Acontece
Saúde

Edição 168
10 de novembro de 2021

Idosos de 85 a 82 anos são
convocados para a dose de
reforço da vacina contra a
Covid-19

A partir da próxima semana será iniciada a aplicação da
dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos de
85 a 82 anos. Estão elegíveis para se vacinar, aqueles em
que a segunda dose tenha sido há pelo menos 6 meses
ou esteja faltando 15 dias para completar este prazo.
Além deles, os trabalhadores da saúde de 18 anos ou
mais serão novamente convocados para a dose de reforço, considerando que novos profissionais podem ter sido
contratados para a área e, em muitos casos, ainda não
completaram o prazo mínimo entre as aplicações. Para
este público também é necessário ter pelo menos 6 meses da segunda dose ou faltar até 15 dias para completar
este prazo.
Haverá ainda ações de repescagem para alguns públicos
vacinados com a Pfizer. Confira o cronograma para os próximos dias:
Dia 10/11, quarta-feira

Dose de reforço para pessoas de 66 anos.
Dia 11/11, quinta-feira
Dose de reforço para pessoas de 65 anos.
Dia 12/11, sexta-feira
Dose de reforço para pessoas de 64 anos.
Dia 15/11, segunda-feira
Não haverá vacinação.
Dia 16/11, terça-feira
Dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos.
Dia 17/11, quarta-feira
Dose de reforço para pessoas de 85 e 84 anos.
Dia 18/11, quinta-feira
Dose de reforço para pessoas de 83 e 82 anos.
Dia 19/11, sexta-feira
• Repescagem de dose de reforço para idosos;
• repescagem de dose adicional para pessoas com alto
grau de imunossupressão;
• repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 25,
24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer.

Mais informações no portal da Prefeitura.

Centro de Saúde Carlos
Prates em nova sede

O novo Centro de Saúde Carlos Prates, localizado na rua
Riachuelo, 35, bairro Carlos Prates, na Regional Noroeste,
começou a funcionar nesta terça-feira, dia 9. Construída
com tecnologias sustentáveis, acessos independentes,
integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização, a unidade vai proporcionar mais conforto para
a população atendida e trabalhadores. A unidade é a 24ª
nova sede de centro de saúde entregue pela PBH.
A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas
com mobilidade reduzida, possui ambientes acolhedores
e humanizados para garantir atendimento integral aos
cerca de 24 mil usuários dos bairros Carlos Prates, Padre
Eustáquio e Caiçara. 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 cinco equipes de Saúde da Família com
médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes comunitários de saúde; equipe de apoio composta por dois clínicos, pediatra, ginecologista, cirurgião-dentista e psicólogo; três equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo.
A nova sede do Centro de Saúde Carlos Prates 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.
Novas sedes entregues:
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 Centro de Saúde Jardim Alvorada
Regional
Noroeste
Regional
Leste

Centro de Saúde Coqueiros
Centro de Saúde Carlos Prates
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

Novembro Azul pela saúde
integral dos homens

Novembro é o mês de conscientização sobre os cuidados
integrais com a saúde do homem, com foco no câncer
de próstata. A SMSA, por meio do Mobiliza SUS, preparou
ações de conscientização e promoção da saúde. Na última segunda-feira, dia 8 de novembro, os integrantes passaram pelos andares do Nível Central alertando sobre a
importância do diagnóstico precoce para o tratamento e
cura do câncer de próstata.
As ações serão realizadas em todas as regionais e vão
abordar também problemas relacionados ao tabagismo.
Todos os anos nesse período, 21 países, incluindo o Brasil,
preparam campanhas sobre prevenção e diagnóstico sobre o câncer de próstata, além de levar informações sobre
os cuidados com a saúde masculina de forma geral.

Câncer de Próstata
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o
diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos, com fatores de risco, ou 50 anos
sem estes fatores, devem procurar um centro de saúde
para conversar sobre o exame de toque retal, que permite
ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame
de sangue PSA.

Regional Barreiro debate
os desafios da retomada
do cuidado no território

Com o objetivo de fomentar um espaço de discussão no
âmbito da Atenção Primária em Saúde e evidenciar a temática vulnerabilidade e território na reorganização da
assistência e planejamento das ações de cuidado, a Diretoria Regional de Saúde Barreiro promoveu uma roda de
conversa virtual. Com o tema: “Atenção Primária: Desafios
para Qualificação do Cuidado - Território e Vulnerabilidade”, o encontro reuniu o pesquisador e consultor do CONASS Eugênio Vilaça, a subsecretária de Atenção à Saúde,
Taciana Malheiros, a diretora de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, a diretora da Regional, Silvana Leite, e os
gerentes e profissionais dos centros de saúde do Barreiro.
A pandemia trouxe vários desafios para os serviços de
saúde. Houve uma sobrecarga em todos os níveis de atenção pelo grande contingente de pessoas infectadas e pelo
impacto no cuidado longitudinal de pessoas com condições crônicas, incluindo a síndrome pós-Covid.
Nesse contexto, a vulnerabilidade e o território são vistos
como prioridade, quando são considerados os determinantes sociais e seus impactos na oferta de serviços e na demanda da população. De acordo com a diretora Silvana Leite, é preciso fomentar os espaços de discussão, no âmbito
da Atenção Primária e nos demais serviços da rede, visando
compreender suas distintas vertentes, elencando estratégias direcionadas aos indivíduos e famílias mais vulneráveis.
“Acredito que essa roda de conversa foi um momento de
reflexão e construção de propostas nas unidades e no âmbito da DRES Barreiro, visando a qualificação do cuidado,
numa perspectiva de rede de atenção multidisciplinar.
Significou mais um passo para fazer frente ao desafio de
ampliar o acesso aos usuários com condições crônicas”,
afirmou Silvana.

Oficina de plantio de
microverdes com
degustação às cegas

A nutricionista do NASF-AB do Centro de Saúde Jardim
Leblon, na Regional Venda Nova, teve uma ideia
inusitada para incentivar a alimentação saudável entre
os trabalhadores da unidade. A profissional Cleo Souza
promoveu uma oficina em que os colegas de trabalho
foram convidados a experimentar preparações culinárias
saudáveis e a descobrir novos sabores. A proposta foi
aguçar o paladar e a receptividade para o consumo de
vegetais variados, de forma lúdica e descontraída.
Cleo também abordou as técnicas para o plantio
das microverdes. São mini-hortaliças que podem ser
cultivadas em pequenos espaços e com materiais
reaproveitáveis, como embalagens de bolo, bandejas de
isopor ou caixinhas de plástico para frutas. O interessante
é que para plantar microverdes, não é necessária uma
horta e nem a luz do sol. As mini-hortaliças são uma
tendência mundial de plantio em cidades, na chamada
agricultura de pequena escala, pois exigem pouco espaço
e podem ser cultivadas dentro de casa ou apartamento,
numa bancada de cozinha, por exemplo.
“O objetivo da oficina foi mostrar um pouco desse
universo de possibilidades que é o cultivo de microverdes
dentro de casa e também degustar receitas culinárias à
base de verduras e legumes, saindo um pouco da caixinha
de comer preparações à base de carnes. Acredito que
plantar o próprio alimento, e também cozinhar, é uma
alternativa viável na promoção da saúde e do bem-estar.
Traz reflexos positivos e transforma o modo com que nos
relacionamos com as pessoas, com o alimento e o meio
ambiente com mais consciência e responsabilidade. É um
ato de amor”, afirmou a nutricionista.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 17/11

Referência Técnica – Psicólogo, na GEICS.
Gerente do Centro de Saúde São Geraldo.

Até 19/11

Gerente Adjunto da UPA Barreiro.

De 12/11
a 19/11

Referência Técnica - Psicóloga, no Centro de
Saúde São Miguel Arcanjo.

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.
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
A servidora Aparecida de Fátima de Carvalho,
BM 98343-1, foi selecionada para ocupar a gerência
do Centro de Saúde Granja de Freitas.

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

