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Secretário de Saúde
é homenageado nos
94 anos da UFMG

O trabalho de enfrentamento à Covid-19 e os resultados
positivos obtidos durante a pandemia em Belo Horizonte
foram novamente reconhecidos. Hoje, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, recebeu a Medalha de Honra da UFMG, concedida a ex-alunos que se
tenham distinguido por contribuições relevantes à sociedade em geral.
A cerimônia on-line contou com as participações da reitora, Sandra Goulart, do vice-reitor, Alessandro Fernandes Moreira, de reitores de gestões anteriores e diretores
de unidades. Os homenageados foram indicados pelas
congregações das unidades acadêmicas e pela reitora. A
entrega da Medalha de Honra foi simbólica. Em breve, os
ex-alunos receberão a Medalha, um certificado e uma roseta de lapela.
O secretário Jackson falou em nome de todos os homenageados. Ele destacou o orgulho de ser reconhecido
pela instituição. “Fiz doutorado fora, mas, como egresso da
UFMG, estou seguro de que minha formação cientifica teve
sua base sólida construída dentro de seus muros, guiado
que fui por docentes e pesquisadores de renome, conhecedores do fundamental papel do saber para uma sociedade
justa, equilibrada, decente e centrada nos avanços que levam a uma humanidade sempre melhor”, afirmou.

Belo Horizonte inicia
aplicação da dose de reforço
da vacina contra a Covid-19
em idosos de 88 a 86 anos

Conforme orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura
de Belo Horizonte inicia, nesta quinta-feira, dia 9, a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em
idosos, que será feita com o imunizante da Pfizer. Poderão
se vacinar, inicialmente, pessoas de 88 a 86 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses.
Os idosos que estão nesta faixa etária e receberam a vacina
AstraZeneca, não devem comparecer aos locais de vacinação
e aguardar o intervalo de seis meses. Por esta mesma razão,
as pessoas com 89 anos e mais não foram convocadas.
A aplicação da terceira dose nas pessoas acamadas desta faixa etária também será iniciada. É necessário que os
usuários aguardem o contato das equipes da Secretaria
Municipal de Saúde para o agendamento do horário.
Receberão a dose de reforço os idosos de 70 anos e mais,
de acordo com o Ministério da Saúde. A ampliação para
outras faixas etárias será feita respeitando o intervalo entre
as aplicações e de forma gradativa, condicionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.
Confira a programação dos próximos dias:
Dias 9 e 10, quinta e sexta-feira
• Segunda dose para gestantes e puérperas sem
comorbidades (só poderão tomar a segunda dose
nos dias 9 e 10 de setembro as gestantes e puérperas
cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até
os dias 16 e 17 de setembro).
• Dose de reforço para idosos de 88 a 86 anos que
tomaram a segunda dose há mais de seis meses.
Para que os usuários possam tomar a dose de reforço ou a
segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

Tablets aprimoram trabalho
de campo dos profissionais
de saúde da SMSA

Os ACS do Centro de Saúde Túnel de Ibirité, na Regional
Barreiro, receberam 11 tablets na última semana. A entrega nas unidades foi feita pela Assessoria de Tecnologia da
Informação em Saúde (ASTIS) e Gerência de Atenção Primária à Saúde (GEAPS), e contou com a participação das
referências técnicas regionais.
Os tablets vão auxiliar no cadastro e na atualização dos
usuários da rede SUS-BH, além de contribuir para o registro das visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde. Outro ganho com a chegada dos
equipamentos é o fim do retrabalho de digitação das
fichas após a ida dos profissionais às casas dos usuários.
“Esta tecnologia permite aos profissionais realizarem o registro da visita em tempo real, disponibilizando assim o
cadastro do usuário de forma ágil. Isso facilita a gestão do
território e garante a longitudinalidade e integralidade do
cuidado do usuário”, afirmou a referência técnica da ASTIS,
Solange Abreu.
“A vigilância em saúde engloba a observação constante de
riscos e fatores determinantes do processo saúde-doença.
Com os tablets essa ação se torna mais relevante, uma vez
que as informações necessárias são acessadas de forma
ágil”, disse a referência técnica da GEAPS, Luciana Finkler.
“O trabalho fica mais rápido. A câmera é excelente para tirar
fotos de documentos para fazer nova inclusão. Dá para atualizar o cadastro na rua”, comemorou a ACS Patrícia Willys.
A entrega dos tablets faz parte do processo de modernização da rede SUS-BH com a implantação do SIGRAH.
Além dessa unidade, outras 17 já contam com os equipamentos no trabalho de campo. A expectativa é que em
novembro deste ano os 2.544 ACS estejam equipados
com a ferramenta.

Nova sede do Centro
de Saúde Santa Maria
é entregue à população

O Centro de Saúde Santa Maria, na Regional Oeste, começou a funcionar em nova sede no dia 30 de agosto. A
unidade conta com uma estrutura ampliada, totalmente
acessível às pessoas com mobilidade reduzida, com ambientes acolhedores e humanizados para garantir atendimento a cerca de 11 mil usuários.
Toda a construção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes
e revestimentos de fácil higienização, proporcionando
para a população e trabalhadores um local com muito
mais conforto. São 17 consultórios médicos e um odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo,
coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros.
A unidade possui três equipes de Saúde da Família com
médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes comunitários de saúde; equipe multiprofissional do Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico e
assistente social, além de psicólogo, uma equipe de controle de endemias e duas equipes de saúde bucal. O local
oferece ainda atividades coletivas de Lian Gong e grupos
de atividades coletivas.
A nova sede do Centro de Saúde Santa Maria 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.

Centro de Saúde Primeiro de
Maio promove vacinação para
população em situação de rua

Cerca de 70 pessoas em situação de rua foram vacinadas
contra a Covid-19 no dia 2 de setembro. A ação, realizada
no Abrigo São Paulo, na Regional Norte, contou com a participação da equipe de enfermagem do Centro de Saúde
Primeiro de Maio, equipe volante da GAERE Norte, BH de
Mãos Dadas contra a Aids e Consultório de Rua Norte.
Para realizar a imunização, foram usados dois pontos estratégicos: uma sala do abrigo para as pessoas acolhidas
e a van do Consultório de Rua para a população que vive
nas imediações do local. Foram aplicadas doses de AstraZeneca nas pessoas que já haviam tomado a primeira
dose e estavam com o cartão, e Janssen em quem ainda
não havia tomado a vacina.
“Considerando o Plano Nacional de Imunização e os princípios do SUS, realizamos hoje mais uma etapa importante na vida destes cidadãos que se encontram em situação
de extrema vulnerabilidade social. Realizar a imunização
no abrigo e em suas imediações é promover acesso e cuidado no território do Primeiro de Maio“, afirmou o gerente
da unidade, Carlos Andrade.

Mudanças no ponto
registro de frequência

Atenção, servidores! A partir do dia 1º de outubro, para o
processamento da frequência referente ao mês de setembro, os registros do espelho de ponto serão utilizados diretamente para o pagamento do salário e na contagem de
tempo dos profissionais. Com a integração dos sistemas ArteRH e IfPonto, a Apuração Mensal de Frequência (AMP) ou
o Consolidado de Frequência não será mais utilizado.
Para esclarecer dúvidas e reforçar as regras e orientações
sobre o ponto eletrônico, a Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP) vem divulgando semanalmente informes para
evitar possíveis falhas, que terão como consequência problemas no pagamento dos servidores.
Clique AQUI e fique por dentro das mudanças!
Excetuam-se dessa regra os casos autorizados a permanecerem com o registro manual, previstos na Portaria Conjunta
SMPOG/SMSA 001/2020.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
• Gerência do Centro de Saúde Minas Caixa, até 10/9;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Norte, até 10/9;
• Referência Técnica –Terapeuta Ocupacional, até 10/9;
• Referência Técnica – Psicólogo, na Gerência da Rede de
Saúde Mental, até 13/9.
Os interessados devem enviar a documentação 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-depessoas/processos-seletivos.
A servidora Leise Maria Amaral Matias, BM 107156-2,
foi selecionada para ocupar a vaga de Gerente do Centro
de Saúde Lisandra Angélica David Justino/ Túnel Ibirité.
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