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PBH espera completar
o esquema vacinal de
225 mil jovens contra a
Covid-19 nesta semana

A Prefeitura de Belo Horizonte antecipou a aplicação da
segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos. A estimativa é que
cerca de 225 mil pessoas concluam o esquema vacinal
durante esta semana. O Plano Nacional de Imunizações
(PNI) conta, atualmente, com quatro vacinas: CoronaVac,
AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Desses imunizantes, apenas
a da Janssen obedece ao esquema de dose única.
Por esse motivo, a pessoa que se vacinou com a primeira
dose dos demais imunizantes, não deve deixar de tomar a
segunda dose após o intervalo recomendado. “Até o momento, 59,3% das pessoas tomaram a segunda dose em
Belo Horizonte. Quem não completa o esquema vacinal
fica mais vulnerável à infecção pelo Sars-CoV-2 do que
aquela que recebeu as duas doses. As vacinas estão disponíveis, os centros de saúde estão preparados para receber a população. Faça a sua parte e proteja, além de você,
quem convive com você”, frisa o secretário municipal de
Saúde, Jackson Machado Pinto.
Só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham tomado a primeira dose há pelo menos 8 semanas.
Confira o cronograma atualizado de vacinação:
Dia 3/11, quarta-feira

Segunda dose para pessoas de 25 anos. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF
e comprovante de residência em Belo Horizonte.
Dia 4/11, quinta-feira
Segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos. É necessário
levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e
comprovante de residência em Belo Horizonte.
Dia 5/11, sexta-feira
Segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos. É necessário
levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e
comprovante de residência em Belo Horizonte.
Dia 6/11, sábado
Não haverá vacinação.

Confira outras informações no PORTAL da Prefeitura.

População recebe a nova
sede do Centro de Saúde
Jardim Alvorada

Os cerca de 15 mil moradores da área de abrangência do
Centro de Saúde Jardim Alvorada já estão sendo atendidos na nova sede, localizada à rua Engenho do Sol, 580,
bairro Engenho Nogueira, região Pampulha.
Com uma estrutura totalmente ampliada e acessível às
pessoas com mobilidade reduzida, a nova sede possui
dois andares de área construída em aproximadamente
1 mil m², além de ambientes acolhedores, confortáveis e
muito mais humanizados, trazendo benefícios para a comunidade e também para os trabalhadores da unidade.
São 17 consultórios médicos e um odontológico; salas de
espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina,
higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. Toda a construção foi executada
com tecnologias sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização.
Para garantir assistência à população, a unidade conta com
cinco equipes de Saúde da Família com quatro médicos,
cinco enfermeiros, dois enfermeiros de apoio, 14 técnicos
de enfermagem, 18 agentes comunitários de saúde, seis
agentes de combate a endemias e três equipes de saúde
bucal. Há ainda a equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista,
educador físico, farmacêutico e equipe de Saúde Mental
Básica com psicólogo e psiquiatra. Oferece ainda atividades
coletivas de Lian Gong e Academia da Cidade.
A nova sede do Centro de Saúde Jardim Alvorada faz parte do pacote de obras da Prefeitura que está reconstruindo 40 centros de saúde. Também será construída uma
Central de Material Esterilizado e um laboratório central,
por meio de Parceria Público Privada (PPP).
Até o momento já foram entregues, além desta, outras
23 unidades:
Centro de Saúde Serra Verde.
Centro de Saúde Copacabana.
Regional
Venda
Nova

Centro de Saúde Santa Mônica.
Centro de Saúde Mantiqueira.
Centro de Saúde Piratininga.
Centro de Saúde Rio Branco.
Centro de Saúde Lajedo.

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis.
Centro de Saúde Etelvina Carneiro.
Centro de Saúde Vila Maria/João Vital.

Regional
Nordeste

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI.
Centro de Saúde São Paulo.

Regional
Centro de Saúde Confisco.
Pampulha
Regional
Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros.

Regional
Leste

Centro de Saúde Boa Vista.
Centro de Saúde Itaipu/Jatobá.
Centro de Saúde Carlos Renato Dias.

Regional
Barreiro

Centro de Saúde Lisandra Angélica David
Justino/Túnel de Ibirité.
Centro de Saúde Vila Pinho.
Centro de Saúde Urucuia.

Regional
Oeste

Centro de Saúde Cabana.
Centro de Saúde Santa Maria.

HMDCC lança Política de
Educação Permanente

Mais um novo passo na história das relações profissionais
e humanas do HMCDD. No dia 26 de outubro, foi lançada a Política de Educação Permanente da instituição. No
evento, colaboradores do hospital puderam conhecer um
pouco do percurso de organização que chega para apoiar,
estruturar e sistematizar a formação e o crescimento profissional de cada uma das mais de 1.700 pessoas que
compõem a equipe.
“A formação e gestão do trabalho em saúde não podem
ser consideradas questões simplesmente técnicas, já que
envolvem mudanças nas relações, nos processos, nos atos
de saúde e, principalmente, nas pessoas”, destacou a diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo.
Participaram do encontro dois parceiros importantes na implementação da Política de Educação Permanente do hospital: a Prefeitura de Belo Horizonte, representada pela assessora de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde
(SMSA-BH), Claudia Barcaro, e o Hospital Albert Einstein, representado pela diretora de Desenvolvimento, Clima, Engajamento e Educação Corporativa, Simone Azevedo.
“O Hospital Célio de Castro exerce, mais uma vez, um papel de grande importância em nosso município não só
pelo seu desempenho na assistência prestada à comunidade, mas no desenvolvimento de um trabalho de educação em saúde capaz de transformar a condução do cuidado”, afirmou Claudia Barcaro, da SMSA-BH.
A partir de agora, a equipe do HMDCC conta com duas
plataformas de Educação a Distância: a da PBH, que já vem
sendo utilizada para treinamentos de temas de segurança
do paciente, e a do Albert Einstein, que terá as trilhas de
aprendizagem, modelo que foi adotado pela instituição.

Servidores da Saúde são
enaltecidos em nova edição
do bate-papo com especialista

Para celebrar o dia dos servidores e reconhecer o papel
importante desses colaboradores nos excelentes desempenhos conquistados pela SMSA no enfrentamento à Covid-19, foi promovido um bate-papo virtual. O encontro,
que teve como tema “O protagonismo do servidor da saúde no combate à pandemia”, foi conduzido pela subsecretária de Orçamento, Gestão e Finanças, Fernanda Girão, e
pelo analista de Gestão e Assistência à Saúde da Fhemig,
Marcelo Alves Santos.
Marcelo falou sobre a sua experiência no acompanhamento que realizou na Fhemig e no Hemominas durante
a pandemia da Covid-19. De acordo com ele, foi um período em que o papel do servidor da área da saúde ganhou
maior protagonismo e, com isso, novos desafios na forma
de trabalhar e de se conectar ao ambiente de trabalho,
considerando todo o cenário de incertezas, desinformações e medo. A função dos gestores também foi intensificada, com a tarefa de acolher e se conectar aos profissionais da área, apoiando o trabalhador da ponta. “O gestor
passou a conhecer melhor suas equipes, suas dificuldades
e as dificuldades das famílias que compõem a rede nesse
momento. Habilidades ligadas ao afeto e à empatia fizeram, e ainda fazem, com que a área da saúde obtenha êxito no serviço prestado, por meio de práticas integrativas
que buscassem a inteligência emocional e priorizando a
saúde mental do servidor”, afirmou Marcelo.
A oferta excepcional de vagas foi outro grande desafio
para a rede de saúde, com o ingresso de corpo de trabalho jovem nas áreas, trazendo com eles novas experiências e ferramentas de trabalho.
A subsecretária Fernanda Girão destacou a importância
da reinvenção nesse momento. De acordo com ela, a mudança não foi só do pessoal, mas também dos processos
de compra, de gestão, tendo que ser remodelados para
atender às demandas e priorizando o bem-estar e a segurança do servidor. Para a subsecretária, falar do servidor
público da saúde é falar de autoconhecimento. “É um profissional que aprendeu a lidar com as emoções que nos
dão conforto, mas também com as que nos dão medo.
Quanto mais se desenvolve essa habilidade, mais o servidor da saúde estará emocionalmente preparado. Precisamos continuar cuidando desses profissionais para reestabelecer essa retomada social e de saúde para lidar com
novos desafios”, destacou Fernanda Girão.
O bate-papo foi elogiado pelos servidores, que agradeceram pelo reconhecimento dos esforços de todos nesse
novo cenário.

Humanização no atendimento
odontológico da rede SUS-BH

A atenção domiciliar é uma forma de cuidado à saúde que
entrega aos pacientes um conjunto amplo de cuidados.
São ofertadas ações de promoção à saúde e prevenção de
agravos, realizando tratamentos e a reabilitação em casa,
com a garantia da continuidade dos atendimentos a pacientes debilitados por condições crônicas de saúde.
A equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde Pompéia
(foto), na Regional Leste, realizou o atendimento domiciliar de uma paciente acamada, com necessidade de exodontia e reabilitação protética. O atendimento humanizado, envolvendo a família e aumentando o vínculo com os
profissionais, devolveu à usuária, além de sua autoestima,
a funcionalidade oral.
Outra iniciativa que demonstra a importância do acolhimento e da empatia, foi realizada pela equipe de Saúde
Bucal do Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo, na Regional Nordeste. Os profissionais atenderam um usuário
com trajetória de rua para tratamento odontológico. Foram realizadas múltiplas exodontias, além da confecção
de prótese total removível superior e inferior. “A reabilitação oral consiste em um conjunto de técnicas e tratamentos que têm por finalidade restabelecer a estética e o aspecto funcional do sorriso, garantindo mais qualidade de
vida para o paciente”, afirmou a coordenadora da Saúde
Bucal, Camila Mundim.

Por uma alimentação
mais saudável

O Centro de Saúde Mantiqueira, na Regional Venda Nova,
promoveu uma ação para comemorar o Dia Mundial da
Alimentação. Com o objetivo de incentivar o maior consumo de hortaliças, verduras, frutas e legumes entre os
usuários, a equipe do NASF-AB apresentou, na sala de espera da unidade, uma forma simples de cultivar em casa
uma horta vertical utilizando garrafas pet, ou a horta tradicional para quem tem mais espaço.
Durante a ação, realizada no dia 15 de outubro, a equipe
do NASF-AB, em parceria com a gerência, distribuiu aos
usuários mudas de alface crespa, alface roxa, mostarda,
cebolinha, cenoura e rúcula. Houve também conscientização sobre a importância de alimentos saudáveis na dieta
diária. O consumo de hortaliças reduz o risco de diversas
doenças crônicas, inclusive o câncer de mama.
“Os funcionários do centro de saúde também foram
contemplados com as mudas para que todos, inclusive os profissionais de saúde, possam ser incentivados a
consumir alimentos cultivados em casa. Como elas não
recebem produtos químicos, as hortaliças podem ser
aproveitadas em todo seu potencial nutritivo”, afirmou a
nutricionista, Marcella Romanelli.
Também participaram da ação a terapeuta ocupacional,
Agueda de Souza, e a farmacêutica, Gisele Arruda.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 4/11

Até 5/11

Referência Técnica – Assistente Social, na
GAERE Barreiro
Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE
Barreiro
Referência Técnica – Enfermeiro, na GERAM
Referência Técnica – Enfermeiro, na GEICS

Até 8/11

Referência Técnica – Psicólogo, no Centro de
Saúde Jardim Felicidade

Até 9/11

Gerente do Centro de Saúde Carlos Renato Dias

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-depessoas/processos-seletivos.
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
A servidora Taiana Miqueri de Carvalho, BM 84801-1,
foi selecionada para ocupar a gerência do Centro de Especialidades Médicas, DRES Pampulha.
A servidora Adriana Cristina Camargos de Rezende,
BM 106937-1, foi selecionada para assumir a função de
Gerente Adjunto da UPA Leste, DRES Leste.

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

