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  SMSA amplia vacinação para 
idosos de 63 anos e trabalhadores 
da saúde entre 43 e 49 anos

A SMSA recebeu nova remessa de vacinas contra a Covid-19 e vai 
ampliar a imunização para idosos de 63 anos, completos até 30 de 
abril, a partir desta quarta-feira, dia 14. Os trabalhadores da saúde 
entre 43 e 49 anos – cadastrados no site da Prefeitura até o dia 
9 de abril às 23h59 – também serão vacinados a partir de quinta-
feira, dia 15. No sábado, dia 17, a SMSA antecipará a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 para idosos de 74 e 73 anos. O prazo 
segue as recomendações do Ministério da Saúde e a aplicação 
deve ser feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados 
com a Coronavac.

A vacinação dos idosos com 63 anos acontece de 7h30 às 16h30 
nos centros de saúde da capital e postos fixos. 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 não está sendo 
feita a aplicação de vacinas. O endereço dos locais está disponível 
no portal da Prefeitura. O horário de funcionamento dos pontos 
drive-thru é das 8h às 16h30.

Para receber a primeira dose da vacina, o trabalhador da saúde 
cadastrado deve cumprir os seguintes requisitos:

• ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de 
saúde de Belo Horizonte;
• ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da 

saúde, de forma válida, até 23h59 de 9 de abril;
• ter completado 43 anos ou mais até 30 de abril;
• não ter recebido vacina contra a Covid-19;
• não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;
• não ter tido Covid com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Conforme orientações do Ministério da Saúde, trabalhadores 
dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde, 
como academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de 
estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde 
animal NÃO serão contemplados nos grupos prioritários elencados 
inicialmente para a vacinação.

Nesta quinta-feira, dia 15, a imunização dos trabalhadores da saúde 
será feita em pontos exclusivos. Os endereços estão disponíveis no 
portal da Prefeitura. Caso o trabalhador cadastrado não compareça 
aos pontos de vacinação nessa data, é necessário procurar um dos 
locais disponíveis nesta lista, levando todos os documentos, entre 
7h30 e 16h30. No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar:

• Documento de identificação com foto;
• Registro no conselho profissional (para profissionais de saúde); e
• Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador 

com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da 
apresentação de:

→ Comprovante de pagamento (contracheque) emitido nos 
últimos 3 meses; ou

→ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com 
especificação da função; ou

→ Contrato de trabalho; ou
→ Relatório do CNES; ou
→ Declaração de Imposto sobre a Renda - Pessoa Física 2020 – 

ano-calendário 2019, ou 2021 – ano-calendário 2020, com a 
identificação da ocupação principal declarada; ou

→ Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde 
emitida pelo serviço de saúde (conforme modelo disponível 
no portal).

Segunda dose para idosos de 74 e 73 anos  

A antecipação da aplicação da segunda dose da vacina neste público 
será nos postos fixos, extras e pontos de drive-thru das 7h30 às 13h 
de sábado, dia 17. O endereço dos locais está disponível no portal 
da Prefeitura.

É necessário que o idoso leve documento de identidade, CPF e 
comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste 
a aplicação da primeira dose.

  Campanha de vacinação contra a 
Gripe começa em BH

Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas 
e trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, 
filantrópicos e privados), centros de saúde, UPAs e SAMU 
começaram a receber a vacina contra a Gripe essa semana. A 
definição do primeiro grupo contemplado para receber a vacina 
segue orientação do Ministério da Saúde.
 
“Vamos ter duas campanhas simultâneas de vacinação em Belo 
Horizonte, a da Gripe e a da Covid. Por medida de segurança, quem 
recebeu a vacina contra Covid-19 precisa respeitar o intervalo 
mínimo de 14 dias para receber a dose da vacina contra a Gripe. À 
medida que novas doses forem recebidas, Belo Horizonte irá ampliar 
os grupos a serem vacinados, respeitando este intervalo”, explicou o 
subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.
 
Belo Horizonte recebeu, até o momento, 86.800 doses da vacina 
contra a Gripe. O Ministério da Saúde irá repassar as doses da 
vacina de forma escalonada. No município, a estimativa é que 
sejam cerca de 3 mil crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias; 22 
mil gestantes; 3 mil puérperas e cerca de 105 mil trabalhadores da 
saúde atuando em hospitais, SAMU, Centros de Saúde e UPAs. A 
meta é vacinar 90% do público.
 
A vacinação em crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da 
atenção primária será realizada nos centros de saúde, no horário de 
rotina das salas de vacinas, com exceção das nove unidades 24h. Já 
a aplicação das doses para os profissionais de saúde de hospitais, 
UPAs e SAMU será realizada em cada instituição.
 
Em 2020, Belo Horizonte vacinou mais de 1 milhão de pessoas.
 
Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis 
no portal da Prefeitura.

  Pandemia é tema de encontro 
da rede de Saúde Mental na 
Regional Norte

Os impactos da pandemia em crianças e adolescentes foram 
discutidos no Fórum de Saúde Mental Norte. O encontro, realizado 
de forma virtual, foi no dia 7 de abril e contou com a participação da 
Rede de Saúde Mental, equipes de saúde da família, profissionais de 
apoio e gerentes de unidades da regional.
 
As reflexões foram propostas por funcionários da equipe 
Complementar de Saúde Mental Norte e o Arte da Saúde Norte, 
Maira Barroso Leo — Doutoranda em Saúde Pública pela Faculdade 
de Medicina da UFMG —  e a mediação ficou com Ártemis Garrid, 
Arte Educadora do Consultório de Rua Norte.

“Foi um momento rico e significativo. Além de uma descrição 
detalhada do quanto a situação é grave do ponto de vista 
do cuidado com o adolescente, o encontro permitiu o 
compartilhamento de ações inovadoras que têm garantido 
interações de cuidado com adolescentes e crianças do território”, 
afirmou o diretor Regional de Saúde Norte, Moisés Gonçalves.
 
O Fórum é organizado pelo Colegiado de Saúde Mental e realizado 
a cada três meses. O objetivo é trabalhar temas relevantes para o 
processo de trabalho dos profissionais.

  Pronto-Socorro Odontológico 
do HOB atendeu mais de 20 mil 
pacientes em 2020

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) é o único hospital 
da rede SUS-BH a oferecer atendimento de urgência odontológica 
para a população de Belo Horizonte e região metropolitana. O 
serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e atende 
demanda espontânea e pacientes encaminhados por outros serviços 
do SUS. Beneficia, ainda, pacientes hospitalizados em tratamento 
por outras morbidades e que necessitam de cuidados em saúde 
bucal, como diabéticos, pacientes em tratamento de câncer ou em 
condições especiais — em tratamento psiquiátrico, com sequelas de 
AVC e paralisia cerebral —, além de funcionários do hospital e seus 
dependentes com necessidades básicas em saúde bucal.

Em razão da pandemia de Covid-19, os atendimentos aos 
funcionários, seus dependentes e a pacientes de disfunção 
temporomandibular (DTM) estão temporariamente suspensos. 

Em 2020, o pronto-socorro odontológico do HOB atendeu mais 
de 20 mil pacientes em cinco especialidades: emergência, buco 
maxilo, estomatologia, radiologia e dor e disfunção da articulação 
temporomandibular (DTM). A equipe é formada por 40 profissionais, 
incluindo dentistas, residentes e professores da UFMG, auxiliares e 
pessoal administrativo.

Mensalmente são realizados cerca de 1.200 atendimentos exclusivos 
de urgência clínica, os quais demandam procedimentos complexos, 
com média de 30 minutos, podendo gerar ou não internação. A 
maioria desses atendimentos são decorrentes de inflamação do 
canal, dor de dente e lesões orais.

Fernando Sartori, gerente da odontologia, enfatiza que grande 
parte das doenças da boca seriam evitadas ao se manter hábitos 
saudáveis de higiene e a visita regular e preventiva ao dentista 
“Infelizmente, grande parte dos nossos pacientes só procura o 
atendimento odontológico em caso de dor aguda, ou seja, quando 
já existe alguma inflamação. Alguns pacientes na faixa dos 40 anos 
nos procuram sem nunca ter consultado o dentista. O tratamento 
precoce evitaria procedimentos odontológicos complexos e 
dolorosos”, orienta.

Na especialidade de buco maxilo, responsável por tratar lesões da 
cavidade bucal, decorrentes de traumas, deformidades, abscessos, 
infecções de origem odontogênicas ou tumores, foram atendidos 
4.479 pacientes. A maioria dos casos atendidos é decorrente de 
traumas por agressão física ou quedas.

Responsável por estudar, diagnosticar e tratar doenças bucais e 
do complexo maxilo-mandibular, a área da estomatologia atendeu 
1.449 pacientes.  Essa especialidade é reconhecida por identificar a 
incidência primária de doenças do corpo com manifestações bucais. 
O câncer de boca é a mais grave dessas manifestações e também a 
que traz maior risco de sequelas.  “Saúde bucal é saúde do corpo. Se 
ela vai mal, a saúde sistêmica do indivíduo também vai”, alertou o 
dentista especialista em estomatologia do HOB Júlio Lacerda.

Até o dia 15 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para:
• Gerente da Central de Esterilização Venda Nova;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Norte.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
 
Até o dia 16 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para:
• Referência Técnica – Cirurgião Dentista Clínico Geral, para a 

Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial;
• Referência Técnica – Cirurgião Dentista, na GAERE Venda Nova.
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 – Farmacêutico, na Assessoria Jurídica da SMSA. Os 
interessados têm até o dia 19 de abril para enviar a documentação 
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.
 
Até o dia 20 de abril estão 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;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Barreiro.
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 Bárbara Ezequiel Pinto, BM: 105063-8, foi aprovada 
para Referência Técnica – Enfermeira, na Gerência de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Essenciais.

A servidora Thaís Aparecida Rodrigues de Jesus, BM: 107116-3, foi 
selecionada para assumir a função de Gerente Adjunto da UPA Nordeste.

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

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

http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos

