suas dificuldades, estresse
e situações que estão afetando o desempenho emocional e a saúde mental de cada um. As narrativas trataram da falta de paciência no trânsito, convivência com
pessoas difíceis, excesso de autocobrança, vizinho encrenqueiro, entre outros aborrecimentos do cotidiano.
Para o médico Francisco Batista, da Diretoria de Saúde
da Coordenadoria de Administração Leste, as pessoas
só devem dispensar energia com as coisas boas, que fazem bem. “O importante é, mesmo estando certo, não
alterar o tom de voz com alguém que grite com você.
No trânsito, dê um aperto de mão e peça desculpas,
sorria e assim você evita um desgaste emocional antes
de chegar ao trabalho. Se o seu vizinho é implicante,
briguento, procure ser amigo dele”, sugeriu o médico.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente do Centro de Referência em Saúde Mental
– Cersam - Barreiro. Até 1/2, os interessados deverão
comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h
às 12h, e das 13h às 17h.
De 28/1 a 01/2 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga de gerente para a Gerência de Assistência
Epidemiologia e Regulação – GAERE- Centro-Sul. Os interessados deverão comparecer à Assessoria de Gestão
de Pessoas e Apoio Administrativo Centro-Sul – Avenida Augusto de Lima, 30 – 14º andar, das 9h às 17h.
Os editais com todas as informações estão
disponíveis AQUI.
A servidora Mayra Marques, BM 104805-6, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de
Saúde Cícero Idelfonso.
		
O servidor Diego Oliveira da Silva, BM 103.594-9,
foi selecionado em 1º lugar para assumir a gerência do
Centro de Saúde Cafezal.
O servidor William Macedo Silva, BM 104920-6,
foi aprovado em 1º lugar para assumir a gerência do
Centro de Saúde Campo Alegre. Para reserva técnica,
foi aprovada a servidora Fabíola Carvalhaes Moreira
Fagundes, BM 97388-6.
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