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A marca da Rede SUS-BH
em 2021: salvar vidas

A Saúde é um universo de números grandiosos. Somos
mais de 20 mil trabalhadores, distribuídos em cerca de
400 equipamentos. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, psicólogos e uma infinidade de outras categorias que, juntas, lutam há dois anos uma guerra
cheia de desafios. Nesse tempo, foram contratados mais
de 4 mil profissionais para fortalecer esse exército. As unidades de saúde acolheram mais de 940 mil pessoas com
suspeita ou confirmação da Covid, foram cerca de 40 mil
atendimentos do SAMU, ofertadas mais de 34 mil teleconsultas e realizados quase 2 milhões de testes para detecção da doença. Chegamos a ter quase 600 leitos de UTI
Covid e mais de 1.200 de enfermaria.
No ano em que o SUS Belo Horizonte mostrou toda a sua
potência e foi reconhecido internacionalmente, vacinamos mais de 4 milhões de pessoas, chegando a quase
100% da população imunizada com a primeira dose. E estaremos sempre preparados para vacinar novos públicos.
Para abastecer essa rede que não parou, foram distribuídas mais de 10 milhões de máscaras cirúrgicas, 34 milhões
de luvas, 614 mil litros de álcool 70% e 85 respiradores.
Mas, nenhum desses números seria palpável, possível e
real, se por trás de cada um deles não tivesse o mais importante: o ser humano. Foi com dedicação, coragem
e muita vontade que, cada um dos 20 mil trabalhadores,
mostrou ao Brasil do que o Sistema Único de Saúde de
Belo Horizonte é capaz. O cansaço não nos abateu. Pelo
contrário! A cada atendimento sentimos a necessidade e
a importância de nos doar mais e mais.
Na sexta, dia 17, a SMSA realizou o seu balanço anual. Embora os números sejam tão importantes no fechamento
de um ano, foram os depoimentos dos trabalhadores que
demonstraram o quanto 2021 foi um ano recorde – de
entregas, investimentos e humanidade.
O evento, realizado no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FELUMA), contou com a presença do Prefeito Alexandre Kalil, do secretário municipal de Saúde de
Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, da subsecretária
de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, da presidente do
Grupo de Inovação em Saúde, Jomara Alves, de diretores,
gerentes e coordenadores da SMSA. O balanço foi transmitido também pelo Youtube aos trabalhadores da pasta.
“A gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Fica aqui a minha gratidão pessoal aos mais de 20
mil trabalhadores da saúde que fazem dessa rede a mais
robusta do SUS no Brasil. Eu não sabia que na tragédia é
que a gente tem pulso, liderança e equipe. Eu já passei
por crises, mas nunca tendo que tomar conta da vida de
tanta gente desprotegida, desguarnecida. Vocês não fizeram só o bem, fizeram caridade. Viva o SUS Belo Horizonte”, afirmou o Prefeito Alexandre Kalil.

Mauricio Vieira - Jornal Hoje em Dia

Reconhecimento e gratidão
aos trabalhadores

O evento teve início com uma homenagem ao secretário Jackson. A subsecretária Taciana fez a entrega de uma
placa em nome de todos os trabalhadores e agradeceu a
forma leve, porém firme, como o secretário vem conduzindo a SMSA. “Sentimos que temos um norte, uma direção, principalmente nesse momento de incertezas, como
na pandemia. Dr. Jackson sempre diz que o propósito do
profissional de saúde é promover a felicidade do outro.
Trazendo isso para a nossa realidade, é fazer o bem, estar
aberto ao diálogo e colocar o usuário do SUS-BH no centro do nosso planejamento. Aqui eu represento a nossa
rede e agradeço pela felicidade de construir com você a
Saúde de Belo Horizonte”, afirmou a subsecretária.
Na sequência, o secretário homenageou os infectologistas
voluntários do Comitê de Enfrentamento à Covid, Dr. Unaí
Tupinambás, Dr. Carlos Starling, representado pela esposa,
Joana Andreas Starling, e Dr. Estêvão Urbano. O secretário
de Planejamento Orçamento e Gestão da PBH, André Reis,
e o Prefeito Alexandre Kalil também receberam a placa
pelo apoio às decisões. “Essas homenagens são muito importantes. Mas, há muito mais homenageados. Esse texto
será enviado a todos os profissionais da SMSA por meio
de seus representantes nas unidades de saúde. Foi um trabalho incansável, compromissado de uma equipe espetacular. Meu mais profundo agradecimento”, disse o secretário Jackson.

2021 – União e coragem
para superar os desafios

As maiores e mais importantes entregas de 2021 não podem ser representadas por números. Seja na Central de
Internação, em uma sala de vacina, no atendimento à
imprensa, nas reuniões para o gerenciamento de leitos,
na logística para entrega de insumos. Em qualquer setor
dessa imensa rede alguém tem um balanço muito pessoal
para fazer. Relatos fortes, carregados de amor ao trabalho,
e orgulho do Sistema Único de Saúde.
Para apresentar as grandes entregas desse balanço, a presidente do GIS, Jomara Alves, foi a mediadora de uma série de depoimentos. Representando todos os trabalhadores, sete servidores falaram sobre os momentos marcantes
desse último ano de enfrentamento à Covid. Foram meses
incansáveis, trabalhando incessantemente para prestar assistência à população e não perder nenhum paciente por
falta de leito, medicamento ou profissional.
•••

ANDRÉ MENEZES

Gerente da Central
de Internação

O momento mais crítico para mim
foi na última semana de subida
da Covid, em março deste ano,
quando não havia mais onde
abrir leito. A gente se desesperou e
chegamos a pensar em qual seria
o nosso protocolo para redefinir os
casos absolutamente prioritários
para entrada no CTI. Foi uma reunião de muito choro.
•••

Passamos uma tarde com a central lotada, patologias diversas,
nenhum leito disponível e veio o
desespero. Na semana seguinte,
milagrosamente, os casos arrefeceram. Preciso falar que os hospitais foram muito parceiros. A
gente ligava em busca de leitos e
eles faziam coisas inimagináveis.
Do dia para a noite surgiam 30, 40
leitos, virava 100% Covid. A todos
que nos atenderam, o nosso muito
obrigada, em especial à Dra. Socorro, que tanto me ensinou.

CHRISTINE
FERRETTI

Diretoria de Regulação de
Média e Alta Complexidade
em Saúde

•••

GISELE NACUR

Coordenadora de
Imunização

Nos meus 37 anos de saúde pública nunca trabalhei em uma
campanha com tantos desafios. A
negação da ciência, a politização
das vacinas, as tentativas de desacreditar no trabalho da enfermagem que teve que conviver com a
entrada de viaturas nas unidades
e boletins de ocorrência. Quem
trabalhou em todo esse processo
foram seres humanos. Rasgos de
inobservância podem ocorrer, mas
jamais por irresponsabilidade. Foram muitas dores, mas tínhamos
um foco. Queríamos evitar que as
pessoas adoecessem e, adoecendo,
que não tivessem as formas graves.
Queríamos que nossos filhos retornassem ao trabalho, rever amigos,
que nossos netos voltassem à escola, lugar de encontro, de estabelecer
vínculos e aprendizado.
•••

Nosso foco principal foi manter
os equipamentos em operação e
o abastecimento de oxigênio nas
unidades. Precisamos, inclusive,
atuar na logística de distribuição
de oxigênio, pois em um dado momento, a empresa não estava conseguindo efetuar pelo aumento na
demanda. Éramos acionados de
madrugada, aos finais de semana,
mas é gratificante ver que superamos tudo isso.

LEONARDO VILETI

Gerente de Contratação
de Serviços de Engenharia
Clínica

•••

MARINA OLIVEIRA
ROCHA

Diretora de Saúde da
Regional Venda Nova

Em 18 de março de 2020, quando
o prefeito fechou a cidade, a gente
ainda tinha poucos casos. Eu senti
um exército se preparando para
uma guerra. Ficamos a postos,
com contingenciamento de atendimentos, se organizando para
atender aos casos respiratórios em
espaços separados, incertos do
que viria. Passado tudo isso, vejo
que somos capazes, nossa rede é
potente. O nosso trabalho juntos,
unidos foi responsável pelos bons
resultados.
•••

Em um determinado momento tivemos que quadriplicar o número
de respiradores nas UPAs, as salas
de emergência se tornaram grandes CTIs. Os fisioterapeutas do SAD
nos apoiaram com os pacientes
nos respiradores. Nosso objetivo
era atender 100% das pessoas que
procurassem nossas unidades. E
eu só pensava em como daríamos conta de alcançar essa meta.
Adequamos a capacidade com a
demanda. Mas posso afirmar que
nós conseguimos.

RAQUEL
FELISARDO

Gerente Adjunto da Rede
de Urgência e Emergência

•••

RENATA
MASCARENHAS

Diretora de Assistência
à Saúde

Calma, confiança, conversa e
coragem. Durante esses últimos
2 anos, essas quatro palavras
foram meu lema. Conseguimos
confiar uns nos outros e construir
um trabalho em equipe com planejamento e estratégia de forma
rápida e oportuna. Foi surpreendente ver 152 centros de saúde se
transformarem em UPAs. UPAs se
tornando CTIs. Hospitais ampliando leitos e mais leitos. Cada vida
importa. E foi por cada vida que
deixamos de nos alimentar, de
dormir, de estar com nossa família
e fomos para a guerra.

Os números da Saúde em 2021

Só neste ano, a Prefeitura investiu cerca de R$ 3,6 bilhões
em ações e serviços públicos de saúde. Foram investidos R$
180 milhões em obras, R$ 120 milhões em projetos e novas
tecnologias para interligar os serviços da rede, e R$ 86 milhões em equipamentos e mobiliários para as unidades.
Para garantir mais segurança a usuários e trabalhadores,
em 2021, as unidades de saúde da capital passaram a ser
monitorados também pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), com a instalação de
1.322 câmeras que registram as imagens em tempo real,
sete dias por semana, 24 horas.
O ano de 2021 mostrou a potência do SUS-BH no enfrentamento à Covid. Belo Horizonte foi classificada como
a melhor entre 14 capitais do Brasil nos indicadores de
mortalidade pela doença, conforme estudo do Imperial
College London de 2021. Se as capitais avaliadas tivessem
o mesmo desempenho de BH, cerca de 328 mil mortes
teriam sido evitadas no país.
“Passamos por momentos muito desafiadores durante a
pandemia. Enfrentamos um inimigo desconhecido, não
recebemos orientações e precisávamos produzir uma
grande massa de informação para a nossa rede. Foi uma
estratégia exitosa, pois grande parte do sucesso das medidas adotadas em Belo Horizonte se deve à disseminação
da informação’, disse o secretário Jackson.
Em meio aos esforços de enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura investiu nos cuidados para evitar a proliferação do
Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya na capital. Estão sendo usados até 22 drones no monitoramento e combate de focos do mosquito pela cidade.
A tecnologia inovadora facilita o processo de identificação
de focos em locais de difícil acesso. Ainda com relação ao
Aedes aegypti, a Prefeitura expandiu a liberação dos mosquitos com Wolbachia, produzidos na biofábrica do município, para as nove regionais da cidade.
Em 2021, Belo Horizonte conquistou o primeiro lugar no
prêmio Ranking Connected Smart Cities 2021. A capital
mineira foi a cidade que mais investiu em saúde em 2020.
Foram cerca de R$ 1.850 por habitante.
“São muitos recursos investidos, e em grande parte oriundos
do município. Todos esses números demonstram que a capital é para nós um polo de saúde da mais alta importância
para o país”, afirmou o secretário Jackson Machado Pinto.

2022 está logo ali
Mais um ano de muito trabalho e, sobretudo, muita dedicação. Se em 2020 nos deparamos com o desconhecido
cheios de coragem para enfrentar a Covid-19, em 2021
mostramos a grandeza do nosso Sistema Único de Saúde.
Fomos considerados exemplos de profissionalismo e competência para o mundo, e heróis para inúmeros cidadãos.
Chegou o momento de nos enchermos de esperança
para abraçar com a mesma determinação e vontade um
novo ano. Que em 2022 o nosso SUS possa contar com o
que mais o fortalece: você!
Assista AQUI a apresentação do Balanço.

SMSA premia instituições
participantes do Programa de
Desenvolvimento Hospitalar

Fortalecer as boas práticas nos processos de qualidade
e segurança assistencial. Em busca desse objetivo, o
Programa de Desenvolvimento Hospitalar, criado em 2019,
certificou e premiou as sete instituições participantes na
sexta, dia 17. O anúncio do grande vencedor, que recebeu
R$ 1 milhão, foi feito do Auditório da FELUMA e contou
com as presenças do secretário Municipal de Saúde,
Jackson Machado Pinto, da subsecretária de Atenção à
Saúde,Taciana Malheiros, da presidente do GIS, Jomara
Alves, da diretora de Vigilância Sanitária, Zilmara Ribeiro,
representando o subsecretário Fabiano Pimenta, e de
integrantes dos hospitais participantes.
“Muito mais importante que o dinheiro é a cultura da
gestão, a diminuição do desperdício, o aumento da
eficiência. Isso só tende a resultar em benefícios para o
nosso objetivo final, que é o atendimento ao paciente. É
com alegria que vejo essa iniciativa da SMSA. Agradeço
especialmente à Jomara e equipe, bem como Fabiano
Pimenta e equipe, que trabalharam muito para essa
premiação”, afirmou o secretário Jackson.
Durante 1 ano e 3 meses, os sete hospitais foram
avaliados. A lógica de pontuação foi por etapas para
possibilitar o monitoramento da melhoria gradativa, do
planejamento de um item a ser cumprido até a verificação
dos seus resultados.
“A lógica do programa não é comparar um hospital com
o outro. É premiar a evolução. O que o hospital melhorou
considerando as dimensões: segurança do paciente,
controle de infecção, qualidade e desempenho assistencial
focado no DRG. Então estabelecemos critérios mínimos e,
a partir deles, fizemos o diagnóstico e fomos analisando a
evolução, o que melhorou dentro de cada hospital. Quem
mostrou maior melhoria nesses pontos, em relação a ele
mesmo, foi o vencedor”, destacou Jomara Alves.

O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro foi
a instituição que mais evoluiu dentro da proposta
apresentada e conquistou o maior prêmio. A diretoraexecutiva, Maria do Carmo, falou sobre a trajetória do
HMDCC, que acabou de completar 6 anos, e sobre a
satisfação em participar do programa. “Nós abraçamos
o PDH como uma oportunidade para o nosso hospital
oferecer não só quantidade, mas também qualidade. Com
a pandemia, tivemos que mudar o nosso olhar e focar no
atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação
da Covid. O HMDCC chegou a ter 497 leitos dedicados
exclusivamente a pessoas com a doença. Em agosto
deste ano retomamos as atividades do PDH. Então, é com
imensa alegria que recebemos esse prêmio. Ele coroa um
ano para as nossas vidas pessoais e profissionais muito
difícil”, comemorou Maria do Carmo.
Em segundo lugar, com o prêmio de R$ 600 mil, ficou
com o Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Já o
Hospital Universitário Ciências Médicas, recebeu R$ 400
mil pela terceira colocação.
As demais instituições participantes, Hospital São
Francisco, Hospital Risoleta Tolentino Neves, Hospital
Sofia Feldman e Santa Casa BH, receberam um certificado
de reconhecimento e um prêmio de 250 mil, por terem
superado o mínimo exigido de evolução para terem o
reconhecimento no programa.
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