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Nova UPA Norte começa a funcionar

Com estrutura mais ampla e moderna, a nova UPA Norte
está de portas abertas à população desde o domingo (9).
Localizada na Avenida Risoleta Neves, 307, Bairro Novo
Araão Reis, a unidade garante mais conforto para usuários e trabalhadores, e proporciona uma assistência mais
humanizada e qualificada. Na sexta-feira (7), o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, visitou
a nova sede que teve um investimento de R$ 14 milhões.

“Essa é uma entrega muito importante da atual gestão
que vai beneficiar mais de 250 mil pessoas. A estrutura
da nova UPA vai dar mais qualidade à assistência da população e mais condições de trabalho aos profissionais de
saúde. É um momento para se comemorar muito”, disse o
secretário de Saúde.
Veja, em anexo, um pouco da estrutura da nova UPA
Norte.

Vigilância intensifica fiscalizações na
reabertura do comércio em BH

Com a flexibilização e a retomada do comércio de rua e
dos shoppings na capital, o trabalho dos fiscais sanitários
da Secretaria Municipal de Saúde foi intensificado. Em
caráter educativo, equipes da Vigilância Sanitária têm
percorrido os estabelecimentos para verificar e orientar sobre o cumprimento das medidas preventivas e dos
protocolos que devem ser adotados para evitar a infecção pelo Coronavírus.
Em algumas lojas, as equipes identificaram a ausência
de demarcação para garantir o distanciamento entre os
clientes, a falta de barreiras físicas e da disponibilização
do álcool 70% para higienização das mãos. Nestes casos,
os proprietários receberam as orientações para realizar as
adequações necessárias.
Os fiscais também apreenderam alimentos vencidos em
áreas de alimentação que, apesar de estarem fechadas
para clientes, os restaurantes estão autorizados a fazer
delivery e retirada no local.
Nas vistorias em shoppings, os técnicos verificam o controle de acesso, a observação da capacidade máxima de
lotação, o ambiente, a higienização, as praças de alimentação e os estacionamentos. Apesar das irregularidades
pontuais, de maneira geral, esses estabelecimentos estão
cumprindo as exigências determinadas pelo decreto.
Nos primeiros dias de reabertura, foram vistoriadas 51 lojas em dois shoppings da capital mineira. A Vigilância Sanitária, além das vistorias educativas, atende às denúncias
que chegam por meio do 156, do aplicativo PBH APP, do
Portal da PBH e da Ouvidoria. Dentre os estabelecimentos monitorados pela equipe da VISA-BH, estão os supermercados, padarias, farmácias, serviços de saúde, restaurantes (delivery), Instituições de Longa Permanência para
Idosos, salões de beleza e shoppings.
De 24 de março a 1º de agosto deste ano foram realizadas
5.802 vistorias educativas. Além disso, foram atendidas
1.036 denúncias, sendo as principais reclamações relacionadas à ausência do uso de máscara e à ocorrência de
aglomerações. No período, foram lavrados 105 autos de
infração na categoria advertência e 26 autos de infração
com multa, além da interdição de um estabelecimento.

Secretaria trabalha em obras
de 12 unidades de saúde

Mais espaço, comodidade e qualidade assistencial no
SUS-BH. Seis centros de saúde começaram a ser reconstruídos nos meses de julho e agosto: Santa Mônica e Piratininga, na Regional Venda Nova, Conjunto Paulo VI II e
Vitória II, na Regional Nordeste, Aarão Reis, na Regional
Norte, e Carlos Renato Dias, no Barreiro. As obras nessas
unidades fazem parte da Parceria Público Privada.
Além desses centros de saúde, outros seis estão com intervenções em andamento: Boa Vista, na Regional Leste, Itaipu, no Barreiro, Lajedo, na Norte, Serra Verde e
Copacabana, em Venda Nova, e Coqueiros, na Regional
Noroeste.
As novas unidades são padronizadas. Todas terão dois
pavimentos, cerca de 1.100m² cada e vão contar com 17
consultórios; farmácia; salas de odontologia, vacina, observação de enfermagem e para coleta de material; além
de áreas administrativas; e espaços de convivência. Os
novos centros de saúde terão áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Para a
realização das obras, tem sido usado um modelo industrializado, o steel frame, em que as estruturas de concreto
com fechamentos de tijolos/blocos ou alvenaria estrutural são substituídas por uma estrutura de aço galvanizado
leve, revestida com placas prontas para receber pintura
ou revestimentos. Essa tecnologia tem possibilitado mais
rapidez na conclusão da obra.
Ao todo, por meio de PPP, serão reconstruídos 40 centros
de saúde, uma Central de Material Esterilizado e um laboratório central.

Centro de Saúde Padre Tiago
oferece encontros virtuais para
controle do tabagismo

A vontade de parar de fumar e ganhar mais qualidade
de vida superaram o medo da pandemia no Centro de
Saúde Padre Tiago, na Regional Pampulha. Para dar continuidade ao programa de Controle do Tabagismo respeitando a recomendação do distanciamento social, os
encontros agora são virtuais. O Web-Grupo conta com
a participação de cinco usuários.
A coordenação do grupo é feita pelo farmacêutico,
Glauber Diniz, pelo educador físico, Humberto Assis, e
pela psicóloga, Regina Nassau. Os objetivos são fornecer
apoio medicamentoso e psicológico de forma estruturada aos pacientes que desejam parar de fumar, conforme
Programa Nacional de Controle do Tabagismo adotado
pela da PBH. “Foi um grande desafio ensinar esses pacientes que era possível eles utilizarem essa tecnologia a
favor de sua saúde e ainda criar o vínculo com a equipe,
mesmo que o encontro não fosse presencial. De certa
forma, conseguimos humanizar essa ferramenta criando um grande vínculo com eles. Um fato interessante
é que eles se esforçaram muito para participar das sessões virtuais. Estamos muito felizes com o resultado do
trabalho: 100% dos pacientes pararam de fumar na terceira sessão e continuam sem o cigarro”, disse o farmacêutico, Glauber Diniz.
Fumante há cerca de 40 anos, Rosângela Gomes, de 53
anos, não teve nenhuma dificuldade em se adaptar aos
encontros virtuais: “Achei bacana e superfácil de acessar. É ótimo porque a gente não precisa sair de casa e
pode conversar normalmente com todos. O grupo é
muito importante na caminhada para controle do tabagismo e eu já consegui parar de fumar. Ainda é difícil,
a gente sente vontade, é uma luta, mas estamos todos
conseguindo”, disse Rosângela.

Ação promove saúde e mais
qualidade de vida no Barreiro

Cuidar da alimentação e do preparo físico e compartilhar os hábitos saudáveis com os colegas de trabalho
são os objetivos de uma experiência positiva feita por
profissionais do NASF-AB do Centro de Saúde Mangueiras, na Regional Barreiro. O projeto Cuidando de quem
Cuida foi idealizado pela gerente da unidade, Nathalie
Pêgas, e é parte da estratégia da Gestão do Cuidado no
Território, que busca mais bem-estar físico, mental e social no ambiente de trabalho.
O grupo, que hoje conta com 39 trabalhadores, entre
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais do NASF-AB, administrativo, ACEs, ACS e auxiliares de limpeza, se reúne virtualmente por meio de um
aplicativo de mensagens. Os conteúdos são compartilhados e os administradores do grupo tiram as dúvidas
recorrentes dos participantes. Geralmente, três vezes
por semana são dadas novas orientações e, mensalmente, são lançados desafios, como a prática de atividade
física por um tempo determinado.
O projeto deu tão certo que os profissionais têm realizado, em casa, atividades físicas de 3 a 4 vezes por semana, como corridas ou caminhadas. Eles contam com
acompanhamento nutricional e muitos já conseguiram
reduzir o peso. “Além dos benefícios físicos, também é
possível notar a melhoria no clima no local de trabalho
e mais interação entre os colegas”, contou a gerente do
Centro de Saúde Mangueiras, Nathalie Pêgas.
A técnica de enfermagem, Elizabeth de Oliveira, participa do projeto desde janeiro deste ano, e reconhece
os benefícios na mudança de hábitos. “O grupo me deu
a oportunidade de interagir com um número maior de
profissionais da unidade. Somos impulsionados a avançar e a querer sempre superar os nossos limites pessoais, e também coletivos, pois cada um que alcança a
meta do mês, é motivo de alegria para todos”, comemorou Elizabeth.
O registro da foto foi feito durante a homenagem a todos os participantes que alcançaram a meta do desafio
do mês de junho: realizar atividade física quatro vezes
por semana durante 40 minutos.

Gerência de Limpeza Urbana ganha horta
comunitária na Regional Venda Nova

Com o objetivo de promover hábitos saudáveis e a boa
convivência, a Diretoria Regional Venda Nova implantou
mais uma horta comunitária, agora na sede da Gerência
de Limpeza Urbana. Cinco canteiros, que haviam sido preparados pelos servidores do local, receberam as mudas
doadas pelos Centros de Saúde Lagoa e Piratininga.
Na nova horta foram plantadas 25 espécies de mudas, entre hortaliças, como couve, orégano, salsinha, cebolinha,
alho poró, almeirão roxo, e chás, como cânfora, alfavaca,
boldo, hortelã e capim cidreira. O plantio contou com a
participação do idealizador do projeto Horta, Vando Euripes, do gerente da Limpeza Urbana de Venda Nova, Carlos
Roberto dos Santos, entre outros servidores que compartilharam os saberes sobre as plantas e preparo da terra.
Atualmente, o projeto Horta está implantado em 5 centros de saúde da Regional Venda Nova e tem conseguido
estreitar as relações entre as unidades e a comunidade
do entorno, além de incentivar e promover a boa alimentação. “Em tempos de pandemia, acreditamos que
o contato direto com a terra e as plantas podem contribuir com os princípios da promoção da saúde e qualidade de vida. Uma terapia que possibilita a reflexão sobre
os cuidados consigo mesmo e com o outro, aliviando as
tensões e cooperando para a boa saúde física, mental e
espiritual”, afirma Vando Euripes.

A servidora, Daniela Tonizza de Almeida, BM
103827-1, foi selecionada para assumir gerência do
Centro de Convivência Carlos Prates. A servidora,
Marina Marques Soares, BM 104727-0, foi classificada como reserva técnica.
A servidora, Marina Marques Soares, BM 104.7270, foi selecionada para assumir a gerência do CERSAM Leste.

Com a chegada do período eleitoral, a publicação do
Acontece Saúde será suspensa para o cumprimento da
legislação vigente.

