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Vacina contra meningite C é
ampliada para as crianças de
até 10 anos e trabalhadores
da saúde

Diante do cenário de baixas coberturas vacinais, situação
agravada pela pandemia da Covid-19, o Ministério da
Saúde recomendou a imunização contra a meningite C de
crianças até 10 anos, 11 meses e 29 dias de idade, que não
tenham sido vacinadas. As doses já estão disponíveis nos
152 Centros de Saúde da capital.
Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser a
de crianças menores de um ano de idade, os adolescentes
e adultos jovens são os principais responsáveis pela
manutenção da circulação da doença. Portanto, a única
forma de controlar a doença é manter elevadas as
coberturas vacinais tanto na população infantil como em
adolescentes. A adoção desta medida tem como objetivo
aumentar a proteção, evitando a ocorrência de surtos
da doença pelo sorogrupo C, hospitalizações, sequelas,
tratamentos de reabilitação e óbitos, em especial quando
do retorno às aulas presenciais.
A vacina também está disponibilizada para os
trabalhadores da saúde, com esquema de uma dose,
considerando a gravidade e a letalidade da doença,
independentemente da idade.
A vacina meningocócica C (Conjugada) foi implantada
na rotina de vacinação da criança em 2010. Esta vacina
encontra-se disponibilizada no Calendário Nacional de
Vacinação no esquema primário de duas doses, aos 3 e 5
meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente,
aos 12 meses de idade.
A vacina é contraindicada para pessoas que tiveram
reações de hipersensibilidade a doses anteriores,
gestantes e mulheres que estejam amamentando.

SMSA lança Programa de
Fomento à Integridade

Com o objetivo de estruturar, reforçar e manter a cultura
da transparência institucional, a SMSA está engajada na
elaboração do Programa de Integridade, sob a orientação
da Controladoria-Geral do Município.
Na sexta, dia 8, foi realizado o lançamento oficial do
Programa, que já foi iniciado pela Subsecretaria de
Orçamento, Gestão e Finanças. O evento online contou
com mais de 220 participantes e foi aberto pela secretária
Cláudia Navarro, e pela subsecretária Fernanda Girão.
“Uma das metas que tracei quando assumi a subsecretaria
foi promover uma grande agenda de boas práticas de
gestão. O Programa de Fomento à Integridade coroa essa
proposta. E nada melhor do que começar pela SUOG, que
é uma área que permeia todos os negócios finalísticos da
Saúde. Somos um dos fortes pilares das principais entregas.
As instituições são formadas por PPP – processos, pessoas
e produtos. Por isso, é tão importante essa agenda interna
focando nos fluxos e na qualidade das nossas entregas. Este
e um legado muito importante que estamos deixando para
o SUS/BH”, ressaltou a subsecretária de Orçamento, Gestão
e Finanças, Fernanda Girão.
Durante o evento, foram apresentados os passos para a
implementação do Programa de Integridade e a importância
dos servidores para o sucesso desse trabalho em conjunto.
O lançamento contou com as participações da Auditora de
Controle Interno da PBH, Carolina Quintão, e da Assessora
Jurídica e de Integridade na CTGM, Cristina Mayrink. Elas
tiraram dúvidas dos servidores sobre os tipos de desvios
mais comuns nas instituições e falaram sobre as atitudes
consideradas corriqueiras, mas que são atos ilícitos.

Equipe de Saúde de Vitória
conhece a iniciativa Menos
Espera, Mais Saúde

As experiências da gestão do atendimento por meio
da metodologia do Programa Menos Espera, Mais
Saúde foram compartilhadas com a equipe da Secretaria
Municipal de Saúde de Vitória/ES, em uma visita técnica,
na semana passada.
O grupo conheceu as Unidades de Pronto-Atendimento
Venda Nova e Odilon Behrens. Durante a visita, foram
apresentados o funcionamento das unidades e as
aplicações práticas dos projetos. A comitiva também
pôde acompanhar os caminhos percorridos a partir da
metodologia que separa o fluxo de atendimento dos
pacientes verdes, menos urgentes, dos classificados
como laranjas e amarelos, mais urgentes, com o intuito
de reduzir o tempo de espera. Foi demonstrada a divisão
dos consultórios e como é feita a definição do destino dos
pacientes dentro da unidade, a partir da classificação de
risco feita por meio do Protocolo de Manchester.
Na UPA HOB o superintendente do Complexo Hospitalar,
Danilo Borges Matias, explicou como foi concebido o
projeto inicial, as etapas de preparação dos processos e
da equipe desde a implantação das metodologias, em
janeiro de 2018. “A ideia era diminuir o tempo de espera
do atendimento, que chegava algumas vezes a oito horas
para os pacientes classificados como verdes. Inicialmente,
reformulamos o atendimento e redimensionamos a
equipe. Hoje, conseguimos planejar e mudar rapidamente
a configuração do atendimento, como aconteceu com a
Covid-19. Aquilo que, em um consenso, identificamos que
precisava mudar, no plantão seguinte era alterado. E isso
também foi um diferencial, que não aparece nos livros da
metodologia”, explicou.
Já na UPA Venda Nova, que implantou o Menos Espera,
Mais Saúde em 2019, foram apresentados os avanços
no serviço a partir do novo modelo, como a organização
das áreas internas com sinalização e melhoria da
ambiência, e a redução do tempo de entrega dos exames
laboratoriais. “É um caminho importante para o serviço
nas melhorias contínuas. Acreditamos que esse projeto
é uma oportunidade de transformação na segurança e
qualidade assistencial, com a padronização dos processos
de trabalho, fortalecimento e amadurecimento da equipe”,
disse a gerente da UPA Venda Nova, Fernanda Marx.
Os integrantes da comitiva ficaram impressionados com
o Daily Huddle. A ferramenta aprimora a assistência no
serviço de saúde, possibilitando o gerenciamento de
problemas pontuais no setor de emergência, otimizando
fluxos internos, ampliando a qualidade assistencial e
segurança do paciente, o que impacta diretamente na
rotatividade e lotação do setor.
Para a subsecretária de Atenção à Saúde de Vitória, Fabrícia
Forza, a visita foi muito produtiva, com excelentes exemplos
que poderão ajudar seu município na implantação
da metodologia lean e do fast treck nas unidades. “A
experiência tem sido muito positiva. Pudemos constatar,
tanto no Odilon quanto na UPA Venda Nova, toda a
interlocução, toda a interface entre as metodologias. Além
da implantação do lean nas emergências, a expectativa é
utilizar a metodologia também nas unidades básicas de
saúde do município”, ressaltou.

Experiência das PPPs atraem
Prefeituras de Aracaju e
Jaboatão dos Guararapes

Representantes das prefeituras de Aracaju, capital de
Sergipe, e Jaboatão dos Guararapes, cidade do estado de
Pernambuco, visitaram Belo Horizonte na última semana
para conhecer a estruturação, modelagem e a execução
dos contratos de Parceria Público Privada com a Prefeitura
da capital. Para isso, a comitiva visitou duas unidades de
saúde: o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no
Barreiro, e a nova sede do Centro de Saúde Aarão Reis, na
Regional Norte.
Além dos representes dos municípios, participaram da visita
os consultores da International Finance Corporation - IFC, e
da Accenture do Brasil, empresas que prestaram consultoria
à PBH sobre PPP. Também integraram a comitiva membros
do BNDES. A agenda foi coordenada pela integrante do
Núcleo de PPP da SMSA, Christiane Lazzarotti.
No modelo de parceria adotada pela PBH, a Concessionária
é responsável pelos serviços de apoio não assistencial como,
por exemplo, manutenção predial, rouparia, almoxarifado,
higiene e limpeza, segurança. Já as equipes das unidades de
saúde ficam dedicadas ao cuidado assistencial.
Na visita, eles puderam conhecer a experiência da PPP
no SUS-BH e conversar com profissionais das áreas
assistenciais e de apoio. No Centro de Saúde Aarão
Reis o grupo conheceu as dependências da unidade
e conheceram o modelo construtivo em Light Steel
Frame, um sistema ainda pouco conhecido no Brasil,
mas que possibilita que as unidades sejam entregues
em um prazo médio de nove meses, um dos maiores
ganhos do modelo. “Nos impressionou a qualidade das
unidades geridas pelo modelo de PPP, tanto a estrutura,
a padronização, como no serviço ofertado. Também
conversamos com usuários e vimos como a população
está satisfeita”, relatou a secretária municipal de Saúde de
Aracaju, Waneska Barboza.

Centro de Saúde Conjunto
Santa Maria promove
capacitação sobre reanimação
cardiorrespiratória (RCP)

Com a retomada do espaço de Educação Permanente
no Centro de Saúde Conjunto Santa Maria, na Regional
Centro-Sul, foi realizado um treinamento sobre Suporte
Básico de Vida – Urgências Clínicas, com médicos e
enfermeiros da unidade. A capacitação foi dada pelo
enfermeiro do SAMU, Paulo Henrique Morais, e teve
duração de 4 horas.
O início da prática foi com um questionário abordando o
atendimento e a identificação de usuários em situações
de urgência e emergência em parada cardiorrespiratória
(PCR). A partir dessa atividade, os participantes puderam
atualizar seus preceitos teóricos e práticos acerca de
situações muito comuns relatadas pelo palestrante em
atendimentos feitos pelo SAMU e hospitais de Urgência.
Também foram destacadas as legislações em vigor sobre
a disponibilização, em locais de concentração de público,
de Desfibrilador Externo Automático - DEA para ajudar
qualquer cidadão em PCR.
Os profissionais discutiram também os protocolos
Internacionais sobre o tempo oportuno de intervenção
ao cidadão nessa situação e as consequências do tempo
perdido na não realização do RCP, abordando o diferencial
em situações que envolvem crianças, idosos e gestantes.
Os participantes puderam experimentar, em ambiente
simulado, uma situação de atendimento de PCR e prática
RCP, além de avaliar situações de metodologia, correções
práticas e organização para melhor uso da prática RCP,
sempre no sentido de dar segurança ao paciente e
minimizar danos.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
TSS – Farmacêutico,
na GAFIE
Até 15/7

Referência Técnica, Cirurgião Dentista,
na GAFIE
Promoção dos integrantes da área de
atividades de medicina da administração
direta do município - Interna
TSS, na GAERE Leste

Até 18/7

Referência Técnica - Enfermeiro,
na DRES Leste
Referência Técnica – Enfermeiro,
na GEICS

De 18
a 22/7

TSS – Psicólogo, na DIEP
Referência Técnica – Enfermeiro,
na GAERE Noroeste

Até 19/7

Referência Técnica – Enfermeiro,
na GAERE Pampulha
Referência Técnica – Enfermeiro,
na GEICS
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