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 Vacinação contra Covid-19 é 
ampliada para idosos de 62 e 61 
anos e trabalhadores da saúde 
com 39 anos ou mais

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a 
Covid-19 na capital. Hoje, dia 21, podem se imunizar idosos de 62 
anos, completos até 30 de abril. Amanhã, dia 22, será iniciada a 
vacinação do público de 61 anos, completos até 30 de abril. Já no 
sábado, dia 24, poderão se vacinar os trabalhadores da saúde de 
39 anos ou mais cadastrados no portal da Prefeitura até 23h59 
do dia 13 de abril.  A SMSA reforça que as vacinas para o público 
contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário 
chegar aos locais antes do horário inicial.

Idosos de 61 e 62 anos

O público de 62 e 61 anos poderá se vacinar de 7h30 às 16h30, nos 
centros de saúde e postos fixos, e de 8h às 16h30, nos pontos drive-
thru. Veja os no portal da Prefeitura.
 
Hoje, dia 21, feriado nacional, a vacinação será exclusivamente 
contra a Covid-19. O horário de imunização será das 7h30 às 15h 
nos pontos fixos e extras e das 8h às 15h nos pontos de drive-thru.
 
Para se imunizar 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.
 
As nove Unidades 24h, que estão em funcionamento nas sedes 
de centros de saúde, são para atendimentos aos casos de baixa 
e média complexidade não respiratórios e não está sendo feita a 
aplicação de vacinas.

Trabalhadores da saúde 

Os pontos de vacinação para trabalhadores da saúde, previamente 
cadastrados no portal da Prefeitura, com 39 anos ou mais, estão 
disponíveis neste  link .

  Covid-19: SMSA recebe 
medicamentos para intubação

Já estão sendo usados nas unidades de urgência da SMSA os 
medicamentos encaminhados pelo Ministério da Saúde para 
manter a sedação dos pacientes internados na rede. Os sedativos e 
bloqueadores neuromusculares foram enviados no sábado, dia 17, e 
retirados pela SMSA, na segunda, dia 19.

Foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde 1.000 frascos do 
medicamento Cisatracúrio 10mg pó e 2 mil ampolas de Midazolam. 
Os medicamentos serão usados no atendimento dos pacientes 
internados nas UPAS e atendidos pelo SAMU.

A Secretaria Municipal de Saúde tem monitorado diariamente o 
estoque de sedativos e bloqueadores neuromusculares utilizados 
nos hospitais da rede SUS-BH, UPAs e SAMU. No momento, todas as 
unidades de urgência do município estão abastecidas. Mas, como o 
consumo diário é muito alto, o estoque de medicamentos na Rede 
SUS- BH ainda está em uma situação crítica.

A falta de medicamentos para intubação orotraqueal e demais 
medicamentos adjuvantes necessários ao atendimento de pacientes 
intubados, compromete a disponibilidade de leitos hospitalares no 
município, podendo levar a impactos assistenciais importantes.

  Unidades 24h reduzem tempo de 
espera e lotação em UPAs de BH

O enfrentamento da pandemia em Belo Horizonte conta com 
diversas estratégias da SMSA. Além da abertura de leitos em UPAs e 
hospitais da rede SUS-BH, e contratação de profissionais da saúde, 
a Secretaria de Saúde tem se empenhado em garantir assistência de 
qualidade e em tempo oportuno.

Uma iniciativa criada no fim do mês de março já reflete de forma 
positiva na rede. A abertura de centros de saúde, nas nove 
regionais, com funcionamento todos os dias, 24h, para atender 
a casos não Covid ampliou o atendimento de pessoas que não 
apresentam sintomas respiratórios e deixou as UPAs dedicadas, 
prioritariamente, ao atendimento dos casos sintomáticos 
respiratórios, pediatria e traumas.

Entre os dias 26 de março e 20 de abril foram atendidas, nas 
Unidades 24h, cerca de 11.200 pessoas. Já nas UPAs, nos primeiros 
20 dias de março foram registrados cerca de 38 mil atendimentos. 
Nos primeiros 20 dias de abril, foram 21 mil. Uma redução de cerca 
de 44%. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha diariamente o 
fluxo de atendimento nas UPAs e nas Unidades 24h.

Atualmente, as UPAs contam com equipe assistencial e 84 leitos de 
urgência (equipados com respiradores) e 320 de observação. No 
início de março, eram 42 leitos de urgência e 207 de observação. Os 
estoques de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
são monitorados diariamente.

  Centro de Saúde Santa Mônica 
começa a funcionar em nova sede

O Centro de Saúde Santa Mônica, na regional Venda Nova, começou 
a funcionar nesta segunda-feira, dia 19, em nova sede, com a 
estimativa de beneficiar cerca de 18 mil pessoas. Localizada à rua 
dos Zapotecas, 98, no bairro Santa Mônica, a nova sede tem dois 
andares de área construída em 1.085m². São 17 consultórios; salas 
de espera, procedimentos, curativo e de higienização; zoonoses; sala 
multiuso; farmácia e assistência farmacêutica; sala de coleta; vacina 
e consultório odontológico.

O Centro de Saúde Santa Mônica conta com cinco equipes de 
Saúde da Família, três equipes de saúde bucal, equipe de apoio 
com ginecologista e clínico, equipe do Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica (NASF-AB), psicólogo, assistente social, 
além de equipe de enfermagem, administrativo, agentes de combate 
a endemias e agentes comunitários de saúde. O local oferece ainda 
serviço de homeopatia e Academia da Cidade.

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 oito, incluindo 
o Centro de Saúde Santa Mônica, já foram entregues para a 
população. Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão 
espaço físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida.

Unidade 24h

A estrutura em que funcionava o Centro de Saúde Santa Mônica 
– rua dos Caoneiros, 320 – continuará como Unidade 24h. A 
estratégia visa 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, pediatria e traumas.

O local é exclusivo para o atendimento clínico de pessoas sem 
sintomas respiratórios e não é utilizado como ponto de vacinação.

  Rede de Saúde Mental expõe 
trabalhos em homenagem ao SUS

A recepção do Nível Central da SMSA está cheia de cores, traços, 
arte e mensagens de gratidão. A exposição “Enfrentar é inventar”, 
proposta pelo serviço da Rede de Saúde Mental, em especial, os 
Centros de Convivência, Consultório de Rua, Suricato e Arte na Saúde, 
faz parte da campanha “Obrigada, SUS”, em parceria com DIEP.

Nas obras estão estampados agradecimentos a cada um que faz 
parte dessa rede pelo empenho e trabalho realizado no SUS-BH, 
principalmente neste momento de pandemia.

“A partir das reflexões em torno da importância da arte e da 
convivência no processo de sustentação de um bem-estar mental, 
convidamos usuários e artistas da Rede de Saúde Mental de BH a 
produzirem pequenos azulejos que, somados, pudessem se constituir 
como uma unidade sólida, permeada pelo lúdico, pela poesia. 
Também foram produzidos estandartes bordados com palavras 
e frases que trazem leveza ao cotidiano e promove um respiro e 
um alento. Criar ou inventar novas rotinas deve ser o norte para 
que nossas relações não entrem em colapso”, afirmou a diretora 
Estratégica de Pessoas, Nathalia Barbosa.

Serviços Envolvidos

Para a exposição, foram envolvidos usuários artistas e monitores 
dos Centros de Convivência Arthur Bispo do Rosário, Barreiro, Carlos 
Prates, Cézar Campos, Marcus Matraga, Nise da Silveira, Oeste, 
Rosimeire Silva e São Paulo, Associação de Trabalho e Produção 
Solidária - Suricato, a Incubadora de Empreendimentos Econômicos 
e Solidários, a oficina do Cersam AD Venda Nova e Consultórios de 
Rua Centro-Sul, Oeste e Noroeste. Além da Gerência da Rede de 
Saúde Mental (Gersam), Diretoria Estratégica de Pessoas (Diep) e 
Movimenta SUS BH.

Até o dia 22 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para:
• Referência Técnica – Médico, na GAERE Pampulha;
• Referência Técnica – Médico, na Diretoria de Promoção à Saúde 

e Vigilância Epidemiológica.
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 Gerente de 
Unidade I, na Gerência de Auditoria da SMSA. Os interessados têm 
até o dia 23 de abril para enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Até o dia 27 de abril estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga para:
• Referência Técnica – Nutricionista, na GEAPS;
• Referência Técnica – Profissional de Educação Física, na GEAPS;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GEICS / DIAS;
• Referência Técnica – Cirurgião Dentista – Clínico Geral, na 

Gerência de Regulação do Acesso Ambulatorial / SUASA.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: 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.

O servidor Ricardo Luiz Silva Tenório, BM: 48763-9, foi selecionado 
como Referência Técnica - Enfermeiro, da GAERE Norte.

A servidora Diana Pereira Lima, BM: 47168-6, foi selecionada para 
assumir a gerência da CEST Venda Nova.

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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