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SMSA treina profissionais para realização 
do inquérito sorológico da Covid-19

Até o dia 15/5 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá. Os interessados devem se 
inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para:
selecao.nasf@pbh.gov.br. 

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI.

A servidora, Tássia Soares Homobono, BM: 107.067-1 foi selecionada 
para assumir gerência do Centro de Saúde Paraíso.

O servidor, Wanderson de Souza Leal, BM:107073-6, classificado 
como reserva técnica na seleção para Gerente do CS Paraíso, foi sele-
cionado para assumir a gerência do Centro de Saúde Taquaril.

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu o treinamento de cinco 
equipes de enfermagem das regionais Noroeste, Norte, Leste, Oeste 
e Venda Nova para aplicação dos testes rápidos para Covid-19 nos tra-
balhadores dos serviços essenciais. A capacitação foi realizada pelas 
equipes da Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica 
e da Gerência de Rede Ambulatorial Especializada, no auditório da se-
cretaria, na segunda, 11/5. Além dos profissionais de saúde, participa-
ram 15 voluntários, trabalhadores do Nível Central, que se dispuseram 
a ser testados durante o treinamento. No encontro, os enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfermagem receberam informações sobre o 
protocolo a ser seguido para a aplicação dos testes, como a leitura e 
a assinatura do termo de consentimento pela pessoa a ser testada, e 
os procedimentos a serem adotados para garantir a segurança do pro-
fissional de saúde, como a paramentação, com uso de touca, óculos, 
luvas, máscaras e avental. Ainda essa semana outros 12 equipes de 
enfermagem das regionais Barreiro, Centro-Sul, Pampulha e Nordeste 
vão passar pelo treinamento da testagem, que deve ser inciada ainda 
em maio.

Um dos objetivos do inquérito é estimar a proporção dos trabalhado-
res em setores essenciais que apresentam anticorpos contra a SARS 
CoV-2, além de estimar o crescimento dessa proporção ao logo do tem-
po. Os testes serão realizados em três momentos, com intervalo de 15 
dias, em profissionais da saúde, motoristas e cobradores do transporte 
coletivo, caixas e atendentes de supermercados, padarias e drogarias.

A escolha da população do estudo se deve ao fato de que os profis-
sionais dessas áreas que não podem participar do afastamento social 
representam a parcela da população que está mais exposta à infecção 
pelo vírus, mesmo com as medidas protetivas específicas que foram 
implantadas. “Estes trabalhadores funcionam como uma população 
sentinela e as informações quanto à dinâmica da contaminação neste 
grupo nos ajudará a estimar o que ocorrerá caso mais pessoas retorna-
rem as suas atividades cotidianas”, explicou o subsecretário de Promo-
ção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.

Vigilância Sanitária retira cerca de 50 toneladas 
de produtos impróprios do mercado

Uma ação em defesa da saúde da população. A Gerência de Vigilân-
cia Sanitária da Regional Pampulha, em parceria com a Polícia Civil, 
equipes regionais de Limpeza Urbana e Guarda Municipal, realizou 
uma operação de apreensão e descarte de 46,6 toneladas de produ-
tos impróprios para consumo em um galpão clandestino no Bairro São 
Francisco. Durante a ação conjunta, no dia 30/04, foram encontrados 
alimentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal mal acondiciona-
dos, com validade vencida e adulterada, embalagens avariadas e sujas. 
Também foram identificados indícios da presença de roedores no lo-
cal, aumentando ainda mais o risco de contaminação dos alimentos.

Na operação foi constatado que o local não possuía Alvará de Autoriza-
ção Sanitária, além de apresentar péssimas condições higiênico sanitá-
rias, não atendendo minimamente aos requisitos de boas práticas para 
os serviços de alimentação e armazenamento.  

“A Vigilância Sanitária sempre trabalha para que produtos impróprios 
para consumo não sejam ofertados. Neste momento de pandemia, es-
pecialmente, o recolhimento dessa mercadoria evitou que chegasse ao 
mercado quase 50 toneladas de produtos potencialmente capazes de 
colocar em risco a saúde da população, além de, no caso de saneantes 
e produtos de limpeza, não terem sua eficácia comprovada”, afirmou a 
diretora de Vigilância Sanitária, Zilmara Ribeiro.

Dia Internacional da Enfermagem

Eles estão na linha de frente para promover a saúde em hospitais e 
diversas unidades. O trabalho realizado por enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem é essencial para garantir a recuperação de pa-
cientes e salvar vidas. No dia 12/5 foi comemorado o Dia Internacional 
da Enfermagem. Na rede SUS-BH eles somam quase 6.300 profissio-
nais distribuídos em unidades de saúde das nove regionais da cidade.

Para celebrar a data, o Centro de Saúde Santa Inês, na Regional Leste, 
promoveu três encontros temáticos com os profissionais da enferma-
gem na unidade. Nas reuniões foram reforçadas a correta lavagem das 
mãos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, a pa-
ramentação e a desparamentação, além dos cuidados essenciais para 
evitar o contágio da Covid-19. No dia 7/5 foram realizadas as rodas de 
conversa: “Reinventar a vida em tempo de pandemia?” e “Como estou 
vivenciando esse momento?”, com a equipe de enfermagem do Cen-
tro de Saúde Santa Inês. O objetivo foi refletir a saúde do trabalhador 
neste momento e homenagear os profissionais da enfermagem, ressal-
tando a importância e valorizando a categoria na linha do cuidado. A 
atividade foi coordenada pela psicóloga do NASF-AB, Carla Almeida, e 
pela assistente social, Thânia Lanna. “É importante sempre pensar no 
fortalecimento da enfermagem para que a sociedade perceba que es-
tes profissionais fazem a diferença no tratamento dos pacientes. Por-
tanto, temos que valorizar o profissional que está diretamente ligado à 
saúde e que são imprescindíveis para a manutenção da mesma”, disse 
a gerente da unidade, Eunice Andrade.

O dia 12/5 foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence 
Nightingale, considerada a “mãe” da enfermagem moderna.

Creabs inovam forma de trabalho durante a 
pandemia da Covid-19

Devido ao enfrentamento do novo coronavírus, os Centros de Reabi-
litação do SUS-BH modificaram os processos de trabalho para manter 
a assistência aos usuários. Como o público atendido são pessoas com 
deficiência, os profissionais da reabilitação substituíram o atendimen-
to presencial pelo não presencial para a maioria dos usuários. O aco-
lhimento passou a ser realizado por meio de teleatendimento e os usu-
ários que aguardavam para iniciar tratamento estão sendo regulados 
e monitorados.  Os usuários que já estavam em tratamento presencial 
estão sendo telemonitorados e orientados por meio de materiais de 
apoio e vídeos explicativos para acompanhar a evolução, esclarecer 
dúvidas e rever as atividades funcionais propostas com base na de-
manda individualizada.

As orientações sobre benefícios assistenciais e suporte psicológico 
também têm sido realizadas através da teleconsulta. As atividades de 
grupo, como a prática de Lian Gong, estão mantidas por meio de apli-
cativos que possibilitam reunir os usuários em grupo virtual.

Para os usuários que já estavam em tratamento e possuem risco de 
perdas funcionais significativas, o atendimento presencial foi manti-
do, tomando os cuidados necessários para evitar qualquer risco de 
contaminação durante o comparecimento ao Creab. “O engajamen-
to da equipe com essa nova proposta de atendimento revela o en-
volvimento, a criatividade e responsabilidade dos profissionais, bem 
como o compromisso com a assistência ao usuário e a resolutividade 
da Reabilitação no SUS-BH”, afirmou a coordenadora da Reabilitação, 
Sheyla Novaes.

Vacina ACWY agora nos Centros de Saúde

Adolescentes de 11 e 12 anos de idade têm mais uma proteção para 
garantir a saúde. Desde março, o SUS incorporou a vacina ACWY, que 
protege contra quatro sorotipos de meningite bacteriana, ao Calen-
dário de Vacinação. As doses já estão disponíveis nos 152 Centros de 
Saúde da cidade. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir a doença.

Em Belo Horizonte devem ser vacinados cerca de 70 mil adolescentes. 
A meta é imunizar 80% desse público.

O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de cin-
co anos, principalmente até um ano. No entanto, pode acontecer em 
qualquer idade. Atualmente, o SUS também oferece a vacina contra o 
sorotipo C, que é indicada para bebês: aos 3 e 5 meses e com reforço 
aos 12 meses.

Centro de Saúde Glória discute o uso 
racional de medicamentos

Com o objetivo de enfatizar para os profissionais de saúde a importân-
cia de orientar o paciente corretamente sobre os riscos do uso indevi-
do de medicamentos, o Centro de Saúde Glória, na Regional Noroeste, 
promove uma série de atividades educativas ao longo do mês de maio. 
Neste período, as farmacêuticas, Karina Viana e Patrícia Rocha, reali-
zam a ação “Cuidado e Segurança do paciente: Uso Racional de Medi-
camentos e Atenção Primária”, com os técnicos de enfermagem da uni-
dade. A iniciativa aborda aspectos importantes que esses profissionais 
de saúde devem ficar atentos ao atender e orientar os pacientes, como 
armazenamento, validade, cuidados gerais, dentre outros relacionados 
ao uso do medicamento. Os assuntos são apresentados de forma inte-
rativa e participativa, com esclarecimentos de dúvidas.

Os técnicos de enfermagem aprovaram a ação e em um questionário 
de satisfação deram retorno positivo sobre a abordagem. “Achei ex-
tremamente prático e objetivo. É necessário o aprimoramento para o 
trabalho diário e um melhor atendimento dos nossos usuários”, disse 
Júnia Secundino, técnica de enfermagem da Unidade de Apoio do Cen-
tro de Saúde Glória.

No dia 5/5 foi comemorado o “Dia Nacional do Uso Racional de Me-
dicamentos”. Desde 2017, a OMS lançou um desafio global que visa 
reduzir os danos graves e evitáveis associados aos medicamentos.                                                                                                         
Você tem dúvidas quanto ao uso correto dos medicamentos? Nos Cen-
tros de Saúde, os farmacêuticos realizam e praticam diversas ações no 
intuito de esclarecer e promover diariamente o Uso Racional dos Me-
dicamentos, contribuindo para uma terapia com eficácia, segurança e 
conveniência ao paciente.
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