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SMSA implementa série de ações para o
enfrentamento da Covid-19

Para ampliar a assistência e o atendimento à população com
problemas respiratórios, entre eles o Coronavírus, a SMSA
abriu mais um Centro de Doenças Respiratórias/Covid-19
(CDR/Covid), nesta quarta-feira, 25/03 na região de Venda
Nova. O novo serviço aberto pela SMSA irá atender todos os
dias, das 7h às 19h, no 2º andar da UPA Venda Nova. Esta é
a segunda unidade que a SMSA abre para atender aos casos
de doenças respiratórias: o primeiro está em funcionamento
desde 3/3, na UPA Centro-Sul. Inicialmente a unidade atendia
a casos notificados como suspeitos de Covid-19, mas devido à
transmissão local do novo Coronavírus, o critério para atendimento foi ampliado.
O CDR/Covid conta com dois médicos, três técnicos de enfermagem e um enfermeiro. A infraestrutura de atendimento inclui 10 macas, medicamentos e equipamentos de oxigenação
e de aferição de pressão arterial. No momento da pandemia,
os exames para Covid-19 são realizados nos casos graves da
doença, não nessa unidade.
Além dos dois Centros Especializados, os 152 Centros de Saúde e as nove UPAs estão funcionando normalmente.
Apoio do Exército e Polícia Militar

O Exército disponibilizou 15 militares, que serão divididos em
três equipes de cinco profissionais. Cada equipe irá atuar em
um dos Centros Especializados. Estes militares darão apoio
administrativo, preenchendo as fichas de atendimento e auxiliando na organização do fluxo. Os militares começaram a trabalhar ontem, 24/3, no Centro Especializado na UPA CentroSul, e já estão atuando também na unidade de Venda Nova.
A Polícia Militar de Minas Gerais cedeu dois pediatras que estão atendendo nas UPAs Pampulha e Venda Nova.
Encontro de Secretários de Saúde da RMBH

A SMSA sediou um encontro para compartilhar a conduta e o
tratamento de casos suspeitos do novo Coronavírus em Belo
Horizonte. A reunião foi presidida pelo Secretário de Estado
de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e teve a participação de vários secretários de Saúde da RMBH. O encontro realizado no
sábado, 21/3, no auditório da SMSA, contou com as presenças do secretário Jackson Machado Pinto, dos subsecretários,
Fabiano Pimenta, Taciana Malheiros e Fernanda Girão, e de
outros secretários e representantes das secretarias de Saúde
das cidades de Brumadinho, Sete Lagoas, Sabará, Ibirité, Lagoa Santa, Betim, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Igarapé, Ouro
Preto, Santa Luzia, Nova Lima e Contagem. A reunião teve o
objetivo de encaminhar as providências, aperfeiçoar a infraestrutura das cidades e promover abertura de leitos para o
tratamento de casos suspeitos da COVID-19 e discutir os próximos passos para o enfrentamento da pandemia. O secretário Jackson Machado apresentou as medidas adotadas pela
capital que podem ser multiplicadas em outros municípios.
Webconferência para a Rede SUS-BH

Para alinhar as novas regras e condutas do atendimento aos
casos do novo Coronavírus pelos profissionais de saúde, foi
realizada uma webconferência, na quinta, 19/3. Todos os servidores da SMSA foram convidados a participar. O secretário
municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, abriu a reunião
falando sobre o momento delicado pelo qual o mundo está
passando com a pandemia do novo Coronavírus. “Esperamos
que as pessoas fiquem em suas casas, se afastando e diminuindo a proximidade física com outras pessoas para garantir
que o número de casos seja diluído no tempo e a gente não
tenha um grande número em um período muito curto. Preciso contar com o apoio de todos os funcionários da Saúde,
agradecer por terem garantido para mim que todos farão o
possível para manter o altíssimo nível de trabalho que sempre
tivemos e para garantir que Belo Horizonte continue a ser referência nacional e internacional na atenção à saúde da população”, concluiu o secretário.
A subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, também elogiou o trabalho que vem sendo desempenhado pelos
trabalhadores da SMSA e pediu o apoio de todos para o enfrentamento dessa epidemia. A médica do CIEVS-BH, Isabela
Lauar, falou sobre a doença, aspectos clínicos e os cuidados a
serem tomados.
O gerente da Atenção Primária, Fabiano Gonçalves, discutiu o
novo fluxo de atendimento dos centros de saúde com o objetivo de agilizar o acolhimento e evitar a transmissão dentro
das unidades. Também foram pactuadas as ações de podem
ser contingenciadas neste momento para dar preferência aos
quadros agudos. Entre as alterações importantes estão o cancelamento das consultas eletivas e a transferência de alguns
serviços para o apoio, como é o caso do pré-natal. As atividades coletivas, como Lian Gong e Academia da Cidade, foram
suspensas e os profissionais dessas atividades estão voltados
para a organização dos centros de saúde. Os profissionais
também puderam tirar dúvidas sobre a abordagem e o manejo dos casos.
Sensibilização no Nível Central

Na quarta, 18/3, o gerente da Atenção Primária, Fabiano Gonçalves, percorreu todos os setores do Nível Central para falar
sobre a COVID-19. Ele explicou em quais casos os servidores
seriam liberados para trabalhar em casa, como os integrantes
do grupo de risco e pessoas acima de 60 anos. Fabiano falou
sobre os sintomas do Coronavírus e deu as dicas para evitar o
contágio e transmissão da doença. O grupo Mobiliza SUS participou do momento realizando ação educativa de higienização.
Assistência aos desabrigados pelas chuvas
A GAERE Centro-Sul enviou dois profissionais da gerência de
epidemiologia para uma visita à pousada Ouro Preto, no centro de Belo Horizonte, na quinta-feira, 19/03. No local estão
abrigadas 23 pessoas, entre adultos e crianças, vítimas das
chuvas. Foram tiradas dúvidas e repassados os cuidados de
prevenção ao Coronavírus, tais como forma adequada de higienização das mãos, etiqueta da tosse, abertura de janelas
para deixar os ambientes mais arejados. Além disso, os profissionais afixaram cartazes educativos com informações a respeito da prevenção à doença.

Mudanças no atendimento dos
Centros de Saúde devido à COVID-19

Ministério da Saúde anunciou mudanças nos protocolos adotados
nos centros de saúde em razão da epidemia do novo Coronavírus.
As novas regras dizem respeito ao atendimento dos pacientes com
sintomas da doença e ao encaminhamento de casos mais graves.
O Centro de Saúde São Geraldo, na Regional Leste, alterou o fluxo
de atendimento dos usuários para evitar o contágio e a transmissão das doenças respiratórias, principalmente do novo Coronavírus. As pessoas que procuram a unidade com esses problemas
recebem máscara e aguardam atendimento prioritário em um espaço aberto, com grande circulação de ar, separadas dos demais.
Os profissionais da saúde que atendem esses casos se paramentam com vestimentas especiais descartáveis. Depois da consulta,
a sala é desinfetada. “Para lidar com a pandemia atual, a unidade
se organizou de forma a buscar a redução dos contágios. Estamos
realizando uma avaliação mais imediata dos riscos desses usuários
sintomáticos respiratórios. A estruturação de um novo fluxo de
atendimento para esses casos foi fundamental”, disse o gerente
da unidade, Marcílio Amaral.

Campanha de Vacinação contra a gripe
começa com estratégia especial

Os idosos e os profissionais de saúde são os primeiros públicos a
participar da Campanha de Vacinação contra a influenza. A imunização começou na segunda, 23/3. Estes públicos serão priorizados para já ganharem imunidade aos vírus Influenza, antes
do período de maior transmissão, visto que os idosos são mais
vulneráveis ao COVID-19 e os profissionais de saúde estão mais
expostos ao novo Coronavírus.
Para garantir a segurança da população idosa, que está orientada a ficar em casa e evitar circular, a SMSA montou uma estratégia especial e abriu 40 postos extras, fora das unidades de
saúde, em locais como centos comunitários, escolas, farmácias,
ampliando os locais de vacinação. Veja a lista no anexo.
Outra estratégia será a abertura dos 152 Centros de Saúde no
próximo sábado, 28/3, para vacinar exclusivamente a população acima de 60 anos.
Nas unidades, serão abertas mais salas de vacina para evitar
concentração de pessoas em um único espaço. “A estratégia
que a SMSA montou é para garantir a segurança da população. A vacina contra a Influenza é muito importante e os idosos
devem se imunizar. Estamos ampliando os locais de vacinação
para proteger ainda mais esse público”, afirmou o secretário
municipal de saúde, Jackson Machado Pinto.
A população a ser vacinada nesta primeira fase é de cerca de 410
mil pessoas. A meta é vacinar 90% da população.
A partir do dia 16 de abril, professores, profissionais das forças
de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos estão autorizados a se vacinarem na rede pública de saúde. A última fase,
que vai de 9 a 22/5, tem como prioridade crianças de seis meses
a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com
mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o
parto), população indígena e portadores de condições especiais.
Cadastro para acamados
A SMSA realiza o cadastramento de pessoas acamadas e residentes em casas de repouso, impossibilitadas de se locomover, para
receber a vacina contra Influenza em domicílio. O cadastro deve
ser feito até o dia 09/05. A vacinação domiciliar é exclusiva para o
público-alvo da campanha que não tem condições de ir ao Centro
de Saúde. O cadastramento pode ser feito AQUI ou diretamente
no Centro de Saúde de referência do paciente.
Parceria com Drogaria Araújo
A PBH criou estratégias para que a vacinação dos idosos seja feita de forma ainda mais segura. Uma dessas ações foi a parceria
firmada com a Drogaria Araújo. Esta é uma importante medida
para prevenir que idosos tenham contato com aglomeração de
pessoas durante a pandemia do novo Coronavírus. A partir de
hoje, 25/3, a Drogaria Araújo começou a disponibilizar o agendamento para a vacinação. Para se vacinar contra a gripe, é necessário fazer o agendamento no site da Drogaria Araújo com
um dia de antecedência. A vacina será aplicada na entrada das
lojas e, além disso, haverá vacinação nas unidades com drive-thru para idosos com dificuldade de locomoção. O horário de vacinação nas lojas da Drogaria Araújo participantes da campanha
será de 8h às 14h, de segunda a sábado.

Regional Venda Nova realiza
mutirões de limpeza

Com objetivo de evitar o aparecimento de mais casos de Dengue,
Zika e Chikungunya, foram realizados três mutirões de limpeza
na região de Venda Nova, na quarta, 18/3. A ação foi feita nas
áreas de abrangência dos centros de saúde Jardim dos Comerciários, Lagoa e Nova York. Ao todo, foram coletadas cerca de 10
toneladas de resíduos.
A escolha dos bairros levou em conta a concentração de casos de
dengue e o resultado de ovitrampas positivas, que monitoram a
presença do vetor por meio de armadilhas de oviposição. Outro motivador para a ação é a concentração de imóveis críticos,
onde há acumulo de inservíveis e materiais que favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Venda nova está em segundo lugar em casos confirmados e em
terceiro lugar em casos prováveis de dengue em Belo Horizonte. Os mutirões foram realizados pelas gerências regionais de
Limpeza Urbana e Manutenção, sob a coordenação da Gerência de Zoonoses Venda Nova.

Até o dia 27/3 estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente da URS Sagrada Família. Os interessados devem
se inscrever e enviar a documentação necessária por email para:
selecao.nasf@pbh.gov.br
O edital com todas as informações está disponível no endereço
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/
processos-seletivos
A servidora, Andreia Maria Ribeiro Alonso, BM 46412-4, foi
aprovada para assumir a gerência da UPA Leste.
A servidora, Roberta Viegas Magalhaes, BM 83432-0, foi selecionada para assumir a gerência do Centro de Especialidades
Médicas Nordeste.

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

