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Prefeitura adota medidas contra
avanço do Coronavírus na capital

O prefeito Alexandre Kalil assinou na tarde de ontem, 17/3, dois decretos para fazer frente à pandemia de Coronavírus. O de número
17.297/2020 declara situação de emergência na capital pelo período
de 180 dias, enquanto o 17.298/2020 traz medidas para prevenção
de contágio e enfrentamento da Covid-19. Os decretos foram publicados em edição especial do Diário Oficial do Município (DOM).
Ao decretar a situação de emergência em Belo Horizonte, o prefeito
justificou que a cidade vive uma “situação anormal”, “ocasionada por
aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de doenças
infecciosas causadas por vírus”. O decreto também prevê a requisição
de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas – com a previsão de
pagamento de indenização justa – e autoriza a dispensa de licitação para
a aquisição de bens e serviços para o enfrentamento da emergência.
Várias medidas para enfrentar o Coronavírus foram elencadas no Decreto 17.298 por tempo indeterminado. A primeira delas foi a instituição do Comitê de Enfrentamento à Epidemia do Covid-19, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar
a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de
adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção
e o controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.
O grupo é formado pelo Dr. Jackson Machado Pinto (secretário
municipal de Saúde); Dr. Estevão Urbano Silva (presidente da
Sociedade Mineira de Infectologia); Dr. Carlos Starling (infectologista membro da Sociedade Mineira e Brasileira de Infectologia); e por Unaí Tupinambás (professor da Faculdade de Medicina da UFMG e Doutor em doenças infecciosas e parasitárias).
Ainda segundo o decreto, serviços considerados não essenciais terão
as atividades interrompidas a partir de amanhã, 19/3, por tempo indeterminado. Os prédios da Prefeitura ficarão fechados e será instituído
regime de teletrabalho para os servidores cujas atribuições permitam a
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço público.
A medida não se aplica aos servidores das áreas de assistência
à saúde, segurança pública e no Gabinete do Prefeito. Servidores dessas pastas terão as férias suspensas ou canceladas.
Atividades suspensas
O decreto prevê ainda a suspensão de aulas e atividades nas
instituições de ensino municipais e de educação infantil parceiras da Prefeitura a partir de quinta-feira, 19/3; de alvarás
para a realização de eventos – sejam eles públicos ou privados – e de atividades e feiras ao ar livre. Parques municipais
e Jardim Zoológico ficarão fechados. As unidades dos restaurantes populares manterão o horário de funcionamento,
mas apenas para a entrega de marmitex.
O servidor público que retornar de viagem internacional será
impedido de se apresentar ao local de trabalho ainda que
prestador de serviço essencial (saúde e segurança pública)
durante 14 dias contados do retorno ao país se apresentar sintomas da doença, ou sete dias se não apresentar os sintomas.
Para ler o documento na íntegra, veja o anexo.

SMSA intensifica ações para o
enfrentamento do Coronavírus

Como continuidade do Plano de Contingência Municipal foram adotadas novas medidas para deter o avanço da COVID-19. Ontem, 17/3,
foi criado pela Prefeitura de Belo Horizonte o Comitê para enfrentar
essa nova epidemia. O secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, é o coordenador do grupo formado por médicos infectologistas. O comitê vai orientar todas as medidas a serem tomadas
com relação ao vírus e sua propagação na cidade de Belo Horizonte.
Desde o início dessa semana os ônibus da capital estão circulando
com informações sobre a prevenção e os sintomas do coronavírus.
Os passageiros são orientados por meio de cartazes e vídeos educativos. As mensagens também estão sendo publicadas nas redes
sociais e nas unidades de saúde. Os equipamentos da SMSA estão
sendo reabastecidos com álcool em gel e máscaras N95 e cirúrgicas para os profissionais de saúde, demais trabalhadores e usuários
que apresentem sintomas de doenças respiratórias. Os trabalhadores foram capacitados para a abordagem dos casos suspeitos.
Também foi divulgado esta semana um chamamento público para
contratação imediata de médicos de diversas especialidades e técnicos de enfermagem. O chamamento público tem o objetivo de contratar profissionais de saúde para reforçar a rede de saúde diante do
enfrentamento das doenças respiratórias e também suprir as demandas já existentes. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura
de Belo Horizonte para realização do cadastro no Banco de Currículos.
A contratação é por tempo determinado e os currículos vão alimentar um banco de dados que é consultado sob demanda. Os
profissionais deverão atuar nas diversas unidades da Rede Municipal de Saúde podendo ocupar vagas com regime de trabalho
que variam entre 12h a 40h semanais e remuneração que pode
chegar a RS 15 mil. Após o cadastro, sendo selecionado, o profissional passará por entrevista e os selecionados serão contratados. O início dos trabalhos se dará após a assinatura do contrato.
Ontem, foi divulgada para a rede SUS-BH uma nota técnica, elaborada pela Diretoria de Assistência à Saúde, com recomendações
para adequar as atividades desenvolvidas na Atenção Primária,
Centros de Convivência e CERSAMs em situação de surtos/epidemias: COVID-19 e síndromes gripais.
No dia 3/3 foi aberto o CECOVID, um serviço especializado no atendimento de casos suspeitos da doença. O centro funciona na UPA Centro-Sul, das 7h às 19h, todos os dias. Em 15 dias mais de 300 pessoas
foram atendidas, mas nenhum caso foi confirmado no local. No CECOVID os pacientes fazem coleta de material para realização de exame e,
conforme condições clínicas, são transferidos para internação hospitalar. Os casos não graves serão liberados para isolamento domicilar e
tratamento com acompanhamento de equipe médica da SMSA.

Unidades da Leste promovem
ações pela saúde dos rins

O Dia Mundial do Rim, comemorado em 12/3, foi celebrado
na URS Sagrada Família e na Academia da Cidade Sagrada Família, na Regional Leste. As atividades foram realizadas nos
dias 12 e 13/3 nas respectivas unidades. Cerca de 550 pessoas
participaram da programação que teve como objetivo levar
educação e promover a saúde, além de conscientizar os usuários quanto à importância da prevenção da doença renal.
Entre as atividades realizadas, houve salas de espera com enfermeiros do ambulatório de Nefrologia orientando os usuários,
além da roda de conversa com a nefrologista, Helen Cristina Saldanha, e com a enfermeira, Thais Elene Bichir, da URSSF. Também foram distribuídas cartilhas educativas e aferição de dados
vitais pela equipe de enfermagem do Centro de Saúde Marco
Antônio de Menezes. “Ações coletivas de promoção à saúde possibilitam um maior alcance de orientações para a população e,
consequentemente, a prevenção de doenças”, disse a gerente da
unidade, Aparecida Carvalho. “Outro benefício de se propor atividades como essa é propiciar o fortalecimento do vínculo entre
os profissionais de saúde e a comunidade”, destacou a gerente
adjunta da URSSF, Taiana Miqueri.

Mais saúde e assistência para
os bebês prematuros

Estreitar os laços e alinhar os fluxos da rede SUS-BH para o encaminhamento qualificado e atendimento em tempo oportuno
das crianças acompanhadas no ambulatório Viva Bebê, da URS
Saudade, na Regional Leste. Com esse objetivo foi realizado um
encontro entre profissionais responsáveis pelo atendimento
em pediatria do Centro Mineiro de Oftalmologia - CMO e os
profissionais do ambulatório. A reunião foi na quinta, 12/3.
O ambulatório Viva Bebê atende crianças que nasceram com menos de 32 semanas de gestação e peso inferior a 1800g ou tiveram
algum sofrimento ao nascimento, com apgar menor que 7 no quinto minuto de vida, Esses bebês são encaminhados pelas maternidades Hilda Brandão (Santa Casa), Hospital Júlia Kubitscheck e Hospital Risoleta Tolentino Neves ao ambulatório. A missão do Viva Bebê
é acompanhar o recém-nascido de risco com equipe multiprofissional, garantindo o cuidado integral, humanizado e de qualidade,
com acesso aos recursos propedêuticos e terapêuticos necessários,
minimizando agravos e sequelas secundárias à sua condição de
nascimento. Atualmente, são acompanhadas mais de 350 crianças
neste ambulatório, com idades entre 0 e 5 anos de idade.
Dentre as avaliações e acompanhamentos necessários para os
bebês prematuros, a assistência oftalmológica é muito importante para identificar precocemente se há comprometimento
visual. De acordo com critérios e cada caso, pode haver necessidade de encaminhamento para a visão Subnormal e para
a reabilitação visual, aproveitando, ao máximo, o potencial de
cada criança no tempo oportuno. “Nesse encontro foi definido
um novo fluxo, via SISREG, para o encaminhamento das crianças
do ambulatório Viva Bebê ao Centro Municipal de Oftalmologia
para consulta com oftalmologista pediátrico. Isso vai diminuir o
tempo de espera e possibilitar a discussão dos casos entre os
profissionais das equipes dos dois serviços”, explicou a gerente
da URS Saudade, Maria de Fátima Batista.

Tecnologias e inovações
implementadas pela SMSA são
conhecidas por prêmio na área de TI

Os projetos e as ações desenvolvidos nesta gestão pela SMSA, por
meio da ASTIS, levaram a assessora do setor, Eliete Guzilini, a ser
indicada ao Prêmio Notabile. O evento se destaca entre os mais
respeitados da área de Tecnologia da Informação do Brasil.
Eliete concorre em duas categorias: personalidade mais inovadora
e personalidade mais influente. Os nomes da primeira fase são escolhidos com base em pesquisas e estudos de mercado que identificam empresas ou instituições líderes em inovação tecnológica.
A votação para escolha dos vencedores é aberta ao público e
vai até o dia 6/4. Vote AQUI
Após essa primeira fase, os cinco profissionais mais votados
serão apresentados no evento CIO Brasil GOV. Durante a cerimônia será realizada uma nova votação, quando será revelado
o grande vencedor.

Até o dia 20/3, estão abertas as inscrições para seleções de vagas
para gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá e gerente do Centro de Saúde Tirol. Os interessados devem levar a documentação à
DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
Entre os dias 18 e 24/3 estarão abertas as inscrições para seleções
de vagas para gerente da URS Sagrada Família. 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 no endereço: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
O servidor, Leonardo Ferreira, BM:91716-1, foi selecionado para assumir a gerência do Centro de Saúde São Francisco.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

