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Prefeitura amplia funcionamento
de nove centros de saúde para
garantir assistência a pacientes
respiratórios

A partir do próximo sábado, dia 1º de janeiro de 2022, a
Prefeitura vai estender, de forma escalonada, o horário
de funcionamento de nove Centros de Saúde, um por
regional. Essas unidades funcionarão das 7h às 22h30,
de segunda a sexta, e das 7h às 22h, nos feriados e
finais de semana. A estratégia visa a desafogar as UPAs,
disponibilizando para a população mais acesso ao
atendimento médico, especialmente durante o horário
noturno, feriados e finais de semana, quando os Centros
de Saúde não funcionam. O anúncio foi feito hoje, em
coletiva à imprensa, realizada na Secretaria Municipal de
Saúde, com a participação do Prefeito Alexandre Kalil, do
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e
da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros.
“A exemplo do que tem acontecido no Rio e em São Paulo,
Belo Horizonte tem também experimentado um aumento
muito grande na demanda de atendimento por motivos
respiratórios. As solicitações de leitos pediátricos em Belo
Horizonte aumentaram 75% nas últimas duas semanas às
custas de problemas respiratórios. Nas últimas duas semanas,
os centros de saúde registraram um aumento de 46% no
número de sintomáticos respiratórios. As nossas nove UPAs
faziam um atendimento diário de cerca de 2 mil pessoas.
No último dia 27 de dezembro esse atendimento foi de 3.553
pessoas. Desses, 75,1% classificados como verde, ou seja,
poderiam ter tido seu problema resolvido em um centro
de saúde ou em uma unidade que não fosse de urgência”,
afirmou o secretário Jackson.
Cada um dos nove Centros de Saúde contará com uma
equipe de 10 profissionais, entre médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e administrativo para atender aos
casos respiratórios de baixa e média complexidade.
As unidades com horário estendido manterão a maioria
dos serviços prestados na rotina, como atendimento às
gestantes e acompanhamento de pacientes crônicos.
Além disso, de acordo com Machado, as nove UPAs vão
receber um incremento de 173 profissionais, sendo 84
médicos.
Outra estratégia anunciada para tentar desafogar as UPAs
e garantir atendimento à população, os três Centros
Especializados, que funcionam nas UPAs Barreiro, Venda
Nova e Norte passarão a atender também doenças
respiratórias em geral.
“Todas as pessoas com sintomas de doenças respiratórias que
procurarem nossas unidades farão o teste antígeno. Grávidas,
puérperas ou pessoas com comorbidade que tiverem
sintomas respiratórios, com teste rápido negativo, serão
submetidas também ao PCR para a gente ter certeza absoluta
de que essas pessoas não serão mais penalizadas”, afirmou o
secretário Jackson.
Veja as unidades que, a partir do dia 1º de janeiro de 2022,
vão funcionar com horário ampliado de forma escalonada:
REGIONAL

UNIDADE

Barreiro

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol)

Centro-Sul

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Leste

Centro de Saúde Vera Cruz

Nordeste

Centro de Saúde Cachoeirinha

Noroeste

Centro de Saúde Califórnia

Norte

Centro de Saúde Floramar

Oeste

Centro de Saúde Vila Imperial

Pampulha

Centro de Saúde Santa Terezinha

Venda Nova

Centro de Saúde Jardim Europa

Os endereços das unidades estão disponíveis no portal da
Prefeitura.

Prefeitura amplia aplicação
da dose de reforço contra a
Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte segue com a aplicação da
dose de reforço conta a Covid-19. Na próxima semana
recebem a dose de reforço os trabalhadores do transporte
coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários,
ferroviários, aeroviários, caminhoneiros, trabalhadores
da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
trabalhadores de educação.
Já a partir do dia 10 de janeiro, serão convocadas para
receber a dose de reforço as pessoas de 57 a 54 anos,
além de pessoas de 33, 32, 28 e 27 anos que tomaram
Coronavac. Estas convocações seguem o intervalo de
4 meses da segunda dose.
Outras faixas etárias e grupos que já estão no novo
prazo para receber a dose de reforço serão convocadas
de forma gradativa, para evitar aglomerações nos locais
de vacinação. É necessário aguardar a convocação da
Prefeitura para procurar um local de vacinação.
Confira o cronograma atualizado da vacinação
em Belo Horizonte:
Dia 30/12, quinta-feira

Dose de reforço para pessoas com comorbidades,
de 41 a 18 anos.
Dia 31/12, sexta-feira

Repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem
BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e
para pessoas com comorbidades, com idade entre
59 e 18 anos.
Dia 3/1, segunda-feira

Dose de reforço para trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários,
ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
Dia 4/1, terça-feira

Dose de reforço para trabalhadores da educação infantil.
Dia 5/1, quarta-feira

Dose de reforço para trabalhadores da educação do
ensino fundamental.
Dia 6/1, quinta-feira

Dose de reforço para trabalhadores da educação do
ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens
e adultos) e superior.
Dia 7/1, sexta-feira

Dose de reforço para pessoas de 59 e 58 anos.
Dia 10/1, segunda-feira

dose de reforço para pessoas de 57 e 56 anos
Dia 11/1, terça-feira

Dose de reforço para pessoas de 33 e 32 anos.
Dia 12/1, quarta-feira

Dose de reforço para pessoas de 28 e 27 anos.
Dia 13/1, quinta-feira

Dose de reforço para pessoas de 55 anos.
Dia 14/1, sexta-feira

Dose de reforço para pessoas de 54 anos.
Repescagem para todos os grupos e faixas etárias já
convocadas para dose de reforço.
Confira AQUI mais informações a vacinação.

Experiência de telessaúde
é premiada em seminário
promovido pela UFMG

Com o intuito fomentar respostas cada vez mais assertivas
à complexidade que envolve a gestão e o cuidado nos serviços de saúde, as estratégias utilizadas nestes segmentos
têm sido tema recorrente em diversos espaços de discussão.
Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid, foi
preciso rever métodos, processos, disseminar conhecimento, compartilhar experiências e incorporar novos recursos
ao cotidiano de trabalho. Neste cenário, o telessaúde foi
uma das ferramentas adotadas pela SMSA para atendimento às demandas e necessidades identificadas.
Em dezembro foi realizado o II Seminário da Pós-graduação
em Gestão de Serviços de Saúde, promovido pela UFMG.
O evento contou com a participação de representantes de
instituições de referência no âmbito da gestão dos serviços
de saúde. Dentre as apresentações de experiências exitosas,
em âmbito nacional e internacional, o trabalho intitulado “O
teleatendimento como estratégia de fortalecimento da atenção primária à saúde e a pandemia pela covid-19: um relato de
experiência do município de Belo Horizonte”, conquistou o 1º
lugar no eixo Trabalho e Gestão Participativa na Saúde. A
experiência é de autoria dos servidores da SMSA:
Caroline Schilling, Carolina Serravite, Edmundo Gustavo e
Warley Simões.
“Devemos, cada vez mais, investir no registro e compartilhamento das experiências desenvolvidas no SUS-BH. Esse seminário foi uma oportunidade de divulgar e dar visibilidade ao
trabalho realizado. Temos clareza de que a incorporação de
tecnologias efetivas e sustentáveis ganham lugar de destaque
na busca pela melhoria da qualidade dos serviços ofertados.
Em meio às inúmeras adversidades tem sido possível apresentar
respostas efetivas, enfatizar o valor das pessoas e das ações e
enaltecer os resultados alcançados”, destacou Edmundo Gustavo, gerente da
Gerência de Integração do Cuidado à Saúde (GEICS).

2022: que não nos faltem
sonhos e motivação para
realizá-los

Quantos sonhos você coleciona? Viagens, carros, shows. Aos
olhos de muitas pessoas, o do Kauan parece fácil demais:
ir a um parque de diversão. Contando assim parece tão
simples realizar. Mas, para o menino de 11 anos, totalmente
dependente de ventilação mecânica e oxigenoterapia desde
os 7 meses de idade, foi um grande desafio. Algo difícil,
mas não impossível. Mas, graças ao planejamento, cuidado
e amor, em especial, da equipe pediátrica do Serviço de
Atenção Domiciliar esse sonho se tornou realidade.
Após muitas conversas entre os profissionais de saúde e
responsáveis pelo Parque Guanabara sobre a logística e os
equipamentos necessários para segurança do passeio, Kauan
finalmente pôde se divertir.
“Desde a primeira demonstração da possibilidade de realizar o
passeio, Kauan ficou empolgado com brilho nos olhos, o que ele
mais gosta é sair e ver pessoas. Vê-lo nos brinquedos igual a uma
“criança normal” nos trouxe motivação. Agora já planejamos
novos passeios. Agradeço a todos os envolvidos por esse dia e
a EMAD-PED por acompanhar meu filho”, afirmou Josiane de
Oliveira Gomes, a mãe de Kauan.
EMAD-PED
Os profissionais da Equipe Multiprofissional de Atenção
Domiciliar Pediátrica (EMAD-PED), que atuam no Serviço
de Atenção Domiciliar de Belo Horizonte (SAD-BH),
desempenham o doce desafio de atender de forma
humanizada e qualificada crianças com diagnósticos diversos
e complexidades variadas, sempre as enxergando além
dos diagnósticos clínicos. A equipe cumpre os objetivos do
programa de promover desospitalizações e desupalizações
aos usuários que necessitam de cuidados especializados e
que podem recebê-los em regime de internação domiciliar,
além de proporcionar uma assistência mais próxima da rotina
do usuário, favorecendo sua recuperação e cuidados em
saúde.
No ano de 2021 foram acompanhadas 403 crianças e
realizados mais de 1.300 atendimentos pela EMAD-PED,
incluindo tratamento de sífilis congênita, cuidados de
ferida, administração de antibioticoterapia, treinamento
de dispositivos, suporte ventilatório a crianças com
penumopatia, doenças neuromusculares e insuficiência
respiratória crônica.

SMSA faz Monitoramento
Rápido de Cobertura Vacinal
para Febre Amarela e Covid-19

Para avaliar a situação vacinal de pessoas acima de 9 meses contra a febre amarela e acima de 12 anos contra a
Covid-19, a SMSA intensificou as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde nas nove regionais da capital. O trabalho
é para garantir que a população esteja se vacinando contra
as doenças, além de melhorar os índices de imunização.
“O monitoramento rápido é um método extremamente útil
para definir ou redefinir ações de vacinação, melhorar as coberturas vacinais e homogeneidade de coberturas. É um retrato do
momento da ação”, explica o subsecretário de Promoção e
Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.
Neste mês, os profissionais de saúde estão verificando as
cadernetas de vacina e sensibilizando a população sobre a
importância de buscar a imunização completa. As equipes
vão anotar nome, endereço e telefone dos cidadãos visitados para que o centro de saúde de referência verifique no
sistema se há registro de doses de vacina contra febre amarela e Covid-19 e, posteriormente, entrará em contato para
imunizar e emitir o comprovante de vacinação.

Por dentro da LGPD

Dados pessoais e dados
sensíveis: entenda as
diferenças

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como objetivo oferecer ao titular dos dados maior conhecimento, controle e transparência na coleta, processamento, uso e compartilhamento de suas informações pessoais, tanto aquelas
armazenadas em bancos de dados das instituições privadas
e de órgãos públicos como aquelas disponíveis em meios
físicos.
A LGPD estabelece, também, que alguns dados pessoais
estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os
“dados sensíveis”. Confira abaixo o que são dados pessoais e
dados sensíveis:
• Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável. É todo o dado que permite
identificar uma pessoa, como nome, CPF, número de identidade, foto, endereço residencial, endereço de e-mail.
• Dado pessoal sensível: dado pessoal que se refere à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural.
Mais informações sobre a lei estão disponíveis no portal da
Prefeitura – www.pbh.gov.br, dentro de Saúde / LGPD.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 3/1

Gerente do Centro de Saúde
Carlos Renato Dias

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 Luciano Lima Duarte, BM 096878-5, foi
aprovado no processo seletivo para supervisor hospitalar
GECAV.
O servidor Anderson Luiz Silva, BM 89151-0, foi selecionado para ocupara gerência do Centro de Saúde
Marco Antônio de Menezes.

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

