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Preocupada com a saúde do trabalhador e com o objetivo de acompa-
nhar a evolução dos casos de Covid-19 entre os profissionais da linha de 
frente, a SMSA destinou um serviço exclusivo para a realização de tes-
tes nesse público. Todos os profissionais de saúde da assistência direta 
que trabalham em Belo Horizonte e apresentam síndrome gripal, po-
dem procurar o Cerest Centro-Sul para realizar a coleta de material para 
exame. Em 1 mês de funcionamento foram testados 1422 profissionais, 
sendo 45 positivos, 1225 negativos e 152 permanecem em investigação. 
 
Outras estratégias adotadas pela SMSA para o enfrentamento da pan-
demia foram a capacitação os profissionais, realização de webconfe-
rências para atualizar e orientar os trabalhadores da ponta sobre o 
manejo e os cuidados a serem tomados e a criação se serviços de re-
ferência para atender aos casos suspeitos do novo coronavírus. O pri-
meiro deles foi a abertura de dois Centros Especializados em Doenças 
Respiratórias – CDR – nas UPAs Centro-Sul e Venda Nova. A unidade 
Centro-Sul começou a funcionar no dia 3/3. Até o dia 27/4 foram aten-
didas cerca de 2500 pessoas, 92 tiveram necessidade de internação. O 
CDR Venda Nova foi aberto no dia 25/3. Em pouco mais de um mês fo-
ram atendidos 849 casos de doenças respiratórias, cerca de 94% consi-
derados leves. Para acompanhar a evolução de casos da Covid-19 entre 
os profissionais de saúde que estão na linha de frente, a SMSA também 
destinou um serviço exclusivo para a realização de testes nesse públi-
co. Todos os profissionais de saúde da assistência direta que traba-
lham em Belo Horizonte e apresentam síndrome gripal, devem procu-
rar o Cerest Centro-Sul para realizar a coleta de material para exame.  
  
A Teleconsulta foi outro serviço aberto exclusivamente para o aten-
dimento de pessoas com sintomas de doenças respiratória, uma par-
ceria entre a SMSA e a Unimed-BH. Todos os moradores da capital, 
cadastrados em Centros de Saúde na capital, têm acesso à ferramenta 
e podem realizar o atendimento on-line com140 médicos dos SUS por 
meio do portal PBH. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8h 
às 18h. Entre os dias 7 e 28/4 foram realizadas cerca de 2 mil consul-
tas. Essa iniciativa tem o objetivo de atender e orientar a população, 
diminuindo assim a circulação de pessoas, principalmente os grupos 
de maior risco – como idosos, imunossuprimidos e gestantes – aos 
serviços de saúde.

Balanço positivo dos serviços destinados 
ao enfrentamento do novo cornavírus

Mais transparência nos dados 
da Covid-19 em Belo Horizonte

Mais transparência nos dados da Covid-19 em Belo Horizonte  
A Subsecretaria de Promoção e Vigilância em Saúde divulga diaria-
mente um boletim epidemiológico com informações importantes 
sobre o cenário atual da pandemia do novo Coronavirus em Belo 
Horizonte. No documento, postado todos os dias no Portal da PBH, 
estão apresentados os casos notificados, confirmados e descartados, 
além dos óbitos provocados pela doença na capital. Também estão 
apresentados, por meio de gráficos, os casos suspeitos da Covid-19 
segundo data do início dos sintomas, sexo e faixa etária. No bole-
tim há ainda as notificações de SRAG – Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, de acordo com a semana epidemiológica em 2019 e 2020. O 
balanço dos profissionais da saúde testados para Covid-19 também 
faz parte do boletim e é atualizado diariamente. As informações são 
consolidadas e analisadas pela Diretoria de Promoção e Vigilância 
Epidemiológica, por meio da equipe da Gerência de Vigilância Epide-
miológica.  “A partir desse boletim construído a várias mãos, os pro-
fissionais têm uma visão mais geral do que está acontecendo. Não só 
quem trabalha aqui, mas também nas regionais. Temos estimulado a 
vigilância epidemiológica dos distritos, que estão nas GAEREs, para 
que também faça a análise dos dados do seu território, por área de 
abrangência, para que as pessoas possam se enxergar dentro desse 
momento epidemiológico que estamos vivendo”, disse a diretora de 
Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Lúcia Paixão.
 
Para conferir o Boletim Epidemiológico CLIQUE AQUI

Mobilização contra o coronavírus 
em Venda Nova

Os integrantes do Mobiliza SUS mantêm ações de conscien-
tização para os moradores de Belo Horizonte em relação à 
Covid-19. Mesmo nessa época de muito cuidado e isolamento 
social, as ações continuam seguindo as normas de prevenção 
da doença. Destaque para atividade desenvolvida para os mo-
radores do Bairro Mantiqueira, na Regional Venda Nova. Na 
segunda, 27/4, além de panfletar o comércio autorizado a fun-
cionar com cartazes explicando os sintomas e as formas de se 
proteger contra o novo Coronavírus,foi realizada uma inter-
vernção. Os mobilizadores, Clébia Vargas e Francisco Santos, 
foram acompanhados pela encarregada de Zoonoses do Centro 
de Saúde Mantiqueira, Lindomar Magalhães, e pela agente sa-
nitária do Centro de Saúde Rio Branco, Adriana Guimarães. Eles 
explicaram com humor e muita técnica a necessidade de se evi-
tar as aglomerações. A personagem Darlise, interpretada pela 
arte mobilizadora Clébia, mostrou aos cidadãos, que se agrupa-
vam em uma grande fila na porta de uma lotérica, o risco que 
estavam correndo e porque deveriam se distanciar. Com ajuda 
de uma trena, ela estabeleceu o espaço seguro entre as pessoas 
e falou sobre as medidas de higiene a serem adotadas, incluindo 
o uso de máscaras.

Novas mudanças na Campanha 
de Vacinação contra a Gripe

Com a antecipação da Campanha de Vacinação contra a Gripe em 
quase um mês, o Ministério da Saúde tem feito adequações para 
melhor atender aos públicos-alvo da mobilização. O objetivo é 
proteger toda essa população vulnerável contra a influenza para 
minimizar o impacto nos serviços de saúde.  Em função de fatores 
técnicos, científicos, logísticos, entregas do laboratório produtor 
da vacina, entre outros, foram atualizadas as prioridades e as da-
tas para a imunização. As alterações se referem à terceira fase da 
campanha que, inicialmente, seria do dia 9/5 a 22/5. O período 
foi estendido para o dia 6/6, com divisão desta última fase em 2 
etapas. Entre os dias 9 e 17/5 devem ser vacinadas: crianças de 6 
meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, 
gestantes e puérperas até 45 dias. Já adultos de 55 a 59 anos e 
professores de escolas públicas e privadas devem ser imunizados 
a partir do dia 18/5 até o dia 6/6.

Considerando o público-alvo da segunda fase da campanha, que 
teve início no dia 24/4, dados parciais apontam que foram vaci-
nadas 41,4% das pessoas, entre portadores de doenças crônicas, 
trabalhadores de transporte coletivo, profissionais das forças de 
segurança e salvamento, caminhoneiros, funcionários do sistema 
prisional, população indígena, adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducativas, portuários e população priva-
da de liberdade. O público estimado para ser vacinado nesta fase 
é de 263 mil pessoas.

Belo Horizonte alcançou mais de 100% de cobertura vacinal nos 
dois públicos da primeira fase da campanha: trabalhadores da 
saúde (cerca de 113 mil vacinados) e população acima de 60 anos 
(cerca de 329 mil vacinados).

Considerando as duas fases da campanha, até o momento foram 
vacinadas 552.906 pessoas, incluindo idosos e profissionais de 
saúde, o que corresponde a 79.3% do total.

Entre os dias 7 e 15/5 estarão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para gerente do Centro de Saúde Vale do Jatobá. Os interes-
sados devem se inscrever e enviar a documentação necessária por 
e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br

Entre os dias 30/4 e 7/5 estarão abertas as inscrições para seleção 
de vaga para gerente da URS Sagrada Família. Os interessados de-
vem se inscrever e 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-de-pessoas

A servidora, Daniela Soares Rosa Bresolini, BM 88060-8, foi sele-
cionada para assumir gerência do Centro de Saúde Novo Aarão Reis.

Boa ação no Centro de Saúde 
Granja de Freitas

Além de promover a saúde e o bem-estar da comunidade da 
área de abrangência do Centro de Saúde Granja de Freitas, na 
Regional Leste, os funcionários decidiram praticar a solidarie-
dade. Os servidores se mobilizaram para confeccionar másca-
ras de tecido para serem doadas aos moradores de abrigos da 
região. Os funcionários se dividiram entre os que doaram o TNT 
e os que produziram as proteções. A ação, realizada fora do 
horário de trabalho, envolveu também os familiares dos ser-
vidores, que se comoveram com a iniciativa e também partici-
param. A primeira remessa resultou em quase 1000 máscaras. 
Cerca de 540 foram distribuídas para os moradores do Residen-
cial Granja 04, e outras 380 para residentes de outros abrigos. 
A confecção dos acessórios continua e já ultrapassou as 2000. 
Durante a entrega, as servidoras da unidade orientam sobre as 
medidas de higiene para se evitar a transmissão da Covid-19, a 
etiqueta da tosse e os sintomas que merecem atenção. “Neste 
momento, as máscaras e o isolamento social são medidas de 
proteção mais eficazes para combater a disseminação da Co-
vid-19. O olhar humanizado de cada um dos profissionais para 
com os moradores desta comunidade me comove e me faz 
acreditar cada dia mais na importância de nosso trabalho nes-
te local. Gratidão!”, agradeceu a gerente do Centro de Saúde 
Granja de Freitas, Edna Maia.

SAMU conta com novo ponto 
de apoio em BH

Para garantir uma logística mais adequada e estratégica, a SMSA, 
em parceria com o SESC, disponibilizou um novo ponto de apoio 
para a ambulância do SAMU. A base, que antes funcionava no ane-
xo do CEM da Santa Casa, foi transferida para o SESC do Bairro São 
Francisco. O local escolhido dá acesso a dois importantes corre-
dores: Anel Rodoviário e a Avenida Antônio Carlos, e ainda às re-
giões Noroeste e Pampulha. Com a parceria, o SESC disponibilizou 
uma área para a equipe do SAMU permanecer enquanto não há 
chamada para atendimento. A ambulância ficará estacionada na 
entrada do local. Atualmente, o SAMU conta com 20 bases des-
centralizadas para prestar socorro com mais qualidade e em tem-
po oportuno.


