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A primeira etapa da flexibilização do isolamento social foi 
anunciada na última sexta, 22/5, por definição do Comitê de 
Enfrentamento da Covid-19, presidido pelo secretário Jackson 
Machado Pinto. Desde segunda, 25/5, 9.729 estabelecimentos 
comerciais de Belo Horizonte reabriram as portas, o que signi-
fica a volta ao trabalho de cerca de 30 mil pessoas. A medida 
foi tomada a partir da análise de indicadores epidemiológicos. 
As lojas têm horários diferenciados de funcionamento e devem 
disponibilizar álcool em gel, além de controlar a entrada de 
clientes, evitando aglomerações. “Para funcionar, as pessoas 
têm que continuar usando máscara, sair de casa apenas para o 
essencial, continuar usando álcool em gel, fazer a higienização 
das mãos, usar a etiqueta da tosse”, recomendou o secretário 
municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Nesta próxima sexta, 29/5, o Comitê de Enfrentamento da Co-
vid-19 fará avaliação da primeira semana de flexibilização para de-
finir se mantém o funcionamento do comércio como está, se am-
plia para outros setores ou poderá, inclusive, ser mais rigoroso em 
relação ao distanciamento social. O boletim mede a velocidade de 
transmissão, que não pode ultrapassar a marca de 1,2 para que a fle-
xibilização seja mantida, e a taxa de ocupação de leitos de hospitais.

A SMSA alerta que a flexibilização pode ser revogada caso seja 
necessário. Por isso, a orientação é que, quem puder, continue 
em casa. E que aqueles que precisarem sair não deixem de ado-
tar as medidas necessárias para conter o avanço da Covid-19 
em Belo Horizonte: o uso de máscaras e álcool em gel.

Agentes de saúde distribuem máscaras para 
a população e fazem alerta sobre dengue

Na tentativa de reduzir a disseminação da Covid-19, a SMSA tem en-
tregado máscaras artesanais para as pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. A iniciativa é mais uma medida de prevenção ao 
novo coronavírus e mostra o esforço da PBH para proteger os cida-
dãos, já que o item se tornou obrigatório e a falta dele restringe aces-
so a estabelecimentos comerciais. Todas as Regionais já receberam 
as proteções e começaram a entrega.

No Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de Castro, na Regional 
Nordeste, o sábado, 23/5, foi dedicado à distribuição das máscaras e 
ao alerta sobre os riscos da dengue. Para realizar as ações, a unidade 
realizou um mutirão com a participação de ACS e ACEs. A supervisora 
de Zoonoses, Jacqueline Reis, e a gerente do centro de saúde, Juliane 
Guarnieri, coordenaram a mobilização. Os agentes entregaram cerca 
de 440 máscaras em 79 residências. Durante a abordagem, a popu-
lação recebeu, além do acessório de proteção, as orientações sobre 
a Covid-19, como formas de contágio e prevenção. Essa semana um 
outro público começou a ser contemplado: a população em situação 
de rua. A ação conta com a parceria entre SMASAC, BH de Mãos Da-
das e Consultório de Rua.

No sábado, durante a abordagem, os ACEs intensificaram o alerta 
contra o Aedes Aegypti nos quarteirões da Vila Artur de Sá. Eles rea-
lizaram vistorias em imóveis e conscientizaram os moradores quanto 
aos cuidados e a importância de se eliminar os criadouros do mosqui-
to. Cerca de 200 casas foram visitadas e 130 foram vistoriadas. “Os 
agentes participam do esforço preventivo à Covid-19 contribuindo 
efetivamente nas ações. Reforçam a importância do isolamento so-
cial, das regras de etiqueta respiratória, higienização das mãos e uso 
da máscara sem, contudo, esquecer do cuidado para se evitar do-
enças, principalmente as transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. 
A alteração da rotina familiar também deve se refletir em atitudes 
preventivas em relação a eliminação de criadouros do mosquito e 
deve acontecer pelo menos uma vez por semana”, afirmou o gerente 
de Zoonoses da SMSA, Eduardo Viana.

Treinamento para enfrentar 
o novo coronavírus nas unidades 
de urgência da SMSA

Profissionais de saúde das UPAs Barreiro, Nordeste, Norte, No-
roeste, Pampulha e Venda Nova receberam uma capacitação 
para o atendimento de casos de Covid-19. O treinamento foi 
realizado ontem, 26/5, no Nível Central. A ação, uma iniciativa 
da subsecretaria de Atenção à Saúde, foi coordenada pelo ge-
rente de Urgência, Alex Sander Sena, e tem como objetivo pre-
parar os profissionais para procedimentos como paramentação 
e desparamentação, EPIs, intubação e ventilação mecânica.

O treinamento começou na semana passada e tem capacitado 
referências técnicas médicos e enfermeiros das nove Unidades 
de Pronto-Atendimento da capital. O aperfeiçoando prático 
é dado por profissionais do SAMU e do Hospital das Clínicas. 
O momento de baixa procura nas UPAs tem sido usado para 
essa reciclagem dos profissionais que já estão acostumados 
com atendimentos de urgência, mas enfrentam agora esse 
novo desafio nas unidades. Para não haver a aglomeração dos 
profissionais, as nove unidades foram divididas em turmas. Na 
semana passada passaram pelo treinamento as UPAs Leste, 
Oeste e Centro-Sul.

A campanha de arrecadação de fundos, promovida pela As-
sociação de Amigos do HOB (AMOHOB), para a compra de 
manequins de simulação de intubação para o HOB foi um 
grande sucesso de doação e solidariedade. Foram arrecada-
dos R$9.840,00. Parte desse dinheiro foi investido na aqui-
sição de dois bonecos equipados que serão utilizados para 
treinar a equipe de profissionais do hospital e também os 
residentes da instituição. O recurso restante será destina-
do para a compra de face shields, equipamento de prote-
ção individual para os profissionais que estão na linha de 
frente do combate à Covid-19.

O médico anestesiologista e coordenador de ensino da resi-
dência de anestesiologia,  Thadeu Máximo, salientou que os 
manequins são essenciais para o ensino dos residentes e para 
o treinamento dos profissionais no dia a dia, com uma impor-
tância ainda maior durante a pandemia. “Essa doação é de 
vital importância porque o hospital Odilon Behrens é um hos-
pital-escola com várias residências. Os bonecos possibilitam 
que a gente realize e efetive os treinamentos que desejamos 
para o corpo clínico e para essas pessoas em formação. Esse 
tipo de aperfeiçoamento é importante durante todo o mo-
mento, mas o Covid-19 é uma doença nova que traz muitos 
desafios, inclusive o de treinar as pessoas para alguns proce-
dimentos que são específicos e que nem todos os profissio-
nais estão acostumados a lidar”, explicou.

Até amanhã, 28/5, estarão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente Gerência Regional de Zoonoses Barreiro. Os 
interessados devem se inscrever e enviar a documentação ne-
cessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br
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A servidora, Camila Grazielle de Sá Azevedo, BM: 104363-1, foi 
selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde Vale do 
Jatobá.

A servidora, Denise Lemos Dias, BM 102447-5, foi selecionada 
para assumir a função de gerente adjunta da GAERE Leste. 

Pensando na segurança dos pacientes ostomizados e para garantir 
o acompanhamento dos casos, os profissionais do CREAB Leste ti-
veram uma iniciativa importante nesse período de enfrentamento 
da Covid-19. O teleatendimento tem sido usado para monitorar, es-
clarecer as dúvidas e orientar as pessoas que fazem uso de bolsas 
coletoras, já que elas são consideradas grupo de risco.

Os casos novos são acolhidos por telefone e, quando necessário, são 
avaliados pelo enfermeiro do serviço por teleconsulta, mediante o 
envio de vídeos e fotos, para prescrição dos insumos de ostomia. Os 
casos em que o profissional avalia necessidade de atendimento pre-
sencial são agendados. Para facilitar o teleatendimento, a enfermeira 
estomaterapeuta do CREAB Leste, Patrícia Rosa, produziu um vídeo 
com informações e orientações aos pacientes sobre cuidados com o 
estoma, facilitando assim a comunicação e monitoramento à distân-
cia. Além do vídeo, foi feito um protótipo de estoma e as lesões mais 
comuns, para melhor orientar os pacientes.

A iniciativa tem sido elogiada por quem depende do serviço. “Saí do 
hospital sem saber nada, nunca tinha visto uma bolsa na vida. Sem 
este atendimento eu não teria estrutura para enfrentar tudo isto”, 
relatou Juraciara de Carvalho, que cuida da irmã e usuária do CREAB 
Leste, Denise Carvalho.

HOB recebe manequins de 
simulação de intubação para treinar 
profissionais e residentes

31/5 – Dia Mundial sem Tabaco

O tabagismo é reconhecido como doença crônica causada pela de-
pendência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. É o 
maior fator de risco evitável de adoecimento e morte, responsável 
por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo. Em 2020, de-
vido ao enfrentando da Covid-19, a Campanha do Dia Mundial sem 
Tabaco tem como tema: “As pandemias: Tabagismo e Coronavírus”. 
Os fumantes, em geral, manifestam doenças pulmonares e compli-
cações cardiovasculares relacionadas ao tabagismo e apresentam 
capacidade respiratória e imunidade reduzidas. Por isso, quem fuma 
se torna mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus, com ma-
nifestação de formas mais graves.

“O ato de fumar proporciona constante contato dos dedos e pos-
sivelmente de cigarros contaminados com os lábios, aumentando 
também a possibilidade de infecção e transmissão do vírus por meio 
de emissão da fumaça. Além disso, o consumo de tabaco é um im-
portante fator de risco para as formas mais graves da Covid-19, sen-
do insuficiência respiratória e morte significativamente maiores em 
fumantes do que entre não fumantes”, disse a referência técnica da 
Gerência de Promoção à Saúde, Vanessa Rodrigues Detomi.

Belo Horizonte oferece tratamento gratuito para quem deseja cessar 
o hábito de fumar, sendo o atendimento realizado no centro de saú-
de de referência do usuário conforme encaminhamento feito pela 
Equipe de Saúde da Família. Antes de ser declarada a transmissão 
sustentada em todo os continentes pela Covid-19, o tratamento era 
ofertado em sessões coletivas com abordagem cognitiva comporta-
mental pelo período mínimo de 6 meses de acompanhamento. Com 
o objetivo de reduzir a transmissão pelo vírus nos serviços de saúde, 
o tratamento comunitário foi interrompido e os usuários têm rece-
bido assistência individual e continuidade do apoio medicamentoso. 
Parar de fumar é ganhar qualidade de vida, não adie essa decisão.

Quase 10 mil lojas voltam a funcionar 
em BH com a flexibilização

Cuidados especiais com as pessoas 
ostomizadas durante a pandemia

NASF-AB Noroeste promove visitas em 
residências coletivas para abordagem 
sobre a Covid-19

A área de abrangência do Centro Saúde Dom Cabral, na Regional No-
roeste, possui várias residências coletivas, principalmente com mo-
radores idosos. A partir desta realidade, a assistente social da equipe 
do NASF-AB, Paula Chacon, propôs intervenções para abordagem 
sobre o novo coronavírus nestas instituições.

Foram realizadas visitas a cinco residências: Congregação das Servas 
do Santíssimo Sacramento, Casa dos Seminaristas da Sagrada Fa-
mília, Inspetoria São João Bosco, Inspetoria Maria Mazarello e Casa 
de Apoio Chiquito Badaró, que, juntas, somam 74 moradores, com 
idades entre 23 e 100 anos. Com embasamento nas Notas Técnicas 
publicadas pela SMSA, foram dadas orientações sobre os cuidados 
necessários neste momento de pandemia.

Além da assistente social, a fisioterapeuta, Ana Carolina Cadete, e 
a fonoaudióloga, Fabíola Fraga, participaram da ação. Houve gran-
de interesse das pessoas durante a intervenção que enalteceram a 
aproximação da unidade e a iniciativa. “É muito bom termos o apoio 
do Centro de Saúde nesse momento. Aqui na nossa casa a gente não 
fazia a higienização das embalagens das compras do supermercado. 
Não sabíamos que era importante”, disse o Padre Jurandir Haas, res-
ponsável pela Casa dos Seminaristas da Sagrada Família.


