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Última faixa etária elegível
para receber a segunda dose
da vacina contra a Covid-19 foi
convocada hoje, 1° de dezembro

Nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, a Prefeitura de
Belo Horizonte convocou adolescentes de 12 anos para
receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Esta
é a última faixa etária elegível a ser chamada para completar o esquema vacinal.
“A segunda dose é muito importante para conseguirmos
manter a transmissão da doença em queda, principalmente com a circulação de uma nova variante no país.
Vamos manter os postos abertos para quem ainda não se
vacinou, se imunizar o quanto antes”, afirma o secretário
municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.
Os endereços e horários de funcionamento dos pontos
de vacinação podem ser verificados no portal (prefeitura.
pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19)
da Prefeitura. Aqueles que por alguma razão ainda não
receberam a primeira dose, segunda dose, reforço ou
adicional podem comparecer a um dos locais.

Secretário de Saúde se reúne
com gestores regionais

Diálogo e construção conjunta. Pautada nesses dois princípios, a atual gestão busca se aproximar das regionais por
meio de reuniões periódicas com os gestores das unidades de saúde. Nos meses de novembro e dezembro, o secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, e a subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, têm se reunido
com os diretores e gerentes de cada uma das nove regionais de saúde para prosseguir com o planejamento estratégico da SMSA.
Na sexta-feira, dia 26 de novembro, o encontro foi com a
regional Centro-Sul. Estiveram presentes cerca de 30 trabalhadores. O secretário iniciou a reunião agradecendo
mais uma vez o empenho das equipes no enfrentamento
da pandemia. “Transmitam aos trabalhadores de cada unidade o nosso reconhecimento pelo trabalho dos profissionais de saúde. A robustez do nosso sistema público de
saúde foi o fator preponderante para alcançarmos o resultado do estudo do Imperial College”, afirmou. A pesquisa
colocou Belo Horizonte como exemplo no combate à Covid-19 no Brasil. Segundo ela, o país teria cerca de 300 mil
mortes a menos se seguisse as diretrizes adotadas pela
capital para enfrentar a doença.
Dr. Jackson Machado também falou sobre os desafios do
próximo ano. Com a pandemia, as regionais começam a
sentir a pressão pelas demandas represadas. De acordo
com ele, já está programada retomada de todos os procedimentos eletivos com o objetivo de diminuir a fila de espera.
A subsecretária Taciana destacou o significativo aumento de
pacientes com doenças crônicas agudizadas na rede de saúde. “Precisamos organizar os processos de trabalho, alinhar
com as equipes e utilizar as ferramentas de gestão com foco
no cuidado do território. Vamos acolher as pessoas e manter
qualidade da assistência reconhecida no SUS-BH”, afirmou
Taciana Malheiros.
Além da Centro-Sul, os encontros já foram realizados nas
Regionais Barreiro, Venda Nova, Nordeste e Leste. Em dezembro será a vez da Norte, Pampulha, Noroeste e Oeste
receberem a visita. “Hoje, na gerência do Centro de Saúde
Carlos Chagas, vejo muitos desafios, mas fico feliz com a
parceria e construção colegiada da gestão do nível central
com a ponta. Isso nos motiva e nos anima por saber que
estamos juntos frente às novas demandas”, afirmou a gerente da unidade, Daniela Martins.

SMSA promove o
I Encontro dos Saberes

ENCONTRODE

SABERES

PROTOCOLOS COLABORATIVOS

Viabilizar o compartilhamento, o diálogo e a troca de conhecimentos e práticas sobre temas importantes do SUS-BH. Com este objetivo, foi realizado no dia 24 de novembro
o I Encontro de Saberes – Protocolos Colaborativos. O evento virtual foi prestigiado por mais de 200 profissionais de diferentes pontos da rede e teve como público-alvo médicos,
enfermeiros e farmacêuticos das redes da Atenção Primária,
Especializada, Urgência e Hospitalar, SAMU e GAERE. Os Protocolos Colaborativos são diretrizes clínicas baseadas em
evidências científicas desenvolvidas por meio de parcerias e
com a coordenação da SMSA. Essa experiência pioneira no
Brasil tem sido reconhecida e utilizada por instituições de
ensino e até mesmo pela Rede Suplementar.
A subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros,
falou sobre a importância desse primeiro encontro que
abordou um tema oportuno para o planejamento da rede
“Manejo da Dengue: suspeita clínica, diagnóstico e tratamento”. “Este é um momento para fomentar os espaços de
alinhamento e qualificação contínua dos profissionais da
rede. A partir dele, a gente espera aprimorar a nossa assistência e sermos ainda mais reconhecidos pela credibilidade e excelência dos nossos profissionais, dando mais visibilidade às produções técnicas”, ressaltou a subsecretária.
O subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta falou sobre o trabalho intersetorial desenvolvido na capital no combate às arboviroses urbanas e alertou para o risco de uma nova epidemia diante dos dados
do último Levantamento Rápido de Índices para Aedes
aegypti (LIRAa), que apontou que a cada 100 imóveis de
Belo Horizonte, em quase dois foram encontrados focos.
De acordo com a padronização do Ministério da Saúde, o
índice de infestação larvária recomendado para minimizar
o risco de epidemia é de até 1%. “A cada três anos temos
epidemias importantes de dengue. Estamos vivendo um
cenário de sobrecarga de todo o sistema de saúde de BH.
A pior coisa que pode acontecer agora é a sobreposição
de mais uma epidemia”, alertou o subsecretário Fabiano.
O encontro contou ainda com as participações do diretor
de Zoonoses, Eduardo Gusmão, que falou sobre o trabalho de monitoramento, vigilância e combate à dengue
desenvolvido pela SMSA, do médico infectologista, Alexandre Moura, que abordou os aspectos clínicos da doença e as formas de tratamento para cada caso, e do médico
infectologista, Alexandre Braga, que falou sobre as particularidades da dengue em crianças.
O I Encontro de Saberes foi encerrado com um debate entre os participantes e com esclarecimento de dúvidas.

Ação itinerante lembra
o combate à Aids

A SMSA, por meio da Coordenação de Saúde Sexual e
Atenção às ISTs, Aids e Hepatites Virais, preparou uma
ampla programação para lembrar o Dia Mundial de Luta
Contra a Aids – 1º de dezembro – com foco na prevenção e tratamento do HIV. Foram realizadas ações orientativas de prevenção pelo Programa BH de Mãos Dadas
Contra à Aids e pelo grupo de mobilização, Mobiliza
SUS, em pontos estratégicos da cidade. Um carro de
som com faixas e banners percorreu locais de grande
circulação de pessoas, como Praça Floriano Peixoto, Praça 7, Praça Raul Soares, Viaduto Helena Greco, Praça da
Estação e Rua Guaicurus. Nesses pontos haverá entrega
de material informativo sobre as Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) e HIV/Aids.
Também foram realizadas ações regionalizadas sobre
prevenção de ISTs e redução de danos com atenção
voltada para populações mais vulneráveis, como profissionais do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua. Hoje, dia 1º, o prédio sede da
Prefeitura será iluminado na cor vermelha para lembrar o
combate à doença.

População recebe nova sede
do Centro de Saúde MG20

Localizado na Regional Norte da cidade, na rua Padre Argemiro Moreira, 11.900, bairro Maria Teresa, o novo Centro
de Saúde MG20 começou a funcionar hoje, dia 1º de dezembro. 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.
Cerca de 10 mil usuários dos bairros Monte Azul, Maria Teresa, Ribeiro de Abreu, Granja Werneck e Novo Lajedo vão
usufruir de uma estrutura ampliada, composta por dois
pavimentos, totalmente acessível às pessoas com mobilidade reduzida, com ambientes acolhedores e humanizados. 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 de apoio composta por clínica
médica, ginecologista e equipe de Saúde Mental; duas
equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com
psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo e educador físico. Oferece ainda atividades
coletivas como grupos de idosos, grupo de convivência e
controle de Diabetes.
A nova sede do Centro de Saúde MG20 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
Centro de Saúde Aarão Reis

Regional
Norte

Centro de Saúde Etelvina Carneiro
Centro de Saúde Zilah Spósito
Centro de Saúde MG20
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

Por dentro da LGPD

Lei de Acesso à informação
(LAI) e Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD)

A LAI regulamenta o direito fundamental do cidadão ao
acesso à informação. E a LGPD dispõe sobre o tratamento
dos dados pessoais, garantindo a proteção dos direitos
fundamentais de liberdade e privacidade do indivíduo.
Não existe conflito entre a LGPD e a LAI, sendo legislações harmônicas e interativas, que garantem os direitos
fundamentais do indivíduo. As leis se complementam e
se reforçam.
A proteção da privacidade não rivaliza com o direito à informação, buscando-se, sempre, conciliar o dever de transparência ao que deve ser público e o cuidado ao que é da
esfera íntima e pessoal do indivíduo.
Ocorrem dúvidas, em especial, no que é considerado dado
pessoal cujo acesso é público. Dados pessoais podem e devem ser divulgados quando presente o interesse público e
coletivo acerca daquela informação.
A LGPD não pode ser utilizada para limitar avanços que
criaram mecanismos que visam melhorar a transparência
na seara pública. O intuito da lei é a proteção dos dados
pessoais e não a proibição de sua utilização, que deve
respeitar a finalidade e o interesse público quando de
sua disponibilização.
Para mais informações, acesse AQUI :

Centro de Saúde Campo
Alegre na promoção da
saúde do homem

A equipe do Centro de Saúde Campo Alegre, na Regional Norte, realizou uma ação diferente para sensibilizar
os homens. Nos dias 24 e 25 de novembro, os profissionais de saúde foram para o canteiro de obra em frente à
unidade para tratar de assuntos relacionados ao cuidado
integral. Foram repassadas, a cerca de 100 trabalhadores,
orientações sobre o calendário de vacinação do adulto e
prevenção contra a Covid-19, com manutenção do uso de
máscaras, lavagem adequada das mãos e distanciamento
social, inclusive no ambiente de trabalho. As informações
foram dadas pela enfermeira Marina Cruz Botelho, que falou também sobre o funcionamento do Centro de Saúde
Campo Alegre e dos serviços ofertados pela unidade.
No segundo dia foi realizada ação educativa expositiva
com apresentação em linguagem acessível sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e prevenção de
câncer de próstata. De maneira descontraída a enfermeira abordou a importância desta população se desvencilhar dos preconceitos e cuidar efetivamente de sua saúde. Após a apresentação, foram ofertados aos operários
testagem rápida para hepatites B e C, HIV e Sífilis. Foram
realizados 150 testes. Os resultados foram informados de
maneira privativa e individual pela médica generalista da
unidade Fernanda Alves. Os exames alterados foram referenciados para suas unidades de abrangência para cuidado devido. A ação contou com importante distribuição de
preservativos e um lacinho azul para reforçar a importância do cuidado da saúde do homem.
Aproveitando o grande número de trabalhadores, a equipe de Zoonoses orientou para a prevenção de arboviroses,
com importante atenção na prevenção de focos do vetor
da Dengue, Zika e Chikungunya, Leishmaniose, além dos
cuidados a serem tomados com escorpiões e roedores.
“A ação foi oportuna, pois o público masculino e mais jovem, historicamente, acessa menos nossos serviços de
saúde. Foi um momento em que aproveitamos que os trabalhadores estavam reunidos para tratar de temas variados relacionados ao autocuidado”, ressaltou o gerente da
unidade, William Macedo.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 2/12
Até 7/12

Referência Técnica – Enfermeiro, na GEURE.
Gerente Adjunto da GAERE Noroeste.
Gerente do Centro de Saúde Marco Antônio
de Menezes.

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.
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
O servidor André Oliveira de Andrade, BM 75135-2, foi
aprovado para assumir a função de Supervisor Hospitalar
da GECAV.
O servidor Frederico Augusto Campos de Sousa,
BM 82593-3, foi selecionado para assumir a gerência do
Centro de Saúde São Geraldo.
O servidor Willian Soares Sahsai, BM 104309-7, foi
selecionado para ocupar a vaga de Gerente Adjunto na
UPA Barreiro.

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

