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  SMSA amplia vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas de 41 
anos e antecipa segunda dose de 
idosos de 60 anos

A SMSA vai ampliar a vacinação contra a Covid-19, e a partir de 
sexta-feira, dia 16, poderão se vacinar as pessoas de 41 anos, 
completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital. 
Também será feita a antecipação da segunda dose para idosos de   
60 anos, que poderão completar o esquema vacinal nesta etapa.

Confira a programação para os próximos dias:

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, residentes de Belo Horizonte;
17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.
 
No momento da vacinação, as pessoas de 41 anos precisam seguir as 
seguintes orientações:

• Ser cidadão residente de Belo Horizonte e apresentar comprovante 
de endereço;

• 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.
 
Já os idosos, para a conclusão do esquema vacinal, devem 
apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência, 
documento de identidade e CPF.
 
O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é 
das 7h30 às 16h30 para postos fixos e extras e das 8h às 16h30 para 
pontos de drive-thru. Já aos sábados é das 7h30 às 14h para postos 
fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru. Os locais de 
imunização serão disponibilizados no portal da Prefeitura na quinta-
feira, dia 15, no período da tarde.
 
Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por 
questões de logística para evitar aglomeração do público. Além 
disso, algumas pessoas procuram os pontos de vacinação em data 
posterior ao chamamento da Prefeitura, quando a disponibilização 
do imunizante para o público específico está mais concentrada em 
algumas unidades para evitar a perda de doses. Os usuários devem 
ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos 
endereços, que devem sempre ser verificados no portal da Prefeitura.
 
As pessoas convocadas devem se vacinar exclusivamente nos locais 
listados para cada grupo. Os postos estão disponíveis no portal 
da Prefeitura. Caso o usuário compareça em unidades diferentes 
daquelas definidas, não será realizada a vacinação.

  Acompanhamento das 
condicionalidades da saúde do 
Programa Bolsa Família de BH é 
destaque nacional

Os bons resultados que Belo Horizonte tem conseguido atingir, 
apesar da pandemia e da instabilidade do sistema e-Gestor do 
Ministério da Saúde, levaram a capital a ser convidada para 
participar do webinário “O impacto da pandemia de Covid-19 
para os beneficiários do Programa Bolsa Família”, promovido pelo 
Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. O 
evento foi transmitido pelo canal do YouTube do Datasus.

Belo Horizonte tem se destacado no cenário nacional, nas últimas 
vigências, conseguindo manter o índice de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família sendo um dos 
poucos municípios do Brasil.

O bom desempenho se deve a diversos fatores, dentre eles ao 
monitoramento e planejamento articulado entre os três níveis de 
gestão: local, regional e central. No nível local a atuação das equipes 
de saúde da família e dos ACS mantendo o acompanhamento destas 
famílias e os registros atualizados no sistema. No nível regional 
com o acompanhamento, orientação e monitoramento pelas 
referências técnicas e administrativos das Gerências de Assistência, 
Epidemiologia e Regulação (GAERE). Já o nível central é responsável 
pela qualidade, apoio, consolidação e migração dos dados por meio 
da Gerência da Atenção Primária à Saúde (GEAPS) e Assessoria de 
Tecnologia e Informação da Saúde (ASTIS), além de fomentar o 
Trabalho Intersetorial com a Rede Colaborativa junto à Política de 
Assistência Social e Educação.
 
Vanessa Vida, Referência técnica da GEAPS para o tema Bolsa 
Família, muito bem colocou no webinário, que a meta pactuada com 
o Governo Estadual para este acompanhamento é de 86,7% dos 
beneficiários, cujo número é em torno de 113 mil pessoas. O resultado 
das últimas vigências tem sido em torno de 89,9%. “Até junho de 
2021 já atingimos 82%, o contingenciamento de atividades devido às 
oscilações da pandemia, afetaram este acompanhamento, porém a 
dificuldade de acesso e a instabilidade do sistema do MS prejudicam 
o desempenho e o registro do trabalho desenvolvido. Esperamos 
melhorar nossa meta até o fechamento desta vigência de acordo com 
os princípios e diretrizes do SUS”, enfatizou Vanessa Vida.

  Julho Amarelo: mês de 
conscientização das hepatites virais

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo. São infecções que atingem o fígado, causando 
alterações leves, moderadas ou graves, embora na maioria das 
vezes não apresentem sintomas. Apesar da ampla oferta de testes 
diagnósticos e de serem agravos de notificação compulsória, 
historicamente observa-se baixa procura por exames diagnósticos na 
rotina do cuidado com a saúde, bem como a subnotificação. 
 
Por esta razão, em 2010 foi criado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) “O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais”, 
comemorado em 28 de julho. No Brasil, a Lei nº 13.802/2019, 
instituiu o Julho Amarelo, quando são efetivadas ações relacionadas 
à prevenção das hepatites virais em todo território nacional.
 
Como parte da estratégia de enfrentamento às hepatites virais 
na rede SUS-BH, foi publicado o “Relatório de Hepatites Virais 
2019-2020”. Esse documento tem como objetivo divulgar dados 
epidemiológicos do município, a fim de subsidiar ações da 
prevenção, ampliação do diagnóstico e do tratamento de pessoas 
infectadas pelos vírus das hepatites virais B e C.
 
Nesse contexto, a Coordenação Municipal de Saúde Sexual e 
Atenção às IST, Aids e Hepatites virais estabeleceu para o biênio 
2021-2022, ações voltadas para o combate das hepatites virais B e C, 
acesse o link para ler o conteúdo desse relatório na integra.

Endereço: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/vigilancia/
vigilancia-epidemiologica/doencas-transmissiveis/hepatite.

  Arraiá virtual festeja o aniversário 
do Lian Gong da Praça da Liberdade

Música, pescaria, correio elegante e parabéns com direito a bolo 
de aniversário. Mesmo em tempos de pandemia, os 8 anos do Lian 
Gong em 18 Terapias da Praça da Liberdade não passou em branco. 
Para comemorar a data sem desrespeitar o distanciamento social, 
foi organizado um grande arraiá on-line. A festança contou com a 
participação on-line de 100 pessoas, entre praticantes e familiares.  
 
Para ditar o ritmo do arraiá, o músico Wanderson Araújo embalou os 
convidados com muito forró. O Mobiliza SUS, grupo de mobilização 
da SMSA, também participou da festa com músicas e conscientização. 
Os integrantes falaram sobre os cuidados necessários durante 
a pandemia, como usar máscaras corretamente, álcool em gel, 
higienização das mãos e evitar aglomerações.

  Novo período para formalização 
de solicitação de movimentação 
interna a pedido

A Diretoria Estratégica de Pessoas – DIEP/SUOGF – informa que 
estarão abertas as inscrições para formalização de pedidos de 
movimentações internas na SMSA entre 9h, do dia 19 de julho, e 
17h, do dia 2 de agosto.
 
Para que o servidor/empregado público possa solicitar sua 
movimentação, basta preencher o formulário eletrônico que será 
disponibilizado neste  link  durante o período de inscrição, como 
ocorreu no 1º semestre.
 
Esse processo não se aplica aos profissionais contratados 
administrativamente, terceirizados, cedidos como cessão 
extraordinária de pessoal, àqueles que possuem recrutamento 
amplo/função pública e aos estagiários da PBH.
 
Para esclarecer sobre as regras do processo, leia na íntegra a 
PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0021/2021, em anexo. 
 
As dúvidas devem ser direcionadas às referências técnicas de Gestão 
do Trabalho de sua Regional ou à GESPE/DIEP, no Nível Central.

  Página sobre diabetes é 
atualizada no portal da PBH

Para atender aos profissionais de saúde da rede e os usuários 
portadores de Diabetes Mellitus, as informações sobre diabetes no 
portal da PBH foram atualizadas. Na página é possível acessar os 
protocolos, informes técnicos, fluxos de atendimentos e orientações 
gerais sobre prevenção e tratamento da doença.
 
Este trabalho conjunto foi realizado pelas gerências da Diretoria 
de Assistência à Saúde (DIAS), sendo a Gerência de Integração 
do Cuidado à Saúde (GEICS), Coordenação de Atenção Integral 
à Saúde do Adulto e Idoso,  Coordenação de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher e Perinatal, Gerência de Atenção Primária à Saúde 
(GEAPS), Coordenação e profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Academias da Cidade e 
Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Especiais (GAFIE). 
Contou ainda com a contribuição das gerências da Diretoria de 
Média e Alta Complexidade (DMAC), sendo a Gerência da Rede 
Ambulatorial Especializada (GERAE), Coordenação de Reabilitação 
e também com os profissionais do Ambulatório do Pé diabético da 
Unidade de Referência Secundária (URS) Padre Eustáquio.
 
O conteúdo disponibilizado tem o objetivo de contribuir de forma 
expressiva para o aprimoramento do cuidado dos pacientes 
portadores de Diabetes Mellitus em Belo Horizonte, e servir de guia 
de orientação para outros profissionais, usuários e municípios.

Até o dia 16 de julho, estão abertas as inscrições para seleções de 
vagas para:
• Referência Técnica – Farmacêutico, na GERAE;
• Referência Técnica – Cirurgião Dentista Clínico Geral, na GERAE;
• Referência Técnica – Médico Generalista, na GVIGE;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Centro-Sul.                 

Até 9 de julho.
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Norte.                        

Até 16 de julho.
 
Estão abertas, até dia 19 de julho, as inscrições para seleção de vaga 
para Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Pampulha.

Até o dia 20 de julho, estão abertas as inscrições para seleções de 
vagas para:
• Referência Técnica – Nutricionista, na GAERE Nordeste;
• Referência Técnica – Farmácia Regional do Barreiro.
 
Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail: 
selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis prefeitura.pbh.
gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos.

A servidora Renata Bastos Peres, BM 107356-5, foi selecionada para 
ocupar a vaga de Referência Técnica – Enfermeiro, na Gerência de 
Regulação do Acesso Hospitalar.

O servidor Ricardo Dias Corrêa, BM 116598-2, foi selecionado para 
assumir a gerência do Centro de Saúde Vila Pinho.

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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