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Profissionais do SUS-BH recebem
cartas pelo trabalho na pandemia

Servidores de diversas secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte
enviaram cartas com mensagens de apoio, reconhecimento e
agradecimento ao trabalho realizado pelos colaboradores da SMSA
durante a pandemia da Covid-19. A ação, denominada “Obrigado,
SUS!”, foi promovida pelo Movimenta PBH-SUS, programa de
valorização e qualidade de vida dos servidores da Saúde, em
parceria com a Sugesp.
De acordo com a diretora Estratégica de Pessoas, Nathália Barbosa,
ação foi pensada como uma forma de agradecer e enaltecer o
importante trabalho da SMSA no enfrentamento à Covid-19. “Os
verdadeiros heróis são os servidores que deixam seus medos e
fraquezas em casa, vestem seus EPIs e dão duro nas unidades para
vencer esse terrível vírus que acometeu todo o mundo. Ficamos
extremamente gratos com o resultado da ação, pois as demais
secretarias aderiram e deixaram mensagens de agradecimento,
carinho e afeto para todos os profissionais do SUS-BH”, explicou
Nathalia Barbosa.
Foram recebidas mais de 400 mensagens destinadas a todas
unidades de saúde e alguns setores da SMSA. As cartas estão sendo
afixadas em locais visíveis nas unidades e entregues nos setores.
Os servidores da UPA Centro-Sul receberam três cartas, que
podem ser lidas no mural da área administrativa. A equipe ficou
emocionada com o gesto. “Ficamos extremamente agradecidos
por esse reconhecimento. As cartas recebidas reforçam tudo o que
passamos durante esse longo ano de trabalho. As mensagens nos
encheram de ânimo para um novo ano. Que 2021 seja de muita
saúde, prosperidade e esperança para todos nós”, afirmou a gerente
da unidade, Chirley Madureira.

Trabalhadores do Centro de Saúde
do Alto Vera Cruz são homenageados
pelas ‘Meninas de Sinhá’

Funcionários do Centro de Saúde do Alto Vera Cruz, na Regional Leste,
foram presenteados com 70 bolsas confeccionadas nas oficinas de
bordado do grupo Meninas de Sinhá, na sexta (18). A homenagem foi
em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da saúde durante a
pandemia. A criação das peças foi uma forma encontrada pelo grupo
para manter suas ações e aproveitar o período de isolamento de
forma produtiva, colocando em prática a criatividade.
A estratégia permitiu preservar, de forma on-line, parte das
atividades do projeto, que conta com oficinas de artesanato,
bordado, canto, percussão, violão e de cantigas e brincadeiras.
Por medida de segurança, a gerente do Centro de Saúde Vera Cruz,
Maria Tereza Granha Nogueira, foi até a sede do grupo para receber
as bolsas em nome de todos os servidores.
“Este gesto das Meninas de Sinhá nos trouxe esperança e fôlego
para o próximo ano. Estamos em um momento de incertezas e
grandes desafios, e sentir que fomos reconhecidos pelo nosso
trabalho com a comunidade é algo muito especial e gratificante”,
disse Maria Tereza Granha Nogueira.
O grupo
Formado atualmente por 22 mulheres, com idade entre 54 e 95 anos,
o Meninas de Sinhá promove oficinas, shows, palestras motivacionais
e projetos educativos, além de apresentações em asilos, creches,
penitenciárias, escolas e hospitais. Com a pandemia e a necessidade
do distanciamento, o grupo precisou adaptar suas atividades.

CREAB Leste atende pacientes para
reabilitação após a Covid-19

A Covid-19 é uma doença que pode causar disfunção respiratória,
física e psicológica. Por isso, o processo de reabilitação é
fundamental para a recuperação dos pacientes.
Desde julho, o CREAB Leste já atendeu 11 usuários que tiveram a
doença e foram encaminhados para a reabilitação. Atualmente,
oito usuários ainda estão em tratamento. Segundo a fisioterapeuta
responsável pela reabilitação dos pacientes pós-Covid na unidade,
Reisziane Freitas, eles possuem demandas tanto respiratórias
quanto motoras, sendo necessário montar um plano de tratamento
individualizado para cada usuário, a fim de garantir sucesso no
processo de reabilitação.
O motorista, Anselmo Torres (foto), de 58 anos, ficou internado 30
dias por causa da Covid. Foram 12 dias no CTI. Em agosto ele iniciou
o tratamento no CREAB Leste e já sente a melhora no estado de
saúde. “Após o início da fisioterapia minha vida mudou. Antes a
minha respiração era muito ruim, estava em uso de oxigênio e não
conseguia caminhar direito. Hoje não necessito mais de oxigênio e o
cansaço melhorou muito. A fisioterapia foi primordial para a minha
recuperação”, disse Anselmo Torres.

Testagem universal para hepatite
C é incorporada ao pré-natal

Mais segurança e saúde para mamães e bebês. De acordo com a
nota técnica 001/2020, o teste rápido para hepatite C na primeira
consulta de pré-natal começou a ser recomendado no SUS-BH,
juntamente com os exames para detecção HIV, sífilis e hepatite B.
A ampliação da testagem para o primeiro trimestre de gravidez
busca intensificar ações para oferta de tratamento e prevenção
da transmissão vertical, quando mães infectadas transmitem para
os filhos.
A hepatite C na gravidez está relacionada a consequências
desfavoráveis para a gestante e para os recém-nascidos, como
aumento da incidência de câncer no fígado, cirrose, necessidade de
transplante de fígado, utilização de serviços de saúde e mortalidade.
Apesar do tratamento da hepatite C ser contraindicado durante a
gestação, o diagnóstico permite o tratamento em momento posterior.
Com a nova testagem, os profissionais de saúde da rede, precisam
registrar o resultado no prontuário e no cartão da gestante.
Leia, em anexo, a nota técnica na íntegra.

Regional Noroeste realiza 3ª
Mostra SUS

Com o tema “Experiências no enfrentamento da pandemia e outras
iniciativas locais: Projetos sustentáveis e produtos desenvolvidos”,
a Diretoria Regional de Saúde Noroeste realizou neste mês, a 3ª
Mostra SUS. O evento foi on-line, e contou com a participação de
coordenadores e colaboradores das unidades de saúde locais.
A mostra apresentou as principais ações realizadas no contexto
atual da pandemia de Covid-19 que abrangem as áreas de Gestão
em Saúde, Cuidados em Rede, Saúde Mental e nos Ciclos da
vida e Saúde do Trabalhador. Nos trabalhos apresentados, foram
destacadas as experiências das unidades de saúde no cuidado de
pessoas em fragilidade social. As ações para o enfrentamento da
Covid e as estratégias usadas para garantir a assistência durante a
pandemia também foram apresentadas na Mostra. O uso racional
de medicamentos, o novo contexto das Academias da Cidade e os
cuidados com a saúde dos trabalhadores foram temas discutidos no
encontro on-line.
Segundo a Diretora de Saúde da Regional Noroeste, Solange Beirão,
a Mostra é realizada desde 2018 com o objetivo de dar visibilidade
às ações desenvolvidas pelos trabalhadores. “É um espaço de
trocas de experiências exitosas da rede de saúde. Apesar da
grande demanda voltada para o combate à Covid-19, percebemos
que muitos trabalhos importantes aconteceram durante este
período. Por exemplo, o monitoramento dos casos confirmados,
o acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, a busca
ativa e definições de prioridade da rede de saúde mental, o uso
de tecnologia para a aproximação de usuários que não estavam
frequentando as unidades, entre outros. Além desses, vários
trabalhos focados nos cuidados da saúde do trabalhador que
enfrenta o medo, tensão e ansiedade para estarem na linha de
frente desta luta”, explicou Solange.

Até o dia 30/12 estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para gerente do Centro de Saúde Waldomiro Lobo. Os interessados
devem se inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail
para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Entre os dias 28/12/20 e 7/1/21 estarão abertas as inscrições
para seleção de vaga para gerente adjunto da GAERE Norte.
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 AQUI.
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