Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Barreiro

Equipes das gerências de Zoonoses estão orientando a população quanto à limpeza das casas,
retirada do lixo e sobre como evitar ratos e a proliferação do Aedes Aegipty. Todos os centros de
saúde do Barreiro estão recolhendo donativos para as famílias desabrigadas e desalojadas. ACEs
e ACS das áreas consideradas de risco, em conjunto com equipes da Assistência Social, têm conversado com a população e repassado as orientações da Defesa Civil.
As áreas do Barreiro sujeitas a alagamento estão no território de dois Centros de Saúde - Barreiro de Cima e Tirol. Esses locais foram visitados e receberam orientações.

Regional Noroeste

No Bairro Califórnia foram realizadas ações intersetoriais na Vila Chaves com retirada de famílias em situação de risco. Profissionais do Centro de Saúde Califórnia fazem visitas para o monitoramento da situação.
No Bairro Aparecida/Ermelinda as famílias em áreas de riscos foram abordadas e retiradas do
local. No domingo, 26/1, os agentes visitaram os bairros Pindorama/Coqueiral com a equipe da
DRES para cadastro e abordagem de famílias em situação de risco.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Nordeste

Estão sendo realizadas ações de prevenção com a população dos Centros de Saúde Vila Maria,
Olavo Albino, Ribeiro de Abreu e Dom Joaquim. O objetivo da atividade é evitar danos causados
pelas possíveis inundações. Há distribuição de panfleto da Defesa Civil e orientações sobre questões relacionadas à saúde.
No Centro de Saúde Capitão Eduardo tem sido realizado o acompanhamento das famílias após
inundação do Ribeirão do Onça, em conjunto com a Assistência Social. Estão sendo ofertados
apoio psicológico e orientações quanto aos cuidados com a saúde e prevenção de doenças envolvendo equipes de ACS e Zoonoses.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Oeste

Os Centros de Saúde envolvidos até o momento são
Vila Imperial, Conjunto Betânia e Betânia. Desde o dia
20/1, eles estão realizando ações em cerca de 130 residências no entorno das Avenidas Tereza Cristina e Palestina, afetadas pelas chuvas do domingo,19/01. Têm sido
feitas abordagens para verificação da situação vacinal, a
aplicação da vacina antitetânica. Além disso, há a verificação das necessidades de saúde, como encaminhamento
para atendimento psicológicos e divulgação de materiais
informativos sobre os cuidados contra doenças, como a
leptospirose, hepatite A e as causadas pelo Aedes aegypti,
como dengue, chikungunya e Zika.
Os moradores da região contam também com os cuidados integrais nos Centros de Saúde Vila
Imperial, Conjunto Betânia e Betânia, entre outros, incluindo atendimentos ambulatorias e psicológicos. Está sendo agendada intensificação vacinal contra hepatite A para 600 moradores destas
áreas. Fiscais da Vigilância Sanitária estão vistoriando estabelecimentos que comercializam alimentos e que estão com estoques comprometidos. Na Oeste foi realizada também uma abordagem pós-traumática com o Dr. Vinícius Tavares.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Leste

As ações de prevenção e orientação às famílias em áreas de risco têm sido no sentido de conscientizar os moradores com visitas nas áreas de maior risco. Os profissionais distribuem cartilhas com informações específicas e
contatos dos órgãos de apoio.
As unidades envolvidas são os Centros de Saúde Marco
Antônio de Menezes, Horto, São José Operário e Mariano
de Abreu. As demais unidades estão analisando áreas com
possibilidade de riscos e orientando a comunidade. ACEs e ACS, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, além dos gerentes de unidades estão envolvidos nas ações.
O Centro de Saúde Pompéia está mobilizado para alertar à população sobre os riscos das chuvas, as ACS da Vila São Rafael estão entrando em contato com os moradores das residências com
maior risco, com os idosos e com os deficientes. As mesmas ações estão sendo desenvolvidas
com os moradores da Vila Nossa Senhora do Rosário e da Rua Belém.
Na segunda, 27/1, uma equipe percorreu áreas afetadas, orientou a população sobre a leptospirose e vacinou quem não estava imunizado contra tétano.
Uma equipe do Centro de Saúde Horto visitou a casa de apoio que está abrigando 112 pessoas
no momento. A unidade está preparada para acolher esses usuários e dará o suporte necessário.
Estão programando palestras sobre enchentes, cuidados e sintomas que necessitam buscar atendimento imediato, principalmente a respeito de hepatite A, leptospirose e outras doenças causadas
pelo contato com enchentes.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Norte

Profissionais de saúde se reuniram com comunidade no Centro de Referência de Assistência Social Vila Biquinhas. Após as orientações,
foi realizada ação de remoção de famílias. A
equipe da saúde levou uma listagem com mapeamento e contato de todas as famílias em risco, detalhando a presença de pessoas com algum grau de limitação a mobilidade e o contato
telefônico dos usuários, tendo em vista não ter
sido possível percorrer toda a área. As ações de
vigilância nos comércios serão realizadas posteriormente. Com o cessar das chuvas, serão
realizadas visitas dos profissionais das equipes para acompanhar as famílias e também as
ações de vigilância sanitária e ambiental. No fim de semana, a equipe do Centro de Saúde Primeiro
de Maio, intensificou os trabalhos. Em todas as ações, a Gerência da Vigilância Sanitária esteve
presente para orientação de moradores e comerciantes.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Pampulha

Em tempos de chuvas fortes, a Prefeitura de Belo Horizonte está mobilizada para garantir a
proteção integral às famílias atingidas pelas fortes chuvas, em especial aquelas que residem nas
áreas onde há histórico de alagamentos. Na região da Pampulha, ACS e ACEs dos centros de saúde da região, incrementaram as equipes da Defesa Civil, Urbel e da Subsecretaria de Assistência
Social em uma ação de mobilização integrada junto aos moradores atingidos pelas chuvas.
As equipes, formadas por ACEs, ACS, gestores, técnicos da Assistência Social e coordenadores de CREAS e CRAS, percorreram as ruas que tiveram problemas com alagamentos e/ou desmoronamentos nos bairros Suzana, Confisco, Engenho Nogueira e Jardim Alvorada, realizando
abordagem nas residências atingidas pela água. A visita foi realizada nos domicílios para fazer o
cadastramento das famílias, levantamento dos casos que precisam de intervenção rápida, orientação às famílias sobre os riscos ambientais e à saúde, sendo priorizadas as pessoas restritas ao
domicílio e com mobilidade reduzida.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Venda Nova

As áreas de maior risco de alagamentos e desabamento na Regional Venda Nova são de responsabilidade dos centros de saúde Piratininga, Lagoa, Céu Azul, Paraúna, Mantiqueira e Jardim Europa. Nos dias 23 e 24/1 as equipes de ACEs e ACS de cada unidade, junto a equipes da Diretoria de
Assistência Social, percorreram estas áreas identificando imóveis em risco, orientando as famílias,
sugerindo evacuação do imóvel quando necessário ou comunicando à Defesa Civil para avaliação.
A partir do dia 25/01 foram montados dois Postos de Comando na regional, sendo um deles no
Centro de Saúde Nova York e o outro no CRAS Apolônia, na área do CS Jardim Leblon. Gerentes,
trabalhadores destas unidades e da Regional de Saúde Venda Nova realizam vistorias nas áreas
para identificar os imóveis afetados, cadastram as famílias desalojadas e levam ajuda humanitária,
como colchões, cobertores, cesta básicas e lonas. Além disso, repassam informações sobre o cuidado a se ter em caso de contato com águas de enchentes e inundações.
Todas as unidades foram orientadas a realizar ações de promoção e educação em saúde para
toda a população, inclusive nas visitas domiciliares de todos os profissionais e nas salas de espera
das unidades.

Profissionais da Saúde atuam para minimizar
os impactos das chuvas em Belo Horizonte
Regional Centro-Sul

No Centro de Saúde Menino Jesus, os ACS e ACEs monitoram as medições do território, principalmente nas proximidades da Rua Joaquim Murtinho, onde os agentes intensificaram as ações
de orientações às famílias quanto ao risco de alagamentos. O fiscal da vigilância sanitária também
esteve presente orientando os comerciantes.
Os profissionais também acompanham e avaliam a possibilidade de deslizamento de muros e
encostas. Grande parte dos Centros de Saúde realizou alguma ação de prevenção também após
as chuvas. Os Centros de Saúde São Miguel Arcanjo e Cafezal, que abrangem os territórios mais
atingidos, estão fazendo busca-ativa nas casas e fizeram campanha de arrecadação de material de
limpeza, higiene e roupas para as famílias que estão desabrigadas
Agentes percorreram também a Avenida Prudente de Morais e ruas do entorno para verificar as
condições, já que o local foi inundado na sexta, 24/1. Foram entregues panfletos com orientações
sobre doenças que podem surgir a partir do contato com as enchentes.

