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Idosos de 86 a 88 anos recebem
vacina contra a Covid

Trinta e um postos estão imunizando durante toda esta semana
idosos de 86 a 88 anos contra o Coronavírus. A lista destes locais está
disponível no Portal da Prefeitura. Para receber a vacina, é necessário
apresentar documento com foto, comprovante de residência e CPF.
Os acamados nesta faixa etária serão imunizados em casa.
No sábado, 13 de fevereiro, foi realizado o dia D da campanha,
quando cerca de 10 mil idosos receberam a primeira dose do
imunizante contra o Coronavírus. A SMSA disponibilizou 80 centros
de saúde nas nove regionais para vacinar o público-alvo.
A campanha mobilizou cerca de 800 profissionais. Agora, a segunda
dose deverá ser aplicada em um intervalo de três semanas.
A secretaria mantém avaliação constante dos procedimentos
para que possa sempre aprimorar os processos para a imunização
de cada grupo prioritário levando sempre em consideração as
características e recomendações em cada grupo.
“Identificamos alguns problemas pontuais de formação de filas
nos sábados. E estamos buscando alternativas para os próximos
sábados de vacinação. Durante toda esta semana a imunização
seguiu normalmente sem nenhuma ocorrência registrada”, avalia o
secretário Municipal de Saúde Jackson Machado Pinto.

Doses de esperança
Após a abertura do frasco da vacina Coronavac, as equipes têm
um prazo máximo de 6 horas para administrar o imunizante. Para
evitar o desperdício de doses remanescentes do Dia D, logo após
a conclusão dos trabalhos nos postos, os profissionais de saúde
foram até as casas de idosos a partir de 89 cadastrados para fazer a
imunização. Um empenho de todos os trabalhadores das regionais
para ampliar a cobertura e reduzir as perdas.

Centro de Saúde Coqueiros começa
a funcionar na Região Noroeste

O Centro de Saúde Coqueiros, na regional Noroeste, começou a
funcionar nesta segunda-feira (15), com a estimativa de beneficiar
cerca de 20 mil pessoas. Com a abertura desta nova unidade, houve
redistribuição do atendimento dos usuários da região.
A unidade está localizada à rua Eneida, 1.583, no bairro Coqueiros,
e tem dois andares de área construída em 1.085m². São 17
consultórios, salas de espera, de procedimentos, de curativo e
de higienização, zoonoses, sala multiuso, farmácia e assistência
farmacêutica, sala de coleta, vacina e consultório odontológico,
entre outros.
O Centro de Saúde Coqueiros conta com cinco equipes de Saúde
da Família, duas equipes de saúde bucal, equipe de apoio com
ginecologista, pediatra e clínico, equipe do Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), psicólogo, assistente
social, além de equipe de enfermagem, administrativo, agentes de
combate a endemias e agentes comunitários de saúde.
Um ganho importante para a população é a Equipe Complementar
da Saúde Mental da Criança e do Adolescente, composta por médico
psiquiatra infantil, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, que
estará sediada na unidade e será referência para todas as unidades
da região Noroeste.
A unidade faz parte do pacote de obras da Prefeitura – que prevê
a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central de Material
Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria Público
Privada (PPP). Vinte e uma obras estão em andamento e quatro,
incluindo o Centro de Saúde Coqueiros, já foram entregues para a
população. Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão
espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para
pessoas com mobilidade reduzida.

SMSA retifica editais de concurso e
seleção pública de ACS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte retificou os editais
para concurso público em diversos cargos e de seleção pública para
Agente Comunitário de Saúde. As alterações foram publicadas no
Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (16).
As principais alterações no Edital 01/2020 são referentes ao
cronograma de datas; alteração de cargas horárias de alguns cargos;
revogação de vagas de dentística, alterações nas bibliografias e dos
protocolos médicos de admissão.
As principais alterações no Edital 02/2020 são referentes ao
cronograma de datas; alteração do quadro de classificados; alterações
nas bibliografias e atualização dos protocolos médicos de admissão.
Os novos editais vigentes já estão publicados no Portal da PBH
https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho/saude,
ou em anexo.
As inscrições vão de 23 de abril a 24 de maio de 2021 e devem ser
feitas pela internet, no portal da RBO Assessoria Pública e Projetos
Municipais (www.rboconcursos.com.br). O valor da taxa de
inscrição é de R$ 70 para nível médio e R$ 110 para nível superior.
As datas previstas na publicação dos editais foram alteradas de
acordo com as retificações visando não prejudicar os possíveis
candidatos para os certames.
Mais informações para a imprensa pelo telefone 3277-7756
(Secretaria Municipal de Saúde).

SMSA cria grupo de trabalho para
proteger informações

O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, instituiu
o Grupo de Trabalho para a implementação da Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD (n° 13.709/2018). A equipe, formada
por 4 servidores, chamados de DPO (Data Protection Officer),
tem o objetivo de coordenar e orientar as ações necessárias à
implementação da LGPD na SMSA.
Foram designados para desempenhar as funções de encarregado de
dados representantes das três subsecretarias e um do gabinete:
• Marilia de Azevedo Jannotti Guerra
Gabinete do Secretário
jannotti@pbh.gov.br
• Janete dos Reis Coimbra
Subsecretaria de Atenção à Saúde
janete.coimbra@pbh.gov.br
• Lídia de Sousa
Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças
lidia.sousa@pbh.gov.br
• Paulo Roberto Lopes Correa
Subsecretaria de Promoção e Vigilância em Saúde
paulol@pbh.gov.br
Esses representantes são responsáveis por articular as ações de
proteção dos dados da SMSA. Atualmente, o grupo está mapeando
os sistemas utilizados em suas áreas por meio de checklists que
avaliam o tipo de informação no sistema e suas condições de sigilo,
de acordo com a lei.
Com a criação do grupo, as dúvidas referentes à LGPD devem ser
direcionadas ao DPO da área responsável.
O grupo tem se reunido quinzenalmente para discutir os avanços do
trabalho e eventuais dúvidas relacionadas à lei. Uma vez por mês
os representantes participam de um grupo de estudos da PBH para
debater o assunto e avançar na atuação no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde.

Dance em casa com a
Academia da Cidade

Em 2021 o carnaval passou tímido, quase inexistente. As restrições
devido à pandemia, porém não impedem que a gente possa dançar
em nossas casas e exercitar o corpo. Pensando nisso, professores
da Academia da Cidade produziram dois vídeos com coreografias
de dança. O conteúdo está no portal EAD da PBH. Para acessar
clique aqui e selecione a opção “acessar como visitante”.

A servidora Vanessa Guimarães Ribeiro, BM 078014-X, foi selecionada
para assumir a gerência do Centro de Saúde Carlos Chagas.
Entre os dias 18 e 24 de fevereiro estarão abertas as inscrições
para seleção de vaga para gerente do CEREST – Centro-Sul.
Os interessados devem se inscrever e enviar a documentação
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
O edital com todas as informações está disponível em prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processosseletivos.

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

