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PBH amplia vacinação para
trabalhadores da Saúde acima
de 18 anos e pessoas com
comorbidades cadastrados

A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu nova remessa de vacinas
contra a Covid-19 (AstraZeneca e Pfizer) e vai ampliar a imunização
para trabalhadores da saúde acima de 18 anos – cadastrados no site
da Prefeitura até o dia 28 de abril – e pessoas com comorbidades,
além de gestantes e puérperas. Veja a programação:
Trabalhadores da saúde acima de 18 anos (cadastrados no site
da prefeitura até 28 de abril às 23h59):
Hoje, dia 5, e amanhã, dia 6.
Pessoas com comorbidade (cadastradas até 3 de maio às 23h59):
Sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8.

Trabalhadores da saúde
Para receber a primeira dose da AstraZeneca, o trabalhador da
Saúde cadastrado deve cumprir os seguintes requisitos:
• ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de
saúde de Belo Horizonte;
• ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da
Saúde, de forma válida, até 28 de abril;
• ter completado 18 anos ou mais até 31 de maio;
• não ter recebido vacina contra a Covid-19;
• não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;
• não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.
A imunização dos trabalhadores da Saúde pode ser feita em pontos
fixos exclusivos, das 7h30 às 16h30. Já o horário de funcionamento
dos pontos drive-thru é das 8h às 16h30. Os endereços estão
disponíveis no portal da Prefeitura. No momento da vacinação, o
trabalhador precisa levar:
• Documento de identificação com foto;
• Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e
• Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com
serviço de saúde localizado em Belo Horizonte.
Caso o trabalhador cadastrado não compareça aos pontos de
vacinação nessa data, é necessário procurar um dos locais disponíveis
nesta lista , levando todos os documentos, entre 7h30 e 16h30.

Pessoas com comorbidades
Para ser vacinado será necessário, além de estar cadastrado,
reunir documentos para comprovar a condição (exames, receitas,
relatório médico e/ou prescrição médica) e ficar atento ao calendário
de vacinação que acontecerá em duas fases (veja no portal da
Prefeitura), seguindo orientação do Ministério da Saúde, e conforme a
disponibilidade de vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).
O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas
será reaberto assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber
informações de novas remessas para vacinar esses grupos.

Professores da rede pública e
privada começam a ser vacinados
contra a Gripe em BH

Com a volta às aulas, a Prefeitura de Belo Horizonte antecipou a
vacinação contra a Gripe para professores. Devem ser vacinados
cerca de 34 mil docentes das redes pública e particular da capital.
No momento da imunização, é necessário que seja apresentado um
comprovante pelo profissional, como o contracheque ou declaração.
A campanha segue em andamento para os demais públicos, como
crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, 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, foram vacinadas cerca
de 57 mil pessoas dos grupos contemplados.
No município, além dos professores, 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 de professores, crianças, gestantes, puérperas e
trabalhadores da saúde é realizada nos centros de saúde, no horário
de rotina das salas de vacina, com exceção das 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.

Moradores da região do Barreiro
são beneficiados com nova sede do
Centro de Saúde Carlos Renato Dias

O Centro de Saúde Carlos Renato Dias, na Regional Barreiro, começou
a funcionar em sua nova sede, na segunda-feira, dia 3, ofertando
mais conforto aos usuários e trabalhadores. A unidade, localizada
na rua José Gonçalves, 375, Barreiro de Baixo, possui dois andares
com a estrutura que garante um ambiente acolhedor, humanizado e
totalmente acessível às pessoas com necessidades especiais.
O atendimento no Carlos Renato Dias beneficia cerca de 19 mil
moradores. Para garantir a assistência integral, a unidade conta com
cinco equipes de Saúde da Família e duas de Saúde Bucal; equipe
de apoio com pediatra, ginecologista, clínico, psicólogo, assistente
social, enfermeiro e pessoal administrativo; além dos agentes de
Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. Há ainda
uma equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB), composta por farmacêutico,
nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional e educador físico.
Para garantir maior conforto aos usuários e trabalhadores, a
unidade conta com 17 consultórios médicos e um odontológico;
salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina,
higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos,
dentre outros. Toda a construção foi executada com tecnologias
sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes e
revestimentos de fácil higienização.
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 terão
espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para
pessoas com mobilidade reduzida.

HMDCC homenageia profissionais
da saúde com faixa e
depoimentos de personalidades

Há mais de um ano na linha de frente do combate à Covid-19, os
profissionais do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC)
receberam homenagem especial no Dia do Trabalhador, celebrado
em 1º de maio: uma faixa de 43 metros foi colocada na fachada
para lembrar que os profissionais da saúde são a nossa força neste
momento de pandemia.
Desde 17 de março de 2021, o HMDCC é um hospital dedicado
100% aos pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação
pelo Coronavírus. Em 26 de fevereiro de 2020, a equipe recebia
os primeiros casos suspeitos. De lá para cá, foram mais de 7.300
internações de pacientes e muitas vidas salvas.
Para deixar o dia 1º de maio ainda mais especial, 73 personalidades
do esporte, da música, do teatro, da televisão, do jornalismo, da
literatura, das artes plásticas e da moda gravaram mensagens
especiais dedicadas aos profissionais do Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro.
As ações integram o programa intitulado “Nossa força é você”,
lançado no hospital em abril de 2020, e que tem como objetivos
promover o bem-estar e cuidar da saúde mental dos trabalhadores.
O programa é estruturado em quatro eixos – comunicação, escuta
e apoio especializado, espiritualidade e ambiência – e é composto
por equipe multiprofissional. Ao longo de quase um ano de atuação
inclui iniciativas permanentes como o suporte psicológico a
trabalhadores, música no CTI, quadro de recados com mensagens
de pacientes e colegas, além de ações temáticas em datas
comemorativas, meditação orientada e lanches especiais.
“A faixa e as mensagens de personalidades reconhecidas são formas
que encontramos de dizer a cada um e também à cidade o quanto
os trabalhadores do HMDCC são importantes, especialmente
nestes tempos de pandemia. Não queríamos mensagens genéricas,
queríamos mensagens especialmente dirigidas à equipe. E
conseguimos. Parabéns equipe HMDCC! Nossa Força é Você!”,
afirmou a diretora executiva do hospital, Maria do Carmo.

Exposição “Enfrentar é Inventar”
poderá ser vista em todas as
regionais de saúde

A exposição “Enfrentar é Inventar”, parceria entre o Movimenta
PBH SUS e a Gerência da Rede de Saúde Mental, se despediu do
prédio do Nível Central da SMSA nesta semana. Agora, as obras
que tornaram o ambiente de trabalho mais acolhedor, seguem
para as nove regionais de saúde como forma de agradecimento aos
trabalhadores do SUS-BH.
Durante duas semanas, a recepção da SMSA foi tomada por cores
e muita criatividade. A exposição utilizou linguagens artísticas
produzidas pelos serviços da Rede de Saúde Mental, como Centros
de Convivência, Consultório de Rua, Arte da Saúde e Suricato.
Pinturas, colagens, bordados, letras e muitas cores foram as formas
adotadas para homenagear os profissionais da Saúde.
“Que a arte siga viva, permeando o campo da Saúde como mais
uma afirmação e ferramenta de proteção à integridade do sujeito
como cidadão, promovendo-os a autores de suas escolhas, atores
de suas vivências e, principalmente, sujeitos prontos a participarem
da construção da realidade que se apresenta a cada dia. Afinal,
enfrentar é inventar”, disse a gerente do Centro de Convivência de
Venda Nova, Ana Paula de Matos Novaes.
As nove regionais vão receber a exposição a partir do dia 17 de maio.
Veja, em anexo, a exposição em detalhes.

Até amanhã, dia 6, estão abertas as inscrições para seleção de
vaga para Referência Técnica – Enfermeiro, na gestão do Trabalho
da DRES Nordeste. 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 gerente do
Centro de Saúde Vila Pinho. Os interessados têm até o dia 7 de maio
para enviar a documentação necessária para o e-mail:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
Até o dia 12 de maio estão abertas as inscrições para seleção de
vaga para Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Centro-Sul. Os
interessados devem enviar a documentação necessária para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis em
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/
processos-seletivos.
O servidor Breno Bicalho Silva, BM:104002-0, foi selecionado para
assumir a vaga de Referência Técnica - Profissional de Educação
Física na GEAPS.
A servidora Maria Coeli Cerqueira Silva Pereira, BM: 46573-2, foi
selecionada para ocupar a vaga de Referência Técnica – Médico, na
DPSV/SMSA. O servidor Gabriel Nobre de Aguiar, BM: 102197-2, foi
aprovado em segundo lugar no processo seletivo.
A servidora Camila Cristina Gonçalves Godoi Policarpo,
BM:104451-4, foi selecionada para assumir a vaga de Referência
Técnica – Enfermeiro, na Geics.

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

