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Para garantir o atendimento adequado aos cidadãos da capital, além 
dos 152 centros de saúde e das 9 UPAs, a SMSA ampliou a rede de 
acolhimento ao cidadão. Todas as medidas fazem parte do Plano de 
Contingência Municipal para o enfrentamento do novo Coronavírus, 
que prevê a oferta gradual de serviços e ações. No mês de março fo-
ram criados dois CDR/COVID-19: nas UPAs Centro-Sul e Venda Nova. 
Juntas, as duas unidades já atenderam quase 2 mil pessoas com sin-
tomas de doenças respiratórias. A maioria dos pacientes apresentou 
um quadro leve e recebeu a orientação de isolamento domiciliar e 
medicamentos. No CDR Venda Nova, a média de atendimento diário 
é de 40 pessoas. Já no da Centro-Sul, são cerca de 120 atendimentos 
por dia. Em breve um novo CDR vai ser aberto na regional Pampulha. 
“A organização assistencial da rede de saúde para garantir o acesso 
qualificado em tempo oportuno é, sem dúvida, uma resposta essen-
cial para o êxito na condução dos casos. Medidas como essas norteiam 
a tomada de decisões e análise de indicadores do Plano de Contin-
gência”, disse a subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros. 
 
Para evitar a aglomeração de pessoas e ampliar a recepção, nas UPAs 
Oeste, Barreiro, Norte e Nordeste foram instaladas tendas. Nesses 
locais, os usuários recebem o primeiro acolhimento, fazem a ficha 
e aguardam a consulta. As cadeiras foram posicionadas mantendo 
uma distância de segurança entre cada paciente. “A SMSA não tem 
medido esforços e buscado de forma organizada aumentar a nossa 
capacidade de atendimento. Além   de infraestrutura, temos profis-
sionais  capacitados e prontos para dar a resposta nesse momento 
tão desafiador”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson 
Machado Pinto.

Assistência à saúde da população é 
ampliada nas regionais de Belo Horizonte

Em sua missão de prestar assistência de qualidade em saúde, com 
foco em urgência e emergência, o HOB vem adotando uma sé-
rie de medidas para atender à população durante a pandemia do 
novo Coronavírus. As ações podem ser divididas em dois grandes 
eixos: adequação da estrutura física do complexo e investimentos 
no treinamento e proteção dos profissionais. Para facilitar a tria-
gem de casos suspeitos e afastá-los de pacientes com outras quei-
xas, foi desenvolvido um fluxo especial na UPA, com fornecimento 
de máscara cirúrgica para todos que apresentarem sintomas gri-
pais. Esses pacientes são priorizados na classificação de risco, para 
que fiquem pelo menor tempo possível junto a outras pessoas. 
Os casos suspeitos são atendidos em uma área diferente daqueles 
que apresentam outras queixas.

Na sede foram adaptadas duas áreas para receber os pacientes 
graves e críticos, que demandam cuidados especializados. O setor 
de internação da ortopedia teve seus pacientes remanejados e foi 
transformado em uma enfermaria exclusiva para o atendimento a 
casos suspeitos e confirmados. O CTI 4 foi reservado para atendi-
mento exclusivo aos pacientes que precisarem de cuidados inten-
sivos. Nesse local também foram instaladas divisórias no corredor 
da farmácia satélite e logo após a enfermaria das unidades de AVC.

Visando a proteção de todos os profissionais, está sendo adquirido 
um maior quantitativo de EPIs, como luvas, máscaras cirúrgica e 
N95, protetor facial, capote, gorro e óculos. Para orientar os pro-
fissionais sobre o uso correto e racional desses equipamentos fo-
ram desenvolvidos protocolos e fluxogramas de atendimento para 
cada grupo de pacientes — adultos, crianças e gestantes.

O uso do uniforme privativo foi estendido, exclusivamente, a to-
dos os profissionais da assistência, independentemente de esta-
rem ou não atuando nas áreas destinas ao atendimento de casos 
suspeitos ou confirmados de Covid-19. Dessa forma, os trabalha-
dores evitam a contaminação de suas roupas e os riscos para seus 
familiares ao voltarem para casa. Um hamper para devolução dos 
uniformes será deixado em cada área exclusiva para o atendimen-
to a pacientes suspeitos e confirmados de infecção pelo Covid-19, 
facilitando o acesso dos profissionais ao material e reduzindo o 
risco de circulação do vírus em outras áreas do hospital.

HOB faz adequações estruturais
e prepara equipe para atender 
aos casos de Covid-19

SMSA garante estoques na rede SUS-BH

A SMSA não tem medido esforços para manter as unidades abasteci-
das de insumos e equipamentos de proteção individual, como más-
caras, luvas, óculos, capotes, botas, entre outros. Além dos estoques 
contarem com esses materiais, foram realizadas compras desses 
produtos e os fornecedores têm feito uma entrega gradativa devido 
à grande demanda desse material em todo o país para o enfrenta-
mento da pandemia.

Não há falta de máscaras na rede SUS-BH. A SMSA está fazendo o 
uso racional destes insumos e, somente os profissionais que mantém 
contato direto com os pacientes com sintomas de doenças respirató-
rias, como médicos e enfermeiros, fazem uso da máscara N95. 

Profissionais que realizam o atendimento da linha de frente nos 
Centros Especializados, UPAs e Centros de Saúde, como triagem, re-
cepção administrativo responsável pelas fichas e enfermeiros que se 
encontram na classificação, fazem uso das máscaras cirúrgicas. Os 
profissionais do NASF-AB, como fisioterapeutas e nutricionistas, fo-
ram direcionados para retaguarda, para auxiliarem na notificação e 
monitoramento telefônico dos casos. Como não têm contato direto 
com paciente, não há indicação de uso da máscara.

Todos os profissionais são orientados sobre a utilização correta dos 
equipamentos de proteção individual e, além disso, a Gerência de 
Assistência Farmacêutica está monitorando o consumo de medica-
mentos e insumos demandados para o COVID19.

Doações

Vários setores têm se mobilizado para contribuir com a SMSA no 
combate ao novo Coronavírus. Na semana passada, a secretaria re-
cebeu a doação de 12.250 litros de álcool 70%. O produto começa a 
ser distribuído para as UPAs e SAMU ainda essa semana.

SMSA aguarda nova remessa de doses 
para retomar imunização contra a gripe

Milhares de idosos e profissionais de Saúde atenderam ao chama-
do e foram imunizadas nos primeiros 10 dias da campanha. Até o 
momento, a SMSA recebeu do Ministério da Saúde cerca de 315 mil 
doses da vacina. Esse montante foi distribuído para as unidades de 
saúde e lojas da Drogaria Araujo e já se esgotou.  A SMSA aguar-
da nova remessa por parte do Ministério da Saúde para retomar a 
campanha e, assim que as doses estiverem disponíveis, será feita a 
distribuição para as unidades.

É importante esclarecer que, com a antecipação da campanha, o 
Ministério da Saúde está repassando as doses de forma escalona-
da. Desta forma, a SMSA abastece os postos de vacinação da capital 
conforme quantitativo que recebe. Para a Drogaria Araújo foram en-
caminhadas 48 mil doses até o momento.

A campanha de vacinação contra gripe teve início na última segunda-
feira, 23/03 e vai até 22/05. A população a ser vacinada é de cerca 
de 1 milhão de pessoas (1.001.192), sendo aproximadamente 300 mil 
idosos. O Ministério da Saúde assumiu o compromisso com os muni-
cípios de garantir 100% desta cobertura

Vigilância Sanitária faz ações educativas 
sobre prevenção a COVID 19

Fiscais da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte estão percorrendo 
os estabelecimentos comerciais e serviços de saúde, oficialmente li-
berados para funcionar – de acordo com o Decreto nº 17.304, de 18 
de março de 2020, para orientar sobre as medidas preventivas que 
devem ser adotadas para evitar infecção pela COVID 19, de acordo 
com o Ministério da Saúde.

Para realização do trabalho, foi desenvolvido um roteiro específico, 
de acordo com a natureza de cada estabelecimento, que é seguido 
pelos fiscais. São orientações como a correta limpeza das superfícies, 
utilização de produtos de limpeza autorizados pela ANVISA, disponibi-
lização de lixeiras, sabão liquido e álcool gel, de acordo com as especi-
ficações de cada estabelecimento. O objetivo é reduzir os riscos tanto 
para os trabalhadores, quanto para o publico em geral. Dentre os lo-
cais visitados pelos fiscais, destaque para supermercados, padarias, 
farmácias, serviços de hemodiálise, instituição de longa permanência 
para idosos, laboratórios, funerárias, home care, dentre outros.

A SMSA acompanha sistematicamente a situação epidemiológica da 
cidade e, caso seja necessário, as ações de vigilância sanitária serão 
ajustadas de modo a contribuir da melhor forma possível para a re-
dução de riscos de transmissão da COVID-19.

Entre os dias 2 e 8/4 estarão abertas as inscrições para seleções de 
vagas para gerente dos Centros de Saúde Tirol e Vale do Jatobá. Os 
interessados deverão se inscrever e enviar a documentação necessá-
ria por email para: selecao.nasf@pbh.gov.br
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