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Novos grupos começam a receber 
a vacina contra a Covid-19

Os profissionais dos 152 Centros de Saúde e dos 16 Centros de 
Referência em Saúde Mental, além dos moradores e trabalhadores 
das ILPIs, das Residências Terapêuticas e Inclusivas (maiores de 18 
anos) estão recebendo nessa semana a primeira dose da imunização 
contra o coronavírus. A ampliação dos grupos foi possível após 
recebimento de mais 57.300 mil doses de imunizantes. 

A vacinação nas ILPIs, CERSAMs, SRTs e Residências Inclusivas está 
sendo realizada por equipes volantes, com profissionais contratados 
e treinados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os trabalhadores de 
Centros de Saúde são imunizados nas próprias unidades de atuação. 

A Agente Comunitária de Saúde, Carla de Cássia (foto), de 40 anos, 
foi a primeira profissional a receber o imunizante no Centro de 
Saúde São Geraldo, na Regional Leste. Ela estava ansiosa por esse 
momento. “Na hora que tomei a vacina pensei que fosse desmaiar 
de tanta felicidade. Foi um dia muito aguardado. Mesmo assim vou 
continuar com todas as medidas de segurança para garantir a minha 
saúde e da minha família”, disse. 

Mesmo com o começo da campanha, é essencial a manutenção 
das orientações básicas de prevenção: o uso de máscaras, o 
distanciamento mínimo de dois metros sempre que possível e 
a higienização das mãos, destaca o secretário de saúde Jackson 
Machado Pinto. 

Para acompanhar todas as informações sobre a vacinação contra 
a Covid em BH, como postos de imunização, doses recebidas, 
distribuídas e aplicadas, a prefeitura criou um portal. Na página é 
possível também tirar dúvidas sobre a campanha.

Parceria Uber e 99

Transporte de doses e equipe de vacinação

A Prefeitura de Belo Horizonte conta com as empresas 99 e Uber para 
apoiar o transporte das equipes volantes que fazem a vacinação nas 
ILPIs, nos serviços de saúde mental e nas Residências Inclusivas. 

A 99 doou 20 mil corridas ao município, que além de serem 
utilizadas pelas equipes de vacinação, também vão auxiliar no 
transporte dos materiais utilizados na imunização da população. Os 
valores das corridas serão repassados integralmente aos motoristas, 
sem cobrança de taxas pela 99. 
 
A Uber doou saldo de corridas para a Prefeitura, que serão 
debitadas de acordo com as viagens realizadas para transporte das 
equipes de vacinação.

Novo Centro de Saúde Itaipu/
Jatobá é entregue à população

O Centro de Saúde Itaipu/Jatobá, na Regional Barreiro, começou 
a funcionar em nova sede nesta segunda-feira (1º). A unidade faz 
parte do pacote de obras da Prefeitura – que prevê a reconstrução 
de 40 centros de saúde, uma Central de Material Esterilizado e um 
laboratório central, por meio de Parceria Público Privada (PPP). Vinte 
e uma obras já foram iniciadas e três, incluindo o Centro de Saúde 
Itaipu/Jatobá, já foram entregues para a população.

A nova sede do Centro de Saúde está localizada à Rua Wanderley 
de Sales Barbosa, 350, Marilândia, e tem dois andares de área 
construída em 1.085m². São 17 consultórios, sala de espera, 
recepção, sala de procedimentos, sala de curativos, sala de 
higienização, zoonoses, sala multiuso, sub-espera, farmácia e 
assistência farmacêutica, sala de coleta, vacina, consultório 
odontológico, entre outros.

O Centro de Saúde Itaipu/Jatobá conta com três equipes de 
Saúde da Família, duas equipes de saúde bucal, equipe de 
Nasf-AB, equipe de apoio com ginecologista, pediatra e clínico, 
residentes médicos, fisioterapeuta e psicólogos, além de equipe 
de enfermagem, administrativo, agentes de combate a endemias e 
agentes comunitários de saúde. A unidade realiza uma média de 500 
atendimentos diários; e é referência para cerca de 11 mil pessoas.

Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão espaço físico 
padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com 
mobilidade reduzida.

SMSA promove evento on-line 
sobre hanseníase

Com o objetivo de orientar os profissionais de saúde da Atenção 
Primária para o diagnóstico e o tratamento da hanseníase, a SMSA 
vai oferecer uma aula virtual. O público-alvo são as referências 
técnicas das Diretorias Regionais de Saúde. Além deles, será 
oferecida uma vaga para enfermeiro ou médico de cada centro de 
saúde da cidade.

A aula on-line vai ser realizada na próxima quarta, dia 10, das 14h30 
às 16h. 

Para participar, faça  AQUI  a sua inscrição. O encontro será 
disponibilizado na plataforma Google Meet. O link de acesso à 
aula será encaminhado dois dias antes do evento para o e-mail 
informado no ato da inscrição.

Esta ação educativa está inserida no Programa de Educação 
Permanente em Saúde – PROEP 2021. Portanto, há horas de 
trabalho disponíveis para sua realização.

Atenção! Devido às recentes alterações nas permissões 
concedidas a PBH pelo Google Meet, a aula não será gravada 
para posterior disponibilização.

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

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

Até o dia 5 de fevereiro, estão abertas as inscrições para seleção 
de vaga para gerente do Centro de Saúde Carlos Chagas. Os 
interessados devem 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/
processos-seletivos.

SMSA promove ações no Dia 
Nacional da Visibilidade Trans

Comemorado no dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade 
Trans foi instituído em 2004 com o objetivo de dar centralidade 
aos direitos e às opressões que sofrem as pessoas travestis e 
transexuais diariamente. Para lembrar a data, várias atividades 
foram desenvolvidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

No CTA Sagrada Família e no CTR Orestes Diniz informativos e 
cartazes sensibilizaram o público com palavras de respeito e 
conscientização. O BH de Mãos Dadas Contra Aids também realizou 
ações em um hotel da cidade e na URS Centro Sul. Na ocasião, 
foram entregues kits de redução de danos e prevenção, composto 
por gel, preservativo, água e folder com informações de prevenção. 
Também participaram das atividades de sensibilização ao Dia 
Nacional da Visibilidade Trans o Serviço das Unidades Dispensadoras 
de Medicamentos.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais, instituída em 2011 pela Portaria de 
n°. 2.836, define o direito dessa população a acessar qualquer 
tratamento de saúde para a garantia de um cuidado integral. 
Em Belo Horizonte, são ofertadas consultas para adultos para o 
acompanhamento especializado do Processo Transexualizador, no 
ambulatório multiprofissional do Hospital Eduardo de Menezes. A 
identificação pelo nome social também é um direito desse público, 
garantido no SUS desde 2009.
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