Acontece
Saúde

Edição 199
15 de juho de 2022

Adolescentes de 15 e 14 anos
são convocados para receber
dose de reforço da vacina
contra a Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte convoca o público de
15 e 14 anos para receber a dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 hoje (15). Para se imunizar, o grupo
dessa faixa etária precisa estar acompanhado dos pais
ou responsáveis legais. É possível também que eles se
vacinem com autorização por escrito (em anexo) dos pais
ou responsáveis legais. Os chamamentos das demais faixas
etárias continuarão a ser feitos de forma escalonada, com
convocações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde
à medida que o município receber mais doses da vacina.
No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (16),
não haverá imunização contra a Covid-19 na capital. As
aplicações serão retomadas na sexta-feira (17). Confira a
programação para os próximos dias:
Dia 15/6 (quarta-feira)
• Dose de reforço para adolescentes de 15 e 14 anos,
completos até esta data, com pelo menos quatro
meses desde o recebimento da segunda dose. É
necessário levar o cartão de vacina, o documento de
identidade e CPF. Para se imunizar, os adolescentes
dessa faixa etária precisam estar acompanhados dos
pais ou responsáveis legais.

Dia 16/6 (quinta-feira)
• Não haverá vacinação.

Dia 17/6 (sexta-feira)
• Repescagem para grupos 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.

Dia 20/6 (segunda-feira)
• Repescagem para grupos e faixas etárias já
convocadas, inclusive público infantil, seja para
aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e
adicional, ou quarta dose.

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 de Belo Horizonte. 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.

Uso da máscara volta a
ser obrigatório em locais
fechados da capital

Desde ontem, dia 14, o uso da máscara passou a ser
obrigatório em todos os ambientes fechados de Belo
Horizonte. A obrigação será, inicialmente, até o dia 31 de
julho, considerando o período estimado para diminuição
da incidência de casos respiratórios na capital. O decreto
com as novas regras foi publicado no Diário Oficial do
Município (DOM).
A retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras
levou em consideração o aumento da positividade de
testes, sendo que na semana entre 1º e 7 de maio foram
realizados 6.531 exames, com taxa de positividade de 6%.
Já entre o período de 29 de maio e 4 de junho de 2022,
foram 20.964 testes, com 19% de positividade. Os exames
foram realizados na rede própria do município.
A incidência de Covid-19 também aumentou. De acordo
com os dados do quantitativo acumulado em 14 dias, em
19 de maio o número de novos casos era de 112,9 por 100
mil habitantes. De acordo com dados mais recentes, de 8 de
junho, são 156 casos confirmados por 100 mil habitantes.
“Nossos protocolos são revistos diariamente e são
alterados de acordo com os dados epidemiológicos,
assistenciais e baseados em evidências científicas. Nesse
momento, entendemos que devemos voltar com a
obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados”,
disse a secretária de Saúde, Cláudia Navarro.
A secretária também reforçou a importância da vacinação,
já que a cobertura vacinal para o público infantil ainda
está abaixo do esperado, com 57,1% de imunizados
com a segunda dose. “A adesão ainda não é satisfatória.
Então pedimos que nos ajudem com a divulgação da
importância da vacina”, completou.
A Prefeitura realiza, de forma permanente, ações de
repescagem para pessoas já convocadas para a primeira
dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta
dose. Os locais estão distribuídos pelas nove regionais
na cidade. Os endereços, horários de funcionamento,
critérios e documentos necessários para a vacinação
podem ser conferidos no portal da Prefeitura.

Prefeitura convoca
188 médicos aprovados
em concurso
A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta terça-feira,
dia 15 de junho, a nomeação de 188 médicos aprovados
no concurso público regido pelo Edital 01/2020,
considerando entre este número, as vagas de candidatos
com deficiência e candidatos aprovados na condição de
negros, dentro do quantitativo previsto em Edital.
Os profissionais atuarão em diversos Centros de Saúde
dentro do município. Eles integrarão as equipes de
Estratégia Saúde da Família.
O grupo nomeado pela Prefeitura de Belo Horizonte
tem até 20 dias, a contar a partir do primeiro dia
útil subsequente à nomeação, para regularizar a
documentação e se apresentar ao município. A previsão é
de que outros médicos sejam nomeados dentro de todo
o prazo de validade do Concurso.
De 2017 até agora, 188 médicos aprovados em concursos
públicos foram nomeados e outros 1.159 foram
contratados para exercício em diversas unidades de
saúde, incluindo áreas de urgência, atenção primária e
rede complementar.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cláudia
Navarro, foi muito importante a celeridade com que o
Prefeito assinou a convocação destes médicos aprovados no
concurso. “Estamos em um momento de muita demanda.
Este reforço na equipe da Saúde vai contribuir, e muito, para
agilizarmos o atendimento à população”, explica.

Posse
Os candidatos deverão apresentar a documentação
exigida em tempo hábil para viabilizar a posse no
prazo de até 20 dias, contados a partir do primeiro dia
útil subsequente ao da publicação da nomeação. Para
informações sobre a documentação necessária, basta
acessar o portal da Prefeitura, clicar em “Serviços” e, em
seguida, “Posse - Cargo Efetivo”.

Mais de 750 crianças são
atendidas no primeiro fim de
semana de centralização da
pediatria em Belo Horizonte

De sexta-feira, dia 10, até o domingo, dia 12, as três UPAs,
os cinco Centros de Saúde abertos para retaguarda
da pediatria, além do HOB, atenderam a 764 crianças
na capital. As unidades Oeste, Norte e Barreiro foram
responsáveis por 359 atendimentos. Já os Centros de
Saúde São Geraldo, São Paulo, São Francisco, Carlos
Chagas e Rio Branco, que funcionaram no sábado, dia
11, das 7h às 19h, receberam 169 crianças. Já o Hospital
Odilon Behrens prestou 236 atendimentos pediátricos
durante o fim de semana.
Os números são o resultado da estratégia anunciada pela
Secretaria Municipal de Saúde para garantir a assistência
pediátrica de urgência durante o fim de semana, devido
à alta de casos de síndrome respiratória em crianças nos
últimos dias.
De acordo com o planejamento da SMSA, para cada
plantão das Unidades de Pronto-Atendimento foram
escalados 3 profissionais exclusivos para o atendimento
pediátrico. O mesmo número de profissionais disponíveis
nos Centros de Saúde.
A estratégia está mantida para o próximo fim de semana,
dias 18 e 19 de junho.

Diretorias Regionais
de Saúde participam
de oficina Previne Brasil

A Gerência de Atenção Primária à Saúde (GEAPS), em
parceria com a Gerência de Integração do Cuidados à
Saúde (GEICS) e Assessoria de Tecnologia de Informação
em Saúde (ASTIS), promoveu oficinas presenciais com as
Diretorias Regionais de Saúde. Os encontros, realizados na
última semana de maio, abordaram as novas ferramentas
que vão auxiliar as Regionais e Centros de Saúde no
monitoramento do cuidado assistencial e dos indicadores
do Programa Previne Brasil. O Previne Brasil foi instituído
por meio da Portaria nº 2.979 de 2019 e conta com três
componentes de custeio federal para a APS: capitação
ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para
ações estratégicas.
A reunião teve como objetivo demonstrar a utilização das
planilhas de gestantes e citopatológico disponíveis no
“PBH - Repositórios”, CLIQUE AQUI , e do painel Power
BI de monitoramento assistencial - Previne Brasil. Foi um
momento de diálogo e esclarecimento de dúvidas, com
discussão de estratégias para a qualificação contínua da
assistência, com consequente melhoria dos indicadores.
Uma segunda rodada está prevista para ocorrer entre os
meses de julho e agosto, com ênfase nas ferramentas
voltadas para o cuidado de crianças menores de 1 ano e
doenças crônicas.

Regional Centro-Sul discute
as novas diretrizes para o
atendimento e notificação de
casos de raiva humana

Com o objetivo de promover o alinhamento do novo
fluxo do atendimento antirrábico, pactuado pelo
Ministério da Saúde por meio da NOTA TÉCNICA Nº
08/2022-CGZV/DEIDT/SVS/MS, 42 profissionais dos
Centros de Saúde da Regional Centro-Sul, CRIE e UPA
Centro-Sul participaram de roda de conversa nos dias 1º e
2 de junho, para discutir as novas diretrizes.
A ação foi promovida pelas equipes da Diretoria de
Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Gerência
de Vigilância Epidemiológica, Gerência de Assistência
Epidemiologia e Regulação Centro Sul e Gerência de
Zoonoses Centro-Sul.
A apresentação esclareceu as alterações no protocolo de
profilaxia pré e pós-exposição da raiva humana no Brasil,
considerando a mudança do perfil epidemiológico da
raiva na última década. Nesse período tem se observado
maior registro de casos de raiva humana causada
por animais silvestres, notadamente morcegos, em
detrimento da transmissão por cães e gatos.
Paralelamente foi descrito o cenário epidemiológico
atual da raiva no estado com a notificação de quatro
casos em humanos, e no município de Belo Horizonte o
aumento da circulação do vírus da raiva em morcegos e a
detecção de casos em cão e gato, fato que não acontecia
há mais de trinta anos. As novas diretrizes são importantes
orientações para a condução das ações de controle
da raiva humana, com a necessidade constante de se
comunicar bem e de se comunicar sempre, promovendo
espaços de discursões e construções coletiva. Desta forma
podemos gerir com maior eficiência e eficácia os recursos
utilizados”, afirmou o diretor de Saúde da Regional CentroSul, Cristiano Amaral.

Centro de Saúde Providência
realiza 1º Mutirão de
Condições Crônicas

Aproximadamente 100 pessoas diagnosticadas com
diabetes participaram de um sábado diferente no Centro
de Saúde Providência, na Regional Norte. A equipe da
unidade, em parceria com a GAERE, Academia da Cidade
e NASF-AB, promoveu o 1° Mutirão para Condições
Crônicas, no dia 4 de junho. O objetivo da ação foi
sensibilizar as pessoas sobre a importância do cuidado
integral e do tratamento multidisciplinar.
Para isso, a unidade foi dividia em 10 estações, cada
um com um especialista. Foram preparados materiais
didáticos para cada abordagem. Os usuários receberam
orientações de enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, educadores físicos, dentistas,
psicólogos e médicos. Os profissionais abordaram a
importância da alimentação para o controle da doença,
a prática de exercícios físicos, os exames de rotina, o
cuidado com os pés, a correta aplicação da insulina e
avaliação do receituário médico.
“A ação será continuada com os retornos para resultados
de exames e consultas eletivas agendadas com os
profissionais de acordo com os levantamentos de
necessidades. A equipe avaliou positivamente a ação
em um atendimento multiprofissional e por ter sido um
dia totalmente voltado para o usuário com condições
crônicas. Faremos a classificação de risco dos usuários por
meio do formulário utilizado no evento com o objetivo
de elaborar planos terapêuticos”, explicou a gerente do
Centro de Saúde Providência, Maria Cecília Teixeira.

HOB promove oficina de
liderança compassiva para
seus gestores

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens promoveu uma
oficina sobre liderança compassiva para seus gerentes,
coordenadores, assessores e referências técnicas no dia
1º de junho. A atividade integra o Projeto Reconectar
que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de
uma comunidade de prática integrada à uma cultura
organizacional focada na liderança compassiva e na
comunicação não violenta. O projeto é inspirado na
experiência de gestão compassiva trabalhada no NHS,
sistema de saúde da Inglaterra que também serviu de
modelo para a criação do SUS.
Durante a oficina, os gestores trabalharam conceitos
como direção, alinhamento, comprometimento e
segurança psicológica no local de trabalho, respondendo
a um questionário em que era possível mensurar, a
partir de questões sobre a percepção de desempenho
e relacionamento das equipes, como está sua equipe
em cada um desses itens, promovendo uma reflexão
sobre como eles influenciam no dia a dia do trabalho.
“Estamos convencidos de que [com a gestão compassiva]
o ambiente se torna menos pesado. A nossa alternativa
é transformar o nosso ambiente de trabalho no mais
leve, seguro e eficiente possível, mesmo diante das
dificuldades”, ressaltou o superintendente do HOB, Danilo
Borges Matias.
Além da oficina, os gestores foram convidados a
participarem do Grupo Reconectar, iniciado em fevereiro
e aberto a gestores e demais funcionários. Com reuniões
semanais, o grupo estuda em conjunto conceitos e
práticas da liderança compassiva, promovendo trocas
de experiências sobre os desafios e boas práticas da
gestão de equipes nos diferentes setores, esclarecendo
dúvidas e desfazendo mitos sobre a conduta de um líder
compassivo, compreendendo o conceito de equipes
dentro de equipes e a existência da liderança para
além dos cargos de gestão. O grupo trabalha, ainda, a
compreensão de formas mais compassivas e efetivas
de liderar e fornecer feedbacks, na construção de um
ambiente mais saudável, com ganhos em qualidade e
segurança assistencial para funcionários e pacientes.
O Projeto Reconectar está em movimento há seis
meses e o objetivo é ir formando multiplicadores entre
os participantes, construindo gradativamente uma
comunidade de prática dentro do HOB que seja capaz de
renovar e transformar a cultura e o clima organizacional,
por meio da liderança compassiva compartilhada,
culminando em uma promoção de melhor qualidade
e segurança do cuidado e melhores experiências para
pacientes e trabalhadores.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
TSS / Farmacêutico, na GEURE
Até 20/6

Referência Técnica, Enfermeiro, na GEICS
Referência Técnica, Psicólogo,
no Centro de Saúde Califórnia

De 20
a 24/6
Até 23/6

Referência Técnica, Psicólogo,
DRES Pampulha
Referência Técnica, Cirurgião Dentista,
na GEAPS
TSS, na ASEDS

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

