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Idosos recebem a dose de
reforço contra a Covid em BH

A Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a orientação
do Ministério da Saúde, iniciou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos de 70 anos e
mais. Até o momento, já foram convocados idosos de 86 a
88 anos e de 79 a 81 anos. Podem receber a dose de reforço os idosos cuja segunda dose tenha completado 6 meses, ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.
Caso se enquadre nesses critérios, o idoso pode procurar
as unidades disponibilizadas no portal da Prefeitura.
Prioritariamente, idosos de 89 anos ou mais, e os de 82 a
85 anos, receberam AstraZeneca. Os vacinados com este
imunizante ainda não estão no prazo para receberem a
dose de reforço. Mas, caso algum idoso, pertencente a estas faixas etárias já esteja com a segunda dose no prazo
autorizado para receber o reforço, ele também será vacinado. Os endereços e horários de vacinação estão disponíveis no portal da Prefeitura:
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. Pessoas acamadas devem aguardar o contato das
equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.

Segunda dose
Amanhã, 16 de setembro, será aplicada a segunda dose
para pessoas de 55 anos. Só poderão completar o esquema
vacinal neste dia as pessoas de 55 anos cuja data do cartão
de vacina esteja marcada para até o dia 23 de setembro.

SMSA oferta agendamento
on-line para cirurgia de
castração animal

Belo Horizonte inovou a forma de agendamento de cirurgias de castração de cães e gatos. A marcação pode ser feita
pelo Portal de Serviços da Prefeitura (servicos.pbh.gov.br),
acessível pelo computador, tablet ou smartphone. O serviço
dá mais agilidade às marcações e mais eficiência, facilitando o acesso dos cidadãos. A esterilização animal é oferecida
gratuitamente para os residentes do município.
Para agendar a cirurgia é necessário que o cidadão possua
um e-mail válido, pois todas as informações sobre o procedimento (dia, horário, local e orientações para a castração) são enviadas para o endereço eletrônico.
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 e 8 anos. No caso de filhotes de gatos, estes devem
pesar mais de 1,5 Kg. 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.
Belo Horizonte conta com cinco locais para esterilização
cirúrgica de animais nas regionais Barreiro, Norte, Oeste,
Noroeste e Leste.

HOB se prepara para nova fase
de implantação do SIGRAH

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens deu início a
mais uma etapa de implantação do Sistema de Gestão Integrada de Regulação Ambulatorial e Hospitalar (SIGRAH)
adquirido SMSA, avançando na informatização do registro
de atendimento ao usuário do SUS.
A implantação dos módulos Rouparia, Blocos Cirúrgicos,
CCIH, Ambulatório, SAE e novas funcionalidades no PEP
está prevista para outubro de 2021. Para preparar as equipes, estão sendo realizados treinamentos para todos os
usuários que vão utilizar o sistema no Complexo HOB. As
capacitações serão realizadas até o dia 15 de outubro.
Atualmente o sistema já é utilizado nas portas de urgência e internação. Com essa nova etapa de implantação,
todas as prescrições e evoluções médicas no Complexo
HOB serão registradas com o uso do sistema SIGRAH, possibilitando fácil acesso, com segurança, às informações
necessárias às atividades dos setores, conforme atividades
executadas pelos profissionais de saúde. Para os pacientes, os ganhos são também de segurança e agilidade, já
que todo o seu atendimento poderá ser acessado pelos
profissionais de diferentes clínicas, dando seguimento ao
tratamento com conhecimento dos históricos anteriores.

Suicídio: precisamos
falar sobre isso

Setembro
Amarelo

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO.
Valorize a sua vida.

O Setembro Amarelo marca o mês dedicado à prevenção
ao suicídio. Este ano, o tema da campanha é “Agir salva vidas”. A ação foi iniciada no Brasil em 2014 e tem o objetivo
de reduzir os índices de suicídio.
De acordo com a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa
morre por suicídio no mundo. No Brasil, os casos passam
de 13 mil por ano, podendo ser bem maiores em decorrência das subnotificações.
O Centro de Saúde São José Operário, na Regional Leste,
está todo enfeitado com a cor do mês. Além da decoração,
a sala de espera se tornou um espaço de conscientização e
orientação para usuários e trabalhadores. “Enquanto equipe
de saúde precisamos estimular o autocuidado e a promoção de uma escuta qualificada no dia-a-dia das pessoas.
Isso é ainda mais necessário neste momento de pandemia,
quando o adoecimento tem insistido em ficar”, afirmou a
gerente da unidade, Mirian de Souza.

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 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:
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Norte
até 17/9;
• Referência Técnica – Veterinário, na GERVIS Pampulha,
até 17/9;
• Referência Técnica – Farmacêutico, na GAFIE,
até 17/9;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GEICS,
até 17/9;
• Referência Técnica – Médico Ginecologista, na GEICS,
até 20/9;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Norte,
até 21/9;
• Gerente do Centro de Saúde Alto Vera Cruz,
até 21/9;
• Referência Técnica – TSS, na GAERE Leste,
até 22/9;
• Gerente do Centro de Saúde Minas Caixa,
até 23/9.
Os interessados devem enviar a documentação necessária
por e-mail para: 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.
A servidora Adriana Rosa Ferreira, BM 110926-8, foi
aprovada no processo seletivo interno, Edital 139-2021 TSS 20H - GECAV.
A servidora Janete Ferreira, BM 105222-3, foi aprovada
no processo seletivo interno, Edital 144-2021 - Enfermeiro
20H – GECAV.
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