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Secretária Cláudia Navarro
toma posse na PBH

O Prefeito Fuad Noman empossou na segunda-feira, dia
4 de abril, a secretária de Saúde, Cláudia Navarro, além de
outros seis secretários municipais. A solenidade foi realizada na sede da Prefeitura de Belo Horizonte. “Pela leitura
dos currículos, vocês viram o alto nível dos secretários,
que se juntam a uma equipe que praticamente não foi
modificada e vem trabalhando há mais de cinco anos.
Procuramos dar continuidade ao plano de governo pelo
qual fomos eleitos. Com o mesmo espírito que trabalhamos nesses anos, faremos um trabalho muito melhor em
prol da sociedade”, afirmou o prefeito.
Na quinta, dia 31 de março, a secretária Cláudia Navarro
reuniu subsecretários, diretores, gerentes e coordenadores
da SMSA para falar um pouco sobre a sua trajetória como
profissional e sua relação com o SUS-BH. Concursada da
Prefeitura da capital, em 1992 Dra. Cláudia começou a trabalhar no Centro de Saúde Jardim Alvorada onde atuou
por quatro anos. Depois trabalhou por mais de 20 anos na
Unidade de Referência Secundária Sagrada Família.
A nova secretária falou sobre a busca pelo diálogo e a boa
convivência para a construção de um trabalho cada vez
melhor na rede. “Antes falavam que em time que está ganhando não se mexe. Depois mudaram o pensamento:
time que está ganhando a gente mexe para ganhar mais.
Agora, quando a gente tem um time que já está ganhando demais é melhor não mexer. Todos vocês fizeram um
trabalho magnífico na pandemia, e a ideia é dar continuidade”, afirmou Dra. Cláudia Navarro.
De acordo com a nova secretária, a proposta é fazer uma
gestão aberta, dando autonomia aos gestores, sempre
com o objetivo de aprimorar a assistência à população e
os serviços de saúde. Ela pediu o empenho de todos os
trabalhadores para que esse propósito seja o norteador da
nova gestão.

Prefeitura convoca idosos de
79 a 75 anos para receber
quarta dose da vacina contra
a Covid-19 e se imunizar
contra a Gripe

Idosos de 79 a 75 anos já podem receber a quarta dose da
vacina contra a Covid-19 e a vacina da Gripe nos dias 6 e
7 de abril. As aplicações de forma simultânea são seguras
e esta é uma estratégia para evitar que os idosos saiam
de casa mais de uma vez para se imunizar. Para receber a
quarta dose, é necessário ter um intervalo mínimo de 4
meses desde o reforço. São cerca de 68 mil pessoas nesta
faixa etária.
No momento, os trabalhadores da saúde que atuam em
Centros de Saúde, unidades de urgência e emergência e
hospitais também estão sendo vacinados contra a Gripe.
Os chamamentos dos demais grupos que fazem parte do
público-alvo continuarão a ser feitos de forma escalonada,
com convocações realizadas pela Secretaria Municipal de
Saúde à medida que o município receber doses da vacina.
Além dos Centros de Saúde, a vacina contra a Gripe para
os idosos está disponível em postos extras e pontos de
drive-thru. Os endereços podem ser consultados no Portal
da Prefeitura de Belo Horizonte. 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 AQUI .

Termina vigência do decreto
de calamidade pública em
Belo Horizonte

O Decreto 17.334 de 2020, que determinava situação de
calamidade pública em Belo Horizonte devido ao Coronavírus, perdeu a vigência no dia 31 de março. A publicação
permitia ações emergenciais do município para o combate à doença. A não prorrogação considerou a tendência
de queda e estabilidade de todos os indicadores de monitoramento da pandemia, além do avanço da vacinação
contra a doença.
Contudo, a SMSA alerta que a pandemia não acabou e
continuará acompanhando, diariamente, todos os índices
na cidade. Para que os indicadores permaneçam em um
nível de controle, a população deve continuar adotando
as medidas preventivas, como o uso correto da máscara
em locais fechados ou abertos com aglomeração, seguindo as regras vigentes. Também é necessário manter o distanciamento social, a frequente higienização das mãos,
etiqueta respiratória e esquema vacinal completo.
Para manter os protocolos sanitários atualmente vigentes,
como o uso de máscaras em locais fechados, do álcool
70% e apresentação de testes em eventos acima de 2 mil
pessoas, a Prefeitura publicou o decreto 17.918 na edição
desta sexta-feira, dia 1º, do Diário Oficial do Município. A
SMSA reforça que os protocolos são constantemente avaliados, sempre de acordo com a atual situação epidemiológica da cidade.
Com o fim do estado de calamidade, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 também foi desmobilizado. O grupo
de trabalho foi instituído com competência extraordinária
para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico
na capital. Além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio
e o tratamento das pessoas contaminadas.
“Hoje, cerca de dois anos após a criação do comitê, estamos em uma realidade um pouco mais perto do normal.
Gostaria de deixar o meu mais sincero agradecimento ao
ex-secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, e aos médicos voluntários – Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí
Tupinambás – que fizeram parte deste grupo e ajudaram
salvar tantas vidas na cidade”, pontuou a secretária municipal de Saúde Cláudia Navarro.
A vacinação contra a Covid-19 também segue em Belo
Horizonte. Estão sendo realizadas, de forma permanente,
ações de repescagem para pessoas já convocadas para a
primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose. Os endereços, horários de funcionamento, critérios e documentos necessários para a vacinação podem
ser conferidos no portal da Prefeitura.

Movimenta PBH-SUS leva
relaxamento a dezenas de
servidoras no mês da mulher

No mês de março, cerca de 1.100 servidoras de 28 locais
da SMSA, sendo o nível central e três unidades de cada
regional, foram sorteadas para receberem a quick massage. Como a tradução do termo diz, é uma massagem de
curta duração, realizada em uma cadeira específica, com
movimentos inspirados em técnicas orientais. Poucos
minutos já são suficientes para proporcionar benefícios
para o corpo.
A ação fez parte da promoção do Mês da Mulher do Movimenta PBH-SUS.”Foi maravilhosa a experiência da quick
massage. Mediante as tensões e cansaço da rotina, a massagem traz paz, leveza e relaxamento. Parabenizo o talento e competência das profissionais que atuaram”, disse Milena Leocádio, da GESPE.

CEREST Barreiro promove
debate com a rede de atenção
à saúde da regional

A equipe do Centro de Referência Regional de Saúde do
Trabalhador – CEREST Barreiro, com o apoio da DRES-B e
gerentes das unidades de saúde, vem realizando encontros
com profissionais da rede de atenção à saúde da regional.
O objetivo das reuniões é apresentar as ações desenvolvidas no equipamento e proporcionar aos envolvidos uma
aproximação para projetos que possibilitem a integralidade do cuidado e, consequentemente, a melhoria da qualidade assistencial.
No primeiro encontro foram apresentadas as atividades
desenvolvidas pelo CEREST com o propósito de divulgar
o serviço. No dia 29 de março foi realizada a primeira reunião entre os profissionais da unidade e do Centro de
Especialidades Médicas Barreiro (CEM), com a participação da gerente da unidade, quatro médicos especialistas, uma enfermeira e uma residente de serviço social.
Foi reforçada a importância de se relacionar a atividade
de trabalho como possível causa ou agravante do quadro clínico. A proposta é ampliar o olhar desses profissionais para além da queixa do usuário, considerando a
condição de trabalho uma das possíveis determinantes
do processo saúde-doença.
Outros encontros estão programados para o mês de
abril e maio para os profissionais dos centros de saúde
e demais trabalhadores do CEM Barreiro.

Entregue nova sede do Centro
de Saúde Felicidade II

Localizada na região Norte da cidade, na rua Sônia Braz
Xavier, 60, a nova sede do Centro de Saúde Felicidade II começou a funcionar na última semana. Construída com tecnologias sustentáveis, a unidade possui dois pavimentos,
acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização, o que vai proporcionar mais
conforto para a população atendida e trabalhadores.
A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas
com mobilidade reduzida, possui 18 consultórios, sendo
um odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros.
Toda a estrutura foi projetada para garantir atendimento
integral aos cerca de 12.500 usuários dos bairros Jardim
Felicidade, Solimões e parte do Jardim Guanabara.
A unidade possui quatro equipes de Saúde da Família com
médico generalista, enfermeiro, técnico e Agentes Comunitários de Saúde; equipe de apoio composta por ginecologista, pediatra, clínico, psicólogo e equipe de enfermagem.
Há ainda duas equipes de Saúde Bucal, equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção
Básica com fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista e educador físico. Oferece também atividades coletivas como grupos para controle
do tabagismo e cuidados fisioterapêuticos.
A nova sede 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.
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 Jardim Comerciários
Centro de Saúde Lajedo
Centro de Saúde Aarão Reis
Centro de Saúde Etelvina Carneiro

Regional
Norte

Centro de Saúde Zilah Spósito
Centro de Saúde MG20
Centro de Saúde Floramar
Centro de Saúde Felicidade II
Centro de Saúde Vila Maria/João Vital

Regional
Nordeste

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI
Centro de Saúde São Paulo

Centro de Saúde Confisco
Regional
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

Centro de Saúde Cabana
Centro de Saúde Santa Maria
Regional
Oeste

Centro de Saúde Havaí
Centro de Saúde São Jorge
Centros de Saúde Ventosa

Serviços e projetos de
unidades de saúde de BH
inspiram outros municípios

Os serviços de Belo Horizonte que atuam com as Infecções Sexualmente Transmissíveis têm se destacado nas
iniciativas sendo reconhecidos como modelo para outras
cidades do país.
O Centro de Testagem e Aconselhamento Centro-Sul (CTA
UAI) recebeu, no dia 23 de março, profissionais de saúde
de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, para acompanhar o
funcionamento da unidade a partir da planilha criada pela
equipe e utilizada para registro das informações dos atendimentos no serviço. Os profissionais de Teófilo Otoni têm
a intenção de implementar uma planilha nos moldes da
adotada na cidade.
Em fevereiro, a equipe da Unidade de Referência Secundária Centro-Sul (URS-CS) recebeu profissionais de Porto
Velho, Rondônia, para conhecerem o laboratório da unidade a fim de implementar o mesmo modelo dentro de
um serviço de infectologia no município.
Atualmente, a URS-CS é referência em Belo Horizonte para
o tratamento das ISTs. No laboratório do serviço são realizados diversos exames e projetos, motivo que levou a unidade a ser reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Referência Técnica – Enfermeiro,
na GERAM
Até 12/4

Médico Supervisor Hospitalar,
na GECAV
Gerente do Centro de Saúde
Pedreira Prado Lopes

Até 13/4

Referência Técnica – Enfermeiro,
na GAERE Barreiro

De 11 a
18/4

Médico para a Comissão Municipal
de Oncologia, na GECAV

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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