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Sonho realizado: nova UPA Norte 
será entregue em julho

A nova UPA Norte, no bairro Aarão Reis, vai começar a fun-
cionar neste mês. Esse antigo desejo da população foi aten-
dido pela atual gestão municipal.

O novo local tem espaço e instalações mais amplas e adequa-
das de atendimento que vão possibilitar a assistência segura, 
eficiente e humanizada. O prédio tem 1.793 m2, construído 
em um terreno de aproximadamente 21,1 mil m2. 

A nova UPA conta com estacionamento, blocos de apoio de 
serviços e unidade pré-hospitalar, com área de pronto-a-
tendimento. Também foram feitas a recuperação e a subs-
tituição de todos os elementos do imóvel e da área externa 
que foram depredados ou deteriorados durante o tempo 
em que as obras ficaram paralisadas. 

A unidade será uma importante referência nos atendi-
mentos de urgência da região, promovendo melhorias 
na qualidade da assistência.

O investimento para a retomada e finalização das obras foi de 
aproximadamente R$ 3,4 milhões, com recursos originados 
do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Atendimento

A UPA Norte é uma importante referência para os atendi-
mentos de urgência do município. Atualmente a unidade 
está localizada no bairro Primeiro de Maio e conta com 
área física e infraestrutura insuficientes para atender a 
demanda da população, que vem crescendo nos últimos 
anos. Em 2017, a unidade prestou mais de 92 mil atendi-
mentos. Em 2018 foram mais de 97 mil e em 2019 mais de 
106 mil pessoas foram atendidas na UPA Norte.

A UPA Norte funciona todos os dias 24 horas e conta 
com médicos das especialidades de clínica médica, pe-
diatria, cirurgia, ortopedia; além de equipe de enferma-
gem, serviço social, odontologia, Serviço de Atenção 
Domiciliar e equipe multiprofissional de bioquímicos, 
farmacêutico, técnicos de radiologia e de laboratório, 
pessoal de limpeza, porteiros e administrativos.

Para facilitar a troca de experiências e fornecer elementos para as 
diretrizes a serem elaboradas pela SMSA sobre a Atenção Hospita-
lar à Covid-19, foi realizada em formato virtual, a primeira Oficina 
de Atenção Hospitalar à Covid-19 no SUS-BH, na quinta, 25/6.

Com o tema: “Os desafios da organização do fluxo de atendimento 
na atenção hospitalar à Covid 19”, participaram os representantes 
das diretorias técnicas e das Comissões de Controle de Infecção 
Hospitalar de 16 hospitais envolvidos na atenção hospitalar à Co-
vid e representantes e técnicos da SMSA.

A médica infectologista e pediatra, Fabiane Scalabrini, do CIEVS, 
destacou as recomendações gerais durante a pandemia, fluxo inter-
no de vigilância e as recomendações no cuidado de pacientes sus-
peitos ou confirmados para Covid-19. Foram apresentadas também 
as experiências de atendimento durante a pandemia aos pacientes 
suspeitos e confirmados dos hospitais HMDCC e da Santa Casa. 

“Foi um momento de interação dos hospitais para discussão das 
práticas de atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de 
Covid e de medidas sanitárias, no sentido de alinhamento de con-
dutas no município para evitar a propagação da doença no am-
biente hospitalar”, disse Andréia Torres, diretora de apoio assis-
tencial do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro.

Um segundo encontro deve ser realizado neste mês.

SMSA promove oficina de 
Atenção Hospitalar à Covid-19

Webconferência atualiza ações de 
enfrentamento à Covid no SUS-BH

Um encontro virtual para alinhar as ações de vigilância e 
assistenciais no atendimento aos casos de Coronavírus 
reuniu os gestores de serviços da rede SUS-BH, na sexta, 
26/6. Participaram da webconferência, além dos gestores 
locais, diretores e gerentes regionais. A subsecretária de 
Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, apresentou a organi-
zação geral do município e da saúde, o monitoramento dos 
indicadores, o planejamento dos leitos na capital, a criação 
de centros especializados, a aquisição de insumos e a ca-
pacitação dos profissionais para o atendimento de casos.

No panorama da epidemiologia, destacando os números 
e a evolução da doença no município, a diretora de Pro-
moção e Vigilância Epidemiológica, Lúcia Paixão apresen-
tou o Boletim Epidiomiológico e Assistencial elaborado 
pela SMSA reforçando questões importantes de notifica-
ção dos casos. A diretora de Assistência à Saúde, Renata 
Mascarenhas, apresentou as ações de cuidado e interse-
toriais, destacando a testagem da população em situação 
de rua, bem como o acolhimento dessas pessoas no SESC 
Venda Nova e de idosos, moradores de ILPIs, com suspei-
ta de Covid, no Serviço de Acolhimento Provisório para 
Idosos (UAPI). Renata também falou sobre o aumento dos 
atendimentos em centros de saúde, UPAs e SAMU.

Além de falar sobre a contratação de pessoas, bem como 
do número de pedidos de perícia médica e afastamentos 
de profissionais da saúde, a diretora Estratégica de Pesso-
as, Nathália Barbosa, anunciou o projeto de acolhimento 
funcional destinado aos profissionais da SMSA, com sus-
peita ou confirmação de Covid, e outros que estejam em 
sofrimento emocional devido à pandemia.

As regionais foram divididas em 3 grupos para um me-
lhor aproveitamento da webconferência. Os participan-
tes puderam tirar suas dúvidas e apresentar sugestões. 
A reunião também foi momento de reconhecimento pela 
Secretaria frente ao empenho dos profissionais da ponta, 
e dos gestores locais na condução dos serviços de saúde, 
visando a contínua integração da rede.

Projeto SIGRAH cumpre as 
metas de implantação

Mesmo diante das limitações impostas pelo isolamento so-
cial, os integrantes dos Comitês Geral, Técnicos e convidados 
apoiadores seguem comprometidos com os cronogramas de 
implantação do SIGRAH - Solução Integrada de Gestão Hospi-
talar, Ambulatorial e Regulação.  O calendário de implantação 
do SIGRAH está sendo cumprido integralmente durante o pe-
ríodo de isolamento por meio do teletrabalho. Foram concluí-
das a fase de mapeamento com a descrição dos processos atu-
ais e proposta de aprimoramento, bem como o planejamento 
da fase de implantação.

Também já foi iniciada a preparação do sistema avaliando as 
funcionalidades nativas da solução, as necessidades da SMSA 
descritas nos requisitos do edital e as propostas de aprimora-
mento apontadas na fase de mapeamento. Em algumas unida-
des, a infraestrutura para a implantação do projeto já é uma 
realidade. Em breve, outros equipamentos serão adquiridos, 
como painéis, leitor de código de barras e leitor biométrico.  

O SIGRAH, projeto estratégico da SMSA, prevê a criação de 
um prontuário eletrônico único, em todos os pontos da rede 
ambulatorial, hospitalar e de urgência abrangendo também a 
regulação do acesso e o controle e avaliação, em plataforma 
tecnológica atualizada.

SMSA cria projeto de acolhimento 
psicológico para os trabalhadores

Com o objetivo de prestar assistência e acompanhar o estado 
emocional de seus colaboradores, a SMSA vai lançar no dia 2 
de julho, a ação “Acolhimento Funcional – Covid-19”. O proje-
to, desenvolvido pela Diretoria Estratégica de Pessoas, vai dar 
suporte psicológico virtual para os profissionais com suspeita 
ou confirmação do Coronavírus ou que estejam em sofrimento 
emocional diante da pandemia. Essa é mais uma iniciativa da 
SMSA de enfrentamento à Covid voltada ao cuidado e à saúde 
do trabalhador. 

A proposta é que o acolhimento solidário aos profissionais da 
SMSA em sofrimento emocional evite que o quadro evolua para 
doenças psíquicas que podem se estender para o período pós
-pandemia, acometendo ainda mais a saúde dos servidores. A 
iniciativa vai acompanhar a evolução e a recuperação psicoló-
gica dos profissionais que foram acometidos pela Covid. “Este 
projeto está sendo desenvolvido com o apoio da Assistência, em 
especial a Gerência da Rede de Saúde Mental e vem em boa 
hora! Nossos servidores estão vivendo um momento de muito 
stress, medo e tensão e a escuta solidária é uma forma de ajudá
-los a passar por esse momento. Precisamos muito dos nossos 
profissionais e preservar a saúde física e psíquica deles é essen-
cial”, disse a diretora Estratégica de Pessoas, Nathalia Barbosa.

A partir desta quinta-feira, (2), os profissionais interessados de-
verão preencher formulário específico, disponibilizado AQUI.

HOB recebe doações para 
reforçar o combate à Covid

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) conta 
agora com importantes equipamentos e insumos de 
proteção profissional doados por duas empresas: a An-
glo American e a Clamper.

A mineradora Anglo American doou 4.415 filtros HMEF, 
dispositivos utilizados nos respiradores mecânicos para 
filtrar o ar, funcionando como uma barreira para im-
pedir que vírus e bactérias do paciente que está em 
tratamento contaminem o ambiente e outras pessoas 
próximas, como os profissionais de saúde e demais pa-
cientes da unidade de internação. Antes da pandemia, o 
filtro HMEF era utilizado no hospital apenas em pacien-
tes com tuberculose e outras doenças que exigiam pre-
caução respiratória. A expectativa é que o quantitativo 
de filtros recebidos seja suficiente para a demanda dos 
próximos quatro meses.

Além dos filtros, a Anglo American também doou 20 li-
xeiras de plástico, 5 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil más-
caras PFF2 (equivalente à N95), 10 mil aventais descartá-
veis, 50 máscaras de oxigenação de Venturi, 172 óculos 
de segurança e 150 protetores faciais (face shield).

A Clamper, empresa do segmento de proteção contra 
raios e surtos elétricos, doou 118 dispositivos de proteção 
para aparelhos eletroeletrônicos. Esses equipamentos 
ajudam a proteger aparelhos médico-hospitalares, como 
respiradores e monitores de sinais vitais, e outros equipa-
mentos elétricos, como computadores e impressoras, de 
picos de energia e outras intercorrências da rede elétrica 
que poderiam danificar os eletroeletrônicos.

Programa Saúde na Escola 
incentiva os hábitos saudáveis 
durante o isolamento social

Uma ação intersetorial entre SMSA e SMED tem discutido 
as iniciativas de promoção e prevenção à saúde diante da 
pandemia do novo coronavírus com a comunidade escolar. 
Por meio de reuniões virtuais, o Programa Saúde na Esco-
la (PSE) tem abordado temas como alimentação saudável, 
práticas de atividades corporais, saúde mental, saúde bu-
cal, acidentes domésticos e o combate às arboviroses.

Nesse momento de distanciamento social, a SMED tem 
divulgado as ações em seus canais de comunicação orien-
tando estudantes, seus familiares e profissionais da Edu-
cação sobre o autocuidado, como o uso do álcool em gel, 
da máscara, da etiqueta da tosse e da necessidade de fi-
car em casa. “Pretendemos com essa ação contribuir para 
o enfrentamento dapandemia, e a promoção da saúde fí-
sica e mental dos educandos, profissionais da educação, 
pais e familiares nesse contexto. A intersetorialidade, nes-
se momento é fundamental para que essas informações 
circulem em grande proporção”, disse a referência técnica 
do Programa Saúde na Escola na SMSA, Rafaela Sardi.

Até o dia 2/7 estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do Centro de Saúde Minas Caixa. Os 
interessados devem se inscrever e enviar a documentação 
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br

Os editais com todas as informações estão disponíveis em 
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de
-pessoas/processos-seletivos

Com a chegada do período eleitoral, a publicação do 
Acontece Saúde será suspensa para o cumprimento da 
legislação vigente.


