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Times de peso contra a dengue

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

UPAs ganham novo sistema de oxigênio

Reunião estratégica discute ações do PSE

Para ampliar o atendimento e melhorar a assistência à população, 
a SMSA abriu na segunda-feira, 22/4, uma Unidade de Reposição 
Volêmica na UPA Centro-Sul. O local, que conta com 25 leitos e 
equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 4 técnicos de en-
fermagem, atende exclusivamente pacientes que precisam receber 
hidratação por soro. O serviço funciona durante 24 horas e tem re-
cebido somente os pacientes encaminhados pelas outras unidades. 
O obje� vo é aliviar as vagas nas UPAs, aumentando a chance de ro-
ta� vidade para entrada de novos pacientes.  Esta inicia� va faz parte 
das ações previstas no Plano de Con� ngência em relação às doenças 
causada por Aedes aegyp� , que prevê a a� vação progressiva de servi-
ços de saúde conforme demanda da população. Houve ainda reforço 
de enfermeiros nas unidades, insumos e capacidade de exames.

Foram abertos também 12 leitos pediátricos no Hospital Metro-
politano Odilon Behrens. Já no Hospital do Barreiro, foram des� -
nados 40 leitos clinicos para internação de pacientes com dengue.

Centros de Saúde

Pelo segundo sábado seguido, a SMSA abriu Centros de Saúde 
para atender a pacientes com sintomas da dengue e problemas 
respiratórios. O obje� vo é ampliar o acesso para a população e 
desafogar as UPAs. Desta vez, quatro unidades funcionaram das 
8h às 17h: Centros de Saúde São Paulo, na Regional Nordeste, An-
dradas, em Venda Nova, Tirol, no Barreiro, e Santa Terezinha, na 
Pampulha. Ao todo foram atendidas 390 pessoas. Só no Tirol foram 
125 atendimentos. Michele Caroline de Jesus procurou atendimen-
to no Centro de Saúde Andradas, após ter sido atendida na UPA 
Venda Nova. “Vim ser reavaliada. Aqui está muito mais tranquilo, o 
atendimento é mais rápido e está muito mais calmo do que na UPA. 
Foi muito bom abrirem a unidade no sábado”, explicou.

Na quinta, 18/4, os 152 centros de saúde de Belo Horizonte 
funcionaram normalmente das 7h às 18h. Foram realizados 
12.156 atendimentos.

Contratações

Entre os dias 11 e 23/4 foram contratados 118 profi ssionais, sendo 
62 médicos. Foram ofertadas 225 vagas para diversas áreas da saú-
de por meio de chamamento público.

Os diretores da Saúde e Educação do Nível Regional e 
Municipal se reuniram na terça, 16/4, na SMSA, para uma 
discussão conjunta das diretrizes e ações para 2019/2020 
do Programa Saúde na Escola (PSE).  Foram deba� das as 
12 ações da portaria interministerial do PSE, com acrésci-
mo de mais uma ação de prevenção do autoextermínio e 
automu� lação. As ações são realizadas em todas as escolas 
de educação infan� l, ensino fundamental, creches conve-
niadas e escolas de ensino especial da rede municipal. As 
ações serão executadas pelas 21 equipes volantes do PSE, 
presentes nas nove regionais, equipes de saúde da família, 
equipes de saúde bucal e equipes de apoio. 

O PSE tem contribuído para o fortalecimento de ações na 
perspec� va do desenvolvimento integral e proporciona à 
comunidade escolar a par� cipação em programas e pro-
jetos que ar� culem saúde, educação e outras redes so-
ciais. O obje� vo é o enfrentamento das vulnerabilidades 
que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos estudantes brasileiros.

Grupo de Idosos recebe orientações 
sobre saúde bucal no Centro 
de Saúde Aarão Reis

Ações contra a dengue 
movimentam as Regionais

O fornecimento de oxi-
gênio nas UPAs de Belo 
Horizonte passou por um 
processo de moderniza-
ção. Nas unidades Norte, 
Barreiro, Leste, Oeste e 
Pampulha, as centrais de 
abastecimento com cilin-
dros foram subs� tuídas 
por tanques com capaci-
dade para até 1.600 m³ 
de oxigênio. Com isso, 
não há mais necessidade 
de troca em caso de esva-
ziamento do cilindro. Cada 
UPA � nha, em média, 18 bo� jões que eram subs� tuídos cerca 
de nove vezes por dia. Com a mudança, o acompanhamento 
dos tanques passou a ser automa� zado.

A implantação dos tanques de oxigênio foi, além de tudo, uma 
medida de efi ciência dos gastos públicos. De acordo com o úl-
� mo contrato, o m³ de oxigênio custava cerca de R$6.  Com a 
implantação dos tanques, o valor do m³ caiu para R$1,98. A 
economia vai chegar a R$723 mil por ano. “Ações como esta 
qualifi cam a assistência à saúde, melhora a condição de tra-
balho dos nossos profi ssionais e ainda demonstra responsa-
bilidade e qualidade com gastos públicos. A economia gerada 
com essa troca propicia à PBH e à SMSA reverter recursos em 
mais inves� mentos para a saúde”, disse a subsecretária de or-
çamento, gestão e fi nanças, Fernanda Girão.

Toda infraestrutura necessária para implantação dos tanques 
está incluída na prestação de serviços da empresa contratada. 
As UPAs Venda Nova, Nordeste, Noroeste e Centro-Sul já u� li-
zam os tanques de oxigênio.

Independentemente da idade, você pode ter dentes e gengivas 
saudáveis sempre. Pensando assim, a equipe de saúde bucal do 
Centro de Saúde Aarão Reis, na Regional Norte, realizou um en-
contro com o grupo de idosos da unidade. Foram cerca de 15 
par� cipantes a par� r de 60 anos. De forma lúdica e com muita 
interação, a den� sta, Sônia Rodrigues, e a auxiliar, Andreia dos 
Santos, promoveram ações de saúde bucal, orientando sobre os 
principais cuidados para manter uma boca saudável. Por meio 
de brincadeiras, como “batata quente”, uma escova gigante era 
repassada entre os par� cipantes até a música parar. Quem es-
� vesse com a escova, sorteava uma pergunta sobre o tema e 
respondia se era mito ou verdade. O grupo se diver� u muito e, 
certamente, aprendeu que o tempo passa, mas o cuidado com a 
saúde bucal fi ca para toda vida. “Em qualquer época devemos ter 
cuidados essenciais, como, por exemplo, realizar consultas peri-
ódicas, usar fi o dental, escovar os dentes com creme dental com 
fl úor, em especial antes de dormir, pois durante esse período há 
a diminuição da produção da saliva, afetando o ph da boca, pro-
piciando o aumento da incidência de lesões cariosas”, explicou a 
coordenadora técnica de saúde bucal, Camila Mundim Palhares.

O combate ao mosquito con� nua sendo feito pelos agen-
tes de zoonoses nos nove distritos de Belo Horizonte. 
Além de vistorias dos pontos estratégicos, aplicação de 
UBV e monitoramento de ovitrampa, as ações interseto-
riais são outra tá� ca para vencer a dengue.

Veja, em anexo, como tem sido a batalha contra o Aedes 
nas regionais.

SMSA reforça assistência para 
pacientes com sintomas da dengue

APS realiza Consulta Pública sobre 
o Manual do ACS e o Protocolo de 
Demanda Espontânea

Para ampliar a discussão e reunir informações para aprimorar o 
conteúdo dos temas, a SMSA, por meio da Diretoria de Assistência 
à Saúde e da Gerência de Atenção Primária a Saúde, apresenta 
para Consulta Pública à Rede SUS-BH, a proposta do Manual do 
ACS e do Protocolo de Demanda Espontânea na APS. Os docu-
mentos foram construídos de forma cole� va e par� cipa� va, envol-
vendo profi ssionais do nível central, local e das regionais. Agora, 
eles estão disponíveis para par� cipação dos demais profi ssionais.

1. Manual do Agente Comunitário de Saúde da Atenção Pri-
mária à Saúde de Belo Horizonte (consulta até 06/05/2019)

Apresenta diretrizes para nortear a prá� ca profi ssional do ACS 
(Agente Comunitário de Saúde) na busca pela melhoria con� -
nua na qualidade do cuidado ofertado. 

2. Protocolo de Demanda Espontânea na  Atenção Primária à 
Saúde em Belo Horizonte – Avaliação de Risco das Condições 
mais Prevalentes (consulta até 12/05/2019)

Apresenta fl uxogramas que auxiliam na avaliação de risco de 
usuários de diferentes faixas etárias, com as queixas mais pre-
valentes na APS do SUS-BH. Além disso, vai auxiliar na priori-
zação de usuários com maior risco clínico, tem o obje� vo de 
respaldar a atuação do enfermeiro em relação às condutas a 
serem adotadas em diferentes situações clínicas.

Par� cipe e faça suas contribuições! Os materiais estão dispo-
níveis para consulta pública no site da PBH: prefeitura.pbh.
gov.br/saude/informacoes/biblioteca/consulta-publica

       Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Referência de Saúde Mental - Nor-
deste. 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 no 
endereço: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
gestao-de-pessoas

A mensagem é clara: Não deixe a dengue crescer! Desde 
o início do Campeonato Mineiro, a SMSA conta com o 
apoio dos três grandes clubes da cidade no combate à 
dengue. Os mascotes do Atlé� co, Galo Doido, do Amé-
rica, Coelhão, e do Cruzeiro, Raposão, deram o recado. 
As ações publicitárias foram divulgadas em rádios, tv´s, 
redes sociais e nas traseiras dos ônibus da capital. Os per-
sonagens orientaram a população a manter as calhas lim-
pas, caixas d’água tampadas, garrafas viradas com a boca 
para baixo e pra� nhos de vasos de planta sempre cheios 
de areia para evitar a água parada. Na fi nal do campeo-
nato, no sábado, 20/4, um vídeo com orientações sobre 
como eliminar os focos do mosquito e os problemas cau-
sados pela dengue foi veiculado no telão antes do início 
da par� da e no intervalo do jogo.


