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Idosos de 64 anos e
trabalhadores da saúde de 49
a 43 anos são convocados para
segunda dose da CoronaVac

A SMSA iniciará a aplicação da segunda dose da CoronaVac em idosos
de 64 anos e trabalhadores da saúde de 49 a 43 anos a partir de
amanhã, dia 20. Após receber mais uma remessa de vacinas com 12
mil doses, o quantitativo será suficiente para concluir o esquema
vacinal deste público. Fazem parte do grupo cerca de 31 mil pessoas.
Confira o cronograma:
• Quinta-feira, dia 20: segunda dose de CoronaVac exclusivamente
para idosos de 64 anos;
• Sexta-feira, dia 21: exclusivamente para trabalhadores da saúde
de 49 a 43 anos.
Para se vacinar, é necessário levar o cartão de vacina, documento de
identidade e CPF. Os idosos, além da documentação anteriormente
citada, precisam apresentar o comprovante de residência. O horário
de funcionamento será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e
das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os endereços para a
segunda dose de idosos estão disponíveis no portal da Prefeitura. Já
os trabalhadores da saúde podem verificar os locais neste link .
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para estes
públicos estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais
antes do horário inicial.

Vacinação contra a Gripe:
idosos de 60 anos ou mais
são imunizados também em
drogarias da capital

Idosos acima de 60 anos estão recebendo a vacina contra a Gripe
em drogarias da cidade. A estratégia é para evitar aglomerações nos
centros de saúde que estão vacinando contra a Covid-19.
A vacinação dos idosos tem sido realizada em 43 unidades da Drogaria
Araujo, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados o
horário é das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis no portal da
Prefeitura. Para a imunização, é distribuída, no local, uma senha por
usuário. Amanhã, dia 20, os idosos poderão ser imunizados em 10
lojas da rede Droga Clara, sem a necessidade de senhas.
A campanha segue em andamento, nos centros de saúde, para os
demais públicos, como crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e
29 dias, gestantes, puérperas e professores, no horário de rotina
das salas de vacinas, com exceção das Unidades 24h e dos locais de
vacinação de pessoas com comorbidades, disponíveis no portal da
Prefeitura. Já os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais
(públicos, filantrópicos e privados), SAMU, centros de saúde e UPAs
estão sendo vacinados nas próprias instituições.
Belo Horizonte recebeu, até o momento, cerca de 613 mil doses da
vacina contra a Gripe. O Ministério da Saúde tem repassado as doses
da vacina de forma escalonada. 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 a Gripe.
Os endereços dos centros de saúde e os horários das salas de vacina
estão disponíveis no portal da Prefeitura.

Grupo de Inovação em Saúde
ganha prêmio internacional de
gestão por resultados do BID

O Grupo de Inovação em Saúde da SMSA conquistou o primeiro lugar
no 6º Prêmio de Gestão para Resultados e Desenvolvimento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID. Devido à pandemia, não
haverá cerimônia de entrega e o prêmio será enviado posteriormente.
O trabalho apresentado “A experiência da Implantação da
metodologia Diagnosis Related Group - DRG na rede de saúde
pública de Belo Horizonte” concorreu com iniciativas de vários
países da América Latina e Caribe e foi reconhecida como a melhor
iniciativa na categoria “Planejamento Estratégico: Municípios”.
O DRG é uma metodologia de classificação de pacientes internados,
de acordo com a complexidade assistencial, que combina o
diagnóstico principal, comorbidades, idade e procedimentos
cirúrgicos. Com esta metodologia, é possível qualificar a informação
aumentando a eficiência, qualidade e segurança assistencial no
hospital. Entre os ganhos estão a redução do tempo de permanência
do paciente, o aumento no giro de leito, queda nas readmissões
hospitalares, aumento da segurança assistencial e diminuição das
internações potencialmente evitáveis.
O Grupo de Inovação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde,
iniciou, em 2017, a implantação da metodologia DRG em 7 hospitais
100% SUS da capital: Santa Casa, Odilon Behrens, Metropolitano
Dr. Célio de Castro, Risoleta Neves, São Francisco, São José e Sofia
Feldman, que juntos somam mais de 50% dos leitos em BH.
Para a presidente do Grupo de Inovação em Saúde, Jomara
Alves, diante da escassez de recursos e da necessidade de buscar
sempre a segurança do paciente e a qualidade assistencial, essa
metodologia contribui consideravelmente para o aprimoramento
da rede hospitalar do SUS-BH. “Ter o reconhecimento internacional
em uma premiação do BID, com a participação de diversos países da
América Latina, é de grande relevância, pois valida ainda mais essa
experiência que já apresenta resultados positivos e concretos em
Belo Horizonte”, afirmou Jomara Alves.
Como um dos desdobramentos do DRG, desde maio de 2019, os
7 hospitais 100% SUS da capital participam do projeto Qualidade
e Segurança Assistencial, que tem como objetivo implantação de
processos e rotinas de monitoramento de qualidade e segurança
assistenciais, além de fortalecer as boas práticas no ambiente
hospitalar. Além disso, um dos objetivos de médio prazo é utilizar
os resultados da implantação do DRG para proporcionar indicador
de redução de ineficiência para contribuir para mudança do modelo
de remuneração por procedimento para a remuneração por
performance da rede hospitalar.

18 de maio:
Dia da luta antimanicomial

Os reflexos da pandemia não são sentidos somente pelos acometidos
pela Covid-19. A população, como um todo, vive as consequências da
doença. Seja pelo medo ou ansiedade, a saúde mental das pessoas
também pede socorro.
Em momentos de crise ou fora deles, para intervenções urgentes ou
construções de inserção social, a Rede de Saúde Mental do SUS-BH
valoriza e busca cada vez mais a articulação de uma teia de cuidados,
sempre orientada pela ética antimanicomial.
Uma das grandes marcas da atual gestão é a consolidação das
políticas de saúde metal, especialmente no cuidado no território.
De 2017 até hoje foram inúmeros os avanços e ampliações de
serviços para garantir cada vez mais o direto e o respeito ao
portador de sofrimento mental. Entre as principais ações nesse
período estão a abertura da Unidade de Acolhimento Transitório
Infantojuvenil, do Cersam AD Pampulha/Noroeste e do novo
serviço de acolhimento noturno nessa unidade. Nos últimos
quatro anos também houve abertura de 10 leitos destinados à
população que necessita de cuidados intensivos em saúde mental
no Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro. Ações como
essa ampliam o cuidado e garantem o acolhimento das pessoas nas
diversas unidades de saúde, principalmente aquelas que fazem uso
problemático de álcool e outras drogas.
“Belo Horizonte conta com uma Rede de Atenção Psicossocial ampla,
com dispositivos para o acompanhamento de crianças, adolescentes
e adultos que precisam de cuidados em Saúde Mental e apresentam
uso problemático de álcool e outras drogas de forma integral e em
liberdade. No último ano temos enfrentado grandes desafios para
manter a oferta de cuidado qualificada aos nossos usuários pelas
condições impostas pela pandemia, e não temos medido esforços
e nem criatividade para conseguir prestar assistência a quem
precisa”, afirmou o gerente da Rede De Atenção Psicossocial (RAPS),
Fernando Siqueira.
Viva a Luta Antimanicomial!
Viva o tratamento em Liberdade!
Viva o SUS!

Amor que transborda

Doar leite materno é um gesto que salva vidas. O leite materno é
importante para todos os bebês, principalmente para os que estão
internados e não podem ser amamentados pela própria mãe.
Por meio dele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais
chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e
alergias. Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10
recém-nascidos por dia e, dependendo do peso do prematuro, 1 ml
já é o suficiente para nutri-lo cada vez em que ele for alimentado.
Atualmente, Belo Horizonte conta com 24 centros de saúde que
foram capacitados como Unidades Coletoras de Leite Humano
(UCLH), e com um Posto de Coleta de Leite Humano - Mama Bebê,
na URS Saudade. Neste momento, 17 unidades estão ativas. Em
2020, foram coletados 248 litros de leite. Já nos primeiros 4 meses
de 2021, foram captados cerca de 115 litros de leite humano, que
seguiram para o Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares.
Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite
humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum
medicamento que interfira na amamentação.
Segundo Notas Técnicas elaboradas e já divulgadas pela SMSA, não
há risco de transmissão de Covid-19 por meio do leite materno.

Até sexta-feira, dia 21, estão abertas as inscrições para seleções
de vagas para Gerente Adjunto da Gerência Regional de Zoonoses
– 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 Referência
Técnica – Psicólogo, na DRES Centro-Sul. Os interessados têm até
o dia 24 para 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 João Pedro Costa da Fonseca, BM: 88183-3, foi
aprovado para ocupar a vaga de Gerente Adjunto da Gerência de
Zoonoses Oeste. A servidora Fabiane das Graças Caldeira Brant, BM
103522-1, foi aprovada em segundo lugar no processo, compondo
reserva técnica.

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

