Projeto Especial Intersetorial – OPAS/OMS, SMS-BH e UFMG
com a participação do Ministério da Saúde
OBJETIVOS

INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

SUPOSTOS

FIM

Sistema Único de Saúde (SUS) fortalecido em todas as suas esferas, com ênfase na esfera municipal por meio do fortalecimento de
ações intersetoriais e interinstitucionais.

PROPÓSITO

Apoiar estratégias de abordagem a problemas prioritários em saúde no município de Belo Horizonte por meio de ações intersetoriais e
interinstitucionais entre a OPAS/OMS, a Secretaria Municipal da Saúde, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério da
Saúde.

RESULTADO
ESPERADO 1

Conteúdos técnicos e científicos
incorporados e difundidos na
rede de gestão do
conhecimento do Brasil e
aprimoradas as capacidades
locais para análise e gestão em
saúde.

- Produção científica e técnica publicada na
BVS ou disponibilizada na WEB 2.0.
- Pelo menos uma oficina de trabalho com
MOPECE

- Catálogos de publicações,
Revista Médica de Minas
Gerais, relatórios de
departamentos, teses e
dissertações.
- Ferramentas de relatórios
de números de acessos
- Avaliação anual dos
profissionais quanto às
competências necessárias
para o trabalho de indexação
e atualização do portal BVS,
buscando identificar
necessidade de novos
treinamentos.
- Relatórios das reuniões ESF

- Acordo de trabalho
com a equipe da
Biblioteca Baeta
Viana, centro
cooperante da Bireme
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RESULTADO
ESPERADO 2

Laboratórios de toxicologia
ambiental e ocupacional
fortalecidos em sua capacidade
e qualidade para gerar
informações primárias
confiáveis e comparáveis e com
articulação nacional e
internacional

- Diagnóstico das capacidades de 100% dos
laboratórios de toxicologia e saúde
ambiental da região metropolitana de BH
até o fim de 2010.
- 50% dos laboratórios da região
metropolitana de BH com procedimentos de
qualidade acompanhados até o fim de 2010.
- Pelo menos 1 acordo de cooperação
técnica, nacional e/ou internacional, entre
laboratórios estabelecido em 2010

- Relatório de diagnóstico e
base de dados dos
laboratórios
- Informe dos resultados dos
testes de proficiência e
intercomparação
- Documento formal do
acordo implementado

- Compromisso e
interesse dos
laboratórios para
responder as
atividades e trabalhos
propostos.
-Existência de
financiamento
também por parte da
OPAS/OMS e das
contrapartes

RESULTADO
ESPERADO 3

Ações de prevenção da
violência e promoção de cultura
da paz com ênfase na saúde do
homem desenvolvidas

- Pelo menos 1 publicação sobre a saúde do
homem até o fim de 2010.
- Rede de prevenção de violência e
promoção de cultura de paz ampliada em,
pelo menos, 10% novos parceiros até o fim
de 2011.
- Pelo menos 1 parceria nacional e/ou
internacional para o desenvolvimento de
projetos de saúde do homem implementada
até o fim de 2010

- Publicação sobre a saúde do
homem divulgada na web 2.0
- Lista de parceiros da rede
de prevenção de violência e
promoção de cultura de paz e
relatório de atividades
- Documento formal da
parceria implementada

- Disponibilidade dos
atores e instituições
da Rede para
participação neste
Projeto
-Existência de
financiamento pela
OPAS/OMS e outras
contrapartes

Saúde integral do adolescente
promovida no serviço, na
comunidade e na universidade

- Cadastro elaborado das experiências
- Catálogo e site sobre o
identificadas, até dezembro de 2010.
mapeamento das ações
- Participação da UFMG e da SMS de Belo
dirigidas aos adolescentes na
Horizonte em atividades de intercâmbio
cidade
técnico
- Informes de viagens
-Redução da incidência da
- Relatórios das reuniões para
morbimortalidade materna e neonatal, no
sensibilização dos gestores e
universo das adolescentes grávidas
para capacitação dos
- Formação de 200 profissionais vinculados à profissionais envolvido
atenção ao adolescente, capacitando-os
- Programa da capacitação e
para serem multiplicadores de ações
participação dos técnicos
intersetoriais.

RESULTADO
ESPERADO 4

-Compromisso e
vontade política da
UFMG e do município
de Belo Horizonte em
trabalhar o tema.
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RESULTADO
ESPERADO 5

Informações e estudos sobre
saúde urbana divulgados nos
âmbitos nacional e
internacional

- Pelo menos 1 publicação realizada até o
fim de 2010
- Pelo menos 1 acordo internacional em
saúde urbana realizado até o fim de 2010
- Pelo menos 2 ações (mobilização de
recursos) para a realização da Conferencia
Internacional de Saúde Urbana

- Publicação do inquérito
saúde em Beagá divulgada na
web 2.0 e no Observatório de
Saúde Urbana de BH.
- Documento formal de um
acordo internacional de saúde
urbana
- Relatório da Conferencia
Internacional de Saúde
Urbana

- Disponibilidade das
instituições para as
parcerias
- Existência de
financiamento pela
OPAS/OMS e outras
contrapartes

RESULTADOS ESPERADOS

ATIVIDADES

RESULTADO ESPERADO 1

A1.1 Apoiar a indexação e disseminação da produção científica da Faculdade de Medicina da UFMG
por meio da BVS.
A1.2 Aumentar a visibilidade da produção científica da Faculdade de Medicina da UFMG na rede de
GC do Brasil. Difusão dos conceitos de ambientes de colaboração na WEB 2.0.
A1.3 Apoiar a capacitação em epidemiologia (MOPECE) das equipes do PSF para favorecer a gestão
em saúde.
A2.1. Apoiar a elaboração de programas de proficiência e intercomparação entre laboratórios de
saúde ambiental e toxicologia
A2.2 Apoiar a realização de capacitação e intercalibração no tema de laboratórios de saúde
ambiental e toxicologia
A3.1 Apoiar a realização da oficina de trabalho em Belo Horizonte, sobre a violência e a saúde do
homem.
A3.2 Apoiar a realização de Oficina de Trabalho em 2010 sobre o tema promoção de saúde e paz e
prevenção da violência, em Belo Horizonte, com participação de profissionais da América Latina
A3.3 Publicação e divulgação do conhecimento no tema de saúde do homem
A3.4 Apoiar a visita de integrantes do Núcleo de promoção de saúde e paz a uma experiência
exitosa da America Latina

RESULTADO ESPERADO 2

RESULTADO ESPERADO 3
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RESULTADO ESPERADO 4

RESULTADO ESPERADO 5

A4.1 Mapeamento de experiências de atenção aos adolescentes, nos setores da saúde, educação,
trabalho e cultura, geridos pelo poder público e por instituições não governamentais
A4.1.1. Rede de Atenção ao adolescente em conflito com a lei na cidade de BH – MG
A4.1.2. Estudo de casos de sete experiências nas áreas de gravidez na adolescência, saúde na
escola, adolescente em conflito com a lei, adolescente com doença crônica, transtornos
alimentares, violência, saúde mental.
A4.2 Apoiar o intercambio de experiências no nível nacional (Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro) e
internacional (Peru, Equador, Chile), no âmbito da saúde do adolescente.
A4.3. Apoiar serviços diferenciados para adolescentes com ênfase nas seguintes áreas: adolescentes
em conflito com a lei, saúde na escola, gravidez na adolescência, violência, saúde mental,
transtornos alimentares, doenças crônicas.
A4.4. Apoiar a formação e treinamento de recursos humanos na área de adolescência de maneira
integral, abrangendo a graduação, pós-graduação (strictu e lato senso) e educação permanente
para os servidores da rede, de forma presencial e mediada por tecnologia
A4.5 .Apoiar experiências de participação e protagonismo juvenil, com ações de empoderamento,
especialmente de adolescentes mulheres
A5.1 Apoiar a publicação dos resultados da pesquisa Saúde em Beagá: Análise dos fatores
condicionantes da saúde da população por áreas delimitadas e formulação de propostas de
intervenção
A5.2 Apoiar a realização da X Conferência Internacional de Saúde Urbana
A5.3 Apoiar a realização de um acordo com um Centro Cooperante da OMS no tema de saúde
urbana

Belo Horizonte, 23 de março de 2010.

___________________________________
Francisco José Penna
Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG

__________________________________
Marcelo Gouvêa Teixeira
Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte

___________________________________
Diego Victoria
Representante da OPAS/OMS no Brasil
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