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Faltosos para tomar a segunda
dose de CoronaVac são
convocados mais uma vez

A SMSA apela novamente à população, que por algum motivo
ainda não tomou a segunda dose da vacina CoronaVac, para que
compareça aos postos de imunização para completar o esquema
vacinal. Na capital, cerca de 34 mil pessoas, entre trabalhadores
da saúde e idosos, estão nesta condição. Com a chegada de nova
remessa na semana passada, a Prefeitura reforçou o chamado, mas a
procura tem sido abaixo do esperado.
“As pessoas que não tomaram a segunda dose devem procurar
uma unidade de saúde o mais breve possível. Só com a segunda
dose a pessoa estará mais protegida contra a Covid-19, além de
contribuir com a redução da circulação do vírus na cidade”, alerta o
subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.
Para a conclusão do esquema vacinal com a CoronaVac é necessário
levar o comprovante de residência, cartão de vacina, documento de
identidade e CPF. Os locais de vacinação estão disponíveis no portal
da Prefeitura. O horário de funcionamento dos pontos de vacinação
será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para
pontos de drive-thru.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que os usuários devem ficar
atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os
pontos são alterados frequentemente.

Unimed-BH busca referências no
sistema da SMSA

O processo de trabalho da SMSA na busca de vagas para internações
de urgência na rede SUS-BH foi um dos pontos fortes que trouxeram
ao Nível Central duas gestoras da Unimed-BH. Na segunda, 28
de junho, a gerente de Atendimento Móvel, Soraya Diniz, e a
coordenadora médica do Atendimento Móvel, Ana Cristina Teixeira,
estiveram na Diretoria de Média e Alta Complexidade para entender
o funcionamento da mesa reguladora e de buscas de vagas da
Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar.
Devido à pandemia, a Unimed-BH está estruturando um setor para
desenvolver o mesmo trabalho e vieram conhecer de perto o fluxo
seguido pela SMSA.
Os números justificam porque a SMSA tem sido um exemplo para a
Unimed. Em 2020, a CINT recebeu cerca de 213 mil solicitações de
internação em hospitais da rede SUS-BH. Nos primeiros 6 meses de
2021, foram 112.290 pedidos de 320 municípios mineiros. O setor
regula aproximadamente 6.400 leitos na cidade. “É um prazer poder
compartilhar nossa experiência em regulação com uma cooperativa
do tamanho e expressividade da Unimed-BH para saúde suplementar
em BH”, afirmou a gerente adjunta da GERAH, Marcela Nunes.
Também já foi realizada uma reunião virtual com a Gerência da
Central de Internação que apresentou como é o processo e a
organização do trabalho no setor. “Agradeço imensamente a
parceria e a receptividade. O serviço é um exemplo de organização e
eficiência com uma equipe empenhada, comprometida e resolutiva”,
reconheceu Soraya Diniz.

Agendamento para cirurgia de
castração animal passa a ser on-line

Belo Horizonte inovou a forma de agendamento de cirurgias de
castração de cães e gatos. Desde segunda, dia 28, a marcação
pode ser feita pelo Portal de Serviços da Prefeitura, acessível
pelo computador, tablet ou smartphone. O novo serviço dará
mais agilidade às marcações e mais eficiência, facilitando o
acesso dos cidadãos. O serviço de esterilização animal é oferecido
gratuitamente para os residentes do município.
Para agendar a cirurgia é necessário que o munícipe possua um e-mail
válido, pois todas as informações sobre o procedimento (dia, horário,
local e orientações para a castração) serão enviadas para o endereço.
É permitido cancelar o agendamento da castração até 48 horas antes
do dia programado, caso ocorra algum imprevisto. As alterações
dos dados do animal também são permitidas 48 horas antes. Essa
mudança poderá acarretar troca da data do agendamento, caso não
exista mais vagas para o perfil do novo animal cadastrado.
Para realizar a castração, o animal deve ter idade entre 4 meses a
8 anos. No caso de filhotes de gatos, estes devem pesar mais de
1,5Kg. Antes da realização do procedimento, os animais passam por
avaliação médica veterinária a fim de identificar algum problema de
saúde que impeça a realização da cirurgia naquele momento.
Também é possível realizar o agendamento pelo telefone. A
marcação presencial nas unidades está suspensa devido à
pandemia. O ideal é que a pessoa evite ir acompanhada no dia do
procedimento do animal. Todos devem estar de máscara e respeitar
o distanciamento nas unidades.

Mudanças na dispensação de
medicamentos para tratamento
das hepatites B e C

Os medicamentos para o tratamento das hepatites virais B e C
migraram do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
para o Componente Estratégico, segundo definição federal da
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), expressa na Nota Técnica
319/2020 DCCI/MS.
A partir de amanhã, 1º de julho, os pacientes que fazem
acompanhamento para hepatites B e C poderão buscar seus
medicamentos para tratamento nas Unidades Dispensadoras de
Medicamentos (UDM) do município, não sendo mais necessária a
retirada na Farmácia de Minas da SES-MG.

Processo de migração
Pacientes em tratamento da Hepatite B serão orientados
gradativamente a procurar uma UDM para continuidade do
tratamento, dependendo do seu local de acompanhamento médico.
Pacientes com Hepatite C que protocolaram processo junto à SESMG até 30/06/2021 terão o atendimento de todo o seu tratamento
na Farmácia de Minas.
A partir de 1 de julho, pacientes que iniciarem tratamento para
hepatites B e C buscarão seus medicamentos nas UDM. Para os
usuários serem cadastrados nas unidades e terem acesso a esses
medicamentos deverão apresentar:
• Formulário de Solicitação de Medicamentos – Hepatites,
preenchido pelo médico assistente;
• Receituário médico;
• Formulário de cadastro de pacientes;
• Exames pertinentes;
• Notificação SINAN Hepatites Virais (quando em início de
tratamento);
• Documento de identificação.
A disponibilização dos medicamentos para as Hepatites Virais nas
UDM facilitará o acesso ao tratamento, em locais próximos ao
serviço que o usuário realiza o cuidado, proporcionando o alcance do
sucesso terapêutico.

UDM que dispensarão os medicamentos para hepatites
CTR DIP Orestes Diniz
Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia.
Telefone: 3277-4433.
CTA SAE Leste
Rua Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família.
Telefone: 3277-5754.
Hospital Eduardo de Menezes
Rua Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso.
Telefone: 3238-5049/ 5052
UDM Carijós
Rua dos Carijós, 528 (térreo) - Centro.
Telefone: 3246-7040
URS Centro-Sul
Rua Paraíba, 890 - Funcionários.
Telefone:3277-5315
UNIFENAS
Rua Líbano, 66 - Itapoã.
Telefone: 2536-5658

Bate-papo com Especialista: Um
olhar sobre a violência no trabalho

Com o objetivo de discutir os desafios da promoção à saúde com
foco na prevenção da violência no trabalho, a Diretoria Estratégica
de Pessoas (DIEP), promoveu um bate-papo com cerca de 70
servidores. O encontro virtual contou com as participações da
professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Elza Machado, da
Delegada da Polícia Civil, Ana Paula Lamego, e foi mediado pela
diretora Estratégica de Pessoas da SMSA, Nathalia Barbosa.
Durante a conversa, foram discutidas as várias formas de violência,
os contextos em que elas se agravam e como prevenir e tratar esse
tipo de situação no ambiente ocupacional. Foram apresentados os
registros de episódios de violência nas unidades e como a SMSA vem
conduzindo os casos.
Também foi abordada a violência intrafamiliar e os meios para
buscar ajuda.
“Como é importante falar desse tema e favorecer a saúde no
trabalho. Gostei muito de ter assistido ao bate-papo. Como disse
a professora Elza Machado, o silêncio contribui para a violência.
Quanto mais falamos a respeito, mais conhecemos e identificamos
os tipos e práticas da violência. Assim, ajudamos a semear o
esclarecimento e o respeito mútuo”, disse a psicóloga e Referência
Técnica da Gestão do Trabalho da DRES Oeste, Bárbara Maciel.

Violência no trabalho
A SMSA desenvolveu um formulário em que todos os episódios de
violência no trabalho podem ser registrados para fins de análises
quantitativa e qualitativa e desenvolvimento de estratégias de
enfrentamento. O formulário poderá ser acessado por qualquer
servidor municipal, mas o registro deve referir-se a episódios de
violência vivenciados em unidades de saúde.
Saiba mais em: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-depessoas/violencia-no-trabalho

Até o dia 2 de julho estão abertas as inscrições para seleção de vaga para:
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Norte;
• Referência Técnica – TSS, na Assessoria de Educação em Saúde;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Nordeste;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Centro-Sul;
• Gerente da UPA Barreiro.
Estão abertas, até o dia 7 de junho, as inscrições para seleção de
vaga para gerente do Centro de Saúde Trevo.
Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .
A servidora Vânia Maria Andrade da Rocha, BM: 49276-4, foi
selecionada para assumir a vaga de RT - Médico da GAERE Nordeste.
A servidora Rosana de Cássia Diniz Rocha, BM: 073182-3 foi selecionada
para assumir a vaga de RT – Enfermeiro da GAERE Barreiro.

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

