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Centros de Saúde abrem aos sábados
para atendimento de dengue

A SMSA não tem medido esforços para atender à população que
vem sofrendo com os sintomas da dengue. O Plano de Contingência para desastres decorrentes da infestação por Aedes aegypti está sendo executado conforme situação epidemiológica da
capital. Uma das estratégias tem sido a abertura de centros de
saúde aos sábados para atender exclusivamente casos suspeitos
de dengue. Neste sábado, 20/4, quatro unidades serão abertas e
funcionarão das 8h às 17h: Centro de Saúde São Paulo, na Regional Nordeste, Santa Terezinha, na Pampulha, o Tirol, no Barreiro,
e o Andradas, em Venda Nova. O objetivo é facilitar o acesso à
assistência em áreas de maior incidência da doença e reduzir a
demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
No último sábado, 13/4, foram abertos três centros de saúde. As
unidades Alcides Lins, Santa Terezinha e Tirol atenderam cerca de
257 pessoas, sendo o Tirol o mais movimentado, com 92 atendimentos. A gerente de cozinha, Maria Dalva Costa, 59 anos, levou
a mãe, a aposentada Gervina Costa, de 81 anos, com sintomas de
dengue até a unidade Santa Terezinha. “Fomos primeiro na UPA
e lá estava lotada e nos encaminharam para cá. O atendimento
está excelente desde o início, muito ágil. Estão cuidando dela com
muito carinho”, contou. Os casos de maior gravidade foram encaminhados para as UPAs das mesmas regionais.
Amanhã, 18/4, os 152 centros de saúde funcionarão para atendimento geral da população, inclusive com a aplicação de vacinas.
Força Tarefa
Para enfrentar o aumento de casos de dengue, a SMSA está atuando em várias frentes. Além da abertura de 12 leitos pediátricos, de
retaguarda, no Hospital Metropolitano Odilon Behrens, as UPAs
do Barreiro e Nordeste já contam com contratações adicionais de
enfermagem na classificação de risco. Também houve reforço de
macas, cadeiras e suportes para soro. Insumos e medicamentos
tiveram os estoques ampliados, além de aumento na capacidade
de realização de exames.
Para reforçar o atendimento, também está sendo realizado um
chamamento público para contratação imediata de 225 profissionais da área da saúde, sendo 105 médicos, destes, 18 pediatras e
20 clínicos para as UPAs.

Segurança do paciente em foco

Diminuir os eventos adversos que podem causar danos à saúde
do paciente. Este foi um dos objetivos da Oficina de Segurança
do Paciente, na sexta, 12/4. A capacitação, realizada no auditório
da PUC Minas, contou com a participação de 40 pessoas, entre
servidores da Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Regulação, Urgência e Emergência, Atenção Primária, Farmácia, Grupo de Inovação em Saúde, além de representantes de hospitais públicos e
privados de Belo Horizonte.
A oficina foi ministrada pelos médicos, Gonzalo Vecina Neto e
Adélia Marçal, ambos conhecidos internacionalmente pelos trabalhos nesta área. De acordo com eles, a segurança do paciente é
um problema grave de saúde pública. Os danos causados durante
a assistência têm implicações significativas na mortalidade e na
qualidade de vida do paciente. “A falta de segurança na assistência à saúde pode ser considerada uma patologia. Temos que
aprender a trabalhar com segurança e, com isso, diminuirmos o
impacto dos erros médicos”, afirmou Gonzalo.
Os consultores avaliaram o trabalho realizado pela Vigilância Sanitária para a segurança do paciente nos serviços e hospitais da
cidade. Os participantes foram divididos em grupos para discutir o
papel da Vigilância na redução de danos evitáveis. Durante o encontro foram propostas também ações para o aprimoramento da
Vigilância. “É um passo à frente e muito importante para o sistema
municipal de saúde no sentido de promover um planejamento integrado com as diferentes áreas da SMSA e, principalmente, com
os prestadores de serviço de saúde no município. É preciso introjetar a cultura da segurança do paciente como prioridade em cada
um dos nossos serviços e das instituições”, afirmou o subsecretário
de promoção e vigilância à saúde, Fabiano Pimenta.

Contrato de reconstrução dos 40
Centros de Saúde é detalhado ao
Conselho Municipal de Saúde

A reconstrução dos 40 centros de saúde e a prestação de serviços não assistenciais por 20 anos, por meio de PPP, foi um
dos temas tratados na 271ª Plenária do CMSBH, realizada na
última quinta, 11/4, no auditório da secretaria. A subsecretária de atenção à saúde, Taciana Malheiros, e a consultora do
Grupo de Inovação em Saúde (GIS), Jomara Alves, participaram
da reunião. A plenária contou com a presença de cerca de 200
pessoas, entre conselheiros e representantes de usuários, gestores e trabalhadores.
A consultora Jomara Alves fez um balanço de todas as obras realizadas na saúde desde 2017 e apresentou o planejamento de novas
intervenções até 2022, como reformas dos Cersam´s, UPAs e outras unidades. Ela falou ainda sobre a captação de recursos e ampliação de receitas para os próximos anos. Além dos investimentos
em PPPs, Jomara mostrou que novos aportes estão sendo adquiridos por meio de emendas parlamentares, Ministério da Saúde e
com organismos internacionais, como o BID e o CAF.
Durante a reunião, os conselheiros questionaram a situação
das UPAs e dos centros de saúde. De acordo com a subsecretária, Taciana, entre março e abril houve um aumento de aproximadamente 40% no número de atendimentos, e 25% são
de pessoas de outros municípios. Ela contou que além dos casos de dengue, a grande procura tem sido motivada também
por problemas respiratórias. “Já acionamos o nosso plano de
contingenciamento e estamos trabalhando para mudar esse
quadro. Foi determinado um reabastecimento imediato de insumos e medicamentos nas UPAs, estamos contratando, em caráter de urgência, profissionais da saúde, sendo a maioria médicos. Além disso, fizemos uma força-tarefa para conseguir mais
macas, mais cadeiras de hidratação. Outra medida é a abertura
de alguns centros de saúde aos sábados. Tudo isso para dar conta da complexidade desse momento”, detalhou Taciana.
A SMSA vai encaminhar ao Conselho os documentos relacionados à PPP para que sejam analisados nas reuniões da Câmara Técnica do Conselho.

Lian Gong do Centro de Saúde
São Francisco comemora 10 anos

Buscar o alívio para as dores do corpo e melhorar a qualidade do
sono, da mobilidade, conquistar mais disposição e flexibilidade
para as tarefas diárias. Esses são alguns dos benefícios obtidos
por quem se dedica ao Lian Gong. Na terça, 16/4, os praticantes
do Centro de Saúde São Francisco, na Regional Pampulha, comemoraram os 10 anos do Lian Gong na unidade. A instrutora,
Silvana Silveira, que está à frente do grupo desde a implantação,
preparou uma aula especial que reuniu cerca de 40 pessoas no
salão do centro de saúde. “É uma honra e um privilégio poder
trabalhar com esse grupo. É surpreendente ver a superação
das pessoas a partir do contato com o Lian Gong”, comemorou.
Os alunos mais assíduos foram homenageados pela instrutora.
Eles receberam medalhas como forma de reconhecimento pela
dedicação à atividade. Dona Leonete, de 89 anos, foi uma das
agraciadas. Ela foi uma das primeiras alunas da turma. “As pessoas ficam admiradas com a minha vitalidade. Viajo sozinha para
todos os lugares e estou sempre de bem com a vida. Tudo isso
graças ao Lian Gong”, contou.

A partir do dia 22/4, estarão abertas as inscrições para
seleção de vaga para gerente do Centro de Referência de Saúde
Mental - Nordeste. Os interessados têm até o dia 26/4 para levar
a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e
das 13h às 17h.
O edital com todas as informações está disponível AQUI!
A servidora Carolina Campos Borges de Medeiros Cunha,
BM:102464-5, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência
do Centro de Saúde Santa Amélia.
A servidora Janaína Lamounier Malaquias Campos,
BM:97964-7, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência
do Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima.

DIEP em campo

Diálogo e esclarecimento para promover o alinhamento
das diretrizes de recursos humanos. Com esses norteadores, a equipe da diretoria estratégica de pessoas tem
desenvolvido o projeto “DIEP em Campo – Mais DIEP,
Menos Dúvidas” nas regionais.
Os encontros têm como público-alvo os gerentes e gerentes adjuntos de unidades de saúde, bem como um
representante ou referência técnica de cada unidade para
alcançar o maior número possível de multiplicadores. As
regionais Oeste, Leste e Nordeste, já receberam a equipe.
“O encontro é muito rico pois aproxima o nível central da
realidade vivenciada na ponta. É um momento de alinhamento de regras, procedimentos e fluxos de trabalho que
impactam diretamente no dia a dia das unidades de saúde.
É uma oportunidade especialmente importante por propiciar o diálogo, o esclarecimento de dúvidas e até mesmo
a escuta ativa dos problemas que afligem os gerentes na
ponta para que possamos refletir sobre ações de enfrentamento” disse a diretora da DIEP, Nathalia Barbosa.
Até o fim de maio a 1ª rodada dos encontros será concluída. No 2º semestre as regionais serão revisitadas pela
equipe da DIEP.

Trabalho intersetorial promove ações de
combate ao Aedes aegypti nas Regionais

As ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se intensificam a
cada dia.
Veja, em anexo, como tem sido o trabalho nas Regionais
Noroeste, Norte e Centro-Sul.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
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