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Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

A SMSA ampliou o número de consultas para o atendimento 
on-line da população com sintomas do novo Coronavírus. A 
agenda, que antes ofertava diariamente cerca de 200 horários, 
agora dobrou. Por dia, serão disponibilizadas 400 vagas. O nú-
mero de médicos para teleconsultas também aumentou, pas-
sando de 12 para 25 profissionais. A SMSA, em parceria com 
a Unimed-BH, iniciou as consultas on-line na semana passada 
para os pacientes atendidos pelo SUS-BH. 

Em cinco dias foram atendidas mais de 600 pessoas, a maioria delas 
com sintomas leves. Todos os moradores de Belo Horizonte, cadas-
trados em Centros de Saúde na capital, têm acesso à ferramenta 
cedida pela Unimed-BH e podem realizar esse tipo de atendimento 
com médicos dos SUS pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte. 
O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
 
A consulta deve ser realizada por pessoas que apresentam sinto-
mas como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou 
sem febre. A iniciativa tem o objetivo de atender e orientar a popu-
lação, diminuindo assim a circulação de pessoas, principalmente os 
grupos de maior risco – como idosos, imunossuprimidos e gestan-
tes – nos serviços de saúde. 

SMSA dobra o número de 
consultas diárias on-line para 
pessoas com suspeita de Covid-19

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, anunciou na sex-
ta, 10/4, que a capital receberá R$ 113 milhões do Ministério da 
Saúde para o combate ao novo Coronavírus.

Belo Horizonte deverá receber do Ministério da Saúde, con-
forme Portaria Nº 774, publicada no DOU, verba extra prove-
nientes do Teto para Média e Alta complexidade. O montante 
será destinado ao custeio de ações ambulatoriais e hospitalares 
para o enfrentamento da pandemia.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Macha-
do Pinto, o repasse é feito em 12 vezes por ano para recursos de 
média e alta complexidade e o governo federal decidiu pagar uma 
parcela a mais. “Esse aporte é muito importante, pois estamos 
com despesas extras de grande monta para comprar equipamen-
tos de proteção individual, para montar leitos exclusivos para en-
frentar a pandemia, além de outros custeios. Esse valor ameniza 
um pouco os gastos que estamos tendo, pois o nosso investimento 
tem sido muito grande”, explicou o secretário de Saúde.

BH receberá R$ 113 milhões do Ministério 
da Saúde para o combate à COVID-19

HMDCC inicia projeto de visita virtual

“Foi muito bom ter recebido o vídeo, me deu muita tranquilidade. 
Eu estava muito ansioso, com falta de ar, aflição. Foi uma maravilha 
quando me falaram dessa possibilidade. Eu fiquei contente de ver mi-
nha família, minha netinha.  Fiquei muito alegre. O atendimento aqui 
é 10, não tem como reclamar de nada”. Pelo relato de José Manoel 
Filho, de 66 anos,  é possível identificar que além de medicamentos 
e suporte hospitalar, o afeto foi um fator decisivo para amenizar a 
angústia de ser um dos casos suspeitos de COVID-19. O exame foi ne-
gativo para a doença e José Manoel já está em casa, mas lembra que 
o projeto Visita Virtual, idealizado pela psicóloga do HMDCC, Márcia 
Viegas, foi mais um remédio para vencer essa batalha.

Para ampliação dessa iniciativa, nessa semana, o HMDCC rece-
beu da Escola de Enfermagem da UFMG a doação de dois tablets 
para incrementar o projeto de visita virtual às pessoas interna-
das com suspeita da COVID-19. Inspirado em campanha da Itália 
e com foco na humanização do atendimento, a Escola de Enfer-
magem da UFMG lançou a campanha “Visita Virtual Covid-19” 
para arrecadação de tablets para hospitais públicos do país.

Há 15 anos com atuação em terapia intensiva, Márcia Viegas 
explica que, nesse contexto de pandemia, é preciso potenciali-
zar ações que sustentem o olhar compassivo. “Manter o víncu-
lo familiar e o apoio psicológico, favorecer o enfrentamento da 
doença e a luta pela vida são alguns dos grandes desafios nesse 
momento. Por isso, acreditamos que a visita virtual, no contexto 
do isolamento social, é uma proposta viável nesse momento”.

A Diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo, afirma que com 
o recebimento dos tablets, o projeto de visita virtual será sistema-
tizado na instituição. Em um primeiro momento, segundo ela, para 
os pacientes com suspeita de COVID-19, mas a ideia é ampliar para 
todos. Para isso, são necessários 22 tablets. “Agradecemos a parceria 
da UFMG, por meio da Escola de Enfermagem, que está, junto com 
a idealizadora, a psicóloga do HMDCC, Márcia Viegas, conduzindo 
esse projeto de extensão para doação de tablets que vão conectar 
pacientes e seus familiares nesse momento tão difícil da pandemia 
de COVID-19. O hospital é muito grato e os usuários do SUS, por nós 
atendidos, são mais gratos ainda”, disse Maria do Carmo.

 Óbitos em residência, suspeitos de 
COVID-19, terão coleta de exame especial

A SMSA definiu um fluxo de atendimento em casos de óbitos 
suspeitos de COVID-19, ocorridos na residência do paciente, 
para assim concluir a causa da morte. A equipe foi treinada 
para realização desse serviço.

O atendimento será prestado da seguinte forma: após relato 
de familiares e responsáveis, ou constando no prontuário que 
o paciente apresentou sintomas compatíveis com COVID-19 e 
evoluiu para óbito em domicílio, a SMSA vai encaminhar um 
médico ao endereço informado para emitir o atestado e repas-
sar orientações sobre a coleta de swab no paciente que veio a 
óbito. Essa coleta será feita mediante assinatura de Termo de 
Consentimento, preenchido e assinado por responsável legal. 
Os familiares serão orientados a aguardar a coleta para demais 
procedimentos funerários. Após a conclusão dos exames, a 
família será informada do resultado. Caso não haja o consen-
timento da família para a realização da coleta, será feita a notifi-
cação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e entregue 
um comprovante da notificação aos familiares.
 
A coleta para exame é feita por equipe específica, devidamente trei-
nada e equipada, que utiliza ambulância extra do SAMU para trans-
porte do material coletado, seguindo todas as normas técnicas. O 
exame será feito pela FUNED e o resultado deve sair em cerca de 
sete dias. Para esse serviço foram contratados 15 enfermeiros que, 
além de coleta, também prestam apoio nas unidades da SMSA.

HOB vacina mais de 1.700
profissionais contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe do HPB imunizou, en-
tre os dias 23/3 e 2/4, 1.720 funcionários. A SMSA disponibilizou 
1800 doses, garantindo o sucesso da campanha que foi realizada 
na sede - atendendo aos profissionais do hospital, do ambulató-
rio e da UPA - e no hospital Nossa Senhora Aparecida.

Composta por vírus inativado, a vacina contra gripe deste ano 
protege contra os três vírus mais relacionados às infecções gri-
pais e que tiveram maior circulação no ano passado: Influenza 
A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

A enfermeira do trabalho da Gerência de Saúde do Trabalhador 
(GSAT) do HOB, Aurélia de Castro Botelho Falcão, conta que essa 
campanha teve uma importância singular. “Neste ano a campa-
nha tem um caráter particular de importância porque nós es-
tamos numa pandemia. Nós sabemos que a vacina não imuniza 
contra o coronavírus, mas só o fato de reduzir o número de casos 
de influenza entre os nossos trabalhadores já é uma maneira de 
não sobrecarregar o nosso serviço de saúde”, explicou.

Para atender a todos os plantões diurnos e noturnos, os dias 
e horários da campanha foram escalonados, sendo ofertadas 
vacinas durante toda a semana do dia 23/3 e uma segunda 
etapa noturna nos dias 1º e 2/4.

Compromisso e parceria foram as marcas da campanha deste 
ano. A equipe da GSAT contou com o apoio de alunos de En-
fermagem da FASEH e de trabalhadores do ambulatório, que 
foram fundamentais para atender a demanda. A vacinação con-
templou profissionais da assistência e das áreas de apoio, como 
administrativo, limpeza e portaria.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do 
Centro de Saúde Minas Caixa. Os interessados têm até o dia 17/4 
para se inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail 
para: selecao.nasf@pbh.gov.br

Entre os dias 22 e 28/4 estarão abertas as inscrições para seleção 
de vaga para gerente do Centro de Saúde Paraíso. 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

Academia da Cidade Fazendinha inicia
 o Projeto “Saúde em Casa”

Após a adoção de medidas de saúde pública, necessárias para 
a prevenção e o controle do contágio do novo Coronavírus em 
Belo Horizonte, as atividades das Academias da Cidade foram 
suspensas por tempo indeterminado. Para evitar problemas de 
saúde relacionados ao sedentarismo, as educadoras físicas da 
Academia da Cidade Fazendinha encontraram uma forma de in-
centivar e motivar os usuários do serviço para que mantenham 
uma rotina de exercícios. Deste modo, surgiu o projeto “Saúde 
em Casa”, promovido pelo NASF-AB e Academia da Cidade, do 
Centro de Saúde Glória, na Regional Noroeste.

As educadoras físicas, Emília Pacheco e Gislaine Santana, criam e 
divulgam vídeoaulas de exercícios físicos, seguindo uma estrutura 
semelhante àquela utilizada nas Academias da Cidade, de maneira 
que as pessoas possam realizar as atividades em casa, com orien-
tação e segurança. Além disso, a terapeuta ocupacional, Mariana 
Tolentino, dá dicas sobre organização da rotina e ocupação do tem-
po. Já a nutricionista, Cristiane Alvarenga, fala sobre alimentação 
saudável neste período e a fisioterapeuta, Andrea Santiago, explica 
sobre exercícios respiratórios. “O primeiro vídeo foi divulgado em 
24 de março e os feedbacks recebidos foram bastante positivos. A 
partir de então, outros profissionais do NASF-AB e do Centro de 
Saúde Glória se envolveram no projeto, criando e divulgando víde-
os com orientações e dicas de saúde importantes para o cenário 
atual, além dos exercícios físicos”, explicou Emília Pacheco.

Os usuários têm aprovado o trabalho e já dão retorno sobre as 
atividades físicas realizadas em seus lares. “Com os vídeos de 
exercícios para fazer em casa posso manter corpo e mente sãos, 
principalmente nesse período de isolamento”, contou Junia Bella-
ni, aluna da Academia da Cidade Fazendinha.

Para mais esclarecimentos e acesso ao conteúdo, os usuários podem 
entrar em contato pelo e-mail: fazendinha.pac@pbh.gov.br.

Primeira fase da Campanha contra a gripe 
atinge a meta de cobertura em BH

O empenho e dedicação dos profissionais do SUS-BH garan-
tiram a proteção de 94,3% dos idosos da capital contra a 
gripe, segundo último levantamento realizado pela SMSA. 
A cobertura vacinal entre os profissionais de saúde é atual-
mente de 81,5%.  Devido à pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus, a Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Gripe foi antecipada em um mês e o envio das doses foi 
feito de forma escalonada.

A ação contou com muito esforço e organização por parte 
dos profissionais para driblar as dificuldades. “Também res-
saltamos que as algumas das Diretorias Regionais já atingi-
ram 80 a 90% de vacinação dos acamados. O remanejamen-
to dos carros das outras secretarias está sendo fundamental 
para a logística das vacinas, considerando que as entregas 
pelo Ministério da Saúde têm sido fracionadas, sendo esse 
também um apoio para a vacinação dos acamados. Agradeço 
a todos que direta e indiretamente estão contribuindo para 
a disponibilização dessa estrutura”, disse o subsecretário de 
Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.

A segunda fase da Campanha começa amanhã, 16/4, 
mas os públicos contemplados têm até o dia 22/5 para 
receberem a vacina.

Nível Central
Amanhã, 16/4, e sexta, 17/4, haverá vacinação de todos os ser-
vidores do Nível Central.  Na quinta, será das 9h às 13h, e na 
sexta, das 13h às 17h, no Auditório da SMSA.
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