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Uso da máscara contra a Covid-19

Uma das formas mais eficazes para se evitar o contágio pelo novo co-
ronavírus é a utilização da máscara. Os profissionais de saúde devem 
se proteger e ser exemplo usando o acessório da maneira correta. 
Para reforçar a importância da máscara, inclusive no ambiente de 
trabalho, o Mobiliza SUS, grupo de mobilização da SMSA, percorreu 
os andares do Nível Central levando uma mensagem de conscienti-
zação e prevenção contra o novo coronavírus. Os arte mobilizadores, 
Clébia Vargas e Militiani Souza, apresentaram uma música em que 
demonstraram as formas corretas do uso do máscara e o que não 
deveria ser feito com o acessório, como usar na cabeça ou no queixo. 
Desde o dia 22/4, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou um decreto 
determinando a obrigatoriedade do uso do acessório em espaços pú-
blicos, equipamentos de transporte coletivo, estabelecimentos co-
merciais, industriais e de serviços. O objetivo é reduzir a velocidade 
de transmissão da Covid-19. 

“É importante que o profissional de saúde tome todas as medidas de 
proteção em relação à Covid-19, porque mais do que nunca a população 
precisa do apoio e da força de trabalho dessas pessoas que tem como 
vocação o cuidado com o próximo. O uso da máscara, de forma correta,  
oferece prevenção para quem usa e para  o outro. Um exemplo a ser pra-
ticado por todos”, afirmou o secretário Jackson Machado Pinto.

Campanha de Vacinação prorrogada 
até o fim de junho

A população que está contemplada como público-alvo da 
Campanha de Vacinação contra a Gripe ganhou mais tem-
po para se imunizar. O Ministério da Saúde adiou o fim da 
campanha e, agora, os grupos prioritários têm até o dia 30/6 
para receberem a dose da vacina. A terceira fase da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a Gripe – etapa 1, come-
çou no dia 11/5 para crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas 
com deficiência, gestantes e puérperas, que correspondem 
a cerca de 355 mil pessoas a serem vacinadas. Já no dia 18/5, 
teve início a etapa 2, voltada para professores das escolas 
públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. A 
população a ser vacinada é de cerca de 150 mil pessoas. 

A campanha segue até o fim de junho e quem faz parte dos 
públicos-alvo, e ainda não recebeu a vacina, pode procurar um 
Centro de Saúde para ser imunizado. A vacinação é realizada 
nos Centros de Saúde da capital, de segunda a sexta, e em pos-
tos extras abertos pela SMSA. Para a realização da Campanha, 
a secretaria recebeu cerca de 1 milhão de doses da vacina.

Em tempos de pandemia, os praticantes de atividades de 
promoção à saúde da SMSA só ficam parados se quiserem. 
Não faltam ferramentas para encurtar a distância e levar uma 
vida com mais qualidade aos usuários. No CREAB Noroeste, o 
grupo de Lian Gong, coordenado pelas fisioterapeutas Camila 
Calixto e Lilian Becker, existe há 8 anos. Mesmo com a suspen-
são das aulas presenciais, a turma tem se encontrado virtu-
almente por meio de um aplicativo. “Diante do novo cenário 
atual de afastamento, sentimos a necessidade de realizar o 
grupo de Lian Gong de forma on-line para que os pacientes 
mantivessem maior vínculo com a prática.  No início, ficamos 
receosos, pois não sabíamos se os pacientes se disponibili-
zariam a essa nova modalidade de atendimento, visto que é 
necessário o uso de tecnologias e também não sabíamos se 
todos teriam a habilidade para isto”, contou Camila Calixto. 
Mas, para a surpresa da coordenação, o primeiro encontro 
teve a participação de 11 praticantes, a maioria idosos, que 
não tiveram dificuldades com a ferramenta.  A experiência foi 
tão boa que os usuários enviaram várias mensagens no grupo 
de Whatsapp questionando sobre os próximos encontros e 
parabenizando pela iniciativa. Agora, são duas aulas semanais 
com retornos sempre entusiasmados. “Foi bem simples aces-
sar às aulas e superar mais esse desafio. Precisamos continuar 
nos exercitando e mantendo o equilíbrio. Adorei a experiên-
cia”, disse Maria da Penha (foto), de 65 anos.

Os profissionais de saúde estão na linha de frente para combater a 
pandemia provocada pelo novo coronavírus. Muitos estão longe das 
famílias para proteger quem tanto amam e cuidar de quem precisa. 
Mas, como todas as pessoas,  eles também têm medo, preocupa-
ções e ansiedade. Pensando nisso, as psicólogas do NASF-AB, Aruane 
Amorim, e da Saúde Mental, Lorena de Brito, do Centro de Saúde 
Alcides Lins, na Regional Nordeste, têm buscado formas de auxiliar 
os profissionais da unidade a compreender o autocuidado nesses 
tempos conturbados. Por meio de oficinas semanais, com meia hora 
de duração, os trabalhadores falam sobre suas questões e vivências 
e participam de momentos de relaxamento. A cada encontro as psi-
cólogas buscam tratar de temas relacionados aos principais ques-
tionamentos dos profissionais do centro de saúde e trabalham com 
eles a segurança e a importância da saúde mental.  “Os profissionais 
relatam melhor interação nas relações e no processo de trabalho, e, 
até o momento, não houve nenhum caso de adoecimento mental. Os 
próprios trabalhadores demandam o espaço semanal e dizem gostar 
das atividades propostas. Em uma das oficinas, foi criada uma playlist 
musical, como forma de representá-los”, explicou Aruane Amorim.

CREAB Noroeste oferece aulas 
virtuais de Lian Gong

Vigilância Sanitária promove fiscalização 
especial depois da flexibilização

Uma abordagem orientativa em lojas e empresas para observar o 
cumprimento das medidas de prevenção contra o novo coronavi-
rus. A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde desen-
volve um trabalho com cerca de 100 profissionais em todas as nove 
regionais da cidade, em parceria com a Regulação Urbana, para 
garantir o bom funcionamento do comércio no cumprimento das 
medidas definidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Além dessa abordagem, a PBH disponibilizou mais um canal para 
demandas exclusivas do cidadão em relação à Covid-19. “É impor-
tante que o cidadão denuncie qualquer irregularidade identificada 
no comércio por meio do portal PBH. Assim podemos contar com a 
colaboração do cidadão no combate à pandemia”, disse a diretora 
da VISA, Zilmara Ribeiro.  Entre os dias 11 e 29/5 foram feitas 155 
denúncias. As principais são a falta do uso de máscaras, a aglome-
ração de pessoas dentro de estabelecimentos essenciais e a falta 
de álcool 70% para higienização das mãos. As regionais com maior 
número de denúncias foram Centro-Sul, Leste e Norte. Os estabe-
lecimentos fiscalizados foram supermercados, padarias, drogarias, 
farmácias, hotéis, salões de beleza, restaurantes e lanchonetes.

Os fiscais da VISA primeiramente observam e orientam os pro-
prietários dos estabelecimentos, mas se as medidas regulamenta-
das pela PBH para prevenir a transmissão da Covid-19 não forem 
seguidas, a solução são medidas punitivas, incluindo o fechamen-
to do local. Nesse período foram lavradas 3 multas e 1 estabele-
cimento foi interditado.

Cuidando de quem cuida

Equipe de limpeza do HOB recebe 
homenagem pelo trabalho na linha de 
frente no combate à Covid-19

A equipe de limpeza do HOB recebeu uma homenagem especial, não 
apenas em comemoração ao dia do profissional da limpeza, celebra-
do em 16/5, mas também em reconhecimento ao trabalho essencial 
que exercem na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Para homenagear os 153 profissionais que atuam na instituição, os 
trabalhadores do HOB e outros doadores aderiram à campanha ide-
alizada pelo diretor clínico do hospital, Reginaldo Valácio. O valor ar-
recadado foi convertido em vale-compras em um supermercado que 
também doou bolos para todos os funcionários.

Além disso, as equipes de limpeza ouviram música, palavras de agra-
decimento e receberem brindes doados por empresas. O superin-
tendente do HOB, Danilo Borges Matias, também agradeceu aos 
trabalhadores da limpeza, contando a eles o orgulho que sente em 
receber elogios de autoridades que visitam a instituição e destacam 
a limpeza e a organização que encontram em todos os setores. “Des-
de que assumimos a direção aqui, em 2017, eu tenho vontade de 
fazer essa manifestação de reconhecimento e de gratidão, porque 
é um orgulho enorme a gente perceber a limpeza e organização do 
hospital e elas vêm pelas mãos de vocês. A sensação que os pacien-
tes têm, que os acompanhantes têm de estarem em um lugar que 
lhes proporciona a restituição da saúde, de estar em um lugar limpo, 
de estarem em um lugar organizado. E essas coisas não acontecem 
sozinhas. Elas têm a intermediação de muitos que às vezes nem são 
vistos”, agradeceu.

A alegria dos trabalhadores ficou estampada nos olhos, nos passos 
de dança e nas palavras da funcionária Márcia Regina de Oliveira. “A 
nossa equipe é bem unida, graças a Deus. Nós estamos aqui sempre 
é para servir, cada um servir com o seu trabalho. Agradecer a Deus 
de podermos estar trabalhando nesse tempo de pandemia, que esta-
mos aí fortes e trabalhando. Agradecer aos colegas. Todos nós somos 
mais que vencedores e no final das contas vai terminar tudo dando 
certo”, concluiu.


