PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OF. GABPREF/DALE N° , Og /2020

Belo Horizonte, Ot /01 /2020

Assunto: Resposta ao Requerimento de Comissão n" 55/2020 — Vereador Gabriel — encaminhado pelo
ofício Of. DIRLEG N° 198/20, de 13/02/2020.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 55/2020, de autoria do Vereador Gabriel,
que solicita informações sobre a epidemia mundial Coronavírus.
Consultada, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu resposta por meio Ofício
GEAPS/DIAS/SUASA/SMSA/N° 194/2020, conforme cópia anexa.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente,

Gui
e de Souza Barcelos
Dir to de Acompanhamento Legislativo em exercício
Gabinete do Prefeito

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
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OFICIO GEAPS/DIAS/SUASA/SMSA/N° 194/2020
Belo Horizonte, 30 de Junho de :?.02i1
Para: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte / SMSA
Assunto: Resposta à demanda 206985

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte iniciou um processo de preparo e organizaeãc
da Rede SUS-BH em janeiro de 2020, no contexto de circulação sustentada de COVID 19 nd
China e inicio de contágio em alguns países, considerando o risco potencial da presença
viajantes oriundos de países com a presença do agravo no território. Foi elaborada a primeira nota
técnica no dia 31/01/2020 contendo as informações preliminares, critérios de suspeição
coronavirus e orientações relacionadas à notificação e comunicação imediatas, isolamento coleta
de espécime clinico e uso de EPI (equipamentos de proteção individual) e condutas Crente ;i0;
casos. De forma complementar, no dia 19/03/2020, foram gravados videos contendo imagens de
paramentação e desparamentação de EPI, com demonstração da forma e ordem adequada
objetivando a prevenção da contaminação dos profissionais de saúde que realizam o ate.,,ndtmento
dos usuários sintomáticos respiratórios. Estes foram disponibilizados no site da POH
A partir das primeiras orientações e primeira estruturação de rotinas e fluxos de atendimento r
unidades de saúde para estes casos, abrangendo os Centros de Saúde da Atenção Primária fia
Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e rede hospitalar, foram realizadas SUCeSSIWY,
atualizações dos critérios de definição de casos suspeitos e de manejo clinico, de acordo cens
evidências científicas disponíveis e com as experiências vivenciadas pelos primeiros pais ,::.
acometidos, considerando ainda as determinações dos órgãos sanitários (Organização Mundial da
Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde etc) Dessa forma. outros documente:,
técnicos tem sido elaborados, enviados a todos as Regionais de Saúde e unidades de saúde
nota técnica, a de n° 01/2020, Assunto
Recomendações para adequação das atividades desenvolvidas na Atenção Primária á Saúde
Centros de Convivência e CERSAMs em situação de surtos/epidemias: COVID-19 e sindromet;
gripais. Este documento orientador descreveu a reorganização assistencial inicial no contexto do
COVID-19, estabelecendo fluxos direcionados, recomendações de utilização de EPI. adeouaçof.,! , .,
No dia 17/03/2020 foi elaborada a primeira

de processos de trabalho e manejo dos casas suspeitos.
No primeiro momento, foram realizadas reuniões presenciais, como por exemplo. urna reunião
com todos os gerentes de unidades de saúde, referências técnicas, gerentes e diretores to'
realizada de forma presencial. Foi realizada a apresentação do cenário epiderniologico u:tln ia
contextualização do momento epidemiológico do Brasil, de Minas Gerais e de BH além de
sensibilização e pactuações para as ações frente ao COVID-19, no dia 04/03/2020
No dia 18/03/2020, houve mudança de critério de casos no cenário de declaração de transir
sustentada no Brasil e um caso de transmissão comunitária em Belo Horizonte, sendo elaborada - t
nota técnica n° 5 com as devidas orientações. Neste contexto, a partir da determinação n'unicipi
de isolamento social, em decreto do dia 18/03/2020, as articulações e orientações técnicas paia
atendimento da COVID-19 passaram a ser repassadas a toda a rede de saúde de forma viitt.)
por meio de webconferências, sendo realizados alinhamentos técnicos e reuniões com diretorry,',
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referências técnicas e profissionais assistenciais das unidades de saúde.
São
disoutidas estratégias de reorganização assistencial, conforme cenário epidemiológico, medidas
hossegurança, contingenciamento do atendimento e esclarecimento de dúvidas.
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Webconferência dia 19/03/2020: Alinhamento sobre o COVID-19, com presença do
DPSV. GEAPS. DIAS, Regionais e unidades de saúde.
Webconferências dias 26 e 27/03/2020: Organização Assistencial na Atenção Primária
frente ao COVID - 19, com presença da GEAPS, DIAS, Regionais e todos os Centros de
Webconferência dias 07, 14 e 22/04/2020: Cuidados em ILPI em tempos de COVID-19.
Realizada com presença da Coordenação de Atenção Integral ao Adulto e Idoso, DIAS,
VISA, técnicos da SMASAC, Coordenadores, enfermeiros e técnicos sociais da ILPI e
CEMAIS (Centro Mineiro de Articulação Intersetorial).
Webconferência dias 17 e 24/04/2020: Atendimento de SRAG (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) nos Centros de Saúde no contexto do COVID-19, realizada com presença
GEUG. SAMU, GEAPS, DIAS, Regionais e todos os Centros de Saúde.

documentos técnicos elaborados com orientações sobre o COVID-19 encontram-se publicados
no sito da PH1-1 18 notas técnicas estão em vigência e amplamente divulgadas. Os materiais são
discutidos junto as equipes de saúde. Atualmente a rede de saúde de Belo Horizonte conta com
1;i2 Centros de Saúde da Atenção Primária á Saúde, 9 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 2
Centros Especializados para atendimento aos usuários com suspeita de COVID-19 (CECOV1D),
além da rede hospitalar com oferta de internação geral e em centro de terapia intensiva e SAMU
de Atendimento Móvel de Urgência). Os atendimentos são realizados primeiramente em
Centros de Saúde, UPA ou CECOV1D, por demanda espontânea dos usuários suspeitos de
COVIL) e os devidos encaminhamentos são realizados conforme a necessidade clínica.
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iana Cristina Camargos de Rezende
Relerènc,a Teenpea
Atençao Pontaria a Saude GEAPS
t).1 , :1Gr , ,i de Assistencla a Saúde - DIAS
:;i'c!clana Manic•pai de Saúde - SMSA

Fabiano Gonçalves Guimarães
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