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  SMSA abre nove Unidades 24h para 
atendimento de pessoas que não 
apresentam sintomas respiratórios

Belo Horizonte conta agora com nove centros de saúde em 
funcionamento todos os dias, 24h, para atender a casos não Covid.

A estratégia tem o objetivo de ampliar o atendimento de pessoas que 
não apresentam sintomas respiratórios e são classificados como baixa e 
média complexidade, deixando as UPAs dedicadas, prioritariamente, ao 
atendimento dos casos sintomáticos respiratórios 

Até ontem (30), as nove unidades realizaram cerca de 1.000 
atendimentos.

Confira a lista completa das unidades que estão atendendo 24h:

• Centro de Saúde Barreiro de Cima:  
Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa;

• Centro de Saúde Carlos Chagas:  
Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia;

• Centro de Saúde São Geraldo:  
Avenida Itaituba, 318 - São Geraldo;

• Centro de Saúde Cachoeirinha:  
Rua Borborema, 1.325 - Cachoeirinha;

• Centro de Saúde Carlos Prates:  
Rua Frederico Bracher Junior, 103 – Carlos Prates;

• Centro de Saúde Aarão Reis:  
Rua Oliveira Fortes, 40 - Aarão Reis;

• Centro de Saúde Vila Imperial:  
Rua Guilherme P. Fonseca, 350 - Madre Gertrudes;

• Centro de Saúde Santa Terezinha:  
Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha;

• Centro de Saúde Santa Mônica:  
Rua dos Canoeiros, 320 - Santa Mônica.

Os nove centros de saúde são exclusivos para atendimento clínico 
de pessoas sem sintomas respiratórios e não serão utilizados como 
pontos de vacinação.

  Idosos de 69 a 71 são vacinados nesta 
semana em BH

A SMSA ampliou a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 71, 
70 e 69 anos completos até 30 de abril de 2021.  
Esse público começou a ser imunizado na segunda e segue  
até sexta (2).

Hoje (31), a vacinação é exclusiva para a segunda dose, seguindo 
o agendamento do cartão de vacina. Os endereços dos locais estão 
disponíveis no portal da Prefeitura.

O horário para vacinação foi ampliado para 7h30 às 16h30 nos 
centros de saúde da capital e nos postos extras. Os postos drive-thru 
também foram ampliados e estão distribuídos em cinco estruturas. O 
horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Para a imunização, 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 e com 
mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da Prefeitura.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, todas as doses 
recebidas a partir da sétima remessa estão sendo utilizadas sem 
reserva da segunda dose. O Ministério da Saúde garantiu o envio de 
nova remessa, em tempo hábil, para aplicação da segunda dose.

Vacinação Secretário Municipal de Saúde

Médico e com 67 anos de idade, o secretário de Saúde de Belo 
Horizonte, Dr. Jackson Machado Pinto, tomou no sábado (27), a 
primeira dose da vacina contra a Covid-19. O secretário recebeu o 
imunizante URS Sagrada Família.

Seguindo a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, 
Dr. Jackson pertence ao grupo de trabalhadores da saúde – com 
mais de 60 anos e cadastrado no portal da Prefeitura. “Estou muito 
feliz de estar aqui e muito emocionado por vários motivos. Primeiro 
porque estamos aguardando chegar a nossa vez há muito tempo. 
E segundo em ver o funcionamento espetacular que está sendo, 
um atendimento de primeira ordem superando todas as minhas 
expectativas. Vacinar é um ato de amor e de responsabilidade 
consigo e com a comunidade”, afirmou.

  PBH prepara cadastro para  
vacinar forças de segurança,  
social, fiscais e garis

A Prefeitura de Belo Horizonte está preparando cadastros para 
verificar qual o público de trabalhadores das forças de segurança 
(Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal) 
que atuam em Belo Horizonte, além de agentes da BHTrans e 
militares do Corpo de Bombeiros. O registro deverá ser feito para 
posterior vacinação dos profissionais.

O formulário, que será disponibilizado pela Secretaria Municipal 
de Saúde ao longo desta semana, será preenchido também por 
trabalhadores que atuam na linha de frente nas unidades e serviços 
de atendimento à população das áreas de Assistência Social 
Segurança Alimentar e Cidadania. Além de fiscais de Controle 
Urbanístico e Ambiental, da Secretaria Municipal de Política Urbana, 
e garis.

O formulário deverá ser entregue devidamente preenchido 
pelos órgãos.

  Centro de Saúde Copacabana começa 
a funcionar em nova sede

O Centro de Saúde Copacabana, na regional Venda Nova, começou 
a funcionar em uma nova sede. A unidade está localizada na rua 
Inglaterra, 940, bairro Copacabana. São 17 consultórios, sala de 
espera, recepção ampla, 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, distribuídos em dois andares com 
1.085m² de área construída.    

A unidade atende cerca de 14.400 mil usuários cadastrados e conta 
com três equipes de Saúde da Família, duas equipes de saúde 
bucal e equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB). Além de enfermagem, administrativo, agentes de 
combate a endemias e agentes comunitários de saúde.  A unidade 
conta ainda com uma médica acupunturista que atende toda a 
região de Venda Nova.     

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

  Enfrentamento à Covid: SMSA atualiza 
cartilha de prevenção e controle de 
infecção pelos vírus da influenza e 
pelo Coronavírus 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E CONTROLE DE INFECÇÃO 
PELO VÍRUS DA INFLUENZA 
E PELO NOVO CORONAVÍRUS 
NAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA SMSA/PBH

Desde que a OMS classificou a doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo novo coronavírus como pandemia, em março de 2020, 
várias medidas para prevenção ao contágio e de enfrentamento à 
doença têm sido tomadas.

No intuito de alinhar as orientações referentes aos cuidados para 
enfrentamento ao novo Coronavírus e atualizar as informações de 
prevenção ao vírus influenza, foi realizada a revisão do material 
elaborado em 2009 pela Comissão Municipal de Controle de 
Infecção Relacionada à Assistência, que passa a ser chamado de 
cartilha “Medidas de Prevenção e Controle de Infecção Pelo Vírus da 
Influenza e Pelo Novo Coronavírus nas Unidades de Saúde da SMSA/
PBH”.   

O objetivo da cartilha é fornecer informações sobre a transmissão e 
prevenção dos agravos causados pelos vírus influenza e Coronavírus, 
de forma clara e objetiva para os servidores da PBH. A partir do 
documento, o que se espera é garantir a saúde e a segurança do 
paciente, do profissional e o manejo correto dos EPIs, principalmente 
neste momento de aumento significativo de casos de Covid-19.

É importante que todos estejam atentos às medidas de prevenção 
e controle nas unidades de saúde, prevenindo surtos nos serviços 
e o atendimento de casos suspeitos de forma rápida e oportuna 
na premissa da garantia do acesso e atendimento qualificados. 
Os gestores precisam acompanhar o uso de EPI apropriado 
conforme Nota Técnica 19/2020, e garantir o alinhamento em 
serviço para toda a equipe, de acordo com atualizações das notas 
e informes técnicos disponibilizados no portal da Prefeitura.

“O SUS-BH vem mostrando ao país a sua força por possuir 
uma equipe de gestores e trabalhadores da saúde com grande 
compromisso e dedicação. Na guerra precisamos de estratégias e 
de reinventar modelos para atacar o inimigo, que para nós é o novo 
Coronavírus e suas variantes”, afirmou a Diretora de Assistência à 
Saúde, Renata Mascarenhas.

Confira a cartilha em anexo.

  HOB é o primeiro hospital da rede SUS 
em Minas a ter descontaminação do ar 
por fotocatálise

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) implementou, no 
mês de fevereiro, uma nova tecnologia de descontaminação do 
ar por fotocatálise. O novo sistema utiliza peróxido de hidrogênio 
(H2O2), popularmente conhecido como água oxigenada, para 
eliminar diversos tipos de germes, oferecendo uma proteção extra 
contra a disseminação do vírus que causa a Covid-19, e também de 
diversos patógenos comuns em ambientes hospitalares, como vírus, 
fungos e bactérias.  
O sistema age na desativação de patógenos dispersos no ar e em 
superfícies onde está instalado. 

Com essa nova tecnologia, o HOB passa a ser o primeiro hospital 
da rede pública a investir na descontaminação do ar por meio da 
fotocatálise. Em Minas Gerais, apenas mais um hospital, localizado 
em Nova Lima, faz uso desse equipamento. 

Testes laboratoriais mostraram que a descontaminação por 
fotocatálise é capaz de inativar até 99% de patógenos, como os vírus 
da gripe HINI e gripe aviária, bactérias responsáveis por causar a 
tuberculose, meningite, sinusite, infecções leves, além de combater 
diversos tipos de fungos. Em relação ao vírus da covid-19, estima-se 
que a porcentagem de inativação seja semelhante. 

O Superintendente do Complexo Hospital Odilon Behrens, Danilo 
Borges Matias, destaca que o investimento em novas tecnologias 
reforça o compromisso do HOB em oferecer uma assistência cada 
vez melhor a todos os usuários e um local de trabalho seguro e 
estimulante para os funcionários.

O sistema de descontaminação por fotocatálise é complementar ao 
plano de monitoramento da qualidade de ar (PNOS) já protocolizado 
no HOB, integrando as práticas e processos de manutenção 
ambiental que têm o intuito de garantir que o ambiente hospitalar 
seja adequadamente limpo e ventilado, com monitoramento 
periódico por meio de pesquisas e testes de laboratório. 

Até o momento, o novo equipamento foi instalado no bloco 
cirúrgico, em todos os Centros de Terapia Intensiva Adulto, na ala 
da tomografia, sala de emergência e emergência pediátrica. A 
possibilidade de expansão para outras áreas do hospital está em 
estudo pela gerência de arquitetura.

Até o dia 5 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas 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.

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GEURE. 

Até o dia 6 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas para:

• Referência Técnica – Farmacêutico, na GAFIE.

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAFIE.

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

Os editais com todas as informações estão disponíveis  AQUI

A servidora Simone Angélica de Faria Amormino Carvalho, BM 
104.922-2, foi selecionada para a vaga de Referência Técnica, 
Cirurgião Dentista, GAERE Centro-Sul.

A servidora Rafaela Mansur Henriques, BM 103901-4, foi 
selecionada para assumir a Referência Técnica - Enfermeira GEIC / 
SAD Serviço de Atendimento Domiciliar / Diretoria de Assistência 
à Saúde.

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

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


