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Secretaria Municipal de
Saúde sob novo comando

A médica Cláudia Navarro foi nomeada hoje, dia 30, para assumir a SMSA. Dra. Cláudia Navarro formou-se em medicina
pela UFMG e fez Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas. Trabalhou por 30 anos na
rede SUS-BH, como médica na Atenção Primária e Secundária. É Mestre e Doutora na área de Reprodução Humana.
A profissional foi também conselheira do CRM e membro
do corpo clínico do Laboratório de Reprodução Humana
do Hospital das Clínicas da UFMG.
“Juntos, daremos continuidade ao propósito de garantir
saúde de qualidade e em tempo oportuno à população
de Belo Horizonte e de outras partes do estado. Passo a
fazer parte de um time comprometido, dedicado e sempre pronto para enfrentar os novos desafios. Tenho a certeza de que o nosso SUS vai continuar sendo um exemplo para o Brasil”, disse a secretária municipal de Saúde,
Cláudia Navarro.

Diálogo e qualificação da
assistência marcam a
passagem de Dr. Jackson
pela SMSA

Depois de mais de cinco anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Jackson Machado Pinto se despediu
dos subsecretários, diretores, gerentes e demais funcionários na última sexta, dia 25 de março, no auditório da
SMSA. Com a saída do prefeito Kalil para concorrer ao governo de Minas, Dr. Jackson deixou o cargo para se dedicar à construção do plano de governo.
Muito emocionado, ele falou sobre o tempo que comandou a Saúde e dos desafios enfrentados, juntamente com
os quase 20 mil servidores. Para ele, a pandemia foi um
dos momentos mais marcantes de sua passagem à frente
da SMSA. “Certamente foi o trabalho de cada um de vocês
e a extrema dedicação que fizeram com que Belo Horizonte fosse tão reconhecida nesse combate. Não só pelas
vidas salvas na cidade, mas por tudo o que foi conseguido. As entregas para a população foram muito grandes, e
não estou falando só de reformas dos centros de saúde,
do Hospital Metropolitano, do suprimento de insumos na
rede. São muitas entregas – e foram graças a vocês”, reconheceu Dr. Jackson.
Desde a sua chegada, Dr. Jackson buscou estreitar a relação com os servidores. Sempre disposto a ouvir e a
encontrar o melhor caminho por meio do diálogo, teve
uma gestão marcada por grandes avanços, inovações
tecnológicas e a consolidação do SUS-BH como modelo
de política pública.

Prefeitura inicia Campanha
de vacinação contra a Gripe e
aplicação da quarta dose da
vacina contra a Covid-19 em
idosos a partir de 80 anos

Na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, a Prefeitura de
Belo Horizonte inicia a Campanha de Vacinação contra
Gripe e também começa a aplicação da quarta dose da
vacina contra a Covid-19 em idosos de 80 anos e mais –
que tenham um intervalo mínimo de 4 meses desde o
reforço. São cerca de 72 mil pessoas nesta faixa etária. As
convocações para receber as duas vacinas acontecem,
para este público, de forma simultânea para evitar o deslocamento dos idosos a um ponto de imunização mais
de uma vez.
Os chamamentos para vacinação contra a Gripe serão
feitos de forma escalonada, com convocações realizadas
pela Secretaria Municipal de Saúde à medida que o município receber doses da vacina.
“Os idosos a partir de 80 anos poderão receber a vacina
contra a Gripe e mais uma dose do imunizante contra a
Covid-19 no mesmo momento. A aplicação das duas vacinas de forma concomitante é segura e não há necessidade de aguardar um intervalo, mesmo uma delas sendo
contra a Covid-19”, explica Fabiano Pimenta, subsecretário
de Promoção e Vigilância em Saúde.
Além dos Centros de Saúde a vacina contra a Gripe estará
disponível em postos extras e pontos de drive-thru. Os
endereços podem ser consultados no portal da Prefeitura. Os
idosos que optarem por receber a vacina contra a Covid-19
e Gripe na mesma data, podem verificar os endereços dos
locais de vacinação e os horários de funcionamento em
pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19.
Este ano o Ministério da Saúde definiu como público-alvo os idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade
(4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos
indígenas, professores das escolas públicas e privadas,
pessoas portadoras de comorbidades e doenças crônicas
não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e
pessoas com deficiência permanente.
Além de caminhoneiros, trabalhadores de transporte
coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e
das forças armadas, funcionários do Sistema de Privação
de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de
idade em medidas socioeducativas e população privada
de liberdade.

Repescagem
BH segue com a vacinação contra a Covid-19 com ações de
repescagem para os públicos já convocados, incluindo as
crianças. As pessoas que por alguma razão ainda não se vacinaram poderão tomar a primeira dose, segunda dose, reforço e adicional. Há ainda a aplicação da quarta dose para
pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e
mais. O intervalo mínimo entre as doses varia de acordo
com cada tipo de imunizante e dose a ser administrada.

Campanha de Vacinação
contra o Sarampo

Começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para crianças
de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha vai
até o dia 26 de junho. Trabalhadores da saúde também deverão ser imunizados. Em Belo Horizonte, todos os 152 centros de saúde estão preparados para a imunização.
A expectativa é vacinar cerca de 117 mil crianças na capital. O Ministério da Saúde manteve o alerta para a circulação ativa do vírus no país e por ser uma doença de alta
transmissão, é necessária uma cobertura vacinal elevada,
cerca de 95%, para que a circulação seja interrompida.
É importante lembrar que em Belo Horizonte o último
caso de sarampo confirmado de sarampo foi em 2020.
A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, nos Centros de Saúde do município. É fundamental que os responsáveis levem a caderneta ou cartão de vacinação para
conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação
das pendências.
Os endereços e horários de funcionamento dos Centros
de Saúde podem ser acessados no portal da Prefeitura.

Começa cadastramento
para acamados receberem a
vacina contra a Gripe em casa

Desde o dia 28 de março a SMSA abriu o cadastramento
de pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida para
receber a vacina contra a Gripe em casa. O cadastro deve
ser pelo portal da Prefeitura – preferencialmente pelos navegadores Internet Explorer, Edge e Mozila Firefox – ou diretamente nos centros de saúde de referência. Os endereços podem ser verificados AQUI . A vacinação domiciliar
é exclusivamente para pessoas que não têm condições de
comparecer às unidades.
Seguindo as definições do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a Gripe deste ano terá início no dia
4/4 e vai até 3/6. A meta é vacinar pelo menos 90% do público elegível. A imunização será feita de forma escalonada,
com convocações realizadas pela Secretaria Municipal de
Saúde à medida que o município receber doses da vacina.
Na capital o público-alvo é formado por cerca de 1 milhão
de pessoas, sendo: idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos
de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores das escolas públicas e
privadas, pessoas portadoras de comorbidades e doenças
crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.
Além de caminhoneiros, trabalhadores de transporte
coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e
das forças armadas, funcionários do Sistema de Privação
de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de
idade em medidas socioeducativas e população privada
de liberdade.

Residentes multiprofissionais
do HOB e da SMSA participam
de treinamento de suporte
básico de vida

Os alunos dos programas de residência multiprofissional
do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) e da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte participaram de um treinamento especial sobre atendimento
básico ao paciente em situações de urgência e emergência. Os 74 residentes participantes têm formação em
diferentes áreas como psicologia, serviço social, enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, terapia ocupacional, entre outros.
O curso foi ministrado pelo enfermeiro emergencista do
HOB, Paulo Henrique Morais, no dia 22 de março. Ele explicou a importância de treinar os residentes para estarem
aptos a agirem de forma segura diante de um evento crítico, dentro e fora do hospital. “É muito importante que
eles tenham noção de como agir, especialmente com
o paciente inconsciente e não responsivo. O momento
em que ele vai atuar nesse suporte básico de vida, ele vai
estar dando a chance desse paciente sobreviver e futuramente ter uma alta hospitalar. Lembrando que a cada
minuto que se perde, em que não é feita uma manobra
de suporte básico de vida de qualidade, você tem 10% a
menos de chance de sobrevida”, explicou.
Entre os tópicos abordados estavam as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar em adultos, crianças, bebês e gestantes, e as particularidades para o atendimento a cada
um deles, tais como posicionamento das mãos, pressão a
ser empregada durante as compressões torácicas, ciclos
de compressão e ventilação, como utilizar o desfibrilador
externo e os cuidados para não gerar traumas durante o
socorro de emergência.
Foram explicadas, ainda, as principais causas de parada
cardiorrespiratória em adultos e crianças, como identificá-las de forma rápida e o que fazer em cada situação. Outro
tópico abordado foram as manobras de socorro em casos
de engasgos ou aspirações.
Para fixar o conteúdo teórico, os residentes puderam treinar as técnicas em bonecos, esclarecendo as dúvidas que
foram surgindo ao longo da simulação do atendimento.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 1º/4

Até 5/4

De 4/4
a 8/4

Referência Técnica – Psicólogo,
na GGASF
Referência Técnica – Psicólogo,
na DRES Pampulha
Médico Generalista,
na DRES Centro-Sul
Gerente do Centro de Saúde
Novo Aarão Reis
Gerente Adjunto II,
no Cersam-AD Barreiro

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.
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