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  SMSA amplia vacinação para idosos 
acima de 72 anos e trabalhadores 
da saúde com mais de 60 anos a 
partir desta sexta-feira

A SMSA vai ampliar a vacinação para idosos entre 72 e 74 anos 
completos até 31 de março a partir desta sexta-feira, dia 26. 
Os trabalhadores da saúde acima de 60 anos – cadastrados no site da 
Prefeitura até o dia 23 de março às 23:59 – receberão a primeira dose 
da vacina a partir de sábado, dia 27. Confira o cronograma:

• 74 anos: a partir de sexta-feira, dia 26 (exceto sábado e domingo)
• 73 anos: a partir de sexta-feira, dia 26 (exceto sábado e domingo)
• 72 anos: a partir de sábado, dia 27 (exceto domingo)

Trabalhadores da saúde acima de 60 anos (cadastrados no site da 
prefeitura até 23 de março às 23:59): a partir de sábado, dia 27 
(em postos específicos, exceto domingo)

Idosos entre 72 e 74 anos

O horário para vacinação foi ampliado e agora será das 7h30 
às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras. Nos postos 
drive-thru, o horário será das 8h às 16h30. O idoso precisa levar 
documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos 
devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. 
O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para 
evitar aglomerações. Idosos do público-alvo acamados devem se 
cadastrar no portal da Prefeitura a partir de sexta-feira, 26.

  SMSA vai abrir Unidades de 
Atendimento não-Covid para  
apoiar UPAs

Diante do aumento significativo na procura por atendimento 
nas unidades de saúde do município, a SMSA definiu novas 
estratégias para ampliar a assistência à população. Entre as 
principais ações estão:

• A criação de unidades de atendimento 24h não-Covid para 
apoiar os trabalhos nas UPAs. Cada regional da cidade terá uma 
unidade, que vai funcionar na sede de um Centro de Saúde, 
atendendo os casos de baixa e média complexidade NÃO 
respiratórios. As UPAS permanecem com os casos respiratórios, 
pediatria e trauma. A expectativa é que até o fim da semana as 
unidades estejam prontas.

• Abertura do Cecovid-19 Norte, em funcionamento desde sábado 
(20) na UPA Norte, todos os dias, 24 horas. Conta com oito leitos 
de observação, uma unidade de decisão clínica e 10 leitos de 
emergência.

• Aquisição de 42 mil testes rápidos de antígeno para agilizar o 
diagnóstico e a admissão dos pacientes que estão nas UPAs 
aguardando vaga hospitalar.

• Ampliação de oferta de teleconsulta Covid-19 para 400 vagas 
diárias. O agendamento é por meio do portal da Prefeitura ou o 
PBH APP.

• O processo de transformação do Hospital do Barreiro para 
atendimento exclusivo Covid, já resultou na ampliação de 
leitos na unidade. Dos atuais 528, 60 já são CTIs Covid e 228 
enfermarias Covid. Eram 40 CTIs e 154 enfermarias.

  HMDCC triplica capacidade de 
armazenamento de oxigênio

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro passou a contar 
em sua estrutura com um segundo reservatório de oxigênio, 
triplicando a sua capacidade de armazenamento de quatro para 
12 dias de consumo. A mudança foi no sábado, 20 de março. 
“Desde o início da pandemia estamos monitorando de forma 
permanente o consumo e o estoque de oxigênio no HMDCC. 
Em condições usuais, a capacidade do reservatório disponível 
no hospital atendia a demanda dos pacientes por 7 dias. No 
entanto, no contexto da pandemia de Covid-19, o reservatório 
passou a durar entre 3 a 4 dias. Com isso, a frequência do 
abastecimento passou a ser quase que diária para mantermos 
um estoque mínimo”, afirma o diretor presidente da ONM Health, 
Alan Brener.

A ONM Health é a concessionária da Parceria Público Privada 
responsável pela prestação de serviços de apoio não assistencial 
no HMDCC.

Apesar de o hospital não ter tido nenhum problema com 
o abastecimento de oxigênio durante toda a pandemia, a 
estratégia do reservatório adicional é minimizar qualquer risco 
no sentido de garantir a segurança assistencial aos pacientes. 
“Voltamos a ter um reabastecimento semanal que nos dá 
tranquilidade frente a qualquer intercorrência”, avalia Alan 
Brener.

A diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo ressalta que 
o novo reservatório permite a ampliação de leitos de terapia 
intensiva. “Nesse momento da pandemia, as três maiores 
dificuldades para a ampliação de leitos são o provimento 
de profissionais médicos, o suprimento de medicamentos 
específicos de pacientes intubados, e manter regular o 
suprimento de oxigênio”.

Com a nova aquisição, o HMDCC passa a contar com o 
reservatório original, que tem capacidade de 5 metros cúbicos 
de volume de oxigênio líquido e, o adicional com capacidade de 
10 metros cúbicos de volume de oxigênio líquido.

  Circuito do Conhecimento discute a 
importância do orçamento

Com o tema: O orçamento como protagonista da política 
pública, foi realizado, na sexta (19), o primeiro Circuito do 
Conhecimento em formato on-line. O palestrante convidado foi o 
subsecretário de Planejamento e Orçamento, Bruno Passeli (foto). 
O evento reuniu 44 pessoas e foi direcionado para os servidores 
da Subsecretaria de Orçamento Gestão e Finanças da SMSA.

O encontro virtual foi um momento importante para refletir 
sobre o papel estratégico que o orçamento deve ter no 
planejamento das políticas. “É através de um bom planejamento 
e controle financeiro que conseguimos garantir que vamos 
entregar o máximo que podemos entregar”, destacou Bruno 
Passeli. Nesta edição, o Circuito do Conhecimento mostrou 
a importância da área meio como um setor que questiona 
o planejamento da política para garantir que os recursos 
disponíveis sejam utilizados da forma mais eficiente possível.  

O Circuito do Conhecimento é uma ação da Subsecretaria de 
Orçamento, Gestão e Finanças da SMSA. A iniciativa busca 
trazer para os servidores a discussão de temas relevantes. A 
próxima edição será realizada em abril, com o tema: Licitações e 
Contratos Administrativos.  

  Centro de Saúde Minas Caixa  
no combate à dengue

Uma ação conjunta das equipes de zoonoses da Regional 
Venda Nova, SLU, ACEs e ACS do Centro de Saúde Minas 
Caixa, promoveu mutirões de limpeza e a conscientização dos 
moradores da área de abrangência da unidade. A iniciativa foi 
realizada em 18 quarteirões. 

Os agentes de zoonoses identificaram 26 imóveis que se 
enquadraram no perfil para ação de limpeza e recolheram 
materiais inservíveis com potencial risco de criadouro para o 
mosquito Aedes Aegypti. Foram recolhidos pneus, latas, garrafas, 
materiais plásticos, além de máquinas de lavar roupa, sofá, vaso 
sanitário e colchão em seis quarteirões. 

Foram recolhidos 4.650 quilos de inservíveis pelos caminhões. 
“Estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, mas não 
podemos nos esquecer que existem outras demandas latentes 
no território. Ações de prevenção à Dengue devem ser 
constantes”, disse a gerente do Centro de Saúde Minas Caixa, 
Lidilene Mendonça.

Até sexta (26) estão abertas as inscrições para seleção de vagas 
para:

• Gerente Adjunto da UPA Nordeste;

• Enfermeiro na Dias;

• Enfermeiro na Geure.

Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para Referência 
Técnica – Psicólogo, na DRES Nordeste. Os interessados devem 
enviar a documentação necessária, até o dia 29 de março, para 
o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br

Até o dia 30 de março estão abertas as inscrições para seleção 
de duas vagas para Técnico Superior de Saúde no Grupo 
de Inovação em Saúde. Os interessados devem enviar a 
documentação necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br

No dia 31 de março termina o prazo para os interessados se 
inscreverem para seleção de vaga para Referência Técnica – 
Técnico Superior de Saúde, na DVSA. A documentação necessária 
deve ser enviada por e-mail para selecao.nasf@pbh.gov.br

Entre os dias 26 de março e 5 de abril estarão abertas as 
inscrições para seleção de vaga para:

- Referência Técnica – Assistente Social, na Coordenação de 
Saúde Sexual e Atenção às IST, Aids e Hepatites Virais.

- Referência Técnica – Psicólogo, na Coordenação de Atenção 
Integral à Saúde da Criança e do Adolescente.

Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br
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