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PBH traça estratégias para 
garantir vacinação contra a Covid  

As vacinas para a Covid-19 começaram a se tornar realidade. Nesta 
semana a Inglaterra iniciou a imunização. A Secretaria Municipal 
de Saúde acredita que o Programa Nacional de Imunização deverá 
incorporar em breve uma ou mais das vacinas atualmente em 
estudo para a Covid. Contudo, caso isso não ocorra ou o processo 
demore muito, providências já foram tomadas pela Prefeitura para 
garantir a disponibilização do imunizante à população de BH.  
 
A PBH fechou acordo com o Instituto Butantan, em São Paulo, para 
a aquisição de doses da vacina Coronavac, em desenvolvimento 
no Instituto, tão logo ela seja aprovada. Em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte também já 
tem à disposição três super-freezers para armazenar a vacina da 
Pfizer, se necessário.  
 
Caso as vacinas do Butantan ou da Pfizer estejam disponíveis antes 
do envio de doses pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura conta com 
as parcerias para iniciar a imunização dos grupos de risco em Belo 
Horizonte o quanto antes.

Semana de Vacinação Antirrábica vai 
até sábado

Donos de cães e gatos a partir de 3 meses, gestantes ou não, têm 
até o próximo sábado (12), para imunizar os pets contra a raiva 
Em Belo Horizonte, cerca de 165 postos de vacinação, incluindo 98 
centros de saúde, realizam a vacinação. Este ano, a campanha foi 
ampliada para evitar aglomeração de pessoas e também permitir a 
população se adequar melhor à disponibilidade de tempo.
 
A lista com os locais de vacinação está no portal da Prefeitura 
(www.pbh.gov.br/saude).
 
Para a vacinação, recomenda-se levar os cães contidos por corrente 
ou guia e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem 
ser levados em gaiolas ou transportadores. Depois de vacinados, os 
animais não devem ser submetidos a esforços físicos e devem ser 
mantidos em casa, na sombra com água e alimentação disponíveis.
 
A raiva é uma doença fatal, causada por um vírus, que acomete 
mamíferos, tais como cães e gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos 
e também o homem. A doença é transmitida principalmente 
pela mordida e também por arranhões, unhadas ou lambidas de 
animais contaminados.
 
O objetivo da campanha é manter o controle da raiva em Belo 
Horizonte. Embora no município a doença não seja registrada 
em humanos desde 1984, e em cães desde 1989, o vírus da raiva 
permanece em circulação na capital. Em 2020, até outubro, foram 
capturados oito morcegos positivos para raiva.
 
Para manter essa situação é preciso que pelo menos 80% desses 
animais sejam vacinados. A participação de cada um é fundamental, 
garantindo a segurança de sua família, dos animais e, em última 
instância, de toda a população de Belo Horizonte.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado no dia 1º de 
dezembro, foi dedicado a ações de conscientização e orientação 
sobre a doença em várias unidades de saúde da SMSA.
 
O Centro de Testagem e Aconselhamento UAI foi todo decorado 
e os profissionais se vestiram de vermelho para lembrar a data. 
Os colaboradores receberam pins em formato de laço vermelho e 
máscaras da equipe do BH de Mãos Dadas. Respeitando as regras de 
distanciamento, os trabalhadores do local distribuíram preservativos 
e panfletos para as pessoas que passaram pelo Shopping UAI.
 
A UDM Carijós também se preparou para a data e enfeitou a 
entrada da unidade. A equipe distribuiu preservativos e orientou 
usuários que passaram pelo local durante todo o dia. 

Na URS Centro-Sul, além das ações de conscientização, foram 
ofertados testes rápidos. Dos 15 exames realizados, um foi positivo. 
O usuário foi acolhido, cadastrado no sistema e vai ser encaminhado 
a um dos serviços de referência. Durante o dia todo, a psicóloga da 
unidade ficou disponível para atendimento pré e pós-teste dando o 
suporte necessário.
 
No Nível Central, a equipe do Mobiliza SUS também distribuiu 
preservativos, pins e máscaras vermelhas para os servidores.
 
Na sexta (4), o BH de Mãos Dadas, em parceria com a GAERE 
Centro-Sul, realizou uma ação na Serraria Souza Pinto com a 
população em situação de rua. Além de conscientização e entrega 
de preservativos, foram realizados testes rápidos. A ação contou 
com o apoio das equipes do Mobiliza SUS, Centro de Saúde Carlos 
Chagas e Consultório de Rua.
 
Ao longo do mês de dezembro haverá outras ações de sensibilização 
quanto à importância da prevenção do HIV/Aids em locais de grande 
circulação de pessoas, sempre respeitando as regras para se evitar a 
transmissão da Covid-19.
 
A Coordenação Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST, AIDS e 
Hepatites Virais produziu um boletim especial com dados do HIV e da 
Aids na capital. O material está disponível AQUI.

Em 2020, até o momento, o número de casos notificados de HIV é 
de 137, sendo que destes, 31 contraíram a Aids. 
 
Veja, em anexo, registros das ações.

Unidades de saúde sensibilizam 
população sobre os riscos da Aids

O CTI 4 do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) recebeu 
o selo UTI Eficiente pelo desempenho alcançado em 2019. 
A certificação é concedida pela Epimed Solutions, empresa 
especializada em soluções para gestão de informações clínicas 
e epidemiológicas, e pela Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB).
 
Os resultados do CTI 4 do HOB foram comparados com mais de mil 
outras unidades de tratamento intensivo, da rede pública e privada, 
que utilizam o sistema Epimed. De todas as unidades avaliadas, 
6,7% conseguiram alguma certificação. Em Belo Horizonte, na rede 
pública, o CTI 4 do HOB foi o único a receber o selo UTI Eficiente.
 
Para avaliar o desempenho de cada unidade de terapia intensiva, 
o sistema faz um cruzamento de dados comparando a taxa de 
mortalidade esperada na unidade com a taxa de recursos usados no 
tratamento. A razão entre essas duas variáveis deve ficar abaixo de 
50% para que o serviço receba o selo de eficiência. São avaliados 
itens como tempo de internação, taxa de falha na extubação, índices 
de infecções adquiridas na assistência, entre outros.

O médico intensivista do CTI 4, Elói Deodoro, explica como a 
equipe conseguiu melhorar os indicadores, baixando os números 
que se mantinham em uma média de 80% há dois anos, para os 
menos de 50%, que resultaram na premiação.  “Começamos a 
trabalhar com os protocolos de prevenção de infecção, redução 
de falha na extubação, ckeck list e conseguimos ter uma melhora 
visível de qualidade. Foi um ano muito bom, a equipe trabalhou de 
forma muito mais coordenada. Ficamos muito felizes porque é um 
reconhecimento de que estamos conseguindo tratar os doentes 
com uma boa qualidade, apesar das dificuldades. Conseguimos um 
prêmio que é muito difícil na realidade do SUS”, comemora.
 
A expertise, dedicação e eficiência da equipe do CTI 4 também 
contribuíram para que o HOB seguisse oferecendo os melhores 
cuidados aos pacientes graves dos outros CTIs do hospital e também 
aos pacientes com Covid-19. A unidade foi a primeira de terapia 
intensiva do HOB a se tornar área exclusiva para atendimento à 
pandemia, assumindo a linha de frente desde o início do combate à 
doença no hospital, ganhando, mais tarde, reforço de outros CTIs.

HOB conquista selo de 
UTI Eficiente

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

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

O Sistema de Declaração de Bens e Valores (DBV) já está disponível 
para receber as declarações e o prazo para cadastrar as informações 
referentes a 2019 termina no dia 30 de dezembro. 
 
Se você já fez a DBV neste ano no Sistema não é necessário refazê-
la. Para acessar o sistema, utilize os navegadores Edge, Google 
Chrome ou Mozilla, inserindo o mesmo login e a mesma senha de 
acesso ao computador, ao Portal do Servidor ou ao Contracheque, 
caso você seja agente público vinculado à Saúde, contratos ou aos 
órgãos da administração indireta. 

Atenção: a Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da 
Corrupção não faz a troca de senha presencialmente ou por 
e-mail. Para trocá-la, acesse trocasenha.pbh.gov.br.
 
Para mais informações, acesse prefeitura.pbh.gov.br/sutransp ou 
envie um e-mail para declarabens@pbh.gov.br.

É hora de fazer sua Declaração 
de Bens e Valores

✔ A servidora Juliana do Carmo Reis, BM 89869-8, foi selecionada 
para assumir a função de Técnico Superior de Saúde para atuar 
no Programa de Controle do Tabagismo/DPSV.  

✔ A servidora Fabíola Carvalhaes Moreira Fagundes, BM  97388-6, 
foi selecionada para assumir a Coordenação da Imunização/DPSV.

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/postos-da-semana-de-vacinacao-antirrabica-2020
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim-dezembro-vermelho-2020.pdf
https://trocasenha.pbh.gov.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/sutransp
declarabens@pbh.gov.br

