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  Prefeitura de Belo Horizonte amplia 
vacinação contra a Covid-19 para 
pessoas de 55, 54 e 53 anos

A partir desta quinta-feira, dia 24, a Prefeitura de Belo Horizonte 
vai ampliar a vacinação por faixa etária. Poderão se imunizar as 
pessoas de 55, 54 e 53 anos exclusivamente residentes da capital. 
A expectativa de público a tomar a primeira dose do imunizante 
contra a Covid-19 nesta etapa é de cerca de 63 mil pessoas.  
 
Confira o cronograma para os próximos dias: 

Dia 24 Pessoas de 55 anos, completos até dia 30 de junho, 
exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Dia 25 pessoas de 54 anos, completos até dia 30 de junho, 
exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Dia 26 Pessoas de 53 anos, completos até dia 30 de junho, 
exclusivamente residentes de Belo Horizonte

 
No momento da vacinação é necessário seguir as seguintes orientações: 
   • Ser cidadão residente de Belo Horizonte;  
   • Apresentar documento de identificação com foto;  
   • Não ter recebido vacina contra a Covid-19; 
   • Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;  
   • Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. 
 
O horário de funcionamento dos locais de vacinação será das 7h30 
às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-
thru. Confira os endereços no portal da Prefeitura. 
 
Os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por 
questões de logística os pontos são alterados frequentemente.

  SMSA adota nova estratégia para 
imunizar pessoas em situação de 
rua contra a Covid-19

Para ampliar a cobertura vacinal da população em situação de rua, a 
SMSA criou salas volantes de vacina, dentro de vans, para imunizar este 
público. Durante duas semanas, as quatro equipes do Consultório de 
Rua, em parceria com o programa BH de Mãos Dadas contra a Aids e 
com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania, vão percorrer as nove regionais da cidade, 
em vans, passando por locais estratégicos, para realizar abordagem, 
sensibilização e vacinação dessa população, das 9h às 19h.
 
A SMSA iniciou a imunização de pessoas em situação de rua, 
acima de 18 anos, em 26 de maio. Até o momento, cerca de 1,9 
mil foram vacinadas.  O grupo a ser imunizado pode atingir até 8,5 
mil pessoas, tendo como referência o cadastro único e aquelas 
atendidas e acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, 
independentemente do período de atualização do cadastro. 

A imunização das pessoas em situação de rua tem sido feita com a 
vacina AstraZeneca. É importante lembrar que o prazo para aplicação 
da segunda dose é de 12 semanas. Essa população acima de 60 anos 
ou com alguma comorbidade já foi ou está sendo vacinada.

  Laboratório de Biologia 
Molecular comemora um 

     ano de funcionamento

Há um ano Belo Horizonte deu um importante passo no 
enfrentamento à Covid-19: a entrega de um laboratório próprio 
para a realização de testes para confirmação do Coronavírus. O 
Laboratório de Biologia Molecular da PBH foi criado para ampliar 
o acesso ao exame para a população da capital. Em apenas um 
ano de atividades já foram realizados mais de 50 mil exames para 
o diagnóstico da Covid-19. A unidade faz parte do Laboratório 
Municipal de Referência e foi criado em parceria com Arcelor Mittal, 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde. 
No início, a unidade também contou com o apoio da Fiocruz MG.

Belo Horizonte é única capital do país a assumir um Laboratório de 
Biologia Molecular próprio e todos os seus custos. Este laboratório 
permitiu a ampliação e maior agilidade no resultado de exames 
de RT-PCR na Rede SUS-BH, um ponto fundamental no controle da 
Covid-19 no município.

As amostras do exame de RT-PCR são colhidas nos nove pontos de 
coleta distritais e drenados para a análise neste laboratório, que 
libera os resultados on-line para as Regionais de Saúde.

  SMSA oferta Programa de 
Controle do Tabagismo on-line

Servidores do Nível Central e das Regionais de Saúde decidiram 
colocar um fim no vício do cigarro. Os 15 colaboradores que 
integram o grupo vêm se encontrando semanalmente, por meio de 
uma plataforma virtual, para participar da Abordagem Intensiva ao 
Fumante. A iniciativa é uma parceria entre a Gerência de Promoção 
à Saúde e o Movimenta PBH/SUS. 

Desde 2006, a SMSA oferece o tratamento aos fumantes nos 
Centros de Saúde para os usuários. Entretanto, para a coordenadora 
do Programa de Controle do Tabagismo da SMSA, Juliana Reis, as 
ações para a abordagem ao servidor da saúde tabagista devem 
ser mais incentivadas. “O tabagismo é considerado a primeira 
causa evitável de adoecimento e morte, estando associado a 
aproximadamente 63% dos óbitos por doenças crônicas e seu 
impacto na saúde pública é destacado pelas diversas esferas de 
governo. É fundamental que haja coerência dos serviços de saúde 
com o seu papel de vitrine de hábitos e estilos de vida saudáveis. 
Assim, os seus profissionais fumantes devem ser estimulados e 
apoiados para deixarem de fumar e os serviços de saúde devem 
tornar-se livres da poluição do tabaco”, destacou Juliana Reis.

O grupo teve início em maio. Os participantes foram avaliados 
por um médico da rede SUS-BH, que realizou prescrições de 
medicamentos que serão disponibilizados a partir da parceria com a 
Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais (GAFIE). 
As reuniões acontecem às terças-feiras, às 16h. Após o 4º encontro, 
as sessões passarão a ser quinzenais e, a partir do 7º, serão mensais. 
A abordagem deve ser finalizada em novembro.

  Circuito BH de Mãos Dadas Contra 
a Aids: Promoção, Prevenção e 
Cuidados da Saúde

Com o encerramento das atividades do Canto da Rua Emergencial 
– espaço destinado ao cuidado imediato para pessoas em situação 
de rua em função da pandemia de Covid-19 – o BH de Mãos Dadas 
Contra a Aids desenvolveu uma ação voltada para promoção, 
prevenção e cuidados em saúde, além da vinculação às ofertas 
públicas da saúde no município.

No dia 18 de junho, além da distribuição de insumos, abordagens, 
rodas de conversa, ações de prevenção e redução de danos, foram 
realizadas atividades especiais destinadas ao autocuidado na 
Serraria Souza Pinto. Foram ofertadas roupas, produtos de higiene 
pessoal e oficina de maquiagem. Ainda foi ofertado, em parceria 
com os projetos Viva Melhor Sabendo e Saúde para todos, testagem 
por fluido oral, permitindo a ampliação do acesso ao diagnóstico aos 
usuários e usuárias. Durante a ação, foram vinculadas sete pessoas 
aos serviços da rede SUS-BH para acompanhamento.

O circuito contou com eixos especiais destinado ao público 
LGBTQIA+ e mulheres, dando atenção especial a este recorte de 
usuárias que, por diferentes fatores, não conseguem acessar os 
serviços. Em parceria com o projeto Transpasse houve orientações 
para a retificação de nome para transexuais e travestis. 

A ação ainda contou com atividades culturais envolvendo a 
apresentação de poesias e músicas pelo público atendido no 
serviço e pela equipe de redutores de danos do programa BH de 
Mãos Dadas, além de contar com a participação de uma convidada 
especial: a cantora belo-horizontina Lua Zanella, que apresentou 
músicas autorais e fez o fechamento da atividade.

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para:

• Referência Técnica – TSS, na GAERE Pampulha | até 25 de junho;
• Referência Técnica – Médico, na GEAPS | até 28 de junho;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Norte | até 28 de junho;
• Gerente da Farmácia Regional Norte | até 28 de junho;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Pampulha | até 29 de junho.

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

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

A servidora Daniela Silveira Mallaco, BM 83440-1, foi 
selecionada para ocupar a vaga de Referência Técnica – 
Enfermeiro – GAERE  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

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

