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SMSA apoia resgate de vítimas do
rompimento da barragem em Brumadinho

As equipes do SAMU auxiliam no socorro às ví�mas
da tragédia em Brumadinho, desde a úl�ma sexta-feira,
25/1, quando a barragem de rejeitos de minério da Vale se
rompeu provocando uma das piores tragédias humanas e
ambientais do país. Cerca de 50 proﬁssionais, entre médicos
e enfermeiros, já es�veram na área para apoiar nas buscas.
Nesta semana, sete proﬁssionais da SMSA, sendo quatro médicos legistas do Hospital Metropolitano Odilon
Behrens, um médico legista da URS Campos Sales, um
técnico de necropsia do Cersam AD Pampulha e um
técnico de enfermagem do SAMU, foram cedidos por
tempo integral, durante 30 dias, para dar apoio no IML.
A coordenação de saúde mental está prestando todo o suporte e retaguarda aos familiares das ví�mas e às equipes
lotadas no IML. O Cersam Barreiro é a referência para o
atendimento.

Foi solicitado, pela Secretaria Estadual de Saúde, o
apoio das Prá�cas Integra�vas e Complementares em
Saúde (PICS / PRHOAMA).
No dia do acidente, foi acionado o Plano de Catástrofes,
envolvendo toda a rede de Urgência e Emergência. O
HMOB preparou o pronto socorro da unidade, nas áreas da recepção, corredores, alas de observação e triagem dos pacientes, para receber as ví�mas.
Um Posto Médico Avançado foi montado nas proximidades do acidente para agilizar os cuidados e o socorro
até o ﬁm da noite de sexta.
Ainda hoje, a SMSA conta com uma equipe do SAMU,
composta por médico e enfermeiro, para tripular as
aeronaves e mantém a rede de Urgência e Emergência
em alerta. Além disso, permanece o apoio à estrutura
montada para suporte mul�proﬁssional que está sendo fornecida aos familiares das ví�mas que procuram
informações no IML.

SMSA realiza mutirão para orientação
e diagnóstico de hanseníase

Um mu�rão dermatológico, para iden�ﬁcação de possíveis casos de hanseníase, foi realizado na quarta-feira,
30/1, no Centro de Saúde Barreiro de Cima, na Regional Barreiro. O obje�vo foi alertar a população sobre
os sinais e sintomas da doença e incen�var a procura
pelos serviços de saúde. Em tratamento de pele, devido
a manchas há mais de dez anos, a dona de casa, Francisca Vanesca Maciel, 36 anos, notou também manchas
vermelhas nas mãos e pernas. Depois da consulta, ela
ﬁcou aliviada e sa�sfeita com o atendimento “As manchas me preocupavam, ﬁz os testes e não é hanseníase.
Agora sei mais sobre a doença e posso fazer o tratamento adequado”.
Na sala de espera da unidade também houve panﬂetagem,
vídeo educa�vo, palestra e dinâmica sobre a hanseníase.
A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica,
causada pelo Mycobacterium leprae, é potencialmente incapacitante se não diagnos�cada precocemente.
Ela acomete principalmente pele e nervos periféricos,
mas pode comprometer outros órgãos, principalmente
quando em estágios mais avançados. Pode causar esterilidade, cegueira, deformidades ósseas e ar�culares e
até mesmo o óbito, em alguns casos. Os primeiros sinais
e sintomas da hanseníase podem ser manchas, sensação
de formigamento, ou apenas áreas da pele dormentes.
As pessoas que precisaram de acompanhamento para
outras situações dermatológicas �veram acesso aos especialistas do Centro de Especialidades Médicas do Barreiro, que
também par�ciparam da ação com maior disponibilidade de
agenda. Casos suspeitos ou conﬁrmados de hanseníase serão
acompanhados pelas equipes dos Centros de Saúde da sua
área de abrangência ou pelo Hospital Eduardo de Menezes.
Em 2018 foram no�ﬁcados 50 casos novos de hanseníase em moradores de Belo Horizonte. Embora o mu�rão tenha sido realizado no Centro de Saúde Barreiro
de Cima Barreiro, moradores de outras unidades da região puderam par�cipar. A dona de casa, Maria Ângela
de Azevedo, 52 anos, veio através de um convite feito
pela instrutora de Lian Gong do Centro de Saúde Milionários. Percebendo que �nha manchas na pele e verrugas resolveu procurar os proﬁssionais. “Eu vim para
aproveitar o atendimento com o dermatologista e �rar
dúvidas. Muito boa essa oportunidade”.
Ainda para reforçar o alerta sobre a doença, foram realizadas panﬂetagens nas salas de espera dos centros de
saúde nas regionais Oeste, Leste, Noroeste, Nordeste e
Norte. No próximo mês, Venda Nova realizará uma ação
educa�va sobre a hanseníase nas escolares do distrito.
Veja, em anexo, fotos das ações em algumas regionais.

Gestão do trabalho da SMSA é referência
para a Prefeitura de Contagem

O modelo de gestão de pessoas da SMSA despertou
o interesse da Prefeitura Municipal de Contagem. Na
úl�ma quarta-feira, 23/1, representantes da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde da cidade vizinha se reuniram com a
diretora da DIEP, Nathália Barbosa, e com a gerente da
GGTRA, Cris�ane Fonseca, para conhecer um pouco
mais a estrutura hierárquica, regras para transferências, processos de contratações temporárias, processos sele�vos entre outros temas. Entre as inovações
discu�das, foi apresentado o novo processo de contratação temporária da SMSA, em que a solicitação já
está sendo feita eletronicamente, via SIGESP. Desde o
ﬁm de 2018, os gestores podem solicitar um novo contrato administra�vo acessando o Portal de Informações
e Serviços, sem a necessidade de documentos �sicos.
A unidade interessada acompanha o processo online.
Isso tem garan�do mais transparência e agilidade ao
trabalho. Outros destaques para a Prefeitura de Contagem foram o Banco de Currículos Eletrônico e a previsão de processo sele�vo para ocupação de cargos de
gerente e gerente adjunto de unidades de saúde.

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.
Até 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 Administra�vo Centro-Sul – Avenida Augusto de Lima, 30 – 14º andar, das 9h às 17h.
A Gerência de Controle e Avaliação (Gecav), em parceria com a GGTRA, realizará seleção interna de proﬁssionais para atuarem na Supervisão Hospitalar. O
processo sele�vo é aberto a médicos e médicos cardiologistas efe�vos ou municipalizados da SMSA, exceto
aos que atuam como generalistas no PSF. Também não
se estende aos proﬁssionais concursados do HMOB.
São 6 vagas e carga horária de 20 horas. Até o dia 15/2,
os interessados deverão levar a documentação ao Núcleo de Acompanhamento Sócio-Funcional, 7º andar,
Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI

CIPA da Arte Brilho no nível central
define plano de trabalho

Foi realizada a primeira reunião da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Arte Brilho Mul�serviços do Nível Central, na úl�ma sexta-feira, 25/01.
No encontro foi deﬁnido o plano de trabalho que será
realizado durante todo o ano e também apresentadas
questões relacionadas à prevenção de acidente que serão incluídas no “Programa de Prevenção a Riscos Ambientais” (PPRA), elaborado pela empresa, por meio do
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho – SESMT.
O PPRA é um conjunto de ações que visa à preservação
da saúde e da integridade e segurança dos trabalhadores, por meio da antecipação, e consequente controle
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
venham a exis�r no ambiente de trabalho. A previsão é
que o PPRA seja apresentado na próxima reunião ordinária da CIPA, marcada para o ﬁnal de fevereiro.
A CIPA é formada por 14 funcionários, sendo sete representantes indicados pela Arte Brilho e sete representantes dos trabalhadores eleitos pelos colaboradores da empresa. A comissão atua na prevenção de
acidentes e doenças no trabalho, e na promoção da
saúde dos trabalhadores.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

