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Saúde na Hora chega aos centros
de saúde de Belo Horizonte

Os gerentes das 152 unidades de saúde de Belo Horizonte conheceram os detalhes do programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, na terça, 3/9. O
encontro contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Jackson
Machado Pinto, da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, da
subsecretária de Orçamento, Gestão e Finanças, Fernanda Girão, do gerente
de Atenção Primária, Fabiano Gonçalves, e da presidente do Grupo de Inovação em Saúde, Jomara Alves, que fez a apresentação do programa.
De acordo com Jomara, com a adesão da SMSA ao Saúde na Hora, a partir
de novembro, todos os centros de saúde terão horário de atendimento estendido e passarão a funcionar durante 12h diárias, incluindo os setores de
imunização e farmácia. A proposta é ampliar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária, como consultas médicas e odontológicas, coleta
de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. Em contrapartida,
o Saúde na Hora vai ampliar os recursos mensais ao município.
Com esse repasse adicional, a SMSA vai garantir uma cota pré-aprovada de
reposição para cobrir parte dos afastamentos e das aposentadorias na APS
e Rede Complementar. Também há uma proposta de reorganização da prestação de serviços da APS, que contemplará, dentre outras coisas, o aumento para dois enfermeiros de 20h para supervisão dos setores em todos os
centros de saúde, reforço de pessoal na recepção, serviços administrativos e
setores, com ampliação dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos
de serviços de saúde e assistentes administrativos. Além disso, estão previstos ajustes nas escalas de trabalho das eSF e dos profissionais dos setores.
Um dos objetivos da reorganização é o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família – eSF, para permitir que os profissionais se dediquem mais ao
programa. O Centro de Saúde Andradas, na Regional Venda Nova, conta com
cinco equipes da eSF. De acordo com a gerente, Fernanda Vieira, o Saúde na
Hora chega em um momento muito oportuno. “Temos trabalhado em várias
frentes para melhorar o acesso da população, seja por meio do Bem-vindo,
do GCT ou de novas normativas. O que a gente percebe é que a SMSA vem
dando todo o suporte para o serviço realmente funcionar”, comemorou.
Para a implantação da reorganização em andamento, a SMSA garante que
não haverá transferência de profissionais de um centro de saúde para outro, bem como irá conceder reajuste do prêmio pró-família para os cargos de
Agentes de Serviços de Saúde e Técnicos de Serviços de Saúde.
A partir deste encontro, os gerentes farão reuniões com os servidores das
unidades para alinhar e adequar os processos de trabalho que vão garantir
a efetividade do programa, como as escalas de trabalho, reorganização das
equipes e do fluxo de recepção.
Sarampo
Durante a apresentação do Saúde na Hora, o secretário Jackson reservou um
momento para sensibilizar os gerentes dos centros de saúde a respeito do
sarampo. Ele falou sobre a intensificação das medidas de controle da doença
na cidade, a situação epidemiológica de Belo Horizonte, bem como as ações
desenvolvidas para evitar a transmissão do sarampo, como o bloqueio vacinal e a desinfecção das unidades diante da suspeita de casos.

Setembro Amarelo na
prevenção do suicídio
Durante este mês, os prédios da SMSA, da Prefeitura, além das praças Sete, da Bandeira e da
Liberdade estarão iluminados de amarelo. A cor
é o mote da campanha Setembro Amarelo que
tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o autoextermínio, bem como evitar que ele aconteça.
Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o suicídio
é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Os mesmos dados ainda afirmam que cerca de
800 mil pessoas tiram a própria vida no mundo a cada ano.

Unidades básicas de BH são certificadas
pelo Ministério da Saúde

Seis centros de saúde da capital receberam a certificação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, concedida pelo Ministério da
Saúde na sexta, 30/8. O evento, realizado no auditório da SMSA,
contou com a presença da Diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, da Coordenadora de Atenção à Saúde Integral
da Criança e do Adolescente, Valéria Pinheiro, e da diretora de
Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Carolina
Guimarães, além de gerentes e servidores dos centros de saúde
certificados. As unidades foram premiadas por terem alcançado
as metas estabelecidas pela EAAB ao garantir o cumprimento das
ações de promoção de aleitamento e alimentação complementar saudável. Receberam a placa os centros de saúde Mariano de
Abreu, Marco Antônio de Menezes, Pompeia, Paraíso e Boa Vista,
na Regional Leste, e Lagoa, em Venda Nova. Renata Mascarenhas
deu as boas-vindas aos presentes e parabenizou as unidades por
esse reconhecimento tão importante. “Proporcionar e garantir o
aleitamento materno é fazer com que a criança, desde o nascimento, tenha o melhor para o seu crescimento e desenvolvimento. O profissional da saúde tem o papel fundamental de ajudar à
puérpera neste aleitamento”, afirmou Renata.
A EAAB, criada em 2012 pelo Ministério da Saúde e implantada
em BH a partir de 2014, tem o objetivo de qualificar o processo
de trabalho dos profissionais da atenção básica para apoiar e estimular, na população atendida, a amamentação de crianças até os
dois anos de idade ou mais, sendo aleitamento materno exclusivo
nos seis primeiros meses, e a alimentação complementar saudável a partir do sexto mês de vida. Para a efetivação da estratégia,
os estados e municípios se organizam para formar os profissionais
da atenção básica por meio de duas ações: formação de tutores e
oficinas de trabalho na Unidade Básica de Saúde.
Em Minas Gerais, apenas 9 unidades têm a certificação da EAAB, 6
em Belo Horizonte. De acordo com a gerente do Centro de Saúde
Pompeia, Solange Cicarelli, esse trabalho envolveu profissionais
de todas as áreas, como médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, com o objetivo de incentivar cada vez
mais esse gesto tão importante. “É uma gratificação enorme, um
reconhecimento sem tamanho. É uma conquista de todos os servidores da nossa unidade”, comemorou Solange.

Metodologia Lean é apresentada aos
gerentes da rede de urgência da SMSA

Os gerentes das nove Unidades de Pronto Atendimento de Belo
Horizonte participaram de uma capacitação da metodologia Lean,
que embasa o “Menos Espera, Mais Saude”. O treinamento, realizado pela GEURE em parceria com a GEDSA, foi realizado na sede
do SAMU, entre os dias 30/8 e 2/9. Até o fim do ano que vem, o
projeto que reduz a espera por atendimento dos pacientes classificados como verde deve ser implantado em todas as UPAs da cidade. O curso teve o objetivo de familiarizar gestores e servidores
com os fluxos adotados pela metodologia. Durante o treinamento
foi realizada a apresentação da rede e das ferramentas da metodologia Lean, exposição de casos práticos e aplicação. No treinamento, eles participaram também de uma dinâmica em que os
processos de assistência das unidades, com seus desafios, oportunidades de melhoria e desafios, foram mapeados e trabalhados.
“Nosso objetivo foi nivelar a informação e o conhecimento para
que quando iniciarmos a implantação do “Menos Espera” em determinada unidade, os gestores locais já compreendam o método.
Essas ferramentas agora já são de conhecimento desses servidores que passam a ser multiplicadores”, concluiu o gerente de Urgência e Emergência da SMSA, Alex Sander Sena.
Atualmente, o “Menos Espera” já está nas UPAs Noroeste, Venda
Nova e Leste. Até o fim do ano, o projeto será totalmente implantado na UPA Barreiro.

Resultados parciais dos projetos de qualidade e assistência apontam a satisfação
de quem usa o SUS-BH

Os representantes dos hospitais 100% SUS próprios e filantrópicos
de Belo Horizonte, Odilon Behrens, Risoleta Neves, HMDCC, Santa
Casa, São Francisco, Sofia Feldman e Ciências Médicas, conheceram na sexta, 30/8, os primeiros resultados do projeto Qualidade
e Segurança, além do acompanhamento do DRG. O evento contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Jackson
Machado, da presidente do Grupo de Inovação em Saúde - GIS,
Jomara Alves, da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Diretoria de
Média e Alta Complexidade e do presidente do Instituto de Acreditação e Gestão (IAG), Renato Couto. O secretário Jackson falou
sobre a eficiência nos gastos e na qualidade do serviço conquistados a partir do investimento em projetos da SMSA. “A gente sabe
que BH tem uma saúde conceituada e respeitada pelo que faz.
Mas nós sempre buscamos melhorar, investir e, principalmente,
ser responsáveis com a gestão do gasto público. Esses primeiros
resultados fazem parte de um feedback importante para continuarmos com esse trabalho”, afirmou.
Leia a matéria completa no anexo.

MobilizaSUS faz alerta sobre
os riscos do cigarro

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29/8, a
SMSA promoveu uma ação de conscientização para alertar sobre
os riscos do tabaco. Na última quinta, a equipe do MobilizaSUS
embarcou nos vagões do metrô chamando a atenção dos passageiros. Por meio de canções e teatro, o grupo falou sobre os males causados pelo cigarro e os riscos oferecidos para a saúde do
fumante e de quem convive com ele. “Foi maravilhoso. É preciso
conscientizar as pessoas para que elas percebam que fumar não
está com nada. Eu larguei o cigarro depois de perceber como a minha saúde estava ruim”, afirmou o eletrotécnico, Moisés Barros.
Quem passou pelo metrô também recebeu material informativo.
A Rede SUS-BH oferece nos centros de saúde tratamento para cessação do tabagismo, por meio de Abordagem Intensiva com sessões estruturadas de Terapia Cognitivo Comportamental e apoio
medicamentoso.
Em 2018, cerca de 6 mil pessoas foram atendidas pelo programa.
Até julho de 2019, cerca de 3 mil pacientes receberam tratamento medicamentoso para parar de fumar e estiveram inseridos na
Abordagem Intensiva coletiva, em 78 serviços de saúde.

1º de Setembro - Dia do Profissional
de Educação Física

Dia de caprichar no alongamento do sorriso e na força do abraço!
A homenagem e reconhecimento da SMSA aos 165 profissionais de
Educação Física da Rede SUS-BH pelo trabalho desenvolvido em prol
da qualidade de vida de nossos usuários!

Nutricionistas da rede SUS-BH participam
de reunião de alinhamento

A coordenação de NASF-AB / Academias da Cidade realizou uma
Reunião Técnica de Nutricionistas do SUS-BH, com presença de 84
profissionais dos NASF-AB, CREAB, URS, CTA, EMAP e residentes
de nutrição. O encontro, no dia 23/8, teve como pautas o Plano de
Ação em Atenção Nutricional do SUS-BH, o cuidado nutricional ao
paciente ostomizado e a atenção nutricional relacionada a obesidade grave, com participação do Ambulatório do CEM Santa Casa.
Também foi apresentada uma dissertação de mestrado sobre “Representações sociais de nutricionistas do NASF-AB sobre educação
alimentar e nutricional”, realizada com os profissionais dessa categoria de nosso município.
Na oportunidade também foi comemorado o Dia do Nutricionista
(31/8), reconhecendo o trabalho desempenhado pelos 92 nutricionistas da rede SUS-BH!

Gestão pública mais ágil e transparente

Na terceira rodada de palestras do Circuito do Conhecimento, a
modernização dos processos de trabalho foi o tema abordado. O
evento, realizado na quarta, 28/8, lotou o auditório da SMSA. O convidado, secretário municipal adjunto de Planejamento, Orçamento
e Gestão, e subsecretário de Modernização da Gestão, Jean Mattos,
apresentou os projetos para a digitalização e o aprimoramento do
trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte: O GRP e o PBH Digital.
De acordo com Jean, o GRP vai simplificar, unificar e integrar os
processos das áreas meio da prefeitura, bem como substituir a variedade de sistemas usados hoje nas diversas áreas, tornando o
trabalho mais ágil e assertivo. Já o PBH Digital é um sistema para
tramitação de dados de forma online, onde será possível assinar os
documentos e também acompanhar a situação de cada um. Esse
sistema unificará os diversos acessos do cidadão aos serviços prestados pela prefeitura em um único portal. O servidor da ASPLAN,
Flávio Larrat, ficou satisfeito com o que ouviu. “Essas ferramentas
vão auxiliar na integração das atividades administrativas trazendo
mais agilidade para os processos. Para a SMSA isso vai ser muito
importante, devido à capilaridade da rede e às inúmeras atividades.
O tempo de execução tende a ser cada vez menor”, disse Flávio.
O Circuito do Conhecimento, uma iniciativa da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças, tem o objetivo de facilitar o diálogo na
busca de soluções conjuntas usando os recursos com mais eficiência para atingir melhores resultados. O Circuito está aberto a todos
os servidores da Saúde e vai trazer, a cada dois meses, especialistas
para um bate-papo. A próxima rodada será no mês de outubro.

Até 6/9 estarão abertas as inscrições para seleção de vagas para
gerente do Centro de Saúde Primeiro de Maio, gerente do CERSAM-AD Barreiro e gerente do Centro de Saúde Santa Amélia. Os
interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível
Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Os editais com as 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

