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Idosos de 62 e 61 anos são
convocados para reforço da
vacina contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em andamento em Belo Horizonte. Nesta semana estão sendo
vacinados com o reforço os idosos de 62 e 61 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 5 meses. Os trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais também foram novamente chamados 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 5 meses da segunda dose.
Na segunda-feira, dia 6 de dezembro, foi feita uma ação
de repescagem para que os adolescentes de 17 a 12 anos
que ainda não concluíram o esquema vacinal, pudessem
receber a segunda dose. No momento da vacinação, os
adolescentes de 15 a 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, mas para garantir que
o público complete o esquema vacinal, a Prefeitura de Belo
Horizonte disponibilizou, no portal, uma autorização. Com
o documento devidamente preenchido os jovens dessas
faixas etárias podem se vacinar sem a presença de um
acompanhante.
Para ampliar o acesso da população aos pontos de vacinação, desde segunda-feira, dia 6 de dezembro, a aplicação
das doses tem sido feita em quatro shoppings da capital,
das 13h às 19h30, e os públicos elegíveis para se imunizar
nestes locais são exclusivamente os convocados para o dia
em questão. Os endereços podem ser verificados no portal
da Prefeitura.
Confira o cronograma de vacinação atualizado:
Dia 7/12, terça-feira
Dose de reforço para trabalhadores da saúde
a partir de 18 anos
Dia 8/12, quarta-feira
Não haverá vacinação
Dia 9/12, quinta-feira
Dose de reforço para idosos de 62 anos
Dia 10/12, sexta-feira
Dose de reforço para idosos de 61 anos

SMSA entrega nova sede
de centro de saúde na
região Noroeste

A nova sede do Centro de Saúde João Pinheiro, localizada
na rua Barão de Aiuruoca, 621, João Pinheiro, começou a
funcionar nesta segunda-feira, dia 6. A unidade garante
atendimento integral a cerca de 13,5 mil moradores dos
bairros João Pinheiro, Vila Oeste e Alto dos Pinheiros, que
agora passam a contar com uma estrutura totalmente
ampliada e acessível às pessoas com mobilidade reduzida, além de ambientes acolhedores, confortáveis e muito
mais humanizados.
São 18 consultórios, sendo 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. A nova sede possui dois andares de área construída
em aproximadamente 1mil m², espaço que garante muito
mais conforto para os usuários e também para os trabalhadores da unidade.
O Centro de Saúde João Pinheiro mantém três equipes de
Saúde da Família e duas de Saúde Bucal; equipe de apoio,
composta por clínico geral, ginecologista, pediatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, Agentes de Combate a
Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, além de pessoal administrativo e estagiários. Também integra o trabalho uma equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), formada por
psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e educador físico.
A nova sede do Centro de Saúde João Pinheiro 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).
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
Centro de Saúde Coqueiros
Regional
Noroeste

Centro de Saúde Carlos Prates
Centro de Saúde João Pinheiro

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

Trabalho desenvolvido
pelo Cerest é elogiado pelo
Ministério da Saúde

O Cerest municipal recebeu a visita da coordenadora-geral
de Saúde do Trabalhador (CGSAT), do Ministério da Saúde,
Flávia Nogueira. Ela esteve no local para conhecer a infraestrutura e a atuação das unidades de Atenção à Saúde do
Trabalhador de Belo Horizonte.
A visita contou também com a participação de membros da Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas e
Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, da SES/
MG, Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, também da SES/MG, e da Coordenação Municipal de Saúde do
Trabalhador. O encontro ainda foi acompanhado pela equipe do Cerest Barreiro, por meio virtual.
Foram apresentadas a estrutura física e a composição da
equipe multidisciplinar dos Cerests Centro-Sul e Barreiro.
Além disso, os visitantes conheceram pontos como atendimento assistencial, vistoria por denúncias de riscos à saúde
do trabalhador, notificações no SINAN, investigações de
acidentes de trabalho graves, investigações de óbitos por
doenças e agravos relacionados ao trabalho, desenvolvimento de atividades de educação permanente, matriciamento e articulação com a Atenção Primária e referências
técnicas dos municípios da área de abrangência.
Durante o encontro foram discutidos vários temas e questionamentos de relevância que apontam para os principais
desafios enfrentados pelos serviços no cumprimento das
demandas da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador/
RENAST e da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora no contexto atual.
A coordenadora-geral Flávia Nogueira elogiou o trabalho
desenvolvido por Belo Horizonte e discutiu os indicadores
de 2021 do Programa Nacional Qualifica Cerest.
AQUI

Por dentro da LGPD

Tratamento de dados no contexto
da LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade das pessoas. Esta proteção envolve normas
que devem ser seguidas no tratamento de dados pessoais
e sensíveis.
Tratamento de dados é qualquer operação efetuada sobre
dados pessoais por meios manuais ou automatizados, e envolve a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração das informações.
A SMSA realiza o tratamento dos dados pessoais e sensíveis
dos usuários do sistema de saúde, tanto na esfera pública
quanto no âmbito complementar pela iniciativa privada.
Portanto, é muito importante que os trabalhadores e usuários do SUS-BH conheçam as finalidades, procedimentos
e hipóteses de tratamento dos dados. Para maior detalhamento e esclarecimentos sobre tratamento de dados e a
LGPD, acesse a Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0272/2021. Confira
o documento em anexo.

Equipes de NASF-AB e
Academias da Cidade recebem
capacitação para manejo
pós-Covid

Somando aos esforços da SMSA em instrumentalizar os
profissionais da rede SUS-BH para o manejo dos casos pós-Covid, a Coordenação do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Academias da Cidade,
da Gerência de Atenção Primária à Saúde junto à Assessoria
de Educação em Saúde (ASEDS), realizou a capacitação de
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e
profissionais de Educação Física, entre os meses de outubro
e novembro. Foram ofertadas quatro capacitações envolvendo mais de 350 profissionais, residentes e estagiários.
Independente de formas leves ou graves na fase aguda da
doença, muitos usuários mantêm sintomas ou passam a
manifestar novos quadros. Para organizar e orientar a rede
SUS-BH para o manejo destes casos, diversas gerências da
SMSA elaboraram o Guia de Manejo Pós-Covid-19, base das
capacitações que foram ofertadas. O documento está disponível em anexo.
“É essencial que a Atenção Primária identifique, acolha,
realize os devidos atendimentos e, quando necessário, referencie o usuário a outros pontos da rede, no momento
oportuno. Dado ao caráter multissistêmico da Covid, é
extremamente necessária a abordagem multiprofissional
destes usuários. É a soma de diversos conhecimentos e
abordagens que alcança o cuidado integral, a recuperação
clínica-funcional e a melhora da qualidade de vida. Essa importância está fortalecida no Guia de Manejo Pós-Covid-19
de nossa secretaria”, disse a coordenadora do NASF-AB,
Anelise Prates.
O SUS-BH conta com 83 equipes do NASF-AB e 79
Academias da Cidade distribuídas nas nove regionais.

Live discute o acolhimento
das Pessoas que Vivem com
HIV em BH

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1º/12, é
emblemático por ser também uma oportunidade de apoiar
pessoas envolvidas nesse propósito e incentivar a compreensão do vírus pela sociedade.
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) UAI, juntamente com a Unidade Dispensadora de Medicamentos
(UDM) Carijós e a Unidade de Referência Secundária (URS)
Centro-Sul, realizou uma live com diversos profissionais que
atuam nestes serviços e que estão envolvidos no atendimento das Pessoas que Vivem com o HIV.
Cerca de 30 trabalhadores da rede SUS-BH participaram do
encontro virtual. Foram apresentados temas como o aconselhamento pós-testagem rápida em casos positivos para
o HIV, o acolhimento à pessoa com diagnóstico recente, a
importância da adesão ao tratamento e a importância da
abordagem multiprofissional na continuidade do cuidado
das Pessoas que Vivem com HIV.
Além disso, as unidades foram decoradas com laços vermelhos em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.
Foram distribuídos materiais informativos relacionados às
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Redução de
Danos e Testagem Rápida.

Diretora executiva do HMDCC é
homenageada com medalha da
Ordem do Mérito Legislativo

A diretora executiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio
de Castro (HMDCC) foi uma das homenageadas pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) como
um dos nomes de destaque no combate à pandemia de
Covid-19.
Maria do Carmo recebeu a medalha da Ordem de Mérito
Legislativo em uma cerimônia que ocorreu no Grande
Teatro do Palácio das Artes e reuniu autoridades, personalidades e lideranças de Minas.
“Esta medalha é dedicada à minha mãe, que morreu de
Covid-19 em março deste ano, e para toda a equipe do
HMDCC que construiu esse reconhecimento por parte da
ALMG do papel do nosso hospital no atendimento a pacientes com a doença”, declarou, emocionada, a diretora
executiva do HMDCC.
O tema da edição deste ano para o recebimento da condecoração foi “Mineiras e mineiros na recuperação econômica
e social do Estado no pós-pandemia, destacando a atuação
das instituições unidas à sociedade, em prol da vida”.
A oradora oficial do evento deste ano foi a reitora da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra
Goulart. “Esta homenagem destaca personalidades que
se caracterizam pela paixão com o que fazem”, afirmou na
abertura do discurso.
Para a reitora da UFMG, a pandemia de Covid-19 evidenciou o trabalho cooperativo e colaborativo entre pessoas,
instituições, governos e países. “É importante que a gente
aprenda a ver com os olhos dos outros, a ver além do nosso mundo e da nossa realidade. Temos grandes desafios
pela frente, mas são muitas as potencialidades e não podemos fazer de outra forma que não seja de mãos dadas”.

Ações educativas reforçam
o protocolo de prevenção de
lesões no HOB

A prevenção de lesões por pressão foi o tema central de
duas atividades educativas para os profissionais de enfermagem do HOB. As ações foram promovidas em novembro pelos acadêmicos do curso do Centro Universitário
UNA e pelos alunos do técnico da Escola Saúde e Vida, instituições que mantêm parceria com o HOB para o estágio
supervisionado. Cerca de 135 profissionais da enfermagem
dos plantões noturnos e diurnos participaram das ações, revisando de forma leve e divertida as práticas cotidianas de
prevenção e cuidados importantes para reduzir os índices
de lesões por pressão previstas no protocolo institucional.
Na dinâmica “Mito ou Verdade” os profissionais identificaram se as informações sobre causas, prevenção, tratamento
e fatores de risco para lesão por pressão descritas nos cards
eram verdadeiras ou falsas. Para os mitos, os acadêmicos
explicavam onde estava o erro e a conduta correta prevista
no protocolo, tais como proteção de proeminências ósseas,
uso de colchão piramidal, fazer a mudança periódica de decúbito, uso correto dos coxins, entre outras medidas.
Na “Blitz Sem Lesão” os estudantes percorreram os postos
de enfermagem com sinalizações de trânsito para chamar
a atenção dos profissionais e convidá-los a participar. Um
dos estudantes utilizou um macacão de feltro, com marcações nas partes do corpo onde se encontram os principais
pontos de desenvolvimento de Lesão Por Pressão. Ao arremessar uma bolinha de ping-pong envolta em velcro em
direção às lesões, o trabalhador respondia a uma pergunta
relacionada ao tema, recebendo da equipe informações
adicionais sobre como evitar as lesões no dia a dia.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 10/12

Médico/Supervisor Hospitalar, na GECAV.

Até 12/12

Referência Técnica - Enfermeiro, na GECAV.

Até 13/12

Referência Técnica - Enfermeiro,
na GAERE Centro-Sul.

Até 13/12

Referência Técnica - Assistente Social,
na GAERE Oeste.

Até 13/12

Referência Técnica - Terapeuta Ocupacional,
na GAERE Oeste.

Até 13/12

Referência Técnica - Assistente Social,
na GAERE Oeste.

Até 13/12

Referência Técnica - Enfermeiro, na GEAPS.

Até 15/12

Médico/Supervisor Hospitalar, na GECAV.

Até 16/12

Referência Técnica - Enfermeiro, na
GAERE Oeste.

Os interessados devem enviar a documentação necessária
por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.
Os editais com todas as informações estão
disponíveis AQUI
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
A servidora Erika Figueiredo Coelho, BM 88278-3, foi
aprovada no processo seletivo para enfermeira na
GAERE Norte.
A servidora Maria Lucia Silva Faleiro, BM 072496-7, foi
selecionada para ocupar a vaga de Gerente Adjunto da
URS Sagrada Família - 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

