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Desinfecção de ambulâncias passa
a ser realizada em 6 locais

A SMSA ampliou para seis os locais para desinfecção
das ambulâncias do transporte de urgência e emergência do SAMU. A ampliação agiliza o processo de
limpeza e higienização.
O trabalho era realizado em um único espaço, na região Noroeste de Belo Horizonte. Com o aumento das
bases para desinfecção, já houve redução em torno de
30% no tempo de preparo das ambulâncias para novos
atendimentos.
Com a pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura
ampliou o número de ambulâncias do município de 27
para 50. Este total corresponde a ambulâncias da frota
do SAMU e do transporte em saúde. Entre os 50 veículos, 23 são exclusivos para transporte de pacientes
Covid-19. Desde março, já foram cerca de 6 mil atendimentos prestados pelo SAMU relacionados à Covid-19.
Para os novos pontos de desinfecção foi realizada a
contratação de equipe, por meio da empresa terceirizada responsável pela manutenção das ambulâncias.

Secretaria recebe doação de EPIs
e aspiradores de secreção para
combate à Covid-19

A Rede SUS-BH recebeu doação de 100 aspiradores de
secreção, 200 mil máscaras cirúrgicas e mais de 25 mil
aventais descartáveis para serem utilizados pelas equipes
de saúde durante o combate á pandemia do novo coronavírus. Os reforços nos estoques foram possíveis por meio
do projeto “Fazer o Bem, Faz Bem” da empresa JBS.
Os Equipamentos de Proteção Individual doados estão sendo utilizados por profissionais que realizam assistência direta aos pacientes em UPAs, Centros de Saúdes, nos três Centros Especializados em Covid e nos pontos de Fiscalização
Sanitária, instalados nas principais vias da cidade e recentemente estabelecidos nas Estações BHBUS. Os aspiradores
de secreção que são utilizados no tratamento de pacientes
que dependem de ventilação mecânica ou com redução no
nível de consciência, já começaram a ser distribuídos para
UPAS e disponibilizados nas unidades do SAMU.
Desde março a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado importantes parcerias e recebido doações que têm
contribuído para o enfrentamento à doença na capital.
“Neste momento é fundamental reunirmos esforços
para garantir à população assistida em Belo Horizonte
agilidade e eficiência no atendimento, e aos trabalhadores segurança para continuar salvando vidas”, afirma o
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Usuários de centros de saúde com
comorbidades e suspeita de Covid
começam a ser testados

Pacientes de Centros de Saúde de Belo Horizonte com sintomas de doenças respiratórias e pertencentes a grupos
mais vulneráveis à Covid-19 serão testados para confirmação da doença. A ampliação da testagem começou na
segunda-feira (27) e os critérios e grupos que passam a
ser testados estão definidos na Nota Técnica COVID-19 nº
033/2020, disponível em ANEXO.
Nesta nova ampliação de exames para a detecção da Covid-19 na população, as amostras para os testes sorológicos, também chamados testes rápidos, serão colhidas de
pacientes com sintomas gripais e com comorbidades nos
Centros de Saúde, a partir do oitavo dia após o início dos
sintomas. As pessoas com resultado positivo serão orientadas sobre o isolamento social e acompanhadas por equipe
de saúde, por meio de telemonitoramento.
A SMSA também está fazendo exames para detecção de
Covid-19 nos usuários dos Centros de Referência em Saúde
Mental e moradores dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), com sintomas respiratórios.

HOB abre nova enfermaria e amplia
leitos Covid-19

O HOB inaugurou uma nova enfermaria para atendimento de pacientes com Covid-19. A unidade já está
com 49 leitos abertos. A área ocupa o segundo andar
do antigo ambulatório, na sede do HOB. “Esta reforma
já estava no Plano Diretor de Obras do HOB e foi possível por meio de recursos viabilizados pela SMSA”, explicou o superintendente do Complexo Hospitalar Odilon
Behrens, Danilo Borges Matias.
Além de representar uma retaguarda importante para o
enfrentamento à pandemia na capital, a nova enfermaria
é grande conquista para o SUS-BH. O espaço é integrado aos demais setores assistenciais e de apoio do HOB,
o que significa que, quando a pandemia passar, seguirá
sendo utilizado para atender à demanda de atendimento
por outras causas, o que não seria possível se o investimento fosse feito em um hospital de campanha, por
exemplo, em que a estrutura é desmontada após o uso.
Os novos leitos são, ainda, um reforço importante para
o dia a dia do HOB. Mesmo com a pandemia, o Complexo Hospitalar Odilon Behrens continuou sendo referência para atendimentos de urgência e emergência, tanto
na porta da UPA, quanto no pronto-socorro. “Não interrompemos em nenhum momento o atendimento das
outras clínicas e seguimos sendo referência para várias
condições e outros serviços da rede, tais como SAMU,
UPAs e pacientes que buscam espontaneamente o hospital”, completa Matias.

Fiscalização sanitária passa a atuar
em seis estações de ônibus

Seis Estações BHBUS de Belo Horizonte contam agora
com fiscalização sanitária, para rastreamento clínico da
Covid-19. Equipes da SMSA estão atuando nos locais,
abordando os usuários do transporte coletivo para checar a temperatura e fazer perguntas sobre o aparecimento de sintomas de doenças respiratórias, como dor
de garganta, coriza e febre.
A fiscalização nas estações começou no dia 13 de julho
na Estação Gabriel e ao longo da última semana foi expandida para as Estações Pampulha e Diamante. Na última segunda (27) a ação foi ampliada para as Estações
Diamante, Venda Nova e Vilarinho. As seis estações recebem, diariamente, mais de 260 mil pessoas. Até essa terça (29), 58.604 mil pessoas foram abordadas pelos profissionais de saúde. Dessas, 158 apresentaram sintomas
e foram encaminhadas para os serviços de referência.

Inscrições abertas para plantões
extras nas UPAs e SAMU
A Diretoria Estratégica de Pessoas – DIEP/SUOGF, em
parceria com a Diretoria de Assistência à Saúde e Gerência de Urgência, abriu um canal para inscrições de profissionais que tenham interesse e disponibilidade para
realizar plantões extras nas UPAS e no SAMU. Podem se
inscrever efetivos ou contratados de cargos da área da
saúde, lotados nas unidades de Urgência e Emergência
da SMSA. Para o SAMU a oferta vale para técnicos de
enfermagem. O objetivo da iniciativa é otimizar o processo para cobertura de plantões, nos casos de ausências e afastamentos temporários.
Os interessados devem preencher o formulário disponível AQUI
As regras e as legislações específicas para o plantão extra estão disponíveis no ANEXO.

Termina nesta quinta-feira (30) as inscrições para seleção de Gerente do Centro de Convivência Carlos Prates.
Também estão abertas inscrições para Gerente do CERSAM Leste. O prazo para participar do processo vai até
o dia 05 de agosto.
Os editais com informações sobre as seleções estão disponíveis no portal da PBH:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de
-pessoas

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

