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Feriado de vacinação contra a
Covid-19 para público infantil

A SMSA promoverá ações de repescagem para vacinação
do público infantil contra a Covid-19 no feriado de 21 de
abril. As aplicações, seja para primeira ou segunda dose,
serão exclusivamente para as crianças de 5 a 11 anos e
acontecerão no Parque das Mangabeiras, na região Centro-Sul da cidade, e Guanabara, na Pampulha.
O horário de funcionamento em cada um dos locais será
distinto, sendo de 9h às 15h, no Parque das Mangabeiras, e de 11h às 17h, no Parque Guanabara. A mobilização
é para aumentar a cobertura vacinal do público que, no
momento, está em 33,1% em relação à segunda dose.
“Durante este feriado vamos disponibilizar a vacinação em
dois locais estratégicos, com o objetivo de ampliar o acesso das pessoas para a atualização da situação vacinal das
crianças. É muito importante que os pais ou responsáveis
se conscientizem e levem os filhos, já que com a vacina é
possível evitar as formas mais graves da Covid-19”, reforçou a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro.
Vale ressaltar que para o acesso ao Parque das Mangabeiras, é necessária a vacinação contra a febre amarela, com
data mínima de 10 dias anteriores à visita. Caso o visitante
não esteja com o comprovante, deverá preencher uma
declaração no local. Menores de 9 meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar
os espaços.
Para se vacinar, as crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação
com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o
TERMO DE AUTORIZAÇÃO de para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

Outras datas
Na sexta-feira, dia 22, será retomada a vacinação para todos os públicos nos Centros de Saúde, pontos de drive-thru, shoppings e drogarias. Os usuários poderão receber
os imunizantes contra a Covid-19 e Gripe. As vacinas de
rotina também serão aplicadas normalmente nas unidades de saúde nesta data.
Os usuários devem se vacinar nos locais listados para cada
grupo. É imprescindível que a população verifique os endereços para aplicação de imunizantes contra a Covid-19
e Gripe, antes de se deslocar aos pontos.
No sábado, dia 23, haverá vacinação exclusivamente
contra a Gripe nas drogarias Araujo e Droga Clara, com
funcionamento de 8h às 12h. Em caso de fila, serão distribuídas senhas, sendo uma por usuário. Na segunda-feira,
dia 25, as aplicações contra a Covid-19 e Gripe serão retomadas nos Centros de Saúde, postos extras e pontos de
drive-thru.

Gripe
A vacina contra a Gripe para os idosos de 60 anos e mais
continua disponível para os usuários. Os trabalhadores de
saúde também estão recebendo o imunizante. As convocações dos demais grupos que fazem parte do público-alvo continuarão a ser feitas de forma escalonada, com chamamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde
à medida que o município receber doses da vacina.

Covid-19
Durante a próxima semana serão realizadas ações diárias
de repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já
convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação
de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou
quarta dose. Os critérios e documentos necessários para a
vacinação de cada público podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Servidores da Saúde
são vacinados contra
gripe e sarampo

Manter a caderneta de vacinação em dia é um compromisso também dos trabalhadores da SMSA. Ontem e hoje,
os colaboradores do Nível Central receberam os imunizantes contra a gripe e o sarampo. A ação foi realizada no
Pilotis do prédio. Na terça, dia 19 de abril, foram aplicadas
cerca de 800 doses.
Telma Aparecida, que trabalha no setor do Tratamento
Fora de Domicílio (TFD), aproveitou o chamado para colocar em dia a caderneta. “Pelo meu trabalho exigir o contato direto com pessoas de outras localidades, é importante
me proteger. Além disso, ter a vacina disponível aqui é um
facilitador”, afirmou.
As campanhas começaram no dia 4 de abril, em todos os
Centros de Saúde da capital. Até o momento, 18,1% do
público-alvo se vacinou contra a gripe, enquanto 6,3% se
imunizou contra o sarampo.

Mais tecnologia nas
Academias da Cidade de BH

As Academias da Cidade estão em fase de implantação do
novo sistema de informatização desenvolvido para a gestão e integração da atenção à saúde na rede SUS-BH – o
SIGRAH. Com isso, uma nova ferramenta vai dar mais agilidade e assertividade às aulas ofertadas.
Desde o fim de março, oito academias – sendo sete da
Regional Leste e uma da Oeste, contam com tablets. O
equipamento traz agilidade para o registro das atividades,
eliminando pendências ou perdas de anotações, além de
outras ferramentas tecnológicas, como aplicativos para
organização do trabalho, transmissão de aulas virtuais, reprodução de música, cronômetros, entre outros recursos
para aprimorar as aulas. Os dados inseridos no sistema
vão gerar relatórios que serão atualizados em tempo real,
aprimorando o acesso à informação e registros feitos por
qualquer profissional da rede SUS-BH. O trabalho vai ganhar mais qualidade, oferecendo à área gestora informações estratégicas para melhorar o acesso aos serviços.
A inclusão dos tablets nas Academias da Cidade faz parte
do processo de informatização e integração do SUS-BH
por meio do SIGRAH. Em breve, as 71 academias restantes
contarão com o equipamento, sendo dois por turma.
“Todos os registros dos atendimentos gerados pelos profissionais das Academias da Cidade serão integrados ao
prontuário do cidadão, incluindo as avaliações físicas, as
aferições, informações do estado de saúde, com relatos
da escuta do educador físico e a participação nas aulas.
Assim, o registro do educador físico agregará importantes
informações para o cuidado do usuário”, explicou a referência técnica das Academias da Cidade, Breno Bicalho.

SIGRAH
O SIGRAH é um sistema de informatização desenvolvido
para a gestão e integração da atenção à saúde na rede
SUS-BH. A proposta é a implantação em todos os centros
de saúde, unidades especializadas, de saúde mental e
reabilitação, Academias da Cidade, Complexo Hospitalar
Metropolitano Odilon Behrens e nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) da capital. Haverá ainda a criação de
um complexo regulador interligado, envolvendo rede própria, prestadores contratados e os municípios polos que
solicitam consultas, exames e internações no SUS-BH.

Circuito do Conhecimento
discute o Processo
Administrativo Disciplinar

No mês de abril o Circuito do Conhecimento buscou
esclarecer os diretos e deveres dos servidores, além de
discutir os aspectos funcionais e procedimentos relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar com os gestores da rede SUS-BH. A ação foi em parceria com a Controladoria-Geral do Município (CTGM), com iniciativa do
Movimenta PBH SUS.
Para garantir a participação de todos os gestores, foram
realizados cinco encontros, divididos por regionais. A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, e a subsecretária de Orçamento Gestão e Finanças, Fernanda Girão,
participaram da abertura do encontro. Dra. Cláudia destacou a importância do momento não só para dar as boas-vindas, como também para se aproximar da rede e se
colocar à disposição para uma gestão mais participativa.
“Iniciativas como essa incentivam os gestores e mostram
o apoio da alta gestão para que as equipes se capacitem
cada vez mais e os servidores possam entender seus direitos e deveres”, afirmou.
Os convidados desta edição foram o diretor de Atividades
Correcionais da CTGM, Eduardo Bressane, e a assessora Jurídica e de Integridade na CTGM. Cristina Mayrink.
O Circuito do Conhecimento é uma iniciativa da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças da SMSA. Há dois
anos, uma vez por mês, um convidado debate temas com
o objetivo de facilitar o diálogo entre os servidores.
A ideia é alinhar os temas e o conhecimento para que os
colaboradores busquem soluções conjuntas usando os recursos com mais eficiência para atingir melhores resultados.

CREAB Venda Nova celebra
a Páscoa com oficinas e
muita criatividade

Nos dias 7, 8 e 12 de abril, a equipe de reabilitação intelectual, do Centro de Referência em Reabilitação de Venda
Nova, promoveu atividades em comemoração à Páscoa.
As oficinas contaram com a participação de 26 crianças e
adolescentes de 5 a 16 anos, inseridos na reabilitação do
serviço. As atividades foram planejadas e conduzidas pela
equipe multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. O objetivo foi estimular funções executivas, coordenação motora, linguagem e socialização por meio da ludicidade.
As atividades foram realizadas em pequenos grupos em
que os participantes se organizaram e seguiram comandos visuais e verbais, como pegadas de coelho, charadas
e dicas. No fim da dinâmica, eles foram presenteados com
guloseimas e doces.
As famílias puderam aproveitar o momento compartilhando ideias e aprendizados, cooperando e atuando em grupo para decifrar as charadas, estimulando a imaginação e
reforçando os componentes do mundo infantil.
“Gosto quando ele participa, ele fica empolgado e feliz”,
relatou Wilma, mãe do Matheus 12 anos.

Academia da Cidade Coqueiral
na promoção da saúde

A Academia da Cidade Coqueiral, na Regional Noroeste,
promoveu neste mês uma ação para comemorar os dias
mundiais da Saúde e da Atividade Física. Com o objetivo
de abordar a temática sobre a importância dos cuidados
e o destaque para a prática regular de atividade física, foi
realizada uma atividade externa na Praça do Futuro, no
bairro Pindorama. O “Aulão da Saúde” contou com circuito funcional com atividades variadas, de força, equilíbrio,
coordenação motora e aeróbico.
Para as profissionais de Educação Física, Camilla Moreira e
Sabrina Lara, com a retomada das aulas coletivas presenciais, as atividades externas são uma forma de incentivar e
motivar os alunos a retornarem uma rotina de exercícios
físicos, cuidados com a saúde e socialização. A usuária Natalia Cristina Piramo, 35 anos, ficou muito agradecida. “Foi
sensacional, adorei a dinâmica da aula e de fazer exercícios ao ar livre. Parabéns pelo empenho. A Academia da
Cidade é muito importante na saúde dos usuários”, disse.
O SUS-BH conta, atualmente, com 79 Academias da Cidade, e além da Coqueiral, outras unidades realizaram intervenções comemorativos pelo Dia Mundial da Saúde e o
Dia Mundial da Atividade Física.

Prefeitura de Belo Horizonte
abre vagas para contratação
de médicos pediatras

A Secretaria Municipal de Saúde está selecionando médicos
pediatras para atuar, por tempo determinado, na Rede SUS-BH. As contratações são para reforçar as equipes das unidades de saúde da capital e garantir assistência à população.
A carga horária varia entre 12h e 40h semanais e a remuneração para exercício nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) é entre R$ 3.777,81 e R$ 15.855,30. Já para
atuação nos Centros de Saúde o valor vai de R$ 3.155,23 a
R$ 11.665,49. Os salários são de acordo com o período de
trabalho e local.
Os profissionais interessados devem se cadastrar no Banco de Currículos, que pode ser acessado diretamente no
portal da Prefeitura.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 26/4
De 25
a 29/4

Referência Técnica – Enfermeiro,
na GAERE Pampulha
TSS/Psicólogo, no CIA-BH
TSS/Farmacêutico Bioquímico, na GAFIE

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.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
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