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 Prefeitura conclui 1ª etapa da 
modernização do sistema nas UPAs

A Prefeitura concluiu a primeira etapa da modernização no sistema 
de informática das unidades próprias hospitalares e de urgência 
do SUS-BH. Com isso, desde o dia 15 de fevereiro, a UPA Norte, 
que foi a última das UPAs a receber o sistema, passou a realizar o 
atendimento do cidadão por meio do SIGRAH. 

O SIGRAH é um sistema que faz parte de um projeto de 
modernização da gestão e de integração da saúde na rede SUS-BH. 
A proposta é implantar em todos os centros de saúde, unidades 
especializadas, unidades de saúde mental e reabilitação, Academias 
da Cidade, Complexo Hospitalar Metropolitano Odilon Behrens e nas 
Unidades de Pronto-Atendimento da capital. Haverá ainda a criação 
de um complexo regulador interligado, envolvendo rede própria, 
prestadores contratados e os municípios polos que solicitam 
consultas, exames e internações no SUS-BH.  

A implantação do SIGRAH vai proporcionar, entre outros avanços, 
um prontuário eletrônico único em todos os pontos da rede 
ambulatorial, hospitalar e de urgência da Prefeitura. 

A primeira etapa da implantação do SIGRAH ocorreu no período 
de outubro/2020 a fevereiro/2021. As unidades que receberam o 
sistema foram o Pronto Socorro HMOB e UPA HMOB, além das UPAs 
Venda Nova, Pampulha, Nordeste, Leste, Barreiro, Oeste e Norte. 
Os processos informatizados nestas unidades foram: a recepção 
do usuário, a classificação de risco, o atendimento em prontuário 
eletrônico do paciente (por médicos, equipe de enfermagem, 
dentistas, assistentes sociais e psicólogos), o SAME, a higienização 
de leitos, parte do faturamento e parte da gestão de filas. Para 
que esta informatização fosse possível houve também um grande 
investimento na renovação do parque tecnológico destas unidades, 
com incremento e substituição de microcomputadores, alocação de 
impressoras e de novos mobiliários.

Com esta etapa concluída, o sistema vai permitir que os cidadãos de 
Belo Horizonte sejam beneficiados com atendimento e registro em 
prontuário eletrônico. A informatização dos processos vai auxiliar na 
melhor gestão dos serviços de saúde, além de qualificar e humanizar 
o atendimento ao usuário.

A próxima etapa terá início em janeiro de 2022 e serão 
informatizados os processos executados nos setores de farmácia, 
raio X, almoxarifado, prescrição, EMAD/EMAP, Portaria, restante 
do Faturamento, CME, rouparia, transporte, Gestão de Filas na sua 
integralidade, controladoria e outros.

  SMSA mantém vacinação Covid 
de idosos a partir de 86 anos

Idosos de 86 a 88 anos, que por algum motivo específico não foram 
vacinados durante a última semana, podem procurar um centro 
de saúde até sexta-feira (26) para tomar a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. 

Vinte e dois centros de saúde específicos são referência para 
imunização nas nove regionais da cidade. A lista destes postos de 
vacinação está disponível no Portal da Prefeitura. No caso destes 22 
postos, os idosos, de 86 a 88 anos podem comparecer à unidade com 
documento com foto, comprovante de residência e CPF. A vacinação 
será realizada das 7h30 às 16h30. Já para os idosos a partir de 89 
anos, que também não foram vacinados, será agendada a imunização 
em domicílio. Um responsável ou familiar pode buscar informações 
nos centros de saúde da capital por telefone ou presencialmente.

Desde segunda, 22 de fevereiro, o público acamado de 86 a 88 anos, 
que fez o cadastro na última semana, também está recebendo a 
imunização em casa. 

É importante ressaltar que a SMSA mantém doses para garantir a 
imunização completa dos idosos acima de 86 anos.

ILPIs

A vacinação também segue em Instituições de Longa Permanência. 
Nesta terça-feira (23), a equipe de imunização esteve no Lar 
Cristo Rei (foto), no bairro Diamante, na Regional Barreiro. Foram 
vacinados 42 idosos, 38 trabalhadores. A equipe do Mobiliza 
SUS participou da ação. “Foi uma festa, cheia de cuidados, mas 
comemoramos muito. Essa imunização é um alento para nós. Nos 
deu um fôlego novo para trabalhar”, agradeceu a coordenadora do 
lar, Márcia Sanção. 
 
Novas remessas 
 
É imprescindível que novas remessas de vacinas sejam 
entregues para a ampliação dos grupos definidos para 
a imunização. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda 
informações sobre novas dose de vacinas que serão repassadas 
para o município por meio da Secretaria de Estado de Saúde 
e do Ministério da Saúde, reafirmando a disponibilidade 
de pessoal e todos os insumos necessários para a imediata 
continuidade do processo de vacinação.

 SAMU apoia transferência dos 
pacientes de Coromandel a BH

Com a autorização do secretário municipal de Saúde, Jackson 
Machado Pinto, para transferência de pacientes de Coromandel 
para hospitais da capital, o SAMU de BH participou ativamente do 
translado. A cidade do Triângulo Mineiro teve estado de calamidade 
pública decretado e está com sistema de saúde esgotado por causa 
da pandemia.

Desde sexta, 19 de fevereiro, equipes médicas de suporte avançado 
e de suporte básico do SAMU já transportaram cerca de 24 
pacientes do aeroporto da Pampulha até os hospitais do Estado 
Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek.

A equipe do SAMU que integra o Batalhão de Operações Aéreas 
do Corpo de Bombeiros também participou do transporte desses 
pacientes da cidade de Coromandel até Belo Horizonte. 

A Central de Internação da SMSA tem sido a responsável por fazer a 
regulação desses pacientes.

 CTA UAI retoma a oferta de 
serviços à população

Com a reabertura do comércio, o Centro de Testagem e 
Aconselhamento – CTA UAI, que funciona nas dependências do 
Shopping UAI, retomou as atividades ofertando testagem rápida para 
as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) - HIV, sífilis, Hepatite B 
e Hepatite C, além de vacinação para o público adulto contra hepatite 
B, difteria e tétano. A unidade está aberta de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e conta com uma equipe multiprofissional que é 
responsável pelo desenvolvimento das atividades.

Não é preciso realizar agendamento ou mesmo levar 
encaminhamento para ter acesso aos serviços ofertados pelo CTA. 
Os testes são gratuitos e feitos na hora. 

  SMSA oferece aulas práticas 
online de Lian Gong

O modo de viver das pessoas durante o período da pandemia da 
Covid-19 mudou completamente. A recomendação de se evitar o 
convívio social levou as pessoas a buscarem interação por meio 
dos canais virtuais. Essa também tem sido a alternativa para muitos 
praticantes do Lian Gong em 18 terapias. Atualmente, 19 instrutores 
estão oferecendo a prática nas nove regionais, com aulas ao vivo 
pelo google meet, para cerca de 250 pessoas.

As aulas são realizadas de uma a duas vezes por semana e têm 
duração de 60 minutos. Durante esse tempo os praticantes se 
exercitam com o objetivo de prevenir e tratar as dores de forma 
integral, unindo corpo, mente e espirito.

De acordo com os profissionais, o retorno tem sido bastante 
satisfatório, pois os usuários estão se sentindo acolhidos e cuidados 
neste momento tão delicado. 

“No grupo temos apenas usuários que já praticavam de forma 
presencial por já conhecerem os exercícios. Antes de iniciar a aula 
fazemos uma pequena conversa sobre como passaram a semana e 
como estão se sentindo. Depois realizamos a prática e no final nos 
despedimos com boas energias. Este foi um meio que encontramos 
para não ficar sem fazer nenhuma atividade durante a pandemia”, 
relatou a instrutora Cecília Chaves, farmacêutica do NASF-AB, nos 
Centros de Saúde Marco Antônio de Menezes e Santa Inês, na 
Regional Leste.

A aposentada Wanda Ribeiro, de 56 anos, é praticante do Lian 
Gong há 2 anos. “Para mim, foi uma oportunidade de continuar 
exercitando o corpo e a mente nesse momento tão difícil em que 
devemos ficar em casa”, disse Wanda. 

Para João Guglielmelli, de 64 anos, aprovou a iniciativa. “O formato 
tem facilitado a prática. Fazemos no conforto de nossas casas 
ou no trabalho, com comodidade e liberdade. É um momento 
para inserirmos em nossa mente a tranquilidade e o equilíbrio, 
melhorando os movimentos do nosso corpo”, afirmou João.

Até esta quinta-feira (25) estão abertas as inscrições para as 
seguintes seleções:
• Referência Técnica Fonoaudiólogo para GAERE Venda Nova;
• Referência Técnica Educador Físico para GAERE Venda Nova;
• Referência Técnica Psicólogo para DRES Centro-Sul;
• Gerente do Centro de Saúde Andradas.
Os interessados devem se inscrever e enviar a documentação 
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br. 

Estão abertas as inscrições para duas vagas para Técnico Superior 
de Saúde na GAERE Norte, além de uma vaga para Técnico 
Superior de Saúde Gestão do Trabalho – Psicólogo, na DRES-NO. Os 
interessados têm até o dia 26 de fevereiro para se inscrever e enviar a 
documentação necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março estarão abertas as 
inscrições para seleção de vaga para Referência Técnica – Psicólogo, 
na GAERE Noroeste. Os interessados devem enviar a documentação 
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis  AQUI .
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