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Campanha de vacinação contra
a Poliomielite e Multivacinação
começa em BH

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação teve início nesta semana, seguindo as
orientações do Ministério da Saúde. O objetivo é atualizar
a caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e
imunizar contra a poliomielite todo o público de 1 a 4 anos
– mesmo aqueles que já estiverem com o cartão em dia.
A campanha vai até o dia 9 de setembro e as aplicações serão realizadas de segunda a sexta-feira em todos os centros
de saúde. O endereço das unidades e os horários de funcionamento devem ser verificados no Portal da Prefeitura
de Belo Horizonte.
A paralisia infantil é uma doença infecciosa viral, transmitida de pessoa para pessoa. A propagação ocorre, principalmente, por via fecal-oral. Uma das medidas mais importantes para prevenção é a vacinação de mais de 95% da
população infantil.
É fundamental que os responsáveis levem a caderneta de
vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. Para a entrada nos locais é obrigatório o uso de máscaras, sendo que para crianças de até
dois anos não é necessário o uso do acessório de proteção.

Trabalhadores do Nível
Central recebem vacina
contra meningite C

Diante do cenário de baixas coberturas vacinais, situação
agravada pela pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde recomendou a imunização contra a meningite C de todos os profissionais da Saúde, além de crianças de até 10
anos que não tenham sido vacinadas.
Na quarta, dia 3, a imunização foi realizada no pilotis do
Nível Central. Cerca de 500 trabalhadores do prédio foram
vacinados.
A adoção desta medida tem como objetivo aumentar a
proteção, evitando a ocorrência de surtos da doença pelo
sorogrupo C, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.
A vacina meningocócica C (Conjugada) foi implantada na
rotina de vacinação da criança em 2010. Esta vacina encontra-se disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação
no esquema primário de duas doses, aos 3 e 5 meses de
vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade.
A extensão do público-alvo vai até fevereiro de 2023 e tem
o objetivo de proteger a população contra doença meningocócica do sorogrupo C, ampliar as coberturas vacinais e
evitar a circulação da doença no país.

SIGRAH começa a ser
implantado nos serviços de
Saúde Mental

A partir do mês de setembro, os CERSAMs, CERSAMs AD,
CERSAMI, os SUP e as Unidades de Acolhimento Transitório passam a contar com o SIGRAH. Os treinamentos com
os profissionais dos 19 locais começaram em julho. Cerca
de mil trabalhadores estão sendo capacitados e orientados quantos aos processos para a recepção dos usuários,
preenchimento e evolução do prontuário e de formulários
e relatórios específicos.
Com a conclusão da implantação do SIGRAH nessas unidades, além de mais tecnologia e agilidade na busca de informações, o novo sistema vai possibilitar a visualização do
prontuário dos usuários de qualquer ponto da rede de saúde, acompanhamento em tempo real dos dados inseridos,
relatórios e o controle de participantes e não-participantes
nos serviços. Esses avanços vão garantir uma qualificação
da assistência à saúde do usuário.
“A implantação de um novo sistema é uma oportunidade
dos processos e rotinas dos serviços da Rede de Atenção
Psicosocial de BH estarem contemplados e poderem ser visualizados por toda a rede de saúde. É um processo contínuo que envolve constante revisão e adaptação do sistema
à realidade local, que não termina com a implantação do
sistema. Mas a implantação é um marco importante para
melhoria de registro e qualificação da informação em saúde mental”, disse a referência técnica da Gerência de Saúde
Mental, Ramon Magalhães.

Terapia Ocupacional promove
treinamento para melhorar
a assistência ao paciente
internado no HOB

As equipes de enfermagem da Clínica Médica, Neurocirurgia e Cirurgia Geral do Hospital Metropolitano Odilon
Behrens participaram de uma capacitação para melhoria
da funcionalidade, independência e segurança do paciente adulto e idoso. O treinamento, realizado pela equipe de
Terapia Ocupacional, com apoio da equipe de Fisioterapia
e do Núcleo de Segurança do Paciente, capacitou, até o
momento, 84 profissionais. A expectativa é ampliar a oferta
para outras equipes.
Durante os encontros, foram ensinadas técnicas de mobilização segura e posicionamento adequado do paciente
no leito, visando evitar as lesões por pressão e preservar a
funcionalidade dos membros; prevenção de quedas; e estratégias para otimizar a independência do paciente nas
atividades básicas de vida diária, durante a internação hospitalar, como por exemplo, na alimentação e no banho.
A referência técnica da Terapia Ocupacional, Ana Luiza Oliveira, explicou que o treinamento reforçou a importância
da prevenção de complicações relacionadas ao repouso
prolongado no leito, especialmente em pacientes idosos e
de longa internação e os efeitos benéficos na recuperação
e retorno às atividades no pós-alta. “O que motivou o treinamento foi presenciar, na rotina diária, o declínio funcional rápido, principalmente dos pacientes idosos, ao serem
internados e as consequências desse declínio na condição
de saúde. Essa iniciativa surgiu com objetivo de divulgar
e encorajar a equipe assistencial no uso de estratégias cotidianas, para que esses pacientes voltem para casa independentes no desempenho das atividades básicas ou, pelo
menos, mais participativos”, ressaltou.
Além da abordagem teórica e prática, os participantes também receberam uma cartilha ilustrada, sobre como fazer a
mobilização do paciente com segurança e ações adotadas
durante os cuidados na internação que contribuem para
preservar, ao máximo possível, a independência do paciente.

Dia 14 de agosto
será comemorado o

Dia dos Pais

Participe da ação do Dia dos Pais
da SMSA e mande uma foto com
seu(s) filho(s) ou com seu pai.
Vamos celebrar juntos!

Mande sua
foto até o
dia 12/8.

TRABALHANDO
POR UMA CIDADE

CLIQUE
AQUI

FELIZ

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 12/8

Referência técnica – enfermeiro, na ASEDS

Até 16/8

Referência técnica – enfermeiro, na GAERE
Nordeste

De 12/8
a 18/8

Referência técnica – médico, na GERAE
Referência técnica – médico, na GERAE

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

