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  Belo Horizonte amplia vacinação 
contra a Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a 
Covid-19 para trabalhadores da educação dos ensinos Fundamental, 
Médio e Superior. Também começaram a ser imunizadas as pessoas 
com deficiência permanente, que não são beneficiárias do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). Trabalhadores de transporte aéreo 
foram incluídos nesta etapa.
 
Confira a programação para os próximos dias:

Trabalhadores da Educação – 
Ensino Fundamental, Médio e Superior
 
Nesta etapa estão contemplados todos os professores e 
funcionários das escolas públicas e privadas dos ensinos 
Fundamental, Médio e Superior de Belo Horizonte. A lista das 
escolas está no portal da PBH. A vacinação para este público será 
em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h30, e em pontos de drive-
thru, das 8h às 16h30. Os endereços e documentos necessários 
estão disponíveis no portal da Prefeitura.
 
A Prefeitura esclarece que professores e trabalhadores de cursos 
de línguas e pré-vestibular, por exemplo, não estão elegíveis para a 
vacinação neste momento.
 
Pessoas com deficiência permanente que não são 
beneficiárias do BPC

Foram registrados 4.823 cadastros válidos de pessoas com 
deficiência permanente com 18 anos ou mais. Os dados excluem 
duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros 
municípios. O público poderá se vacinar em postos fixos e extras, 
das 7h30 às 16h30, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Os 
endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.

Trabalhadores do transporte aéreo 

Para se imunizar será solicitado o documento que comprove a 
situação de trabalhador empregado de companhias aéreas nacionais. 
Já os demais deverão apresentar o credenciamento aeroportuário 
válido, conforme o Decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da ANAC.  
 
O grupo poderá se vacinar em postos fixos e extras, das 7h30 às 
16h30, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Os endereços 
estão disponíveis no portal da Prefeitura.

  SMSA promove seminário 
para discutir as estratégias de 
enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 no município

O manejo clínico de pacientes, as práticas aprimoradas, os desafios 
no enfrentamento à pandemia do Coronavírus e as perspectivas 
para os próximos meses foram apresentados à rede SUS-BH em dois 
dias de seminário virtual na SMSA. O encontro, realizado em 1º e 
2 de junho, contou com a presença da consultora da Organização 
Panamericana de Saúde para Emergências de Saúde e Infectologista 
do Hospital das Clínicas de São Paulo, Ho Yeh Li. A subsecretária 
de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, abriu o seminário 
reconhecendo o empenho e a dedicação dos profissionais da saúde, 
e falou da importância deste momento como preparação para um 
provável aumento da Covid na capital. “Percebemos a necessidade 
de, junto com representantes de toda a rede de saúde, avaliar as 
ações realizadas e pensar novas estratégias antes de vivenciarmos 
novo momento de elevação de casos. Vamos aprofundar o que já 
vem sendo feito e alinhar o nosso trabalho a fim de qualificar cada 
vez mais a assistência e a vigilância no SUS-BH. Temos conduzido 
muito bem todos os aspectos da pandemia, mas é importante ouvir 
pessoas que são referências na saúde para melhorar a assistência e 
garantir a segurança do nosso usuário”, afirmou Taciana Malheiros.

O seminário foi dividido em três momentos. No primeiro foram 
avaliadas a estrutura da rede SUS-BH, as possibilidades de melhorias  
e o aprimoramento das boas práticas. Também foram destacados os 
serviços abertos na pandemia, as contratações de recursos humanos 
para atender à alta demanda de pacientes e os protocolos elaborados 
para a rede. “Criamos estratégias inovadoras para sermos cada vez 
mais resolutivos. Qualificamos a nossa rede assistencial ampliando o 
acesso para que o usuário fosse atendido no menor tempo possível, 
com o objetivo de reduzir o número de óbitos”, enfatizou a diretora 
de Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas.

No seminário também foram abordadas as novas práticas 
assistenciais e de vigilância em saúde com o uso de testes de 
antígenos, rastreamento de contatos e as estratégias de ventilação 
não invasiva e intubação precoce.

As perspectivas e as projeções para os próximos meses, com 
a entrada de novas variantes, a vacinação e a mudança nos 
protocolos atuais finalizaram a discussão no seminário. “Até agora, 
Belo Horizonte conseguiu se preparar com antecedência para não 
enfrentar situações catastróficas. Agora a cidade dá mais um passo 
nesse sentido. Esse preparo, esse planejamento é um exemplo que 
muitos municípios deveriam seguir”, disse a médica, Ho Yeh Li.

  Dia Mundial Sem Tabaco - 
Comprometa-se a parar de fumar 
na pandemia da Covid-19!

Os malefícios causados pelo cigarro vão além dos prejuízos à saúde. 
Muitas vezes, o hábito de fumar afeta negativamente o ambiente 
de trabalho e as relações interpessoais. Para celebrar o Dia Mundial 
Sem Tabaco, em 31 de maio, a Gerência de Promoção da Saúde, por 
meio do Programa de Controle do Tabagismo, em parceria com o 
Movimenta PBH-SUS, realizou um bate-papo virtual com a rede. 

O tema do encontro: “Reavalie seus comportamentos. Ressignifique 
a vida. Pare de fumar na pandemia!”, foi apresentado pelos 
profissionais Pedro Daibert de Navarro, médico coordenador do 
Programa de Controle da Tuberculose da PBH e pelas referências 
técnicas do Programa de Controle do Tabagismo da SMSA, a 
assistente social, Ellen Dalpra Lage, e a psicóloga, Juliana Reis.

Eles falaram sobre os problemas causados pelo cigarro, 
principalmente diante do cenário epidemiológico provocado pela 
pandemia da Covid-19 e apresentaram os benefícios de abandonar 
esse hábito. Durante o bate-papo, os palestrantes apresentaram 
pontos importantes sobre o tema. Além disso, aproveitaram a 
oportunidade para divulgar o grupo de cessação do tabagismo 
ofertado para os servidores da Saúde. 

Quem não pôde assistir ao bate-papo, mas quer parar de fumar 
participando do programa, pode procurar o centro de saúde mais 
próximo de sua casa e manifestar, para a equipe de Saúde da Família 
de referência, o desejo de parar de fumar.

  HMDCC promove encontro entre 
mãe e filha antes de casamento

Dias antes ao casamento, a noiva Veronica Nunes Carmo – que já 
havia adiado em um ano a celebração em função da pandemia de 
Covid-19 – se viu diante de uma nova adversidade. Sua mãe, Maria 
Mônica Nunes, de 56 anos, fraturou o fêmur e precisou passar 
por uma cirurgia no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 
(HMDCC). “Era horrível pensar que eu não teria minha mãe no meu 
casamento, eu fiquei muito triste”, relata Veronica, que não cogitava 
se casar sem receber a benção da mãe. 

Foi aí que a equipe do Serviço Social do HMDCC entrou em ação e 
preparou um encontro horas antes da celebração da união de Veronica 
com Saulo Carmo no sábado, dia 15 de maio, na Igreja São José. 

O encontro durou poucos minutos, mas foi fundamental para 
proporcionar a troca de afetos entre mãe e filha. “Quando eu cheguei 
no quarto e vi aquele sorriso mais gostoso, meu coração se encheu 
de alegria. Depois de vê-la consegui entrar na igreja sem chorar. E 
olha que achei que iria chorar o casamento inteiro! Ver a felicidade 
da minha mãe ao me sentir vestida de noiva e conversar comigo, me 
deram força para enfrentar a situação”, relatou Veronica.

Passada a emoção do dia do casamento, Veronica diz que foi o 
momento mais lindo que já viveu até hoje. Para a equipe do Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de Castro, um recado: “Eu vou aí agradecer 
pessoalmente a quem me recebeu no hospital”. 

Maria Mônica já recebeu alta e se recupera em casa da cirurgia.

Até o dia 4 de junho, estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas para:
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Leste;
• Gerente do Centro de Saúde São Jorge.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o 
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Até o dia 7 de junho, estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas para:
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Leste;
• Referência Técnica – Enfermeiro, 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 gerente do 
Centro de Saúde Carlos Chagas. Os interessados têm até o dia 8 
de junho para enviarem a documentação necessária para o e-mail: 
selecao.nasf@pbh.gov.br.

Até o dia 9 de junho, estão abertas as inscrições para seleção de 
vagas para:
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Norte;
• Gerente do SAMU.
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 Denise Gontijo Rodrigues Torres, BM 85869-6, foi 
aprovada para função para Supervisora da Comissão Municipal de 
Oncologia da GECAV- Gerência de Controle e Avaliação.  

A servidora Fabiane das Graças Caldeira Brant, BM 103.522-1, foi 
selecionada para assumir a função de Gerente Adjunto da Gerência 
de Zoonoses 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

