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Belo Horizonte oferece o
6º local de testagem de
Covid à população

A SMSA segue implementando ações de ampliação de
espaços para testagem de Covid-19 para pessoas com sintomas respiratórios. Nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro,
foi aberta mais uma unidade: UNA Barreiro. Neste ponto
o atendimento será das 13h às 17h. Com a nova unidade,
somente nas universidades serão mais de 1 mil testes diários ofertados. É importante considerar que nas unidades
não há testagem para a participação de eventos. A realização dos exames é exclusivamente para pessoas que apresentem sintomas gripais.
Desde que as unidades foram implantadas, no dia 20 de
janeiro, até ontem, dia 31, foram ofertados mais de 4.700
testes. No último sábado, dia 29 de janeiro, excepcionalmente a UNA da Avenida João Pinheiro funcionou das 8h
às 16h. Mais de 300 pessoas agendaram e compareceram
ao local para realizar o teste.
Os agendamentos para os exames devem ser feitos, exclusivamente, por meio do portal da Prefeitura de Belo
Horizonte e PBH APP. As vagas seguem sendo disponibilizadas diariamente, a partir das 17h, para as marcações no
dia seguinte.
O processo de agendamento é mais uma parceria com a
Unimed-BH. Na capital são ofertados testes em seis universidades, além dos 152 Centros de Saúde, nove UPAs e
dois Centros de Doenças Respiratórias (CEDOR).
O cidadão que apresentar quadro gripal, estiver do primeiro ao sétimo dia de início dos sintomas e quiser
agendar um horário para o teste, basta acessar o portal
da Prefeitura ou PBH APP e realizar o cadastro no sistema
com os dados, o que possibilitará o acesso para o agendamento. Na sequência, basta digitar o CPF e data de
nascimento e clicar em ‘entrar’. Após esse processo será
possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de
acordo com a disponibilidade.
Após o agendamento, o usuário receberá a confirmação
por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste. É necessário ficar atento aos endereços de
coleta, conforme abaixo:
FAMINAS-BH
Av. Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (Das 8h às 17h).
Centro Universitário UNA
Av. João Pinheiro, 580 - Lourdes (Das 8h às 17h).
UNA Linha Verde
Av. Cristiano Machado, 11.157 - Vila Suzana (Das 8h às 17h).
UNA Centerminas
Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1.495 (4º andar) - União
(Das 8h às 17h).
Faculdade Pitágoras
R. dos Timbiras, 1.372 – Funcionários (Das 8h às 17h).
UNA Barreiro
Av. Barão de Coromandel, em frente ao nº 765 - Barreiro
(Das 13h às 17h).
O resultado será repassado ao usuário cerca de 20 minutos
após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

SMSA abre duas
unidades de saúde
com funcionamento 24h

Para garantir assistência à população, a SMSA abriu nesta
segunda-feira, dia 31 de janeiro, duas unidades de saúde
em regime 24h para atender pacientes com quadros respiratórios leves. Inicialmente, a estratégia foi implantada
nas regionais Pampulha e Venda Nova. A ampliação para
outros locais será feita de forma gradativa e de acordo
com a demanda.
Os atendimentos são realizados no Centro de Saúde
Santa Terezinha, que passa de unidade com horário ampliado para 24h, e na antiga sede do Centro de Saúde
Santa Mônica, que teve a nova estrutura reconstruída em
outro local por meio de Parceria Público-Privada (PPP).
Têm prioridade os usuários com sintomas respiratórios
leves e moderados como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar. Não há aplicação de vacinas em nenhuma destas unidades.
Em relação aos casos pediátricos, os atendimentos serão
realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Após
este horário e aos finais de semana e feriados os usuários
devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento, que
permanecem com o funcionamento normal.
A orientação é que os pacientes com casos de maior
gravidade procurem as UPAs. Podendo ser em situações
como queda com torção ou fratura, forte dor no peito,
vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e
outras queixas clínicas mais complexas.

Mais de 550 leitos Covid
foram abertos na Rede
SUS-BH somente em janeiro

Para enfrentar a nova onda de crescimento de casos da
Covid-19 na capital, a Prefeitura de Belo Horizonte não
poupou esforços também na rede hospitalar. No mês de
janeiro, foram abertos na rede SUS-BH 552 leitos, sendo
68 de UTI e 484 de Enfermaria. Só na pediatria, a Secretaria Municipal de Saúde abriu 49 leitos. Ou seja, foram ampliados, em média, 18 leitos por dia. O número de leitos
Covid, considerando as redes SUS e suplementar, saltou
de 667 em 1º de janeiro para 1.318 até 31 de janeiro – um
aumento de quase 98%.
Na terça-feira, dia 1º de fevereiro, foram abertos mais 83
leitos, sendo 9 de UTI adulto e outros 11 pediátricos, além
de 40 leitos de Enfermaria Covid adulto e 23 pediátricos.
Mesmo com todos os esforços empreendidos pelo município, as taxas de ocupação total seguem no vermelho,
com 88,4% em UTI, e 84,8% nas Enfermarias.
É importante ressaltar que pacientes com quadros gripais,
ainda sem resultado para exame de Covid-19, também
podem estar internados nos leitos de UTI e Enfermaria dedicados à doença, já que os sintomas são semelhantes.
É imprescindível que a população continue mantendo
todas as recomendações sanitárias, como o uso correto
de máscaras, evitar aglomerações, higienizar as mãos com
frequência, além de manter a etiqueta respiratória e o esquema vacinal em dia.

29/1 - Dia da visibilidade
trans e travesti

No mês de janeiro é celebrada a Visibilidade Trans e Travesti. O cuidado integral à saúde é eixo importante na luta
pelos direitos dessas pessoas ao contribuir para qualidade
e dignidade de vida.
Em referência ao mês da Visibilidade Trans e Travesti, o
Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids, vinculado à
Coordenação Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST,
Aids e Hepatites Virais (GEICS/DIAS/SUASA/SMSA), realizou
rodas de conversa com trabalhadoras sexuais, na região
central de Belo Horizonte. Entre os assuntos foram abordados o acesso aos direitos da população trans. A atividade foi realizada em conjunto com a Diretoria de Políticas
para a População LGBT (SDUC/SMASAC). O trabalho sexual
ainda é a única possibilidade de inserção no universo do
trabalho para muitas pessoas trans e acaba sendo um determinante social para elas. As violações vividas no decorrer da vida e a falta de oportunidades são barreiras para
que possam ter outras possibilidades.
Para as redutoras de danos do programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids, Miury Sulevan, Vanuza Morimoto e Yara
Vitória, travestis, a visibilidade trans deve ser o ano inteiro
para lembrar dos direitos em todos os aspectos. “Aos poucos estamos construindo nossa luta e ganhando nosso
espaço no país que mais mata pessoas trans no mundo.
Se hoje conseguimos ter alguma visibilidade, é porque
muitas travestis, mulheres trans e homens trans morreram
e ainda morrem. É importante lembrar e valorizar nossa
história, das mais velhas como Vanuza Morimoto, de mais
de 60 anos de idade, que integra o programa. Essas realidades são políticas, já que no Brasil nossa expectativa de
vida é de 35 anos”, afirmou Yara Vitória.
As redutoras falam também sobre a importância do trabalho em saúde e de aprofundarmos a respeito das vivências de pessoas trans e travestis no cotidiano. “Trabalhando na saúde e com populações vulneráveis percebemos
que ainda há muita luta pela frente. É preciso que as pessoas se perguntem o motivo de nunca terem trabalhado,
estudado com travestis e transexuais. Qual o motivo de
não nos verem nos lugares de liderança, de não nos verem trabalhando em trabalhos comuns no dia a dia?”, disse Vanusa Morimoto.

Por dentro da LGPD

Dicas de boas práticas –
Uso do Google Drive

A ferramenta Google Drive é uma forma de armazenamento em nuvem que facilita o compartilhamento de
informações em tempo real, permitindo que equipes trabalhem em um mesmo documento, ao mesmo tempo e
de dispositivos diferentes. Tem sido muito utilizada por
ser uma ferramenta que facilita a guarda e construção de
documentos, principalmente considerando a modalidade de teletrabalho.
Mas é imprescindível estar atento a alguns pontos para
aumentar a segurança da mesma, uma vez que documentos sigilosos e importantes podem estar sendo compartilhados na nuvem. Ao usar o Google Drive para colaborar
em documentos, é preciso se certificar de quais são as
permissões que estão sendo concedidas para as pessoas
com quem está sendo compartilhado o arquivo. Você
pode compartilhar pastas e arquivos convidando pessoas
por meio de um link ou e-mail, e para todas as opções é
possível escolher quem pode editar o documento, quem
pode apenas visualizar ou apenas comentar.
Ainda na configuração do compartilhamento você pode
assinalar se permite que os editores possam alterar permissões e compartilhar com outros usuários e se os leitores e comentaristas podem imprimir, fazer download
ou copiar. Para configurar essas restrições, basta clicar em
compartilhar, em seguida na engrenagem e selecionar a
opção conforme imagem abaixo.

Nas próximas edições do Acontece Saúde serão abordadas mais dicas e orientações sobre o uso do Google Drive.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Gerente
Centro de Saúde Carlos Renato Dias

Até 4/2

Referência Técnica
Enfermeiro, na GERAE
Referência Técnica
Fisioterapeuta, na GERAE
ACE II
Supervisor de Campo

Até 7/2

Referência Técnica
Enfermeiro, na GAERE Venda Nova

Até 8/2

Referência Técnica
Psicólogo, na GAERE Oeste

De 3 a 9/2

Referência Técnica
Psicólogo, no Centro de Saúde Vista Alegre

Até 10/2

Referência Técnica
Enfermeiro, na GEURE

Os interessados devem enviar a documentação necessária
por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
A servidora, Virlânia Silva Rodrigues, BM 076739-9, foi
selecionada para ocupar a gerência do Centro de Saúde
Padre Tiago – DRES Pampulha.

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

