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Prefeitura presta esclarecimentos
sobre os leitos Covid-19 em BH

Desde o início do ano passado, a SMSA vem se mobilizando de
forma incansável no enfrentamento desta pandemia em conjunto
com os hospitais da rede, e uma das principais ações é a busca
constante por leitos na Rede SUS-BH para o atendimento aos
pacientes com suspeita de Covid, bem como a manutenção de leitos
para atendimento aos pacientes com outras doenças e de urgências.
Com o aumento crescente de casos Covid e das internações em leitos
de UTI, os hospitais da rede têm relatado exaustão dos profissionais
de saúde após um ano de muito trabalho no combate à pandemia.
Há também um aumento de licenças médicas e pedidos de férias
que foram acumuladas ao longo de 2020, o que tem ampliado a
dificuldade de contratação imediata de profissionais de saúde no
mercado para manutenção dos leitos necessários na cidade.
Foi levantado junto aos hospitais da Rede SUS/BH o quantitativo de
profissionais da área assistencial que no mês de dezembro estavam
afastados das atividades laborais ou em férias. Dos 17 hospitais da
Rede SUS/BH que realizam atendimentos Covid, 13 apresentaram os
números conforme detalhado no quadro abaixo:
Situação de Afastamentos e Férias - Dezembro 2020 Quant.
Afastamentos de Profissionais Médicos

401

Férias de Profissionais Médicos

1.079

Total de Afastamentos e Férias dos Profissionais Médicos

1.480

Afastamento de Profissionais Enfermeiros

639

Férias de Profissionais Enfermeiros

605

Total de Afastamentos e Férias dos Profissionais Enfermeiros

1.244

Afastamento de Profissionais Tec. De Enfermagem

2.034

Férias de Profissionais Tec. De Enfermagem

1.775

Total de Afastamentos e Férias dos Profissionais Tec. Enfermagem

3.809

Afastamento de Outros Profissionais da Área Assistencial

378

Férias de Outros Profissionais da Área Assistencial

308

Total de Afastamentos e Férias dos Outros Profissionais da Área
Assistencial

686

Total Geral de Afastamentos

3.452

Total Geral de Férias

3.767

Total Geral de Afastamentos e Férias

7.219

Não foi possível levantar os quantitativos dos profissionais em
afastamento ou férias dos Hospitais da Baleia, Felício Rocho,
Madre Teresa e Universitário Ciências Médicas. Ressalta-se que o
Hospital Mario Pena/Luxemburgo apresentou apenas os números
consolidados dos afastamentos e férias, portanto no quadro acima
não parece o número detalhado para os profissionais médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da área
assistencial deste hospital.
Outro fator que vem dificultando o aumento de leitos de UTI na
rede SUS é a crescente demanda da rede Suplementar que faz com
que os hospitais mistos (que atendem rede SUS e Suplementar)
remanejem leitos do SUS para o Suplementar.
Seguem abaixo alguns exemplos de redução de leitos de CTI no SUS
para atendimento dos pacientes com suspeita de Covid:
STATUS DOS FECHAMENTOS

Quant.

FECHAMENTO DE LEITO POR FALTA DE RH

65

REMANEJAMENTO DE LEITOS SUS PARA REDE SUPLEMENTAR

33

REMANEJAMENTO PARA LEITOS NÃO COVID

80
Fonte: Hospitais da Rede SUS/BH

Nesta semana, já ocorreu um incremento de 45 leitos de UTI
Covid na rede SUS-BH. A SMSA informa que tem o compromisso
de alguns hospitais de rede para abertura de leitos Covid nas
próximas semanas. Os acréscimos devem ocorrer desde que sejam
viabilizadas as contratações de equipes necessárias para garantir a
atenção médica adequada. A SMSA e os hospitais têm trabalhado
ininterruptamente na busca destes profissionais.
Seguimos no empenho para atender toda a necessidade da
população, tanto no atendimento Covid quanto não Covid. Todo o
trabalho da Prefeitura e a contribuição da população resultaram
até agora em Belo Horizonte ser a capital com mais de 1 milhão de
habitantes com a menor taxa de mortalidade do país. Trabalhamos
incansavelmente para nos mantermos nesta posição.

Protocolos colaborativos do
SUS-BH melhoram a qualidade
da assistência à população

Uma experiência pioneira no Brasil da Secretaria Municipal de
Saúde tem sido reconhecida e usada por instituições de ensino e
até mesmo pela rede suplementar. Os Protocolos Colaborativos do
SUS-BH são diretrizes clínicas baseadas em evidências científicas
desenvolvidas por meio de parcerias e do encontro de diferentes
saberes, sob a coordenação da SMSA. O objetivo é melhorar a
qualidade da assistência ao paciente, diminuindo mortalidade,
morbidade e custos.
O desenvolvimento dos Protocolos Colaborativos é resultado
da integração de toda a rede SUS-BH. O Comitê validador dos
Protocolos conta com ampla representação: Atenção Primária,
Rede Complementar, Assistência Farmacêutica, Centrais de
Regulação e da Rede de Urgências incluindo o SAMU, Unidades
de Pronto-Atendimentos, hospitais da Fhemig, Hospital Odilon
Behrens, Hospital Metropolitano Risoleta Tolentino Neves, Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e Hospital
Metropolitano Dr. Célio de Castro.
A partir do estudo de temas relevantes, seja por maior demanda
de consultas e internações ou por maior criticidade clínica, a
comissão estabeleceu grupos responsáveis pelo desenvolvimento
de cada assunto.
No ano passado foram desenvolvidos os seguintes Protocolos
Colaborativos: Atendimento aos pacientes com Síndrome Gripal
e Síndrome Respiratória Aguda Grave no Adulto e na Criança;
Manejo das Exacerbações de Asma no Adulto e na Criança;
Sepse; Manejo da Dengue (Adulto e Criança); Infecção Urinária na
Criança; Bronquiolite Viral Aguda na Criança; Programa Criança
que Chia; Linha do Cuidado da Anemia Falciforme; Protocolo de
Anticoagulação Ambulatorial.
Para o ano de 2021 outros temas já estão em desenvolvimento:
Acidente vascular Cerebral; Diabetes na Criança e Adulto; Infecção
Urinária no Adulto; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Trombose
Venosa Profunda e Tromboembolismo Pulmonar; Síndrome
Coronariana; Insuficiência Cardíaca e Amigdalite; Otite; Sinusite e
Infecção de Vias Aéreas na criança.
Para ampla divulgação, a PBH disponibilizou todos os documentos
no portal. Eles podem ser acessados aqui.
Os protocolos também podem ser acessados na intranet da
Secretaria Municipal de Saúde no site de Fluxos BH fluxosusbh.pbh/.
“É uma construção muito importante para a rede SUS-BH que vai
gerar treinamentos em serviço visando fortalecer ainda mais a
integração da rede e oferecer aos usuários assistência cada vez mais
qualificada, eficiente e humanizada” afirmou a subsecretária de
Atenção à Saúde, Taciana Malheiros.

Com 3 anos de pleno
funcionamento, HMDCC já realizou
mais de 800 mil procedimentos

O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC)
completou três anos de funcionamento pleno em dezembro de
2020. Inaugurado parcialmente em 2015, com 47 leitos, o Hospital
do Barreiro, como também é conhecido, teve sua ampla ativação
em dezembro de 2017, com 460 leitos. De lá para cá, foram 55.766
internações realizadas, 20.158 cirurgias, 433.114 procedimentos
ambulatoriais e 310.168 exames de imagens. Foram mais de 800 mil
procedimentos, um número que mostra a relevância da unidade na
rede SUS-BH.
Em 2020, o HMDCC enfrentou mais um novo desafio e passou
a desempenhar papel fundamental durante a pandemia. Dados
da Central de Internação (CINT-BH), referentes ao período de 1º
de março a 8 de dezembro de 2020, mostram que o hospital é
o segundo do SUS-BH que mais internou pacientes suspeitos ou
confirmados de COVID-19, num total de 4.133 pacientes atendidos
com a doença.
“É com muita satisfação que celebramos o aniversário do Hospital
Célio de Castro com a unidade em pleno funcionamento desde 2017.
No início desta gestão da Prefeitura, colocamos como prioridade a
viabilização do hospital, para que melhorar ainda mais a qualidade
do atendimento do SUS à população de Belo Horizonte”, afirmou o
secretário de Saúde Jackson Machado Pinto.
A satisfação de pacientes e trabalhadores foi constatada em pesquisa
recente. Um levantamento realizado em 2020, pela Ouvidoria do
hospital, mostra que 98,96% dos usuários atendidos recomendariam
o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro para amigos e parentes.
“Para gestores, trabalhadores e usuários do SUS, o Hospital do
Barreiro significa a materialização de um sonho, de uma unidade
100% SUS, que atende em quantidade e em qualidade, de forma
totalmente regulada, respondendo com eficiência às necessidades da
Rede SUS”, afirma a diretora executiva Maria do Carmo.
Hoje, são 2.352 profissionais de diversas categoriais que, juntos,
trilham uma trajetória de cuidado centrado no usuário, de qualidade
técnica e assistencial e de segurança do paciente. A geração desses
mais de 2 mil empregos diretos ofertados, incluindo os de empresas
contratadas, é outro relevante papel social do hospital.
O HMDCC é um hospital de alta complexidade com perfil de atenção
em urgência e emergência clínica, cirúrgica e AVC, além de realizar
cirurgias e exames programados. É referência para atendimento
de alta complexidade na Rede SUS-BH e do Estado nas seguintes
especialidades: clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia
vascular, neurocirurgia, neurologia e urologia.
Conta ainda com uma moderna e completa estrutura para exames de
média e alta complexidade como angiografia, angiotomografia, biópsia
guiada por imagem, colonoscopia, endoscopia, gastrostomia, CPRE,
ecocardiografia, raio X, tomografia, ultrassonografia e arteriografia
diagnóstica e terapêutica (neurocirurgia e cirurgia vascular).

Inscrições abertas para Residência
Multiprofissional
As inscrições para o processo seletivo unificado dos Programas de
Residência Multiprofissional do HOB e da SMSA seguem abertas
até o dia 17 de janeiro. O edital da seleção está disponível no site
www.iuds.org.br, onde também são feitas as inscrições. As provas
estão previstas para o dia 31 de janeiro.
São ofertadas vagas em seis programas: Saúde da Criança; Saúde
Mental; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Atenção Básica/Saúde
da Família e Urgência e Trauma. Podem concorrer profissionais
formados em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e
Terapia Ocupacional. Há 10 vagas para programas da SMSA, em que
a residência é feita em outras unidades, como centros de saúde.

Até sexta, 15 de janeiro, estão abertas as inscrições para seleção
de vaga para gerente da UPA Venda Nova. Os interessados devem
se inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
As inscrições para seleção de vaga para gerente da Gerência
de Auditoria da SMSA estão abertas até o dia 22 de janeiro.
Os interessados devem se inscrever e enviar a documentação
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Entre os dias 18 e 21 de janeiro estarão abertas as inscrições para
seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Carlos Chagas.
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 prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processosseletivos.
A servidora Samara Lhorrainy dos Reis de Freitas, BM 104032-2,
foi selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde
Waldomiro Lobo.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

