Acontece
Saúde

Edição 198
8 de junho de 2022

Trabalhadores da Saúde são
convocados para receber a
quarta dose da vacina contra
a Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte inicia nesta semana a
aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para
trabalhadores da saúde, com idade a partir de 30 anos. Na
sexta, 10 de junho, poderão se vacinar os trabalhadores
da saúde com 40 anos e mais. Já no sábado, 11 de junho,
poderão se vacinar, exclusivamente, os profissionais com 30
anos e mais. Podem receber a quarta dose os trabalhadores
da saúde cuja terceira dose tenha completado 4 meses.
Os demais grupos elegíveis para receber a quarta dose
(trabalhadores de saúde abaixo de 30 anos e as pessoas
com idade entre 50 e 57 anos) serão convocados à
medida que a Prefeitura receber novas doses da vacina.
Em relação à convocação dos adolescentes de 15 e 12
anos, considerando as orientações do Ministério da Saúde
para que esse público receba CoronaVac ou Pfizer, ainda
é necessário o recebimento de remessas dessas vacinas. A
Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos
os insumos necessários para a continuidade do processo,
tão logo os imunizantes sejam entregues.
Confira as convocações dos próximos dias:
Dia 8/6 (quarta-feira)
• quarta dose para pessoas de 59 anos, completos até
esta data, e com pelo menos 4 meses desde o recebimento da terceira dose.

Dia 9/6 (quinta-feira)
• quarta dose para pessoas de 58 anos, completos até
esta data, e com pelo menos 4 meses desde o recebimento da terceira dose.

Dia 10/6 (sexta-feira)
• quarta dose para trabalhadores da saúde, com idade
de 40 anos e mais, e com pelo menos 4 meses desde o
recebimento da terceira dose.

Dia 11/6 (sábado)
• quarta dose para trabalhadores da saúde, com idade
de 30 anos e mais, e com pelo menos 4 meses desde o
recebimento da terceira dose. No sábado a vacinação será
exclusiva para este público.

Para receber a dose é necessário apresentar o cartão de
vacinação.
Além disso, a Prefeitura mantém as ações 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.

Trabalhadores da saúde
No momento da aplicação da quarta dose em trabalhadores
da saúde é necessário ter recebido a terceira dose no prazo
de 4 meses.
Além disso, é preciso apresentar o cartão de vacina,
documento de identidade, CPF e documento que
comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo,
o registro no conselho profissional (para profissionais de
saúde) ou documento que comprove a vinculação ativa
do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo
Horizonte por meio da apresentação de:
• Comprovante de pagamento (contracheque); ou
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com
especificação da função; ou
• Contrato de trabalho; ou
• Relatório do CNES; ou
• Declaração de Imposto sobre a Renda; ou
• Declaração de vinculação ativa como trabalhador de
saúde emitida pelo serviço de saúde.
Os endereços dos locais de vacinação, além do horário de
funcionamento e toda a documentação necessária para o
recebimento de cada dose, podem ser verificados no portal
da Prefeitura. As pessoas convocadas devem se vacinar
nos locais listados para cada grupo e sempre checar os
endereços antes de se deslocar aos pontos de imunização.

Campanhas de Gripe e Sarampo
são prorrogadas na capital

A Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as orientações
do Ministério da Saúde, prorrogou até o dia 24 de junho
as Campanhas de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo.
Até o momento, a cobertura vacinal da Gripe, campanha
iniciada há mais de dois meses, está em 44,5%. Já a
proteção contra o Sarampo atingiu 43,1% do público-alvo.
Chama a atenção as baixas coberturas vacinais de professores, 35,3%, e de crianças, 37,6%.
“Belo Horizonte recebeu 1.150.000 doses de vacina contra a
gripe, mas menos da metade do público convocado compareceu às nossas salas de vacina. É muito importante se
proteger contra a Covid, mas é imprescindível se vacinar
contra a gripe, pois é uma doença que também pode evoluir
para formas graves e até matar”, disse o subsecretário de
Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

Sábado Saudável no
Parque Municipal

O Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio,
e o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, são
datas relevantes que remetem a todos a responsabilidade conjunta para um mundo mais saudável e sustentável.
Da mesma forma, nos chamam a atenção para a necessidade de se criar uma postura crítica e ativa em relação
aos problemas ambientais do planeta e aos malefícios do
cigarro, ambos com impactos individuais e coletivos.
Com o objetivo de sensibilizar a população e instigar a
reflexão sobre esses temas, foi realizada uma ação no
Parque Municipal, em 4 de junho. O Sábado Saudável foi
realizado por meio de uma parceria entre a Gerência de
Promoção da Saúde, a Gerência de Atenção Primária à
Saúde, a Gerência de Vigilância Epidemiológica e apoio
do Mobiliza SUS.
O evento contou com a participação dos praticantes de
Lian Gong (LG18T), dos usuários da Academia da Cidade
e foi aberto aos frequentadores do Parque Municipal
Américo Renné Giannetti
Cerca de 50 pessoas praticaram o LG18T e uma aula
aeróbica conduzida por educador físico. Além da
atividade física, quem esteve no parque também participou de uma roda de conversa sobre os temas tabagismo,
tuberculose e meio ambiente. O público também pôde
apreciar cartazes produzidos por usuários, em oficinas
educativas do Centro de Convivência Arthur Bispo
do Rosário, e assistir a uma apresentação temática do
Mobiliza SUS, com a distribuição de cartilhas educativas.
Como forma de incentivar o cuidado com o meio
ambiente, foram sorteadas ervas, como coentro,
cebolinha e tomilho. “As mudas simbolizam a nossa integração com a terra e o nosso meio, o qual nos fornece
alimentos, a nossa biodiversidade, o ar que respiramos,
a água, dentre outros tantos benefícios essenciais para
nossa vida”, ressaltou a referência técnica da Gerência de
Promoção à Saúde, Carla de Castro.

Projeto Maloca promove
ações de cuidado veterinário,
vigilância e controle da raiva
em BH

Com o objetivo de ampliar a vigilância e o controle da
raiva, por meio da imunização dos animais de tutores em
situação de rua, o Projeto Maloca percorreu a Regional
Noroeste. No fim de maio, 24 cães e 1 gato de receberam
os cuidados da equipe de Zoonoses.
Além da imunização antirrábica, foram administradas
vacinas espécie-específica, vermífugos e fármacos para o
controle de endo e ectoparasitas. Também foi ofertada a
castração dos animais. A ação ocorre em um momento de
alerta para o município: entre 2004 e 2022 foram detectados 215 morcegos positivos para raiva em Belo Horizonte.
Só neste ano foram 5.
A ação foi concentrada no Viaduto Nancen Araújo, na
Lagoinha. A identificação e a abordagem inicial dos
tutores em situação de rua são realizadas pelas equipes
assistenciais. Após o consentimento do tutor, todo o
trabalho da Zoonose é planejado para a realização das
ações no território de maneira intersetorial. “O Projeto
Maloca, além de contemplar o cuidado e o bem-estar dos
animais, extrapola este universo para questões de risco
e vulnerabilidade dos tutores que devem ser trabalhadas no campo assistencial pela equipe multiprofissional
envolvida no projeto”, explicou a gerente de Esterilização
de Animais, Aline Bezerra.

O Projeto Maloca
Em agosto de 2019, a Diretoria de Zoonoses (DIZO), por
meio da Gerência de Esterilização de Animais (GEEAN),
iniciou uma abordagem diferenciada voltada à população
em situação de rua que possui cães e gatos. Este trabalho,
denominado “Projeto Maloca” está sendo realizado de
forma interdisciplinar, envolvendo o Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ), as Gerências de Zoonoses Regionais
(GERZO), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Consultório de Rua.
Desde que o projeto foi iniciado, mais de 90 animais
receberam esses cuidados.

28 de maio: Dia Internacional
de Luta pela Redução da
Mortalidade Materna

O Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna
da Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e
Perinatal promoveu um encontro virtual para discussão do
tema “Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia”. A
abertura do evento foi realizada pela Secretária de Saúde,
Cláudia Navarro, e contou com as participações da diretoria
de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, do representante da OPAS, Gabriel Osanan, da presidente da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, Cláudia
Laranjeira, e de vários gestores da SMSA.
O evento abordou a hemorragia pós-parto que é uma das
maiores causas de mortes maternas no Brasil e no restante
das Américas. Gabriel Osana explicou que o dado
motivou a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) a lançar em 2014 a
estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Um dos
eixos principais da iniciativa é fortalecer as capacidades
dos profissionais da área da saúde, desde a adequada assistência pré-natal, fazendo o diagnóstico e tratamento
em tempo oportuno das anemias, distúrbios hipertensivos e identificando as pacientes de risco para hemorragia
quanto as equipes das maternidades em habilidades para
controle das emergências obstétricas hemorrágicas.
“Complicações graves obstétricas requerem a atenção
de profissionais da área da saúde bem treinados e para
atingir esse objetivo é necessário o fortalecimento dos
serviços de saúde, a eliminação das barreiras ao acesso e a
garantia de disponibilidade de medicamentos essenciais e
sangue seguro para transfusões”, explicou Gabriel Osanan.

Convocação de médicos
pediatras para atuação nas UPAs
Considerando o cenário epidemiológico, a Secretaria
Municipal de Saúde não tem poupado esforços para
a cobertura dos postos de trabalho de pediatria nas
Unidades de Pronto Atendimento.
Pediatra da Rede SUS-BH, caso você queira ajudar, e tenha
disponibilidade de horário, é possível contribuir com a
realização de plantões extras de 12h ou plantões parciais
de 6h nas UPAs.
O valor da jornada extra de 12 horas, realizada aos finais
de semana por profissionais médicos, é de R$1.106,24. Já
para plantões de 6 horas, o pagamento se dará por meio
de horas extras, nos termos da legislação vigente.
Médicos pediatras em exercício de função pública de
gerente ou gerente adjunto de unidades de saúde também
podem prestar plantões extras e horas extras nas UPAs!
Cadastre-se em prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
gestao-de-pessoas/banco-interesse-em-realizacao-deplantoes-extras.
Há, também, a possibilidade de acionar as equipes de
Gestão do Trabalho de cada regional ou diretamente a
Gerência de Urgência no nível central.
Caso tenha disponibilidade de horário, sem outro vínculo
público além do atual, é possível formalizar novo contrato
administrativo temporário em expediente e escala compatíveis com a necessidade de cada unidade, dentro das
jornadas existentes legalmente.
Cadastre seu currículo AQUI .
Caso conheça profissionais que ainda não possuem dois
vínculos públicos e tenham disponibilidade de horários,
divulgue o nosso banco de currículos e oriente o cadastro
AQUI .
As contratações administrativas temporárias continuam
sendo necessárias, para este e outros serviços.
Continue contribuindo com a Rede SUS-BH! Contamos
com seu apoio!

DIEP percorre regionais para
estreitar o relacionamento
com os gestores locais

Com o objetivo de aproximar o Nível Central da
realidade e das dificuldades vivenciadas pelos gestores
locais, além de buscar mais espaços para escuta ativa, alinhamentos e esclarecimentos de dúvidas, a Diretoria Estratégia de Pessoas da SMSA está promovendo o GGASF
- ACOMPANHAMENTO EM FOCO.
No dia 27 de maio, na Regional Nordeste, foi realizado o
1º encontro. Posteriormente, as outras oito regionais vão
fazer parte do projeto.
O encontro contou com a participação da Gerência de
Gestão do Acompanhamento Sociofuncional - GGASF,
da DRES-NE, e de mais 42 profissionais do grupo gestor,
incluindo gerentes e referências técnicas. O evento se deu
no formato de uma roda de conversa, que iniciou com
uma dinâmica, visando a integração do grupo e uma breve
exposição sobre cooperação no ambiente de trabalho.
Foi aberto espaço para discussões e estudo de casos
do território, que abordaram temas como: episódios de
violência, acompanhamento sociofuncional, readaptação funcional, processos administrativos, entre outros.
O propósito da ação é alinhar as frentes de trabalho
da GGASF e informar sobre como esta gerência pode
auxiliar e orientar os gestores em seu dia-a-dia, por meio
das ferramentas disponíveis, tais como: leis, portarias,
decretos e processos de trabalho, praticando a escuta e o
cuidado com os agentes públicos da SMSA, objetivando a
melhoria do clima organizacional.
“Permanecemos trabalhando para atender cada vez
melhor as necessidades de RH dos níveis regionais e atuar
como facilitadores nas políticas e processos do setor,
com o essencial apoio das equipes de gestão do trabalho
local”, afirmou a gerente da GGASF, Juliana Roque.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 9/6

Médico Supervisor Hospitalar Comissão Oncológica, na GECAV

De 9/6
a 15/6

Gerente do Centro de Especialidades Odontológicas, DRES Barreiro

Até 10/6

TSS / Psicólogo, na DRES Barreiro

De 10/6
a 20/6

TSS / Farmacêutico, na GEURE

Até 14/6

TSS / Educador Físico, na GGASF

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
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

