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SMSA empenha esforços
para o Carnaval 2019

Belo Horizonte se prepara para receber um dos melhores carnavais do Brasil. As ações para oferecer segurança e organização nos dias do Momo foram apresentadas
nesta quarta-feira, 13/02, em entrevista coletiva na Prefeitura de Belo Horizonte. A SMSA vai atuar em várias
frentes de trabalho na prevenção de doenças e assistência à saúde dos foliões. “Estamos vivendo um momento
difícil com tantas tragédias, mas a vida segue. O carnaval
é um evento da cidade e cresce 20% a cada ano. Trabalhamos para oferecer uma festa com liberdade, ordem e
segurança”, afirma o prefeito Alexandre Kalil.
As ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (Ists) já foram iniciadas com a distribuição de
cerca de 2 milhões de preservativos para empresas envolvidas no carnaval, Organizações Não Governamentais e unidades de saúde.
Também houve reforço na conscientização de outras
doenças com produção de materiais informativos direcionados aos foliões e aos turistas. Serão entregues na
rede hoteleira e rodoviária folderes com informações
sobre a febre amarela e também sobre os cuidados
com alimentação segura para evitar intoxicações. Também foi produzido um material que alerta sobre o risco
da dengue diante da possibilidade de grande quantidade de materiais inservíveis descartados pela cidade que
podem gerar focos para a proliferação do Aedes aegypti. Além dessas peças, foi produzido um material sobre
cuidados gerais com hidratação, uso abusivo de álcool
e outras drogas, e informações sobre o endereço dos
Postos Médicos Avançados.
Em relação à assistência, durante os quatros dias de
carnaval serão montados três Postos Médicos Avançados.
Nestes locais, serão atendidas ocorrências como desidratação, intoxicação, crises convulsivas e pequenos traumas.
O diferencial deste ano é o Posto Médico Móvel, em parceria com o Corpo de Bombeiros, que atuará nos blocos
com maior número de foliões. A estrutura, um caminhão
com equipamentos médicos, leitos de observação e profissionais de saúde, será instalada na dispersão dos blocos.
O PMA móvel será acompanhado por uma ambulância do
SAMU, que ficará de prontidão para fazer transferência de
algum paciente para UPA ou unidade hospitalar.
“Nos organizamos para oferecer a melhor assistência
possível para atendimentos de saúde que ocorrem durante
o carnaval. São 389 profissionais para reforçar o trabalho,
lembrando que o perfil de pessoas assistidas são jovens
em situação de excesso de álcool e outras drogas”, explica
o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.
A rede hospitalar foi reforçada com a abertura de mais
16 leitos de retaguarda, além do aumento de profissionais de saúde que vão se dedicar aos atendimentos durante o carnaval. São 91 médicos, 76 enfermeiros e 222
técnicos de enfermagem.
As ambulâncias do SAMU também estarão à disposição
e vão dar retaguarda se posicionando próximo ao andamento dos blocos.
Veja, em anexo, o material de conscientização que
será distribuído durante o Carnaval 2019.

Regional Nordeste recebe equipe
de gestores da SMSA

Recursos humanos, atenção primária, insumos, assistência farmacêutica e obras foram os cinco principais
assuntos discutidos na Regional Nordeste, durante a
2ª etapa de visitas aos distritos. A reunião, que contou
com a presença de cerca de 50 pessoas, foi realizada na
quarta, 6/2, na Fazendinha, sede da regional. O secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, acompanhado da secretária adjunta, Taciana Malheiros, do
subsecretário de promoção e vigilância em saúde, Fabiano Pimenta, e do gerente de urgência e emergência da SMSA, Alex Sander Sena, fez uma abertura ressaltando os destaques da gestão no último ano, como
a ampliação e a qualidade de acesso e as economias
geradas. “O mais importante é que conseguimos grandes feitos com baixo investimento financeiro. A mudança em processos de trabalho resultou na melhoria do
atendimento e na eficiência dos gastos”, comemorou.
As respostas aos pontos levantados pela Regional Nordeste foram apresentadas pela secretária adjunta,
Taciana Malheiros. Ela mostrou que já foram solucionados problemas relacionados ao tempo para contratação com o redesenho do fluxo do CADM, que acelerou
o processo dos contratos administrativos. Com relação
às obras, Taciana contou que só na Nordeste foram
concluídos reparos em 14 equipamentos e outros 9
centros de saúde já estão em reforma. No ano passado,
a Academia da Cidade Paulo VI foi inaugurada e a do
Parque Jardim Belmonte foi reaberta. “Temos a clareza
das necessidades apresentadas e estamos trabalhando
para atender às demandas. As estratégias estão sendo
pensadas para impactar menos financeiramente e com
mais eficiência“, disse Taciana.
Para Daniel Romeu, gerente do Centro de Saúde Vila
Maria, o retorno da equipe à Regional Nordeste é fundamental para que se consolide essa ponte entre o nível
central e a ponta. “Para nós, isso é muito importante.
Isso aproxima as pessoas e só traz benefícios. A gente
se sente acolhido, ouvido”, afirmou Denizete Lima, gerente do Cersam Nordeste.
A 2ª etapa das visitas às regionais é uma resposta às
necessidades apresentadas entre 2017 e 2018. A cada
semana, o secretário Jackson Machado Pinto e equipe
vão visitar um distrito para trocar informações e prestar
esclarecimentos.

Pesquisa sobre a saúde do
servidor da SMSA
A partir da próxima semana,
os profissionais da SMSA serão
convidados a responder uma pesquisa
para traçar o perfil de saúde do trabalhador do SUS-BH.
O questionário tem o objetivo de levantar informações
importantes sobre as condições de saúde dos servidores.
A partir dele, será realizado o planejamento de ações de
segurança, prevenção e promoção da qualidade de vida
no trabalho. A pesquisa, composta por 17 questões abertas e fechadas, será enviada por e-mail e todos os trabalhadores, independente do vínculo, devem responder.
A sua contribuição é muito importante para nós. Participe!

Clube+ PBH leva parceiros à SMSA

Cinco empresas integrantes do Clube+ PBH estiveram
no nível central para expor seus serviços aos colaboradores, na terça, 12/2. Os servidores conheceram o
programa de descontos e os benefícios oferecidos aos
trabalhadores da PBH, incluindo contratados ou terceirizados, e seus dependentes.
Óticas, clínicas odontológicas e estéticas, restaurantes
e instituições de ensino são algumas das empresas credenciadas. Guiomar de Oliveira, da gerência de contratos e convênios, não conhecia o Clube+ da PBH e ficou
surpresa com os descontos oferecidos. “Eu estava mesmo querendo fazer implante dentário e gostei da proposta que ouvi no estande”, contou.
O Clube+ é uma ação do Movimenta PBH e tem como
objetivo estabelecer parcerias entre a Prefeitura e empresas ou profissionais de diversos ramos de atividade
interessados em oferecer descontos aos servidores e
dependentes. “Não há ônus para nenhuma das partes.
Para servidores, basta apresentar o crachá da Prefeitura, e, para os aposentados, o contracheque já é suficiente. Não é necessário pagar nenhuma taxa e nem se
cadastrar”, explicou Andréa Lages, uma das coordenadoras do Movimenta PBH.
Saiba mais em: https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/gestao-de-pessoas/clube-pbh

Banco de Horas
Já estão disponíveis no
Ifponto os bancos de horas dos
meses de setembro e outubro
de 2018
para os servidores que participaram das atividades realizadas aos sábados, com autorização do gabinete. Os
trabalhadores devem compensar as horas a mais de
setembro até 30/3. Já as horas extras de outubro, deverão ser usufruídas até 30/4.
Não há necessidade de o servidor justificar no Ifponto
o dia de folga compensativa. O saldo de horas negativas
deverá ser ajustado pelo gestor por meio do procedimento discriminado no link abaixo, a partir da página
34. Clique AQUI!

Hospital Célio de Castro recebe profissionais da SMSA para aula sobre regulação

O encontro realizado entre a equipe da Diretoria de
Regulação de Média e Alta Complexidade da SMSA e
os profissionais do Hospital Metropolitano Dr. Célio de
Castro, na sexta-feira, 8/02, integra o cronograma da
disciplina “Rede de Atenção à Saúde” da pós-graduação em Gestão Hospitalar para lideranças do HMDCC. A
iniciativa é uma parceria com a Fundação Educacional
Lucas Machado (Feluma).
Estiveram presentes o Gerente de Urgência e Emergência, Alex Sander Sena Peres, a gerente da Central de Internação, Maria do Socorro Alves Lemos, a gerente da
Central de Marcação de Consultas e Exames, Cristina Pirani Valadares, e a Gerente do Centro Municipal de Alta
Complexidade, Márcia Dayrell, além de 45 profissionais
do Hospital que desempenham funções nas áreas assistenciais, administrativa, financeira, assessorias e Recursos Humanos.
O bate papo foi uma oportunidade para que a equipe
do Hospital Célio de Castro pudesse conhecer o trabalho desenvolvido pela Regulação, esclarecer dúvidas e
receber boas notícias.
Gerente da CINT, Maria do Socorro Alves Lemos contou
que, em janeiro de 2019, o HMDCC foi o segundo hospital da Rede SUS-BH que mais internou pacientes de
urgência (1.095 ou 17,8%), atrás apenas da Santa Casa
(1.465 ou 23,9%). Outro resultado positivo é referente
às cirurgias eletivas. “O Hospital Metropolitano acabou
com duas filas de cirurgias ortopédicas da Central de
Internação, a de pé e a de mão”, afirmou.
Para a diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo,
o encontro foi muito importante para a trazer informações à equipe sobre o modelo de regulação do acesso
da SMSA às internações, consultas e exames. “Trata-se
de um modelo que busca a equidade, ou seja, ocupa
primeiro a oferta aqueles usuários com maior vulnerabilidade clínica e/ou social”, afirma.
Atualmente, todas as internações e os exames externos
oferecidos pelo HMDCC são regulados pela SMSA.

A servidora Carolina Emmanuelle Camargos Lins,
BM: 106.228-8, foi aprovada em 1° lugar para assumir a
gerência da GAERE-CS - Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação - DRES Centro Sul.
A servidora Bianca Veloso Monteiro, BM: 91.880-X,
foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de Referência e Saúde Mental – Cersam Barreiro.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
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