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Combate à dengue ganha reforço com a
chegada de militares do Exército

Para que os profissionais de saúde possam se dedicar à assistência
aos pacientes com dengue, a SMSA conquistou um novo aliado.
Na última terça-feira, 6/5, 54 militares do Exército começaram a
exercer funções administrativas nas UPAs, nas tendas montadas
nas regiões Pampulha, Oeste, Barreiro, Leste, Nordeste e Norte,
nas nove diretorias regionais de saúde e nos Centros de Atendimento à Dengue (CADs).
A função dos agentes é realizar cadastros, preenchimento de
fichas e orientar a população quanto ao fluxo do atendimento.
“Com essa medida nossos profissionais podem se dedicar á assistência. A Prefeitura aglutina forças com vários setores da sociedade, além de voltar todo seu esforço para ampliar e garantir o bom
atendimento. Contamos com o esforço da população para derrotar o mosquito da dengue”, convocou Jackson Machado Pinto.
A parceria está firmada até o próximo dia 21/5 e, se necessário,
o prazo pode ser estendido. “O exército tem a missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais,
garantir a ordem e cooperar com a defesa civil e outros órgãos. A
medida que o executivo, através da Prefeitura, solicitou o apoio
do Exército, foi prontamente atendido”, afirmou o chefe da comunicação social da 4ª Região, major Aristóteles Júnior.
As ações executadas estão previstas no Plano de Contingência,
que tem sido ativado conforme demanda da população, de forma
contínua contando com a participação de toda a sociedade. “Nós
estamos trabalhando durante todo esse momento para buscar a
redução do tempo de espera nas UPAs, Centros de Saúde e nos
CADs. Com isso, vamos garantir a qualidade assistencial e uma resolutividade para as pessoas que nos procuram”, disse a subsecretária de atenção à saúde, Taciana Malheiros.
No sábado, 4/5, os 152 centros de saúde foram abertos das 8h
às 17h para o dia D de Vacinação contra a gripe. Seis unidades
atenderam também pacientes com sintomas de dengue: Santa Terezinha, na Pampulha, São Bernardo, na Norte, Pompeia, na Leste,
Betânia, na Oeste, Carlos Prates, na Noroeste, e Carlos Chagas, na
Centro-Sul, atenderam cerca de 380 pessoas.
No sábado e no domingo, os CADs Barreiro, Venda Nova e Nordeste atenderam 900 pessoas.

BH tem o Dia D de
vacinação contra gripe

Os 152 Centros de Saúde de Belo Horizonte ficaram abertos
no sábado, 4/5, para vacinação contra a gripe. O dia D levou
cerca de 18.600 pessoas às unidades. O secretário municipal de saúde, Jackson Machado, e o secretário nacional
de vigilância em saúde, do Ministério da Saúde, Wanderson
Kleber de Oliveira, participaram da abertura dos trabalhos
no Centro de Saúde Salgado Filho, na Regional Oeste.
O aposentado Luis de Morais Resende, de 87 anos, forte
como um touro, não perdeu tempo. “Importante se vacinar
para não lotar o centro de saúde com outras doenças além
da dengue”, ensinou. Mãe e filho também se imunizaram.
A profissional de saúde Thayla de Almeida, de 30 anos, e
filho que tem asma grave, Breno de Almeida Magalhães,
de 12, foram juntos se proteger. “Quem trabalha em um
hospital já convive com muitas doenças, precisa ter a segurança da vacina para poder estar nesse ambiente”, contou.
Até o momento, cerca de 434 mil pessoas receberam a
vacina, o que corresponde a 49,5% do público-alvo. Este
ano a população de Belo Horizonte a ser vacinada é de
876 mil e a meta é atingir 90% de cobertura vacinal. O
público-alvo da campanha, definido pelo Ministério da
Saúde, é a população acima de 60 anos, crianças de 6
meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores da área da saúde, professores de escolas públicas e
privadas, portadores de doenças crônicas, adolescentes
e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, militares e povos indígenas. A campanha
vai até o dia 31/5.

Bactéria vai ajudar a combater a dengue
em Belo Horizonte

Após a mobilização para a vacinação contra a influenza, representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério da Saúde e
Fiocruz visitaram as obras do insetário, no Bairro São Francisco,
região da Pampulha. No insetário, um investimento da PBH, serão criados, identificados e monitorados mosquitos Aedes aegypti
com a bactéria Wolbachia para serem liberados em Belo Horizonte. O projeto tem como objetivo contribuir para a redução da
transmissão dos vírus dengue, zika e chikungunya, em Belo Horizonte e é parte integrante do programa internacional World Mosquito Program (WMP). “Belo Horizonte tem um trabalho muito
bem desenvolvido em relação ao controle do Aedes, e a capital
mineira vai sediar o maior estudo e pesquisa para o controle das
doenças transmitidas por esse vetor. Belo Horizonte será uma janela para o mundo”, afirmou o secretário nacional de Vigilância
em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira.
A expectativa é que no segundo semestre o insetário já esteja em
funcionamento para a início da pesquisa de campo com a liberação dos mosquitos com a bactéria Wolbachia. A pesquisa é realizada em 12 países e a participação de Belo Horizonte tem sido elogiada entre os parceiros. “Belo Horizonte é o primeiro município
do mundo que integra essa pesquisa e que vai contar com a sua
própria biofábrica para a produção do mosquito com a bactéria
Wolbachia”, observou o pesquisador da Fiocruz, Luciano Andrade.
Para conclusão do insetário ainda são necessárias obras de instalação elétrica e climatização.

Centro de Controle de Zoonoses
Durante sua passagem por Belo Horizonte, o secretário Wanderson Kleber ainda visitou o CCZ para conhecer as diretrizes
adotadas pela SMSA nas políticas de zoonoses. A Subsecretaria
de Promoção e Vigilância em Saúde vai apoiar a Secretaria de
Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, na atualização dos
critérios de prioridade para as atividades dos Centros de Controle de Zoonoses, diante de um cenário epidemiológico com a
presença de esporotricose, morcegos que se alimentam de insetos e frutas positivos para raiva, leishmaniose e usos de serviços
móveis de castração.

Banco de horas
Diante da demanda maior de trabalho
devido ao aumento de casos de dengue, muitos servidores não conseguiram
usufruir do seu saldo de banco de horas
dentro do prazo limite. Por esse motivo,
houve uma prorrogação de mais 6 meses do banco de horas relativo a Outubro/2018. A validade,
que era até Abril/2019, passou para Outubro/2019.

SMSA marca presença no BH é da Gente
da Pedreira Prado Lopes

Aferição de pressão e glicemia, medidas para cálculo do IMC,
orientações gerais sobre alimentação, postura e atividades físicas. Os participantes também receberam orientações sobre uso
adequado de medicamentos. Todas essas atividades foram oferecidas pela SMSA no domingo, 5/5, no segundo BH é da Gente da
Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste. A tenda da saúde contou
com a participação de muitos profissionais: fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional e farmacêutica que, juntos, realizaram
cerca de 96 atendimentos. Também houve oficina de circo e espaço
para brincadeiras tradicionais, como amarelinha e pula-corda, e a
prática de esportes.
Desenvolvido pela PBH há 2 anos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o BH é da Gente é realizado ainda em
outras três regionais: Centro-Sul, Oeste e Pampulha.

Atenção e carinho com os mais velhos

O Centro de Saúde Mariano de Abreu, na Regional Leste, em parceria com os alunos do 2º ciclo da Escola Municipal Wladimir de
Paula Gomes, realizou uma ação de integração no Lar Nossa Senhora da Saúde. No dia 25/4, os 17 idosos, moradores da instituição, foram presenteados com a visita de 25 jovens estudantes. Os
idosos assistiram às apresentações de capoeira e de música. No
repertório, os 40 integrantes da Banda da Guarda Municipal tocaram baladas nacionais e internacionais. Foi uma tarde de muita
alegria para todos os envolvidos na iniciativa. Os estudantes conversaram com os idosos e puderam conhecer as histórias de vida
e as lições de cada um.

Atenção Primária celebra datas
comemorativas da Atividade Física e da Saúde

Os profissionais das Academias da Cidade e das equipes
do NASF-AB realizaram diversas atividades para comemorar os Dias Mundiais da Atividade Física (6/4) e da Saúde
(7/4). As ações se estenderam por todo mês de abril.
Rodas de conversa e dinâmicas temáticas, caminhadas, cafés da
manhã e aulas especiais foram organizadas nas Academias com
o intuito de mobilizar os usuários para a promoção à saúde. Nos
centros de saúde, intervenções em salas de espera e abordagem da temática nos grupos marcaram as comemorações.
Profissionais das Equipes de Saúde da Família, Zoonoses e
Saúde Bucal, além de outros apoios dos Centros de Saúde e
gerentes, foram parceiros em muitas atividades propostas.
Leia a matéria na íntegra e veja as fotos das ações nas regionais no anexo.

Palestra sobre prevenção a
acidentes de trabalho para
colaboradores da Arte Brilho

Com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a Arte Brilho promoveu uma palestra
sobre o Abril Verde para os colaboradores que atuam
no Nível Central da SMSA. Criado como um movimento de iniciativa da população, o Abril Verde conta com
a participação voluntária e espontânea de pessoas que
desejam apontar a necessidade de implantação de uma
nova cultura para a prevenção de acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais.
Comunicação
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) está
avaliando novas formas para otimizar a comunicação entres todos colaboradores. Atualmente, as informações são
repassadas via e-mail entre as coordenações e diretorias
de lotação de cada colaborador, informativo nos relógios
de ponto, e também nas edições do Acontece Saúde.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para gerente
do Centros de Saúde Jardim Leblon, Paraúna e Central de Esterilização Norte. Os interessados têm até o dia 10/5 para levar a
documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e
das 13h às 17h.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI

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

