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SMSA realiza mais de 5 mil
atendimentos pediátricos nos
finais de semana de junho e julho

Desde o dia 11 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde
definiu pontos para atendimento pediátrico durante
os fins de semana, incluindo a abertura de centros de
saúde, das 7h às 19h. Até o momento foram atendidas
mais de 5.300 crianças em seis finais de semana. Somente
no último sábado e domingo foram realizados 852
atendimentos pediátricos, sendo 536 nas UPAs Norte e
Oeste e Pronto Socorro do HOB e 316 nos Centros de
Saúde, sendo em seis unidades no sábado e cinco no
domingo.
“Completamos pouco mais de um mês de atendimento
pediátrico centralizado aos finais de semana. E a nossa
avaliação é positiva. Enfrentamos um grande desafio e
estamos conseguindo dar uma resposta para a população.
A organização da nossa rede e a abertura de mais locais
para atendimento estão sendo fundamentais. Aproveito
para agradecer o comprometimento, o empenho e a
dedicação de todos profissionais que estão envolvidos
diretamente e indiretamente nesta estratégia”, afirma a
Secretaria Municipal de Saúde, Cláudia Navarro.

Serviço de Atenção Domiciliar
de BH comemora 20 anos

O Serviço de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte
(SAD-BH) completa 20 anos com muitos motivos para
comemorar. Atualmente o serviço possui 21 Equipes
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e
6 Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), com
cobertura e atuação em todo município. No primeiro
semestre de 2022 o SAD-BH admitiu 2.689 usuários, foram
realizadas 25.679 visitas pelas EMADs, 4.573 atendimentos
pelas EMAPs, 3.579 testes para detecção de Covid-19, 810
desupalizações, 2.343 desospitalizações e 1.789 transições
de cuidados para a Atenção Primária à Saúde.
No dia 14 de julho foi realizado um encontro que contou
com a participação de 148 profissionais do SAD-BH. O
evento aconteceu no auditório da SMSA e teve como
objetivos promover a aproximação entre a gestão e as
equipes assistenciais, destacar os investimentos realizados,
os resultados alcançados e as perspectivas para melhoria
e sustentabilidade do serviço.
“Temos incorporado ferramentas e tecnologias
que contribuem com a organização, planejamento,
monitoramento de indicadores e tomada de decisão
baseada em dados. O objetivo é fortalecer a cultura
institucional, buscar maior efetividade nas ações realizadas
e promover a integração do cuidado em Rede”, explica a
Coordenadora do SAD-BH, Denise Valadão.
Um dos marcos importantes do evento foi a distribuição
dos uniformes e das pastas prontuários para as equipes.
“Trata-se de uma entrega de grande relevância, tanto para
a valorização dos profissionais, quanto para benefício
dos usuários. Esta é mais uma conquista que evidencia o
trabalho com foco em resultados e o protagonismo das
pessoas”, destaca o gerente de Integração do Cuidado em
Saúde, Edmundo Gustavo.
Ao final do encontro os profissionais foram convidados,
em um ato simbólico, a “vestirem a camisa” do SAD-BH,
reafirmando o senso de pertencimento do time ao SUSBH e o propósito de cuidar e salvar vidas.

Equipe Multiprofissional do 		
HOB recebe treinamento
de suporte básico de vida e 		
primeiros socorros

As equipes multiprofissionais do Hospital Metropolitano Odilon Behrens participaram de um treinamento em
suporte básico de vida e primeiros socorros. Durante os
três dias de curso, foram capacitados 110 profissionais das
áreas de odontologia, serviço social, farmácia, fisioterapia
e terapia ocupacional.
O treinamento é fruto de parceria entre a Gerência de
Ensino e Pesquisa (GENP) e o Núcleo de Segurança do Paciente, que identificou, na análise de eventos adversos, a
dificuldade das equipes multiprofissionais em prestar os
primeiros socorros.
Embora o ambiente hospitalar abrigue muitos profissionais qualificados para a assistência, urgências em momentos e locais inesperados podem ocorrer e o treinamento
pode significar a preservação das maiores chances de recuperação do paciente, até a chegada do socorro médico.
Estima-se que a cada um minuto em parada cardiorrespiratória, o paciente perca 10% de chances de sobrevida.
“Temos profissionais que trabalham no hospital, mas não
estão na assistência direta ao paciente, como o serviço
social e a psicologia, por exemplo, mas sabemos que eles
são reconhecidos na comunidade como profissionais que
trabalham no Odilon. Então, eles precisam estar capacitados nesse suporte básico de vida. É um treinamento que é
recomendado para toda a população, que é dado para leigos, para aprenderem a fazer esse primeiro atendimento
ao paciente vítima de parada cardiorrespiratória”, explicou
a Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional do HOB, Laís Melo.
Os profissionais foram orientados sobre as manobras
de ressuscitação em vítimas de parada cardiorrespiratória, sendo esclarecidas dúvidas sobre o posicionamento
das mãos, a pressão e o ritmo necessários para fazer as
compressões torácicas com qualidade e as diferenças na
realização desse procedimento em adultos, crianças, recém-nascidos e gestantes. Também foi demonstrada a
forma correta de uso dos equipamentos de oxigenação e
do desfibrilador. Foram abordadas, ainda, as manobras de
desengasgo em adultos e crianças; e o que fazer diante de
crises convulsivas.
A relevância do treinamento para além dos muros do
hospital foi destacada pelo farmacêutico clínico, Alysson
Braga. “Estou achando o treinamento muito interessante,
com um conteúdo maravilhoso. Para além da assistência
intra-hospitalar, trazer essa primeira assistência à saúde do
paciente externo é extremamente importante, porque a
gente dá uma possibilidade maior de recuperação para
ele”, afirmou.
Além da equipe multiprofissional, o treinamento de suporte básico de vida também será, em breve, ministrado
para os profissionais de enfermagem.

Nova sede do Centro de
Saúde Pedreira Prado Lopes

Localizado na região Noroeste de Belo Horizonte, o Centro
de Saúde Pedreira Prado Lopes começou a funcionar em
nova sede nesta segunda-feira, 18 de julho. A unidade
fica na rua Escravo Isidoro, 601, bairro Pedreira Prado
Lopes. Construída com tecnologias sustentáveis, acessos
independentes, integração dos ambientes e revestimento
de fácil higienização, o local vai proporcionar mais
conforto para a população atendida e trabalhadores.
A estrutura de dois andares de área construída em
aproximadamente 1 mil m², totalmente acessível às
pessoas com mobilidade reduzida, possui ambientes
acolhedores e humanizados para garantir atendimento
integral aos cerca de 9 mil usuários dos bairros Pedreira
Prado Lopes, São Cristóvão, Santo André, Aparecida e Bom
Jesus. São 17 consultórios médicos e um odontológico;
salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta,
vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses;
setores administrativos, dentre outros.
A unidade possui três equipes de Saúde da Família e,
a partir de agosto, contará com mais uma. A equipe é
composta por médico generalista, enfermeiro, técnico de
enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde; equipe
de apoio composta por clínico, pediatra, assistente
social e psicólogos; três equipes de saúde bucal, equipe
multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
e Atenção Básica com fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
farmacêutico e nutricionista. Oferece também atividades
coletivas como Lian Gong.
O Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes faz parte do
pacote de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução
de 50 centros de saúde, uma Central de Material
Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria
Público-Privada (PPP).

Julho Amarelo - Mês de luta
contra as hepatites virais

Em 28 de julho é celebrado o Dia de Combate às
Hepatites Virais no Brasil. O Julho Amarelo tem como
finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção
e controle das hepatites virais. Durante todo o mês
estão sendo realizadas ações em todas as regionais da
cidade, em praças e estações do metrô e ônibus, por
meio do Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids e
do grupo Mobiliza SUS, com distribuição de material
informativo para orientar e sensibilizar a população sobre
a importância da prevenção, diagnóstico e busca pelo
tratamento das infecções.
Nos 152 centros de saúde há oferta das vacinas contra a
hepatite A (para crianças) e hepatite B. Também, como
estratégia de combate e de forma oportuna, profissionais
do sexo têm participado das rodas de conversa e
recebido kits de prevenção, que contêm alicates de
unha, preservativos e material informativo que orienta a
busca para testagem rápida nos Centros de Testagem e
Aconselhamento (CTA).
O Movimenta PBH SUS promoveu no início do mês um
bate-papo sobre as hepatites virais, com a infectologista e
referência técnica da Coordenação de Saúde Sexual, Cintia
Parenti, e com a médica Daniela Caldas Teixeira, com um
público relevante que pôde tirar dúvidas sobre as formas
de transmissão, prevenção e tratamento na rede SUS.
As hepatites virais podem ser transmitidas através da
relação sexual desprotegida; pelo contato com sangue
contaminado; por meio do compartilhamento de
seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha
e outros objetos perfuro-cortantes; da mãe para o filho
durante a gravidez (transmissão vertical) e transfusão de
sangue ou hemoderivados.
Na Rede SUS BH são disponibilizados testes nos CTA e
nos Centros de Saúde. Em 2022, até o final de junho,
foram realizados 59.739 testes rápidos, sendo 30.336 para
hepatite B e 29.403 para hepatite C, com um percentual
de 0,28% e 0,42% pessoas reagentes, respectivamente.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
TSS – Psicólogo, na DIEP
TSS – Psicólogo, na DRES Leste
Até 22/07

Encarregado Zoonoses, na DIZO Barreiro
Encarregado Zoonoses, na DIZO Noroeste
Referência Técnica – Médico SAD

Até 25/07

Referência Técnica – Médico GEICS

De 25 a
29/07

TSS – Psicólogo – Gestão do Trabalho Leste

de 25/07
a 05/08

TSS - Assistente Social, na GAERE Norte
Gerente da URS Campos Sales

Os interessados devem enviar a documentação necessária
por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis em
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-depessoas/processos-seletivos.
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