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Gestores de unidades de saúde recebem
treinamento sobre o COVID-19

A abordagem à pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus
foi tema de discussão em uma reunião com os gerentes de unidades da
SMSA. Na quarta, 4/3, cerca de 250 profissionais da secretaria se reuniram no Teatro da Feluma, na Faculdade Ciências Médicas. O evento contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado
Pinto, dos subsecretários de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, e de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta. O secretário Jackson abriu
a reunião falando sobre o Plano de Contingência do Município, destacando
a abertura do Centro Especializado em COVID-19, na última terça, 3/3, na
UPA Centro-Sul. “Há muitos anos eu aprendi com a medicina que a sabedoria consiste em antecipar problemas e evitar que eles apareçam. Como
nós sabemos que a epidemia por COVID-19 é iminente, temos uma estrutura preparada, com pessoal treinado para atender. É uma maneira de
minimizar o impacto disso para nossa saúde”, afirmou Jackson Machado.
A médica do CIEVS BH, Isabela Lauar, detalhou a doença, explicando a
origem, o início da epidemia, o cenário atual em Minas, no Brasil e no
mundo. Isabela também apresentou os aspectos clínicos do COVID-19
e explicou as condutas a serem adotadas pelas unidades a partir de um
caso suspeito. A médica também falou com os gerentes sobre as formas
de contágio, prevenção e controle da doença durante a abordagem.
A diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, também apresentou as ações assistenciais e de vigilância epidemiológicas realizadas
pelo município para se preparar para um possível surto da doença. Ela
falou sobre as principais frentes de atuação da SMSA, como programação da capacitação dos profissionais, o fluxo assistencial ao atender um
caso suspeito, a integração das equipes, os insumos para controle e prevenção, o incremento do transporte, as ações de comunicação, além da
articulação de retaguarda hospitalar. Durante o encontro, Isabela Lauar
e Renata Mascarenhas tiraram as dúvidas dos participantes. Também foi
apresentado um vídeo com esclarecimentos sobre o COVID-19 pelo médico infectologista da SMSA, Argus Leão Araújo.
Para os gestores que participaram do encontro foi uma iniciativa relevante para o enfrentamento de uma epidemia do COVID-19. “A reunião
proporcionou um alinhamento de todo corpo gerencial da SMSA para
atuação na organização dos profissionais de saúde por meio das estratégias qualificadas e padronizadas para os atendimentos dos casos suspeitos, como também o cuidado na prevenção e na redução da transmissão
da doença”, afirmou o diretor de Saúde Leste, Ewerton Lamounier Júnior.

Centro de Saúde Amilcar Viana Martins
promove ações pelo Dia da Mulher

Atendimentos ambulatoriais, testes rápidos para HIV, hepatite e
sífilis, exame preventivo do câncer de colo uterino, além de rodas
de conversa sobre o assunto. Essas foram algumas das ações de
promoção à saúde da mulher realizadas no sábado, 7/3, no Centro
de Saúde Amilcar Viana Martins, na Regional Oeste. As atividades
foram conduzidas por ginecologistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com a colaboração dos alunos de Medicina do UniBH.
Das 8h às 12h foram realizados 32 testes rápidos, 9 consultas
ginecológicas e 8 coletas citopatológicas. Cerca de 20 pessoas
participaram das rodas de conversa sobre câncer de colo de
útero e métodos contraceptivos.
Patrícia Ferreira (foto), de 40 anos, aproveitou o centro de saúde
aberto para colocar a saúde em dia. “Sábado facilita muito para gente
que trabalha a semana toda”, disse. O marido de Patrícia, Carlos Ferreira, acompanhou a mulher para incentivá-la. “Eu acho que conhecer
mais sobre a mulher e o que ela vive é muito importante. O homem
tem que ser companheiro em todos os momentos”, afirmou Carlos.
“Ações como essa ampliam o acesso da população aos serviços de
saúde, tendo em vista que as mulheres estão inseridas no mercado
de trabalho e muitas vezes encontram dificuldades para comparecerem à unidade em dias úteis”, disse a gerente da unidade, Kelley Lara.
Dia da Mulher na SMSA
No Nível Central foram ofertadas sessões de Quick Massage para
as trabalhadoras. Cerca de 90 servidoras participaram da promoção e 10 foram sorteadas. Para celebrar e enaltecer a importância
do dia, a SMSA enviou um cartão virtual aos colaboradores parabenizando pela data.
Várias unidades promoveram ações para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Veja, no anexo, o registro de algumas delas.

Trabalhadoras do HMDCC protagonizam
campanha do Dia Internacional da Mulher

Dos 1.455 postos de trabalho, 1.066 são ocupados por mulheres. Das
35 funções de liderança, 28 são preenchidas por mulheres. Das quatro diretorias existentes no HMDCC, três são lideradas por mulheres.
Data já tradicional no calendário de celebrações do Hospital, o Dia
Internacional da Mulher é motivo de orgulho para as trabalhadoras
e de valorização da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho.
Pelo terceiro ano consecutivo, profissionais do HMDCC protagonizam
a campanha do dia 8 de março. Com o tema ‘A mulher que existe em
mim’, as trabalhadoras foram convidadas a refletir sobre o orgulho de
ser mulher em um contexto de conquistas de direitos, mas de desafios que ainda não foram superados. Na campanha de 2020, as mulheres escolheram uma frase com a qual se identificam e que exaltam o
orgulho de ser mulher em um mundo em que a igualdade de gênero
ainda não é uma realidade.
Ao longo de quatro dias, as profissionais que quiseram participar da
ação foram fotografadas e o resultado das sessões de fotos estão sendo exibidos nos murais espalhados nos 13 andares do Hospital. A assistente social, Adriana Oliveira (foto), 37 anos, já é rosto conhecido nas
campanhas do Dia Internacional da Mulher do HMDCC. “Escolhi a frase
“tire seus padrões do meu corpo” porque sempre fui muito cobrada,
desde criança, por não me encaixar em um padrão. Essa frase me empodera, sei que os espaços que delimitam para mim são pequenos e eu
quero ser grande. Meu corpo é este, estou feliz e realizada. Me sinto
bem e bonita do jeito que eu sou e sempre quero afirmar isso. Por saúde, sim, mas por estética e padrões, não”, declarou Adriana.
Para Maria do Carmo, o Dia Internacional da Mulher merece ser lembrado e celebrado. “Mesmo sendo um hospital de retaguarda, sem
pronto-socorro, recebemos casos de mulheres vítimas de violência.
Para nós, com uma equipe predominantemente de cuidadoras, é muito doloroso vivenciar essa realidade. A violência contra a mulher e
o feminicídio precisam ser detidos”, salienta a diretora executiva do
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, Maria do Carmo.

Sistema de regulação de BH
é exemplo para Juiz de Fora

A subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, recebeu na
quinta, 5/3, a visita do subsecretário de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, Rômulo Martins, e equipe técnica.
O grupo veio conhecer os processos de trabalho desenvolvidos pela
Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde, com
o intuito de aprimorar os fluxos de regulação do município da Zona
da Mata. “Pelo porte de Belo Horizonte e por estar submetida aos
mesmos órgãos de controle de Juiz de Fora, como secretaria estadual de Saúde, Tribunal de Contas, a gente entende que aqui tem uma
expertise maior desses processos e estamos buscando essa troca de
conhecimento. O processo de controle de PPI é um dos nossos maiores interesses”, afirmou o subsecretário Rômulo.
A equipe foi acompanhada por referências técnicas das diversas
áreas da Diretoria de Regulação e puderam conhecer a rotina
desenvolvida, principalmente na contratualização dos prestadores, regulação hospitalar e ambulatorial, auditoria, entre outros.

Circuito do Conhecimento discute
processos disciplinares e assédio moral

Os servidores do Nível Central tiveram a oportunidade de discutir
duas situações que podem ser vivenciadas tanto no setor público
quanto no privado: a violência psicológica contra o empregado e
as regras de comportamento sobre deveres e proibições. A nova
rodada do Circuito do Conhecimento foi realizada na sexta, 6/3, no
auditório da SMSA. O convidado foi o subcontrolador de Correição
do Município, Daniel Martins e Avelar.
Daniel iniciou a conversa apresentando a estrutura da Corregedoria
e explicando como o setor analisa os casos de improbidade administrativa, o que consideram importante e como as decisões são tomadas. O subcontralador também comentou os processos administrativos e como eles são estudados na Corregedoria. Ele também falou
sobre o que configura assédio moral e como pode ser denunciado. No
final da apresentação, os participantes puderam esclarecer dúvidas.
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 traz, a cada dois meses, especialistas para um bate-papo.

Festival Gastronômico é realizado
no Centro de Saúde Confisco

O grupo de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável promoveu o 1º Festival Gastronômico do Centro de Saúde Confisco, em parceria com o Centro Cultural Pampulha, no dia 18/2.
O evento teve como objetivo a valorização dos conhecimentos
dos usuários e incentivo ao desenvolvimento de habilidades
culinárias, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde
no “Guia Alimentar para População Brasileira”, publicado em
2014. O festival marcou o encerramento dos trabalhos. Coordenado pela nutricionista, Suellen Campos, o grupo contou
com cerca de 30 participantes que se reuniram semanalmente, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, para a troca
de experiências e saberes sobre alimentação saudável.
O festival contou com a presença de duas juradas: a terapeuta
ocupacional, Kelly Abrantes, e a ACS, Patrícia Duarte, ambas trabalhadoras do Centro de Saúde Confisco. Foram apresentadas 11
receitas, sendo premiados os dois primeiros lugares. O segundo
lugar ficou com o Tabule, do participante Welerson, que utilizou
ervas e temperos naturais. Em primeiro lugar foi premiado o Bolo
de mandioca com calda de cenoura e beterraba, da participante
Maria Regina.
“As habilidades culinárias ajudam no desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, promovendo escolhas mais saudáveis e adaptadas à sua cultura, crenças e necessidades”, explicou a nutricionista Suellen Campos. A nutricionista reforçou ainda que, além de
alimentos equilibrados, de preferência os naturais e preparações
com teor moderado de ingredientes como sal, óleo e açúcar, é importante considerar os aspectos culturais e afetivos da alimentação para que ela seja acessível, adequada e saudável.

Conscientização sobre os malefícios
do cigarro na Regional Leste

Os integrantes do Grupo de Tabagismo do Centro de Saúde Vera
Cruz, na Regional Leste, participaram de uma ação de promoção à saúde com foco nos prejuízos causados pelo uso do cigarro. A atividade,
realizada pela equipe de Saúde Bucal em parceria com o NASF-AB, no
dia 28/2, contou com uma apresentação sobre as consequências do
fumo no organismo e oficina de dentes de bisqui, com o objetivo de
conscientizar os participantes sobre a saúde da boca. O momento contou ainda com uma roda de conversa entre os usuários e a equipe. Participaram da atividade a cirurgiã dentista, Danusa Cantoni, a auxiliar de
saúde bucal, Luiza Cláudia, a psicóloga, Tânia Moreira, e o farmacêutico, Herman Ferreira. Os profissionais falaram sobre os malefícios do
cigarro, câncer de boca, higiene bucal e higienização de prótese.

Regional Norte promove capacitação
sobre fluxos de radiologia e sistemas

Cerca de 40 auxiliares administrativos e gerentes de unidades de
saúde participaram de um treinamento no Auditório da Regional
Norte. Na quarta, 4/3, eles estiveram reunidos para tirar dúvidas
e receber orientações sobre solicitações de Raio x simples, relacionamento com os prestadores de radiologia, sobre o SISREG e
reforço no conceito de Regulação Assistencial. A capacitação foi
promovida pelas servidoras do CEM, Teresa Silva e Kátia Fontoura,
e pelas referências técnicas da GAEREN, Juliana Pontes e Marco
Biagioni. Durante a apresentação, foram repassadas informações
sobre como os administrativos das unidades básicas devem proceder quando encaminharem usuários aos prestadores de radiologia
da Regional Norte, como operar em algumas especificidades do
sistema SISREG e sobre como utilizar corretamente a ferramenta
técnica Regulação. “Vínhamos observando que havia muitas dúvidas das unidades básicas e dos prestadores de radiologia simples
que motivavam ligações telefônicas frequentes e alguns problemas ao lidar com os usuários. Por isso, resolvemos realizar esta
reunião para minimizar as dificuldades”, explicou a referência técnica da GAEREN, Marco Biagioni.

Até o dia 13/3 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para
gerente da UPA Leste. Os interessados devem levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para gerente
do Centro de Saúde Vale do Jatobá e gerente do Centro de Saúde
Tirol. Até o dia 20/3 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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