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PBH começa vacinação de idosos
com 79 anos nesta quinta

A Prefeitura vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos
com 79 anos, completos até 31 de março de 2021, a partir desta
quinta-feira, dia 11. A nova faixa etária foi incorporada ao grupo a
ser imunizado após uma nova remessa com 37 mil doses da vacina
Coronovac ser entregue a Belo Horizonte nesta terça-feira, dia
9. A expectativa é imunizar cerca de 11,5 mil idosos com 79 anos
residentes na capital.
A imunização deste novo público começa nesta quinta-feira,
simultaneamente ao início da vacinação dos idosos de 80 anos. Isso
significa que os idosos entre 79 anos e 81 anos podem se vacinar nos
152 centros de saúde, nos oito postos extras ou ainda nos três drivethru. A lista dos locais de vacinação pode ser acessada neste link .
Para os idosos de 85 a 82 anos que ainda não se imunizaram, a
Prefeitura segue com a vacinação em Centros de Saúde específicos
e nos drive-thru. Veja a lista no portal da Prefeitura.
O horário para vacinação é das 7h30 às 15h30 nos centros de
saúde e nos postos extras. Nos postos drive-thru, o horário é das
8h às 15h. 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 segue o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra Covid-19 do Ministério da Saúde. A orientação
para a Coronavac é reservar a 1ª e 2ª doses para todos os vacinados.
A segunda dose deve ser aplicada em um intervalo entre duas e
quatro semanas. As doses remanescentes desta remessa, serão
incorporadas para uso em uma nova faixa etária, assim que Belo
Horizonte receber mais vacinas do Ministério.
Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados com 79 anos
devem fazer o cadastro no portal da Prefeitura para receberem a
vacina em casa.

Centro de Saúde Serra Verde
começa a funcionar em nova sede

O Centro de Saúde Serra Verde, na regional Venda Nova, começou
a funcionar em uma nova sede na segunda-feira, 8 de março. A
unidade está localizada na Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Bairro
Serra Verde. São 17 consultórios, sala de espera, recepção ampla,
sala de procedimentos, sala de curativos, sala de higienização,
zoonoses, sala multiuso, sub-espera, farmácia e assistência
farmacêutica, sala de coleta, vacina, consultório odontológico,
entre outros, distribuídos em dois andares com 1.085m² de área
construída. No sábado, 6 de março, a vacinação dos idosos já foi
feita no local.
A unidade atende cerca de 16 mil usuários cadastrados e conta com
cinco equipes de Saúde da Família, três equipes de saúde bucal,
além de equipe de enfermagem, administrativo, agentes de combate
a endemias e agentes comunitários de saúde.
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 já foram iniciadas, sendo o Centro
de Saúde Serra Verde a quinta entregue 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. Atualmente, 24 obras estão em andamento
para a reconstrução de centros de saúde.
Na próxima semana, o Centro de Saúde Lajedo, na Regional Norte,
deve começar a funcionar também em nova sede.

Barreiras sanitárias são reativadas
em avenidas, rodoviária e metrô

Para reforçar a proteção e a segurança dos moradores da capital
contra o Coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte reativou pontos
de fiscalização sanitária em três vias, na rodoviária e na Estação
Central do Metrô de Belo Horizonte.
A fiscalização é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de
Saúde, Belotur, BHTrans, Cruz Vermelha, DER, Guarda Municipal e
Polícia Militar.
Na fiscalização, os agentes checam a temperatura e verificam
sintomas da Covid-19 na população, além de promover ações
educativas e orientações sobre as medidas de prevenção, como o uso
de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. Casos
suspeitos da doença são orientados a procurar um serviço de saúde.
As fiscalizações sanitárias foram implantadas em 18 de maio de 2020
e suspensas em 8 de fevereiro de 2021. Nesse período, nas principais
entradas da capital e nas estações de ônibus, foram parados 632.763
veículos e abordadas 2.550.125 pessoas. Destas, 3.531 apresentaram
sintomas e foram encaminhadas para serviços de saúde.
As fiscalizações foram realizadas alternadamente em 18 das
principais vias de acesso à capital e em seis estações de ônibus de
Belo Horizonte (Barreiro, Diamante, Pampulha, São Gabriel, Venda
Nova e Vilarinho).

Dia Internacional da Mulher é
celebrado no HMDCC

Um convite à escrita, uma oportunidade de reflexão e uma data
para celebrar. Quinze mulheres do Hospital Metropolitano Dr. Célio
de Castro (HMDCC) e empresas parceiras aceitaram o desafio. O
resultado é um túnel de cores: alegre como dever ser a vida. E um
túnel de frases: para inspirar reflexões no Dia Internacional da Mulher.
Celebrado em 8 de março em diversos países do mundo, a data já é
tradicional no calendário do HMDCC. Neste ano, com um gostinho
especial: uma instalação com textos autorais escritos por mulheres
para outras mulheres.
O convite foi feito em janeiro de 2021 e os trabalhos recebidos
foram divulgados na intranet e nos quadros de avisos do hospital.
Dos textos recebidos foram selecionadas sete frases para integrar
a instalação intitulada #mulheresdeforçaHMDCC. As frases foram
impressas em fitas coloridas para transmitir um desejo coletivo de
que as mulheres conquistem igualdade de direitos e de que nunca
se esqueçam de sua força e valor.
Auxiliar administrativo, Elaine Ribeiro foi uma das mulheres que
escreveu um dos textos para a campanha do Dia Internacional
da Mulher. De sua autoria, a frase “Nossas emoções não são
fraqueza, mas franqueza” foi uma das impressas nas fitas. “Eu senti
muita alegria de meu texto ter sido escolhido. Essa frase é muito
significativa para mim, me recorda uma fase difícil que passei na
minha vida. Eu acho que as mulheres carregam um peso de ‘ter que
ser forte o tempo todo’. Não precisamos, podemos demonstrar
nossas fraquezas”, afirma Elaine.
A instalação #mulheresdeforçaHMDCC foi pensada para ser
interativa da concepção ao encerramento. Por isso, as fitas serão
distribuídas no final da ação para que as mensagens encontrem
outras pessoas além das paredes do hospital.

Maioria feminina
No HMDCC, a força de trabalho feminina representa 75,3% da
mão de obra ou 1.302 mulheres. Dos 38 cargos de liderança,
considerando diretoria, gerências, coordenações, assessorias
e referências técnicas, 29 são ocupados por mulheres, o que
representa 76,3%.

Projeto ‘Para Elas’ mantém
funcionamento na Regional Oeste

Criado para acolher mulheres em situação de violência e
vulnerabilidade, o projeto “Para Elas – Por Elas, Por Eles, Por Nós”
segue com atividades na Regional Oeste durante a pandemia. A
novidade é que os encontros estão ocorrendo de forma on-line. O
projeto foi implantado na Regional desde 2018, sendo desenvolvido
atualmente em oito centros de saúde na região. O acompanhamento
é feito pela Referência Técnica da GAERE-O Irlene Parreiras
com a colaboração de uma equipe multiprofissional que reúne
profissionais dos centros de saúde e de outros setores.
Além do acolhimento das mulheres em situação de violência e
vulnerabilidade, a iniciativa oferece atividades de geração de
renda, oficinas diversas e momentos de interação e troca de
conhecimentos. Desde o início da pandemia, as oficinas de geração
de renda para venda de artesanatos e bijuterias criadas pelas
mulheres estão suspensas.
Os encontros virtuais são realizados às quintas-feiras, às 14h e
são abertos à participação da comunidade. Profissionais da Rede
dos Centros de Saúde, Intersetoriais, representantes da SMSA,
professores e acadêmicos da UFMG e convidados se reúnem para
conversar sobre temas escolhidos pelo grupo como: Saúde da
Mulher, Práticas Integrativas e complementares, Projeto Fica Vivo,
Enfrentamento da violência, Mediação de Conflitos, entre outros.
No dia 24/02, será realizada mais uma sensibilização online para
os profissionais dos centros de saúde Betânia e Vila Imperial para
divulgação do projeto.
Alguns centros de saúde tem um e-mail para participação nos
encontros virtuais. Os interessados em participar dos encontros
virtuais podem solicitar o link de entrada através do e-mail:
• paraelascicero@gmail.com
• paraelasventosa@gmail.com
• paraelasconjunto@gmail.com
Mais informações sobre o projeto Para Elas na Regional Oeste pelo
telefone 3277-7020.

Até o dia 12 de março, estão abertas inscrições para seleção de vaga
para Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE Noroeste. Também
há vaga para Referência Técnica – Psicólogo e/ou Gestão de Serviço
de Saúde, na GGCAT. Os interessados devem enviar a documentação
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
O edital com todas as informações está disponível em prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processosseletivos.
A servidora, Solange Maria Nonato, BM 089169-3, foi selecionada
para assumir a vaga de Referência Técnica -Técnico Superior de
Saúde da GAERE Norte.

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

