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População tem acesso à consulta on-line
para atendimento dos casos suspeitos de
Covid-19

A SMSA, em parceria com a Unimed-BH, oferece para os pacientes
atendidos pelo SUS-BH a modalidade de consulta on-line para casos
suspeitos de Coronavírus. Todos os moradores de Belo Horizonte, cadastrados em Centros de Saúde na capital, agora têm acesso à ferramenta cedida pela Unimed-BH e podem realizar esse tipo de atendimento com médicos dos SUS pelo portal da PBH. O serviço já foi
disponibilizado e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Ontem,
7/4, as 178 vagas na agenda foram preenchidas e 117 consultas realizadas. “Algumas pessoas entraram para conhecer o sistema, mas o número de consultas foi relevante. Embora o serviço esteja voltado para
casos leves, tivemos um paciente em estado grave. Nós acionamos o
SAMU e ele foi encaminhado para a UPA”, explicou o gerente da Rede
Complementar, André Menezes.
A recomendação é que pessoas que apresentem sintomas como tosse,
dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre usem essa
ferramenta. A iniciativa tem o objetivo de atender e orientar a população, diminuindo assim a circulação de pessoas, principalmente os grupos
de maior risco – como idosos, imunossuprimidos e gestantes – aos serviços de saúde.

O cidadão poderá acessar o portal da Prefeitura ou o PBH APP e se cadastrar para uma Consulta On-line Coronavírus. Após confirmar o cadastro no SUS-BH, o paciente entra em uma tela para escolha da data e
horário da teleconsulta, dentro da disponibilidade da rede SUS. No dia
e hora agendados, o usuário entrará novamente no sistema com seus
dados cadastrais (CPF e data de nascimento) e terá acesso à consulta por
vídeo. De acordo com o diagnóstico levantado, ele poderá receber orientações de isolamento domiciliar e receita de medicamento que seguirá
escaneada no e-mail de cadastro informado. Com a impressão da receita, o paciente poderá buscar o medicamento no Centro de Saúde de sua
área de abrangência. Os pacientes com suspeita de Covid-19 seguirão
ainda em telemonitoramento, por telefone, pela equipe da unidade de
atendimento que irá ligar a cada 48h, de acordo com a indicação médica,
para avaliar a evolução dos sintomas relatados na teleconsulta.

Mais leitos para o atendimento de casos
de COVID-19 em BH

A SMSA está avaliando constantemente os diversos estudos científicos
e cenários previstos em cada um deles para dar os próximos passos no
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. A secretaria monitora
o número de casos e mantém articulação com os hospitais para ampliar
o quantitativo de leitos na medida em que houver sinalização de mudança de cenário. Belo Horizonte conta hoje com 10.546 leitos totais, sendo
6.052 (57%) leitos destinados ao SUS. Destes, 3218 são leitos clínicos de
enfermaria, sendo 1945 na rede SUS e 1273 na rede particular. Conta também com 1070 leitos de UTI, sendo 600 da rede SUS e 470 na rede particular. A taxa de ocupação é dinâmica e sofre mudanças conforme demanda.
A SMSA já concluiu estudos dos leitos necessários para o enfrentamento
da COVID-19. Atualmente, além da redução de cirurgias eletivas durante
o período da pandemia, 195 leitos de enfermaria e 133 de UTI da rede
SUS já foram destinados para o atendimento exclusivo de casos da COVID-19. A ampliação deste quantitativo ao longo dos próximos dias está
sendo programada em conjunto com os hospitais da rede SUS. Parte dos
leitos necessários depende de contratação de profissionais, aquisição de
equipamentos e outros itens. A expectativa é que a abertura de cerca de
1000 novos leitos de enfermaria e UTI vá acontecendo gradativamente
nos hospitais da rede SUS para atendimento da demanda de pacientes
com sintomas do Coronavírus. “Esse vírus infecta muito mais pessoas que
os outros. O que a gente não quer é que todo mundo adoeça ao mesmo
tempo para que consigamos prestar assistência com uma certa tranquilidade. Temos um número relativamente grande de leitos, mas se o pico
se confirmar pode haver um colapso do nosso sistema de saúde. Temos
trabalhado incansavelmente para que isso não ocorra”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

SMSA e SMASAC iniciam serviço
temporário de cuidados às pessoas em
situação de rua no Sesc Venda Nova
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Uma ação conjunta entre Saúde e Assistência Social vai acolher provisoriamente, e em caráter emergencial, a população em situação de rua e
outras vulnerabilidades sociais que estejam com suspeita ou confirmação
de contaminação pelo COVID-19. O novo serviço, que começou na segunda, 6/4, é ofertado para pessoas que não precisam de internação hospitalar, mas que demandam cuidados e isolamento domiciliar. Oferecido
nas instalações do SESC Venda Nova, o trabalho é um reforço às ações
municipais de proteção e combate à pandemia.
O atendimento, coordenado pela SMSA e SMASAC, tem capacidade de
receber até 300 pessoas e seguirá os protocolos assistenciais de saúde.
O recurso investido será de 3 milhões de reais. O serviço será executado
pela Prefeitura, em parceria com o Instituto Darcy Ribeiro, para garantir
acolhimento integral, inclusive refeições, além de uma rotina de cuidados, monitoramento da condição de saúde e o trabalho social necessários. O Sesc, também parceiro da iniciativa, oferecerá a hospedagem social, o enxoval (roupa de cama e banho), os serviços de lavanderia e itens
de higiene diários e individuais (sabonete, shampoo e condicionador).
Os serviços de atendimento à população em situação de rua, considerados essenciais neste período de pandemia, ao identificarem usuários com
sintomas irão encaminhar imediatamente à unidade de saúde mais próxima. A equipe de saúde fará o primeiro atendimento e, sendo um sintoma
da COVID-19, fará o encaminhamento para o acolhimento provisório e
emergencial na Unidade do Sesc. Somente serão encaminhados os casos
que o quadro de saúde não demande internação hospitalar.
Cestas básicas
A PBH vai distribuir 382 mil cestas básicas para estudantes da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), famílias incluídas no cadastro único dos Programas Sociais (CadÚnico) até o dia 18/03 e ambulantes licenciados que
atuam nas ruas da capital. Integram esse grupo moradores de vilas, favelas e ocupações urbanas, catadores de materiais recicláveis e agricultores
urbanos. Serão contempladas ainda famílias residentes em aglomerados,
mas que não estão nos cadastros anteriores e integram o sistema do SUS
(Sistema Único de Saúde).

COVID-19 – Afastamentos na SMSA
Considerando a publicação da Portaria SMPOG nº 013/2020, as autodeclarações ou atestados não periciados não podem mais ser acatados para
fins de abono de afastamento dos profissionais. Para os profissionais
lotados na SMSA, permanecem vigentes também as regras da Portaria
089/2020, que entre outros critérios, define as possibilidades para afastamento imediato:
Art. 5º - Como medida de prevenção ao contágio, os profissionais com idade superior à 60 (sessenta) anos, as gestantes
e os comprovadamente imunossuprimidos deverão afastar-se
imediatamente do trabalho presencial, podendo realizar suas
atividades por meio do teletrabalho, quando possível.
Parágrafo único. A comprovação da doença autoimune deverá se dar por meio de relatório médico circunstanciado, que
deverá ser entregue à chefia imediata.
A definição destes 3 grupos elencados na portaria baseia-se no fato de
apresentarem significativa homogeneidade clínica e sabido risco aumentado em relação às complicações para a COVID19. Em relação aos demais
grupos crônicos, como de doenças cardiovasculares, por exemplo, temos
condições bastante heterogêneas clinicamente, partindo do hipertenso
leve em controle, sem medicação até o cardiopata grave que aguarda tratamento cirúrgico, sendo que, desta forma, seria imprudente dizer que estes 2 perfis terão a mesma vulnerabilidade diante da infecção à COVID19.
Não estando neste grupo, mas apresentando situações clínicas temporárias que impeçam a realização do trabalho, os profissionais deverão
realizar a perícia documental. Desta forma, todos os servidores cuja condição de saúde, comprovada por atestado médico, indique necessidade
de afastamento, terão suas licenças acatadas, de acordo com a avaliação
da perícia médica documental, conforme definido na portaria SMPOG nº
13/2020 de 02/04/2020.
Quanto à situação específica das lactantes, a prefeitura de Belo Horizonte, já concede hoje 6 meses de afastamento para todas as suas gestantes,
compreendendo assim que em todo o período de amamentação exclusiva a lactante já está fora das atividades laborais.
A situação da COVID-19 é grave e a SMSA tem se empenhado para garantir condições de segurança para todos os nossos servidores. É neste
momento de grande insegurança social frente ao novo coronavírus que
a saúde pública precisa de seus trabalhadores a postos para continuar a
missão do cuidado a toda população, a fim de passarmos por este momento tão crítico.

Webconferência orienta profissionais da
saúde sobre asma e síndromes respiratórias

Com objetivo de conscientizar os profissionais da rede e realizar um alinhamento na conduta de casos de asma e outros problemas respiratórios durante a pandemia pelo novo Coronavírus, a SMSA promoveu uma
reunião virtual na segunda, 6/4. A web, coordenada pela pneumologista da URS Padre Eustáquio, Geralda Magela Calazans, foi destinada aos
médicos, enfermeiros das ESF e pediatras dos centros de saúde da capital. Com o grande volume de informações sobre os efeitos de alguns
medicamentos associados à COVID-19, muitas vezes sem comprovação,
pacientes asmáticos têm deixado de usar corticoide por acreditarem que
ele facilitaria ou aceleraria a proliferação desse vírus no organismo. Uma
conduta que tem complicado o estado de saúde de quem depende do
medicamento. “As informações mudam a todo tempo. Mas o que a gente
não pode perder é o controle dos pacientes que são comprometidos por
alguma doença de base. Se essa doença descompensar, ela facilita um
agravamento e complicações da própria COVID-19. Os casos devem ser
analisados individualmente, a forma de responder a um determinado tratamento é de cada paciente”, alertou Geralda Calazans.
Durante a webconferência, a médica explicou os aspectos clínicos da
asma e falou sobre a relevância do corticoide para o controle dessa doença. Ela também abordou a chegada do coronaviurus em um período
com tantas outras doenças respiratórias. Os profissionais também foram
orientados sobre a forma correta da técnica inalatória e a importância de
se fazer corretamente para a eficácia do tratamento.

Ministério da Saúde muda os grupos
prioritários na segunda fase de vacinação
contra a gripe

O Ministério da Saúde encaminhou aos municípios um comunicado alterando os grupos-alvos nas fases de vacinação contra a influenza. Para
a segunda fase, que terá início no dia 16/4, foram incluídas novas categorias. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais estão mantidos na próxima fase. Os caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários passam a estar
inclusos como grupo prioritário e farão parte da segunda fase da campanha. Também estão sendo antecipados os grupos de funcionários do
sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas
socioeducativas e população privada de liberdade. Esses também começam a ser imunizados no próximo dia 16.
Os professores do ensino básico ao superior vão ser vacinados na terceira
fase da campanha, com início no dia 9/5. Na última fase também serão imunizados povos indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Taquaril. Os interessados deverão se inscrever até o
dia14/4 e enviar a documentação necessária por e-mail para: selecao.
nasf@pbh.gov.br
Até o dia 15/4 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para
gerente do Centro de Saúde Novo Aarão Reis. Os interessados deverão se inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para:
selecao.nasf@pbh.gov.br
De 13 a 17/4 estarão abertas as inscrições para seleção de vaga para
gerente do Centro de Saúde Minas Caixa. Os interessados deverão se
inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para: selecao.
nasf@pbh.gov.br
Os editais com as todas as informações estão disponíveis no endereço:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas

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

