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SMSA inclui números da 
vacinação Covid no Boletim 
Epidemiológico e Assistencial

A Prefeitura de Belo Horizonte começou nesta semana a divulgar os 
números da vacinação contra a Covid-19 no Boletim Epidemiológico 
Assistencial. O balanço diário inclui o número de postos de 
imunização, as doses repassadas a capital, as doses distribuídas pela 
SMSA, e as doses aplicadas. 

A primeira remessa recebida foi da vacina do Instituto Butantan e do 
laboratório Sinovac/Biotech. Junto às doses, a Secretaria Municipal 
de Saúde repassou aos hospitais os critérios e público-alvo e ainda 
informou que irá realizar auditorias, para verificar se as normas 
estabelecidas estão sendo cumpridas.  

O Ministério da saúde obriga registro nominal de cada um dos 
vacinados, em cada um dos hospitais. A Prefeitura irá cruzar estes 
dados com sistemas de informação do SUS, como o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Dependendo da situação, a 
SMSA também poderá fazer a checagem in loco, mediante a análise 
de cada um dos casos denunciados ou detectados. 

Denúncias sobre a vacinação podem ser feitas na ouvidoria do 
município. Até o momento a Secretaria Municipal de Saúde não 
notificou nenhuma instituição por irregularidades.

1º Grupo

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e, de acordo 
com a quantidade de doses recebidas, a Prefeitura definiu pela 
imunização dos trabalhadores ativos:

• de 49 hospitais (públicos, filantrópicos, privados);
• das 9 unidades de pronto-atendimento da capital;
• do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

SMSA implanta rastreamento de 
casos positivos de Covid-19

A SMSA ampliou a vigilância e o monitoramento de casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19. No início de janeiro foi iniciado o projeto 
“Rastreamento de Contatos”, que tem como objetivo quebrar a 
cadeia de transmissão da Covid-19. 

Estudantes da área da saúde de Universidades que têm parceria com a 
SMSA ligam para pessoas com teste positivo para Covid. Na conversa, 
são verificados possíveis contatos que esses pacientes tiveram 
durante o período de transmissão da doença e ainda são repassadas 
orientações sobre a importância e necessidade do isolamento. 

Com essas informações, a Prefeitura consegue fazer um 
mapeamento de possíveis infectados e, de forma preventiva, já 
iniciar um bloqueio. “O objetivo é reduzir a disseminação do vírus, 
evitando que essas pessoas circulem. Caso a pessoa já tenha 
sintoma, indicamos a teleconsulta da Prefeitura, ou até mesmo o 
atendimento presencial”, explica o subsecretário de promoção e 
vigilância em saúde, Fabiano Pimenta. 

O nome de quem passou os contatos é mantido sob sigilo e na 
ligação são solicitadas apenas a confirmação do nome completo e a 
data de nascimento. “Este contato é mantido sob monitoramento, 
com uma nova ligação num período de até sete dias, para verificar 
a condição de saúde”, acrescenta Fabiano.  Neste primeiro 
momento, estão sendo rastreados contatos de casos confirmados 
de residentes das regionais Oeste, Pampulha e Barreiro, mas já há 
estudo de ampliação para todas as regionais. 

O projeto é coordenado por enfermeiros do Nível Central. Desde o 
início até o dia 22 de janeiro, já foram realizadas cerca de mil ligações.

Aula on-line orienta sobre o uso 
das vacinas contra a Covid-19

As ações de preparação para a Campanha de Vacinação contra o 
Coronavírus em Belo Horizonte seguem em andamento. Na última 
quinta (21), foi realizada para toda a Rede, a aula “Atualização 
Vacinas Covid”, pela  Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância – 
DPSV. O objetivo foi repassar orientações sobre as vacinas liberadas 
pela ANVISA para uso emergencial no Brasil.

“Este é o momento de toda mobilização possível para estímulo à 
vacinação contra a Covid. Talvez seja a única estratégia em saúde 
pública capaz de interromper a evolução da pandemia”, disse o 
médico infectologista, gerente do Centro de saúde do Viajante e 
assessor da DPSV, Argus Leão Araújo, que também explicou sobre as 
características da imunidade do vírus e as vacinas que estão sendo 
estudadas para prevenção. 

A palestra teve a duração de cerca de duas horas e foi assistida 
por mais de 100 trabalhadores da saúde. Quem não pôde assistir 
no dia, tem a opção de acessar o conteúdo através do portal da 
PBH (ead.pbh.gov.br)

Taiwan doa máscaras cirúrgicas 
descartáveis à PBH

O Governo de Taiwan doou para a SMSA, no dia 15/01, 31.800 
máscaras cirúrgicas descartáveis da empresa Ever Green.  A 
entrega foi oficializada por meio de evento simbólico, realizado 
em formato on-line, que reuniu o secretário municipal de Saúde, 
Jackson Machado Pinto, o diretor superintendente do Escritório 
Econômico e Cultural de Taipei em São Paulo, Fong Kuang Jong, 
o diretor  do Escritório Econômico e Cultural de Taipei em São 
Paulo, representando o governo de Taiwan em SP, Inácio Cheng-
Hung Chen, a diretora do Escritório Econômico e Cultural de 
Taipei em São Paulo, Isabel Hsu e o presidente na Confederação 
Latinoiberoamericana e do Caribe de Associações Médicas, Lincoln 
Lopes Ferreira.  

O secretário Jackson Machado Pinto destacou que a pandemia 
é a maior luta nos últimos 100 anos. “O vírus é um inimigo e a 
união de todos nós, para fazer frente a um inimigo comum, é 
muito importante. Belo Horizonte agradece ao Dr Lincoln Lopes, 
que intermediou essa importante doação e agradece também ao 
governo de Taiwan, pela contribuição”.  

Parcerias como esta contribuem na manutenção dos estoques de 
insumos e de equipamentos de proteção individual (EPIs) da SMSA. 
Desde o início da pandemia, foi estabelecido um monitoramento 
diário do consumo nas unidades, acompanhado pela equipe da 
Diretoria de Logística da secretaria, que segue planejamento para 
aquisições necessárias e acompanha as saídas semanalmente.

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

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

A servidora Fernanda Dias Vieira Marx, BM 78478-1, foi 
selecionada  para assumir a gerência UPA Venda Nova. 

Secretaria promove combate e 
prevenção à hanseníase

O último domingo de janeiro é marcado pelos Dias Nacional e 
Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase. Para alertar sobre a 
doença, a SMSA desenvolveu peças gráficas, com informações sobre 
sintomas, transmissão e tratamento, para serem divulgadas nos 
Centros de Saúde e também nos ônibus da capital. 

Também está prevista, para o dia 10 de fevereiro, uma aula on-line 
sobre diagnóstico e tratamento da doença na atenção primária. Em 
breve serão divulgadas mais informações sobre a aula. 

https://ead.pbh.gov.br/

