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SMSA divulga cronograma
de vacinação contra a Covid
desta semana

Belo Horizonte já está aplicando a segunda dose da vacina contra
a Covid-19 em idosos de 70 a 68 anos. Para o público de 89 anos e
mais, que não tenha mobilidade reduzida, a imunização da segunda
dose será antecipada para sábado, dia 1º de maio.
O prazo segue as recomendações do Ministério da Saúde e a
aplicação deve ser feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os
vacinados com a Coronavac e de 4 a 12 semanas para os imunizados
com a AstraZeneca.
Confira o público previsto para os próximos dias:
70 anos: segunda dose na terça-feira, dia 27, e quarta-feira, dia 28
69 anos: segunda dose na quinta-feira, dia 29
68 anos: segunda dose na sexta-feira, dia 30
89 anos e mais: segunda dose no sábado, dia 1º
O horário para idosos de 70 e 68 anos receberem a segunda dose
será entre 7h30 e 16h30 nos centros de saúde e postos extras.
Já nos pontos drive-thru o horário de funcionamento é das 8h às
16h30. Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.
No sábado, dia 1º de maio, feriado nacional, a vacinação será
exclusivamente contra a Covid-19 para o público de 89 anos e mais e
que não tem dificuldades de locomoção. Os locais serão divulgados
posteriormente. Para o público acamado desta faixa etária, a
Prefeitura entrará em contato para agendar a imunização.
Para se vacinar, é necessário que o idoso leve documento de
identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de
vacinação que conste a aplicação da primeira dose.
As nove Unidades 24h, que estão em funcionamento nas sedes de
centros de saúde, estão exclusivas para atendimento aos casos de
baixa e média complexidade não respiratórios e não está sendo feita
a aplicação de vacinas.

Campanha de vacinação contra a
Gripe é ampliada para crianças de
até 5 anos

A SMSA recebeu mais 130 mil doses da vacina contra a Gripe,
viabilizando a ampliação da imunização para crianças que tenham
até 5 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha segue em andamento
para os demais públicos, como gestantes, puérperas e trabalhadores
da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e
privados), SAMU, centros de saúde e UPAs. O Ministério da Saúde
está repassando as doses da vacina de forma escalonada.
Desde o início da campanha, em 12 de abril, já foram vacinadas cerca
de 25 mil pessoas do grupo contemplado. A definição do primeiro
público a ser imunizado segue orientação do Ministério da Saúde.
No município, a estimativa é que sejam cerca de 151 mil crianças de 6
meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; 22 mil gestantes; 3 mil puérperas
e cerca de 105 mil trabalhadores da saúde atuando em hospitais,
SAMU, Centros de Saúde e UPAs. A meta é vacinar 90% do público.
Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra
Covid-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para
tomar a dose contra Gripe.
A vacinação em crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da
saúde é realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das
salas de vacina, com exceção das nove Unidades 24h. Já a aplicação
das doses para os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e SAMU
segue sendo realizada em cada instituição.
Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis
no portal da Prefeitura.

Rede SUS-BH oferece tratamento
a pacientes pós-Covid

A alta hospitalar não significa o fim da luta contra a Covid para
muitas pessoas acometidas pela doença. As complicações são
variadas e a rede-SUS tem recebido diversos usuários.
Os pacientes assistidos por Covid-19 na rede hospitalar municipal
são acompanhados na instituição, recebendo todo o suporte
necessário, incluindo o tratamento reabilitador adequado para cada
momento clínico até a sua alta.
Caso o paciente apresente necessidade de reabilitação
cardiorrespiratória, por exemplo, após alta hospitalar, esse
acompanhamento pode ser feito na Atenção Primária à Saúde
(Centros de Saúde) pelas equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF) e Atenção Básica (NASF-AB); no Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD); ou nos Centros Especializados em Reabilitação
(CREABs). Para isso, é realizada a avaliação do usuário a fim de
definir qual ponto da rede melhor vai atender sua necessidade.
De junho de 2020 a março deste ano, o SAD desospitalizou cerca
de 250 pacientes. Entre julho do ano passado e abril de 2021,
foram atendidas nos CREABs, aproximadamente, 75 pessoas com
complicações pós-Covid. “A abordagem de reabilitação, sobretudo
para quem teve a forma mais grave da doença, é fundamental
para que o paciente retome a sua funcionalidade e qualidade de
vida. As principais sequelas da Covid estão relacionadas à sintomas
pulmonares, como tosse e cansaço. Porém, não se limitam apenas
ao sistema respiratório e requerem avaliação multiprofissional,
incluindo, muitas vezes, a avaliação psicológica para a abordagem
do estresse e outros sintomas psíquicos trazidos por uma doença tão
grave e que pode impor meses de internação hospitalar”, explicou o
gerente da Rede Ambulatorial Especializada, André Menezes.

Para garantir conforto à
população, Centro de Saúde
Marivanda Baleeiro começa a
funcionar em nova estrutura

O Centro de Saúde Marivanda Baleeiro, na regional Nordeste,
começou a funcionar nesta segunda-feira, dia 26, em nova
sede, localizada à rua Três mil e Setenta e Quatro, 555, no
bairro Conjunto Paulo VI. A nova sede tem dois andares de área
construída em 1.085m² e conta com 17 consultórios; salas de
espera, procedimentos, curativo e de higienização; zoonoses; sala
multiuso; farmácia e assistência farmacêutica; sala de coleta; vacina
e consultório odontológico.
Com a nova sede, a estimativa é ampliar o atendimento,
beneficiando cerca de 18,5 mil pessoas. Para isso, a unidade conta
com seis equipes de Saúde da Família, duas equipes de saúde bucal,
equipe de apoio com pediatra, ginecologista e clínico, psicólogo,
assistente social e dois clínicos de apoio, além de equipe do
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB),
enfermagem, administrativo, agentes de Combate a Endemias e
agentes comunitários de Saúde.
A construção de uma nova unidade de saúde para a região com
tecnologias sustentáveis e humanização dos ambientes vai garantir
maior conforto aos usuários e funcionários, oferecendo uma
estrutura física e de recursos humanos adequada para ampliar o
atendimento e beneficiar a população vinculada.
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). Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão
espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para
pessoas com mobilidade reduzida.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para Referência
Técnica TSS/Farmacêutico, na Assessoria Jurídica SMSA. Os
interessados têm até o dia 29 de abril para enviar a documentação
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Até o dia 30 de abril estão abertas as inscrições para seleção de
vaga para:
• Referência Técnica – Cirurgião Dentista, na GAERE Venda Nova;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Barreiro;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste;
• Gerente do Centro de Saúde Milionários.
Os interessados devem 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 GAERE Nordeste. Os interessados têm até o
dia 3 de maio para enviar a documentação necessária para o e-mail:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .
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