Edição 153
28 de julho de 2021

Estruturação da Rede SUS-BH é
referência para Prefeitura do Recife

A SMSA recebeu durante os dias 21 e 22 de julho gestores municipais
de Recife (PE), que vieram conhecer o funcionamento da Rede SUSBH. Ao todo, oito integrantes da Secretaria Municipal de Saúde e
de Planejamento do Recife participaram de uma apresentação, com
ênfase na Regulação de Média e Alta Complexidade, Gestão do
Trabalho, Atenção Básica, Educação na Saúde e Planejamento. Foram
feitas, ainda, visitas técnicas a vários setores e locais como a Central
de Internação e Marcação de Consultas, Centro de Reabilitação
(CREAB) Centro-Sul, Centro de Convivência César Campos e o Centro
de Saúde Boa Vista.
Os visitantes foram recepcionados pelo secretário municipal de
Saúde, Jackson Machado Pinto, que falou sobre a importância da
interação entre as duas cidades. “Essa troca de ideias enriquece
todo mundo e traz benefícios em quem a gente acredita que é o alvo
maior da nossa ação, que é o povo, pois aumenta a equidade e visa a
melhoria do acesso à saúde”, afirmou.
A secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque, ficou
impressionada com as conduções os trabalhos realizados em Belo
Horizonte. “BH tem um sistema de saúde muito bom e com base
sólida. O que mais me chamou a atenção foram as estruturas das
unidades de saúde e a forma como elas estavam organizadas. Além
da diversidade da rede de saúde, gestão de pessoas e regulação que
nos impressionou positivamente”, conta.
A secretária já traça planos para implantar serviços semelhantes na
capital de Pernambuco. “Nós pretendemos replicar a implantação
das PPP’s para construção e manutenção predial de unidades de
saúde, que é um formato que a gente considera que pode dar muito
certo em Recife, assim como tem dado em BH”, concluiu.

Prefeitura amplia vacinação para
pessoas de 36 e 37 anos com as
doses de convocados que não
completaram a imunização

Para ampliar e agilizar a vacinação na capital, a Prefeitura de Belo
Horizonte optou por usar doses de vacina contra a Covid-19 que
estavam guardadas para pessoas que não compareceram aos postos.
Dessa forma, nesta semana a vacinação será ampliada para pessoas
de 37 e de 36 anos. Este público receberá as doses reservadas para
completar o esquema vacinal de idosos e trabalhadores da Saúde e
ainda doses da última remessa enviada ao município. Desde maio a
PBH tem convocado a população pendente para receber a segunda
dose, mas diante da ausência usará as vacinas para novos públicos.
Isso significa que pessoas que já haviam sido convocados para
receber a segunda dose e ainda não compareceram a um local
para vacinação, deverão esperar a chegada de novas remessas
do Ministério da Saúde e nova convocação da Prefeitura, para
completar o esquema vacinal. A mesma regra valerá para o
público que a partir de agora for convocado para tomar a segunda
dose e não comparecer a um posto. A vacina ficará disponível
por uma semana. Após este período, quem perdeu o prazo terá
que apresentar justificativa para a ausência, como adoecimento
por Covid ou aplicação de outra vacina. Caso não apresente esta
justificativa, para completar o esquema vacinal terá que aguardar
nova remessa da vacina e ainda convocação da Prefeitura.
A aplicação das vacinas para a população de 37 anos teve início na
segunda-feira, 26 de julho. Confira programação desta semana:
28 de julho, quarta-feira
Segunda dose para trabalhadores da saúde, com idade entre 25 e 18 anos

29 de julho, quinta-feira
Pessoas de 36 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes
de Belo Horizonte

Dia 30, sexta-feira
Segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades (com 18
anos ou mais); pessoas com Síndrome de Down (com 18 anos ou mais);
pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC (com 18 anos
ou mais) e pessoas com comorbidades de 59 anos

Dia 31, sábado
Segunda dose para pessoas com comorbidades de 58 anos e 57 anos

População terá unidades fixas de
repescagem para segunda dose
da vacina contra a Covid-19

Quem não se vacinar com a segunda dose contra a Covid-19 no dia
convocado pela SMSA terá 27 pontos de repescagem para completar
a imunização. As unidades são fixas e distribuídas nas nove regionais
da cidade para garantir fácil acesso da população de Belo Horizonte.
As 27 unidades estão disponíveis para acesso no portal da Prefeitura
e os centros de saúde estão definidos por tipo de imunizante para
direcionar o usuário ao local correto. Para receber a segunda dose, é
necessário apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência
quando necessário, além do documento de identidade e CPF.
O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras
será das 8h às 17h e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30. Nos
sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os
pontos drive-thru, das 8h às 14h, podendo variar.

SMSA intensifica as ações de
divulgação do método Wolbachia

Nesta semana o Mobiliza SUS-BH, grupo de mobilização social da
SMSA, está reforçando as ações de divulgação do método Wolbachia
nas estações do MOVE e do metrô. O objetivo é levar ao maior
número de pessoas as informações sobre a estratégia e esclarecer as
dúvidas da população, por meio de atividades lúdicas e distribuição
de folheto informativo.
As liberações dos mosquitos com Wolbachia estão ocorrendo em
todas as regiões do município. O método é complementar às demais
ações de controle e prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya
executadas durante todo o ano pelo município de Belo Horizonte.
Mosquitos que carregam o microrganismo têm a capacidade reduzida
na transmissão das arboviroses. Cabe ressaltar que esse método não
envolve qualquer modificação genética do vetor Aedes aegypti.

Mais assistência às pessoas vivendo
com o HIV na Rede SUS-BH

Com o objetivo de fornecer diretrizes para o acompanhamento
farmacoterapêutico de pacientes e orientações sobre o tratamento,
fluxos de acesso aos medicamentos e profilaxia pré e pós-exposição
ao vírus do HIV, foi lançado em julho, o “Guia de Atuação do
Farmacêutico no Cuidado à Pessoa Vivendo com HIV”.
O documento foi elaborado pela Gerência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Essenciais (GAFIE) e pela Coordenação
Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST, AIDS e Hepatites Virais.
Construído a partir do trabalho coletivo de representantes de
distintos pontos da rede, o documento traz orientações sobre o
cuidado farmacêutico às pessoas que vivem com HIV (PVHA) em
diversos momentos do tratamento – início, troca de medicamentos e
retorno após abandono.
A modernização do tratamento da infecção pelo HIV tem
proporcionado uma vida mais saudável aos pacientes, com aumento
da expectativa de vida, na maioria dos casos. A atuação dos
farmacêuticos no cuidado às PVHIV busca melhorar os resultados
em saúde e qualidade de vida, por meio da garantia do uso de
medicamentos necessários, efetivos, seguros e convenientes.
O guia pode ser conferido aqui e também está disponível no
portal da Prefeitura - www.pbh.gov.br - em Saúde / Assistência
Farmacêutica / Guias do Cuidado Farmacêutico.

Você sabe o que é violência
no trabalho?
A SMSA, em parceria com a Mesa de Negociação do SUS-BH
(MESUS), desenvolveu um formulário no qual todos os episódios
de violência no trabalho podem ser registrados eletronicamente
para fins de análises quantitativa e qualitativa e desenvolvimento
de estratégias de enfrentamento. Trata-se do Protocolo 002/2019,
da MESUS, que definiu os seguintes tipos de violência que devem
ser notificados, eletronicamente, pelos profissionais da Saúde:
Violência de Gênero; Violência Física; Violência Patrimonial; Violência
Psicológica; Violência Verbal; e Violência Sexual.
Todos os profissionais, gestores e, inclusive, os usuários podem realizar
o registro eletrônico dos episódios vivenciados no trabalho nas unidades
de saúde da PBH, de forma identificada ou anônima, podendo indicar
também os possíveis motivos que levaram ao ocorrido.
O assunto foi discutido na Mesa de Negociação do SUS-BH do dia
12 julho, quando reforçou-se a necessidade de maior divulgação
da Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0019/2020 – em anexo – que
regulamenta o Protocolo do Registro dos Episódios de Violência na
SMSA, considerando ainda a possível subnotificação existente.
O formulário está disponível no Portal da PBH, na página da SMSA,
no Menu de Gestão de Pessoas e também está disponível no “Acesso
Rápido / Manuais da Saúde” (menu “ESTRELA”) disponibilizado em
todos os computadores da Rede SUS-BH.

Confira as vagas em aberto para seleção:
• Gerente do Centro de Saúde Felicidade II (Norte) inscrições até 29 de julho;
• Referência Técnica - Psicólogo / atuação na DIEP inscrições até 29 de julho;
• Referência Técnica - Psicólogo / atuação na DIEP inscrições até 02 de agosto;
• Referência Técnica - Psicólogo / atuação GAERE Pampulha inscrições de 29 de julho a 04 de agosto.
Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail:
selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão disponíveis no portal
da Prefeitura - www.pbh.gov.br - em Saúde/Gestão de Pessoas/
Processos Seletivos e Resultados.

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

