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Belo Horizonte mantém alerta
contra o novo coronavírus

INFORMAÇÕES SOBRE

CORONAVÍRUS
O QUE É CORONAVÍRUS?
Vírus respiratório que pode manifestar sintomas de resfriados
leves e até doenças respiratórias agudas mais graves,
principalmente em idosos e pessoas com outras doenças.

SAIBA O QUE É UM CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS

Apresentar febre, sintomas respiratórios como tosse e dificuldade
para respirar e ter viajado para a China nos 14 dias anteriores.
Pessoas que tiveram contato com alguém que veio da China e
apresentam esses sinais da doença também são suspeitos.
SE VOCÊ SE IDENTIFICA COM A SITUAÇÃO ACIMA PROCURE UM
SERVIÇO DE SAÚDE USANDO MÁSCARA CIRÚRGICA.

COMO SE PREVENIR

Lavar as mãos com água e sabão com maior frequência que de
costume. Ao tossir ou espirrar sempre cubra a boca com lenço
de papel ou com o braço, nunca com as mãos. Evitar proximidade
com pessoas que estejam com sintomas respiratórios.

Pessoas que estiveram recentemente na China ou tiveram contato
com pacientes suspeitos ou confirmados de terem contraído o novo
coronavírus devem ficar atentos aos sintomas da doença. Os sinais são
febre, tosse e dificuldade para respirar. A orientação é procurar um
serviço de saúde usando máscara cirúrgica para evitar a transmissão.
Os profissionais de saúde da rede SUS-BH devem ficar atentos para
identificar e notificar casos suspeitos. Além de iniciar o cuidado assistencial, as equipes de saúde das unidades também estão aptas a
executar as medidas de vigilância epidemiológica, com isolamento de
paciente e busca ativa dos contatos. “A capital mineira mantém trabalho de vigilância epidemiológica contínuo, por isso administra todos os
cuidados diante de qualquer suspeita. Belo Horizonte conta com um
plano de contingência que pode ser ativado se necessário, com abertura de serviços e leitos específicos. Os profissionais de saúde já estão
sensibilizados para o diagnóstico, assistência e monitoramento” afirma
o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.
Com o objetivo de orientar os profissionais da rede SUS-BH, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou uma nota técnica sobre o atendimento aos casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O documento detalha a situação epidemiológica no mundo e dá orientações
sobre a suspeição de casos, bem como as medidas gerais de prevenção
e controle. Leia, em anexo, a nota na íntegra.

População vítima de enchente recebe
assistência das equipes de saúde

Devido às fortes chuvas que atingiram a capital nas últimas semanas, a SMSA ativou o plano de contingência que inclui reforço no
atendimento aos atingidos pelas enchentes. Além do acolhimento nos 152 centros de saúde e nas nove UPAs, profissionais da
saúde estão indo às pousadas onde estão abrigadas as pessoas
que precisaram deixar as suas casas em decorrência das chuvas.
Nesses locais, as equipes das Diretorias Regionais de Saúde realizam
um levantamento das necessidades das pessoas abrigadas e os profissionais de saúde da família fazem entrega de medicamentos, renovação de receitas, vacinas, consultas médicas e curativos. O atendimento
em alguns casos é direcionado para o centro de saúde mais próximo.
Ontem, 4/2, o Centro de Saúde Horto, na Leste, vacinou 14 pessoas contra Tétano e Hepatite A em uma pousada no bairro Floresta.
Na segunda, 3/2, equipes do Centro de Saúde Betânia, na Regional
Oeste, uma das mais atingidas pela chuva, estiveram no entorno
da Avenida Tereza Cristina para um mutirão de vacinação. A ação,
realizada pela quarta vez desde o início dos temporais, faz parte
de uma campanha estratégica com foco no aumento da necessidade de prevenir doenças provocadas pelo contato com a lama e a
água contaminadas. Foram disponibilizadas, para todas as faixas etárias, vacinas contra Hepatites A e B, Febre Amarela, Tétano e Triviral.
Cerca de 300 pessoas foram imunizadas.
Na última semana, as Regionais Centro-Sul e Leste realizaram
ações de assistência à saúde nas pousadas onde as famílias que
tiveram que deixar suas casas estão abrigadas. Os centros de
saúde Carlos Chagas e Nossa Senhora Aparecida, na Centro-Sul,
e Horto, na Leste, atenderam cerca de 200 pessoas.

Termina essa semana o prazo para
entrega das cervejas Backer

A população de Belo Horizonte tem até sexta-feira, 7/2, para entregar garrafas de cerveja da marca Backer nas sedes das nove
regionais da capital. A data foi definida pelas Vigilâncias Sanitárias municipal e estadual e pelos Procons. A decisão foi tomada
considerando que houve prazo suficiente para a adoção da medida. Portanto, caso ainda reste alguma unidade que não tenha
sido recolhida, a Prefeitura de Belo Horizonte solicita à população que faça a entrega até o dia 7/2, das 8h às 17h, nas regionais.
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das gerências de Vigilância Sanitária, iniciou o recolhimento das cervejas no dia 13/1. Até
o momento foram entregues 4.800 garrafas. A SMSA vai manter
a tutela desse material que está disponível para as investigações.
Caso o cidadão não consiga entregar as garrafas, o recomendado é que ele procure o estabelecimento onde adquiriu o
produto ou a empresa fabricante.
As investigações epidemiológicas e clínico-laboratoriais dos casos, incluindo a emissão de notas técnicas para orientação aos
serviços e profissionais de saúde, continuam em andamento.

Webconferência detalha SIGRAH
para a rede SUS-BH

Representantes de unidades de saúde das nove regionais participaram de uma reunião online que apresentou o SIGRAH - Solução
Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação. O
projeto, um dos maiores anseios do SUS-BH, tem entre os objetivos a criação de um prontuário eletrônico único, em todos os
pontos da rede ambulatorial, hospitalar e de urgência abrangendo
também a regulação do acesso e o controle e avaliação, em plataforma tecnológica atualizada. A apresentação do SIGRAH, na terça, 4/2, foi feita pela presidente do Grupo de Inovação em Saúde,
Jomara Alves, e pela assessora de Tecnologia da Informação em
Saúde da SMSA, Eliete Guizilini.
O SIGRAH será implantado em mais de 300 unidades, incluindo
todos os centros de saúde, unidades especializadas, unidades
de saúde mental e reabilitação, academias da cidade, Complexo
HMOB e UPAs. Entre os principais benefícios, está o acesso aos
dados do prontuário do cidadão, inclusive resultados de exames,
em tempo real, a partir de qualquer ponto da rede SUS-BH possibilitando um atendimento integral do usuário SUS-BH.
A partir deste mês haverá o mapeamento de processo em 40 unidades ambulatoriais e 6 de urgência/hospitalares. Nesta fase será
feito um estudo do processo de trabalho desses locais com o objetivo de preparar o sistema e as unidades para a fase seguinte que
se iniciará em outubro nas 18 unidades piloto. A gestão integrada
das informações da saúde será concluída em outubro de 2022, elevando o patamar da qualidade assistencial e de gestão do SUS-BH
com foco no cidadão.
A apresentação do SIGRAH e a gravação da webconferência já estão
disponíveis no site: ead.pbh.gov.br

Servidores da URS Padre Eustáquio são
treinados para uso de extintores

Com o objetivo de conscientizar e treinar os servidores para a prevenção dos princípios de incêndio e sobre como evitar que esse
tipo de sinistro aconteça no local de trabalho, a Gerência de Segurança do Trabalho - GSTRA, da PBH, realizou uma capacitação
na URS Padre Eustáquio na Regional Noroeste. Os servidores foram orientados quanto o uso correto dos extintores de incêndio
por meio de um treinamento em duas etapas: teórica e prática. Os
trabalhadores receberam informações importantes sobre os tipos
de extintores, as classes de fogo, reconhecimento de situações com
potencial de risco para um princípio de incêndio, ações preventivas
e a utilização dos equipamentos.
Com o treinamento a expectativa é que seja criado um senso crítico
para que o trabalhador observe o seu ambiente, identifique possíveis causas ou situações de risco e, principalmente, saiba comunicar e tomar uma atitude para corrigir o mais rápido possível. As
conversas buscam ainda orientar sobre a forma correta de utilizar
os equipamentos, por meio de uma abordagem simples e objetiva.
O engenheiro de segurança da PBH, Lourivaldo Pereira de Oliveira,
esclareceu a importância deste treinamento num equipamento da
área de saúde. “Especificamente na URS tentamos focar na capacidade do trabalhador de observar o seu ambiente, evitando situações de risco como, uso inadequado das tomadas, não deixar água
ou álcool próximos a equipamentos elétricos, identificar pontos de
aquecimento, evitar o uso inadequado de materiais que causam
a propagação de incêndio, desligar equipamentos eletrônicos, maneira correta de utilizar enfeites de natal, ter cuidado ao utilizar fogão, ebulidor e outros tipos de equipamentos que aquecem, enfim,
medidas de prevenção”, explicou.
“Foi muito válido e produtivo e esclareceu muitas dúvidas que tínhamos. Informou sobre as classes dos extintores e qual utilizar em
cada situação. Foi um momento muito rico e terá grande utilidade
em nosso cotidiano. Espero que não precisemos usar, mas se precisar, estamos capacitados. Irei compartilhar com todos os meus
colegas sobre o aprendizado de hoje”, afirmou Sônia Mara Rezende
Costa, bioquímica no Laboratório da URS Padre Eustáquio.

Ação de socialização leva usuários
ao parque na Regional Oeste

Os integrantes da Academia da Cidade Ventosa, na Regional
Oeste, participaram de um momento de descontração e lazer
na quarta, 29/1. Cerca de 35 pessoas, sendo praticantes e familiares, se reuniram no Parque Jacques Cousteau para um dia de
brincadeiras e muita interação. As atividades foram bem diversificadas, com xadrez humano, pintura facial, oficina de circo, ping
pong e totó. Na companhia dos pequenos os idosos também se
sentiram crianças nos brinquedos infláveis, no pula pula, escorregador e cama elástica. Houve distribuição de pipoca e algodão
doce. “O processo de envelhecimento leva a um afastamento da
vida social. Oferecer opções de lazer melhora o convívio familiar,
previne o declínio funcional e da capacidade mental. Esses comportamentos positivos previnem diversas doenças e problemas
de saúde e ajudam a manter os indivíduos saudáveis por mais
tempo e com melhor qualidade de vida”, disse a gerente do Centro de Saúde Ventosa, Aline Resende.
A ação foi em parceria com o CRAS Ventosa.

A servidora, Natália Cristina de Oliveira, BM 103.802-6, foi selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde Efigênia
Murta Figueiredo.
Até o dia 12/2 estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente do Centro de Saúde Novo Aarão Reis. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central,
das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Entre os dias 7 e 14/2 estarão abertas as inscrições para seleção de
vaga para gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá. 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
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