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SAMU promove simulação de incêndio

Para qualificar o atendimento de urgência em casos 
de catástrofes com múltiplas vítimas, o SAMU de Belo 
Horizonte participou de uma simulação de incêndio 
no prédio da Associação Médica de Minas Gerais, na 
região central da capital, nesta terça-feira (29/06). A 
ação envolveu mais de cem participantes e teve apoio 
de órgãos, como o Corpo de Bombeiros e BHTrans. O 
objetivo foi agregar experiência para oferecer maior 
qualidade e eficiência no atendimento à população. 

Na simulação, o incêndio teve início em uma fritadeira 
no segundo andar do prédio da Associação Médica. 
Mais de 100 voluntários participaram da ação. Os vo-
luntários, após ter inalado fumaça ou ter sofrido trau-
mas e queimaduras aparentes, foram atendidos no 
local e transportados em macas. Em frente ao prédio, 
após isolamento da área, os feridos recebiam os pro-
cedimentos técnicos baseados em protocolos reais. A 
simulação envolveu 22 profissionais do SAMU e Bom-
beiros e seis ambulâncias das duas instituições.
de fato um protocolo de desastre. 

Segurança do paciente

Para qualificar os serviços prestados aos usuários, a 
Vigilância Sanitária da SMSA promove o 1º Encontro 
sobre Segurança do Paciente. Dividido em seis módu-
los, o encontro aborda os temas: cultura da segurança/ 
núcleo e plano de segurança do paciente/cadastro e 
notificações no sistema/ gestão de risco/ investigação 
de eventos adversos/ plano de ação e os protocolos 
de segurança do Ministério da Saúde. O encontro teve 
início em junho e segue até o segundo semestre . São 
cerca de 250 participantes, divididos em três turmas. 
Os encontros acontecem no auditório da SMSA.

Qualificação das ações de segurança

Regulamentação do horário de 
funcionamento e cumprimento da jornada 
de trabalho dos servidores da SMSA

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), 
de 20/06/18, Portaria Conjunta SMPOG/SMSA, Nº 
001/2018, que regulamenta o horário de funciona-
mento e o cumprimento das jornadas de trabalho 
dos servidores públicos lotados na SMSA, para fins 
de apuração do registro eletrônico de frequência. É 
importante que todos se informem sobre o cumpri-
mento e jornada de trabalho. A Portaria completa está 
disponível no link: http://portal6.pbh.gov.br/dom/ini-
ciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1196159

Serviço de Atenção Domiciliar

As equipes que fazem o Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD) foram ampliadas, nesta gestão, passando de 12 
para 24 equipes e a equipe multiprofissional de aten-
ção de apoio (EMAP) - que contempla nutrição, fonoau-
diologia, terapeuta ocupacional, fisioterapia, assistente 
ocupacional e psicologia - saiu de uma equipe para oito. 
Com esta ampliação, as equipes terão capacidade para 
atender mais de 15 mil pacientes anualmente.
 
O SAD presta assistência em saúde no domicílio para 
pacientes que demandam cuidados de complexidade 
intermediária entre atenção básica, serviços de urgên-
cia e hospitais.  Para ser atendido pelo SAD o paciente 
deve ser encaminhado por hospital, UPA ou Centro de 
Saúde,  preencher critérios clínicos, ser residente da 
capital, ter um cuidador responsável, consentir com 
o tratamento ou ter o consentimento de seu respon-
sável. Maiores informações sobre os critérios para 
atendimento pelo SAD estão no arquivo em anexo.

Medalha da Ordem do Mérito Imperador 
Dom Pedro II

O Gerente do SAMU, Alex 
Sander Sena Péres, recebeu 
na última sexta-feira, 29/06, 
a Medalha da Ordem do 
Mérito Imperador Dom Pe-
dro II, concedida pelo Corpo 
de Bombeiros de Minas Ge-
rais. A medalha homenageia 
personalidades e também 
instituições que, com as ati-

vidades profissionais, contribuíram para o engrande-
cimento do Corpo de Bombeiro Militar. 

Representantes da Guarda Municipal (GM) e profissio-
nais da rede de urgência participaram de um encontro 
na Secretaria Municipal de Saúde, na última semana, 
para trocarem experiência e assim qualificarem mais 
as unidades de saúde em relação a segurança. Relatos 
sobre como foi realizado o trabalho da GM no Hos-
pital Odilon Behrens foram apresentados. Também 
foi apresentado  medidas de como prevenir violência 
para os profissionais da saúde e ações que facilitam 
a convivência entre os trabalhadores. Participaram 
gerentes das nove Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs). “Foi um encontro muito produtivo de diferen-
tes saberes entre esses profissionais. Assim podemos 
ampliar a capacidade de oferecer assistência com 
mais segurança e efetividade ao SUS-BH”, gerente de 
urgência e emergência, Susana Rates.


