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Prefeitura abre nova etapa da
vacinação de idosos contra Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu novas doses de vacinas
contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 1º de março. Foram
destinadas à capital: 51,3 mil doses, sendo 33,5 mil doses da Oxford/
Astrazeneca e 17,8 mil da Coronavac. Conforme orientações do
Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, nesta nova
remessa, os idosos de 80 a 85 anos residentes em Belo Horizonte
serão vacinados. A vacinação deste público vai até o dia 12 de
março (exceto sábado e domingo), nos 152 centros de saúde de BH,
das 7h30 às 15h30. O idoso precisa levar documento de identidade,
CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara
e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso
leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. A
Prefeitura espera vacinar pelo menos 42 mil pessoas na faixa etária
de 80 a 85 anos.
Pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida com idade entre 80
e 85 anos devem fazer o cadastro no Portal da PBH para receber a
vacina em casa.

Idosos de 86 a 88 anos: aplicação da 2ª dose
No próximo sábado (6) a Prefeitura de Belo Horizonte vai abrir
postos exclusivos para aplicar a 2ª dose da vacina contra a
Covid-19 em idosos de 86 a 88 anos, residentes em Belo Horizonte,
independentemente da data marcada no cartão de vacinação para
aplicação desta dose. Serão 72 postos de vacinação entre Centros
de Saúde, em todas as regionais da cidade, postos extras e pontos
de drive-thru. A lista dos postos de vacinação e drive-thru está
disponível no Portal da Prefeitura.
O horário de vacinação será das 8h às 15h. A segunda dose está
garantida para todos os idosos de 86 e 88 anos que receberam
a primeira dose na capital. As pessoas do público-alvo podem
comparecer ao longo de todo o dia aos postos de vacinação
portando documento de identidade, CPF e comprovante de
residência. Ao longo da próxima semana, a Prefeitura manterá pelo
menos um posto em cada regional para fazer a imunização das
pessoas desse público, que por algum motivo não puderem tomar a
segunda dose no sábado (6).
A expectativa é que até 12 mil idosos residentes da capital, entre
86 e 88 anos, recebam a segunda dose. A vacinação deste sábado
é exclusiva para este público. Pessoas com 89 anos ou mais, por
terem recebido a vacina da Astrazeneca, devem aguardar o período
indicado pelo fabricante (3 meses) para receber a segunda dose em
casa, assim como foi feito na primeira fase da imunização.

SMSA avança na implantação do
Menos Espera, Mais Saúde

A SMSA promoveu um workshop sobre o projeto estratégico Menos
Espera, Mais Saúde. O objetivo do encontro virtual, realizado
em fevereiro, foi alinhar a retomada do projeto com as próximas
unidades que vão receber a iniciativa: Oeste e Norte, em fase de
implantação, e as UPAs Nordeste Pampulha e Centro-Sul, que devem
adotar o novo fluxo até o fim deste ano. Com a pandemia, o Menos
Espera, Mais Saúde passou por algumas mudanças para que as UPAs
adequassem o fluxo ao atendimento de pacientes com suspeita de
Covid. Agora, o projeto foi retomado. Participaram do workshop
gestores da subsecretaria de Assistência à Saúde do Nível Central,
diretores regionais e gerentes das Unidades de Pronto-Atendimento.
Durante os dois dias de encontro eles discutiram as ferramentas
do projeto, como aplicar a linha rápida de atendimento, além de
conhecer a metodologia e as etapas de implantação. O Menos
Espera, Mais Saúde já foi implantado completamente em quatro
UPAs da capital: HOB, Leste, Venda Nova e Barreiro. Em média, o
projeto diminuiu em 60% o tempo que o paciente aguarda, desde o
momento que chega até a saída da UPA.
“Em algumas unidades o tempo de passagem do paciente
classificado como verde, com menor gravidade, era de até 9 horas.
Hoje, ele fica de 2 a 3 horas da entrada até a saída. Diminuiu, além
do tempo de espera, a exposição dessa pessoa neste momento de
pandemia”, explicou o gerente da Rede de Urgência e Emergência,
Alex Sander Sena.

Envelhecimento é tema de
bate-papo na SMSA

O Movimenta PBH-SUS, em parceria com a Coordenação Adulto
Idoso e Gerência da Rede de Saúde Mental, promoveu mais uma
rodada de discussão com especialistas da rede SUS-BH. O assunto
escolhido foi o Alzheimer, em consonância com o Fevereiro Roxo,
mês de conscientização sobre a doença. Com o tema: “Envelhecer:
A Arte de Conviver com o Tempo”, o evento virtual, realizado no dia
25 de fevereiro, reuniu cerca de 120 servidores da SMSA. O médico
coordenador do Ambulatório de Psicogeriatria do HOB e preceptor
da residência de Psiquiatria do HOB, Leandro Boson, abordou o
envelhecer sob os aspectos clínicos e as doenças relacionadas à
passagem do tempo, com um foco no Alzheimer.
Em um segundo momento, a médica coordenadora de Saúde
da Pessoa Idosa da SMSA, Karla Giacomin, falou de forma mais
filosófica e sociológica do processo de envelhecimento, sempre
levantando questões pertinentes ao tema, o que gerou profundas
reflexões aos participantes. “Parabéns pelo bate-papo. Muito
interessante e enriquecedor à prática profissional. A cada dia
recebemos mais alunos nas academias com quadros demenciais”,
disse a educadora física da Academia da Cidade Jardim Alvorada, na
Regional Pampulha, Nathália de Oliveira Gonçalves.

HOB celebra a formatura de
residentes e multiprofissionais

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) realizou a cerimônia
de formatura dos 94 residentes concluintes dos programas de
residência médica e multiprofissional de 2021, na terça, 23 de
fevereiro. Os novos especialistas vão atuar em áreas como atenção
básica, medicina de família e comunidade, geriatria, ginecologia,
cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgia vascular, ortopedia,
saúde da mulher, da criança e do idoso, urgência e trauma, saúde
mental, neurologia, neurocirurgia, neonatologia e medicina intensiva
pediátrica. Neste ano, o evento foi on-line.
Os desafios do aprendizado em meio a uma pandemia e a
imprescindível atuação dos residentes na linha de frente do combate à
Covid-19 foram reconhecidos por autoridades, gestores e supervisores,
que agradeceram aos formandos sua dedicação e compromisso com o
fortalecimento da assistência no HOB e no SUS-BH.
A secretária adjunta de Saúde, Taciana Malheiros, destacou a atuação
do HOB na rede assistencial do SUS-BH, parabenizando os formandos
pelos atendimentos realizados. “Eu quero parabenizar, agradecer
e reconhecer o trabalho da equipe do Hospital Odilon Behrens.
Uma equipe muito dedicada, compromissada e uma equipe que faz
diferença para o SUS em Belo Horizonte. Ter esse hospital compondo
a rede SUS de Belo Horizonte é uma grande alegria e temos o
reconhecimento da importância deste hospital para o cuidado em
saúde de toda a população de Belo Horizonte. O último ano foi um
ano muito desafiador para nós. A pandemia veio, nos trouxe grandes
desafios, grandes dificuldades no dia a dia e esse enfrentamento
também nos propiciou grandes aprendizados”, afirmou.
O superintendente do Complexo Hospitalar Odilon Behrens, Danilo
Borges Matias, frisou a vocação do HOB no ensino e pesquisa e sua
atuação como referência de atendimento a diversas patologias, o
que fez com que a instituição assumisse também o protagonismo
no enfrentamento à pandemia ao abrir 150 leitos, entre novos e
remanejados, para atendimento aos pacientes com Covid-19. “O
Odilon é um hospital que tem muito orgulho de integrar o Sistema
Único de Saúde. Temos mais de 170 vagas de residência médica,
mais de 80 vagas de residência multiprofissional, o que coloca
o tamanho do nosso compromisso, da nossa responsabilidade
enquanto hospital de ensino. Nos sentimos muito honrados e
gratos por poder contar com vocês, com a compreensão, com a
colaboração, com o esforço em um momento em que precisamos
tanto”, declarou.

DIEP atualiza Ementário de
Recursos Humanos

Para facilitar a compreensão das normas de recursos humanos, a
DIEP criou o Ementário de RH. Agora, a ferramenta ganhou uma
nova versão com as últimas atualizações e inserções de conteúdos
sugeridos pelos usuários.
Acesse o Portal da PBH na seção Gestão de Pessoas, vá em
Legislação SMSA e faça o download da versão atualizada sempre
que precisar consultar algum conteúdo. O recomendado é não
salvar o arquivo na máquina para utilizações futuras, pois a
ferramenta é atualizada sempre que surgem novos conteúdos. Se
preferir, clique AQUI .
Para sugestão de inclusão de novas legislações e conteúdos basta
encaminhar para: diep@pbh.gov.br.
O Ementário de RH tem a finalidade de disponibilizar informações
sobre os dispositivos legais pertinentes à vida funcional dos agentes
públicos da SMSA, detalhando conceitos, trazendo as legislações
na íntegra e demonstrando os parâmetros e valores de abonos e
gratificações devidos aos servidores. A ferramenta está organizada
em formato que possibilita a consulta em tópicos ou por meio de
palavras-chave, tendo em vista os temas de maior relevância no
contexto do RH na saúde.

Até o dia 8 de março estão abertas as inscrições para seleção de
uma vaga para Técnico Superior de Saúde Gestão do Trabalho –
Psicólogo, na DRES-NO. Os interessados devem se inscrever e enviar
a documentação necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para Referência
Técnica – Psicólogo, na DRES – Centro-Sul. Os interessados têm
até o dia 9 de março para se inscrever e enviar a documentação
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processosseletivos.
A servidora Rejane Maria Macedo, BM 070756-6, foi selecionada
para assumir a função de gerente da Gerência de Auditoria-GEAUD.
A servidora Juliana Veiga Costa Rabelo, BM 105.238-X, foi
aprovada para ocupar a vaga de Referência Técnica - TSSEnfermeiro – na GAERE Oeste.
A servidora Keila dos Santos Cordeiro Faria, BM 103875-1, foi
selecionada em para assumir a gerência do Centro de Saúde Andradas.

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

