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Rio Pomba receberá ainda este ano o atendimento da Rede de Urgência e Emergência
Postado em: 19/11/2013 às 14h18

Com previsão para seu funcionamento ainda este ano, a Administração Municipal de Dr. Fernando Macedo comemora,
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação da Rede de Urgência e Emergência em Rio Pomba,
que tem abrangência macrorregional.
Com previsão para seu funcionamento ainda este ano, a Administração Municipal de Dr. Fernando Macedo comemora,
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação da Rede de Urgência e Emergência em Rio Pomba,
que tem abrangência macrorregional. Para esse empreendimento na macrorregião, foi criado recentemente o
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste &#8211; Cisdeste, objetivando a estruturação, organização e
gerenciamento da Rede da Macrorregião Sudeste, que composta por oito microrregiões atenderá 94 municípios,
beneficiando 1,6 milhões de pessoas. A organização da rede tem como complemento os serviços do SAMU
macrorregional (Serviço Móvel de Urgência), através de um complexo regulador como instrumento de comando na
resposta às demandas de urgência, o qual até há pouco tempo atendia somente municípios de grande porte. Após as
realizações de inúmeras oficinas no município de Juiz de Fora com a participação de Prefeitos e Secretários Municipais
de Saúde e intermediação do COSEMS Regional (Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde), que tem
como presidente o Secretário Municipal de Saúde, Reginaldo Furtado de Carvalho, Rio Pomba foi uma das cidades
escolhidas para receber esse investimento, com a aprovação do Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais,
Antônio Jorge de Souza Marques, objetivando promover saúde de qualidade aos usuários do SUS e garantir o acesso
à população de nossa comunidade e de localidades circunvizinhas. &#8220;Rio Pomba foi escolhida como base do
SAMU onde será alocada uma Unidade de Transporte Básico (UTB), com plantão de 24 horas para atendimento de
Urgência e Emergência em nosso município, em Mercês, Tabuleiro e Silveirânia. Além disso, o Hospital São Vicente de
Paulo de Rio Pomba foi classificado como Hospital Nível III e fará parte da Rede de Urgência e Emergência dentro da
Micro-Ubá, viabilizando a chegada de novos recursos da União e do Estado. Rio Pomba será o Pólo dessa
microrregião,&#8221; enfatiza o Secretário de Saúde Reginaldo Furtado. Esta realidade é mais uma conquista da
municipalidade, que oferecerá celeridade na assistência para a proteção da vida das pessoas, evitando a superlotação
das portas dos hospitais e pronto-socorros, garantindo assim a qualidade de atendimento no SUS.
192
De acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Saúde, o SAMU realiza o atendimento em
residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é realizado depois de chamada gratuita, pelo telefone 192. A
ligação é atendida por técnicos na Central de Regulação que identificam a emergência e, imediatamente, transferem o
telefonema para o médico regulador. O profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento, orientando a
pessoa que fez a chamada sobre as primeiras ações. Faz à avaliação sobre qual será o melhor procedimento:
encaminha o paciente para uma UBS ou Posto de Saúde; designa uma ambulância de suporte básico de vida, com
auxiliar de enfermagem e socorrista para o atendimento no local; ou, de acordo com a gravidade do caso, envia uma
UTI móvel, com médico e enfermeiro. O médico regulador comunica a urgência e emergência aos hospitais públicos da
região
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