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  Mais idosos e trabalhadores da 
saúde são imunizados contra a 
Covid-19 na capital

A Secretaria Municipal de Saúde começou a imunizar hoje, dia 7, 
idosos de 65 anos completos até 30 de abril. Além desse grupo, os 
trabalhadores da saúde acima de 50 anos e cadastrados no portal 
da Prefeitura até o dia 1º de abril às 23h59 também recebem a 
primeira dose do imunizante. 
 
Ontem, dia 6, foi a vez dos idosos de 66 anos tomarem a primeira 
dose da vacina contra o Coronavírus. As vacinas para o público 
contemplado nesta fase estão garantidas. Por isso, não é necessário 
chegar aos locais antes do horário inicial. 
 
A vacinação é realizada de 7h30 às 16h30 nos postos fixos e extras. 
As nove Unidades de Atendimento 24h não Covid, que estão em 
funcionamento nas sedes de centros de saúde, estão exclusivas 
para atendimentos aos casos de baixa e média complexidade não 
respiratórios e nelas não haverá a aplicação de vacinas. O endereço 
dos locais está disponível no portal da Prefeitura. 
 
Os pontos drive-thru foram ampliados, com funcionamento das 8h 
às 16h30. 
 
Para tomar a vacina, é necessário 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: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19.

  SMSA homenageia trabalhadores 
da saúde neste 7 de abril

No Dia Mundial da Saúde, comemorado hoje, dia 7, os trabalhadores 
da área, acima de 50 anos e cadastrados no portal da Prefeitura, 
receberam um presente muito especial. Além de serem imunizados 
com a primeira dose da vacina contra a Covid, o público foi 
homenageado com um drive-thru exclusivo no entorno do prédio da 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no bairro Barro Preto. Quem 
passou pelo local aguardou a vez ouvindo música clássica.

O secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, 
também fez questão de celebrar a data enviando um vídeo a 
todos os colaboradores da SMSA reconhecendo o empenho e a 
dedicação dos profissionais, especialmente durante a pandemia. 
Com a participação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o 
regente titular, Fábio Mechetti, falou do poder transformador da 
música para contrapor a dura realidade que vivemos. Os músicos 
apresentaram a Suíte Nº3 em Ré Maior, de Johann Sebastian Bach.
 
“Aproveito o ensejo do Dia Mundial da Saúde para parabenizar 
a todos os profissionais de saúde. Mas, mais do que isso! Para 
agradecer profundamente o trabalho incansável que todos têm tido e 
dizer que se não fosse esse trabalho, com muito afinco e dedicação, 
a catástrofe seria muito maior do que tem sido até agora. Muito 
obrigado e parabéns”, afirmou o secretário Jackson.

Clique  AQUI  para assistir ao vídeo.

  HMDCC está 100% dedicado ao 
atendimento de pacientes com a 
Covid-19

Com o agravamento da incidência da Covid-19 no país e na Região 
Metropolitano de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde 
demandou ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) 
a dedicação exclusiva ao atendimento de pacientes com a doença. 
Atualmente, o hospital conta com 533 leitos, sendo 100 de CTI, 15 
de estabilização clínica e 418 de enfermaria. O número representa 
uma ampliação de 73 leitos em relação aos 460 leitos originais e se 
referem à data de 5 de abril de 2021, considerando que o número 
de leitos é um dado dinâmico.

“Com compromisso e dedicação, a resposta de nossa equipe foi 
imediata. Atualmente, quase a totalidade dos nossos leitos está 
dedicada à Covid-19. A exceção são os pacientes crônicos que 
aguardam alta hospitalar ou transferência. Mais uma vez o hospital 
demonstra sua total integração à Rede SUS-BH e sua flexibilidade 
para atender às demandas do gestor municipal”, afirma a diretora 
executiva do HMDCC, Maria do Carmo.

Diretora assistencial de ensino e pesquisa, Yara Barbosa destaca a 
sensibilidade e o compromisso da equipe do HMDCC com a saúde 
e com a vida. “De forma integrada e colaborativa conseguimos 
converter os leitos de clínica médica em leitos Covid-19 com muita 
agilidade. Além disso, contamos com o apoio da equipe médica da 
cirurgia e da anestesia que saíram de suas áreas de atuação para 
estudar e aprender sobre o paciente Covid-19 e, assim, poder apoiar 
os colegas clínicos e intensivistas”, pontua.

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro já atendeu 6.459 
pacientes com suspeita ou confirmação da doença, sendo 2.755 
casos confirmados. Os dados são o acumulado de 26 de fevereiro 
de 2020, quando ocorreu a primeira internação pela doença no 
HMDCC, até o dia 5 de abril de 2021.

No ano de 2020, 4.508 pessoas foram admitidas em ambiente 
Covid-19 no HMDCC. Em Belo Horizonte e Minas Gerais, o HMDCC 
foi o segundo hospital que mais atendeu pacientes com a doença 
no ano passado. Informações do DataSUS mostram que foram 1.519 
autorizações de internação hospitalar (AIHs), com diferença de 
apenas 50 AIHs em relação ao hospital que realizou o maior número 
de atendimentos.

  HOB chega aos 77 anos e 
relembra um ano na linha de 
frente de combate à Covid-19

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) completou, no 
dia 30 de março, 77 anos de existência. Inaugurado como um 
hospital de atendimento exclusivo aos servidores municipais, o 
HOB é hoje referência em qualidade e assistência no SUS-BH, 
sendo o segundo hospital com o maior número de internações na 
saúde pública da capital.

O dia 30 de março de 2021 também foi um marco importante para 
a atuação do HOB no enfrentamento à Covid-19, chegando à marca 
de 365 dias de abertura do primeiro CTI exclusivo para atendimento 
a pacientes com a doença. Hoje, no momento mais grave da 
pandemia, o HOB conta com três CTIs exclusivos para o atendimento 
de pacientes com Coronavírus, além de manter as demandas clínicas 
em que é referência para a população, como pediatria, ginecologia 
e obstetrícia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral e vascular, 
urgência e emergência de porta aberta.

Para celebrar a data e, sobretudo, agradecer aos profissionais que 
se dedicam com empatia, responsabilidade e coragem ao cuidado, o 
HOB recebeu três músicos, em horários distintos, para cantar a vida, 
celebrar as altas hospitalares em um ano de tantos desafios e trazer 
um pouco de leveza para profissionais, pacientes e familiares, na 
esperança da chegada de dias melhores.

Na linha de frente desde o primeiro paciente recebido no CTI, a 
técnica de enfermagem Andressa Moreira Lima falou sobre os 
desafios da pandemia e o orgulho de integrar a equipe do HOB. 
“Eu acho que a palavra é dedicação. E nesse momento de um ano 
de CTI 4, foram momentos difíceis, plantões exaustivos, a equipe 
cansada, mas nós estávamos juntos. Eu tive a infelicidade de pegar a 
doença, mas graças a Deus deu tudo certo. E voltei com força, com 
garra para estar somando com a equipe. E nesses 77 anos do Odilon 
Behrens é um prazer imenso fazer parte deste hospital maravilhoso. 
É a minha segunda casa”, relatou.

O Superintendente do Complexo Hospitalar Odilon Behrens, Danilo 
Borges Matias, externou seu sentimento de gratidão a todos os 
trabalhadores que têm se dedicado a manter a assistência aos 
usuários do SUS-BH, apesar de todas as dificuldades impostas pela 
pandemia. “Estamos trabalhando com nossa potência máxima 
e é com o esforço de cada profissional que conseguimos, juntos, 
oferecer a assistência que a população necessita. Nesta data tão 
marcante para todos nós do HOB, esse imenso hospital que serve 
ao SUS com amor, eu não poderia deixar de agradecer a todas as 
equipes que, mesmo diante de tantos desafios, se mantêm unidas e 
comprometidas com nossa causa na saúde pública”, afirmou.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para Referência 
Técnica – Cirurgião Dentista – na GAERE Nordeste. Os interessados 
têm até o dia 12 de abril, para enviar a documentação necessária 
para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

O edital com todas as informações está disponível em prefeitura.
pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-
seletivos.

A servidora Priscila Quirino de Souza Menezes Cruz, BM 113788-1, 
foi aprovada para Referência Técnica – Técnico Superior de Saúde – 
do GIS (Grupo de Inovação e Saúde).
 
A servidora Juliana Dias Pereira dos Santos, BM 76538-8, foi 
selecionada para assumir a gerência do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador - DRES Centro-Sul. 

A servidora Alessandra Aline Martins Gregório, BM 79348-9, foi 
aprovada em segundo lugar, compondo Reserva Técnica.
 
A servidora Diolina Paula Pereira Lino, BM 083598-X, foi aprovada 
para Referência Técnica – Técnico Superior de Saúde – GAERE Norte.

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

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