
 SMSA amplia vacinação contra 
a Covid-19 para pessoas de 35 
a 33 anos e convoca público de 
comorbidades para segunda dose

A SMSA está ampliando a vacinação contra a Covid-19 para 
pessoas de 35 a 33 anos e convocando o público com co-
morbidade, de 49 a 18 anos, para receber segunda dose. O 
chamamento para completar o esquema vacinal está sen-
do feito de forma gradativa, e no caso do público por faixa 
etária os dias de vacinação são diferentes para homens e 
mulheres, como forma de evitar aglomeração. A vacina-
ção dos homens de 35 anos ocorre nesta quarta-feira, 4 de 
agosto. Confira o cronograma dos próximos dias:
 

Dia 5, quinta-feira

segunda dose para pessoas com comorbidades de 49 
e 48 anos e primeira dose para mulheres de 35 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes 
de Belo Horizonte.

Dia 6, sexta-feira

segunda dose para pessoas com comorbidades de 47 a 
42 anos e primeira dose para homens de 34 anos, com-
pletos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de 
Belo Horizonte.

Dia 7, sábado

Segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 
a 34 anos e primeira dose para mulheres de 34 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes 
de Belo Horizonte.

Dia 9, segunda-feira

Segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 
18 anos e repescagem de pessoas com comorbidades 
convocadas por faixa etária, além de gestantes e puér-
peras com comorbidades, pessoas com deficiência per-
manente e Síndrome de Down que por alguma razão 
perderam a data da aplicação da segunda dose.

Dia 10, terça-feira

Primeira dose para homens de 33 anos, completos até 31 
de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Dia 11, quarta-feira

Primeira dose para mulheres de 33 anos, completos até 31 
de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Atenção! Só poderão antecipar a segunda dose as pes-
soas do grupo convocado em que a data marcada no 
cartão para completar o esquema vacinal seja menor 
ou igual a 7 dias. Apesar do chamamento, a orientação 
é que todos consultem o cartão antes de comparecer a 
um ponto de vacinação.

 Horário de vacinação contra 
Covid-19 é estendido em BH

A população da capital tem se vacinado contra a Covid-19 
no horário noturno desde segunda-feira, dia 2. Os pontos 
extras de vacinação da UFMG Campus Saúde (Escola de 
Enfermagem) e da Faculdade Pitágoras, estão com o fun-
cionamento estendido até as 20h, sendo uma opção para 
quem preferir se imunizar no período da noite.

“A parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e nove 
universidades do município tem sido essencial para a or-
ganização da estratégia de vacinação. Ampliar o horário 
para o período noturno representa mais uma oportuni-
dade para que as pessoas não deixem de se vacinar. Essas 
unidades de vacinação ficam na região central e são de 
fácil acesso para a população”, explica a subsecretária de 
Atenção à Saúde, Taciana Malheiros.

Os novos horários de funcionamento são válidos entre 
segunda e sexta-feira. A ampliação para outros pontos po-
derá ser feita de forma gradativa, a depender da adesão. 
Além da atuação no período noturno, o ponto extra da 
Faculdade Pitágoras funciona durante 12 horas.

Confira os horários:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem)

Avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia.
Funcionamento das 12h às 20h.   

Faculdade Pitágoras

Rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários.
Funcionamento das 8h às 20h.

O funcionamento dos demais locais de vacinação está 
mantido. Em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos 
e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já 
aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 
às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais lis-
tados para cada grupo e sempre checar os endereços, 
disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se 
deslocar aos pontos de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário 
compareça aos locais de vacinação no dia da convoca-
ção. Caso a pessoa se dirija ao local em data posterior, 
está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repes-
cagem estão distribuídos em uma unidade por regional 
e por tipo de vacina.

 Equipe do SAMU realiza 
capacitação de primeiros   
socorros para motofretistas

Cerca de 100 motofretistas de aplicativo de entregas es-
tão participando de uma capacitação sobre segurança 
no trânsito e atendimento de primeiros socorros. O trei-
namento está sendo realizado por equipes do SAMU e da 
BHTrans, por meio de aulas on-line e presenciais, de acor-
do com os protocolos de segurança contra a Covid-19. 
A ação faz parte do projeto “Anjos de Capacete”, que tem 
como objetivo ensinar técnicas de primeiros socorros e 
pilotagem preventiva.

As capacitações tiveram início em julho e seguem em 
agosto. O treinamento do SAMU ocorre com aulas práticas, 
ministradas no Espaço Transitando Legal, da BHTrans, por 
enfermeiros do serviço. Após a formação, os participantes 
receberão um certificado e um capacete branco que per-
mitirá facilmente identificá-los nas ruas como alunos do 
projeto da Prefeitura. Com a formação, em caso de aciden-
tes de trânsito, os motofretistas poderão atuar nos primei-
ros socorros prévios até a chegada de uma ambulância.

 SMSA participa de plano de 
contingência para população    
em situação de rua no período  
de frio intenso

Com chegada de uma onda de frio ao município, a Pre-
feitura reforçou estratégias de proteção da população em 
situação de rua, uma das mais afetadas pelas baixas tem-
peraturas. Desde o dia 29 de julho, está em andamento 
um plano de contingência intersetorial, utilizando a estru-
tura do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 
(COP-BH). A expectativa é que o plano continue em im-
plantação até a próxima quinta, 5 de agosto, quando há 
previsão de elevação da temperatura. 
 
O plano de contingência é intersetorial e executado pela 
SMSA e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania, pela Defesa Civil e a Se-
cretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), por 
meio da Guarda Municipal e do COP. 
 
As equipes do Consultório de Rua e BH de Mãos e do Ser-
viço Especializado de Abordagem Social, que atuam nas 
nove regionais do município, intensificaram a sensibiliza-
ção e orientações quanto à proteção dos usuários em dias 
de temperaturas mais baixas, especialmente no período 
noturno. A Abordagem Social intensifica o foco no enca-
minhamento para as unidades de acolhimento e a entre-
ga de cobertores também está sendo realizada.

No último fim de semana houve um aumento de 80% na 
procura nos abrigos municipais. A média de atendimen-
tos diários realizados pelas equipes do plantão noturno, 
criado exclusivamente para este plano de contingência, a 
partir do recebimento de notificações dos munícipes, no 
telefone 153, foi de 15 atendimentos.

Assim que recebem as notificações, as equipes se deslo-
cam para atendimento. A orientação principal é o encami-
nhamento para os abrigos no município, mas no caso de 
recusa, as equipes ofertam cobertores e lençóis. Desde o 
início do inverno, foram entregues mais de 500 cobertores 
para pessoas em situação de rua.
 
“No que se refere ao setor de urgência, criamos um proto-
colo interno e as equipes do SAMU e das UPAs estão orien-
tadas sobre o atendimento aos usuários com sinais e sinto-
mas de hipotermia. O objetivo deste protocolo é garantir 
que o atendimento seja rápido e assertivo”, explica o geren-
te de urgência e emergência, Paulo Henrique Franco Lopes. 
Desde a implantação do plano de contingência, sete pesso-
as em situação de rua foram encaminhadas às  Unidades de 
Pronto-Atendimento para receber acolhimento. 

Os Centros de Saúde também estão de prontidão, no caso 
de atendimentos diurnos, inclusive para acionar, se neces-
sário, acolhimento específico em caso de sintomas gripais 
ou suspeita de Covid-19.
 
Em casos de emergência no período da noite, como um 
caso de hipotermia, a população de Belo Horizonte tam-
bém poderá acionar o 153, telefone de plantão do COP. 
Para solicitações de atendimento que não são emergen-
ciais, o pedido deve ser realizado AQUI .
 
No período de frio, a oferta de alimentação também passa 
por adequações nutricionais com cardápios preparados 
para estação do inverno, tanto nos Restaurantes Populares 
quanto nas unidades de acolhimento.

  População recebe a nova sede     
do Centro de Saúde São Paulo

O Centro de Saúde São Paulo começou a funcionar em 
nova sede nesta segunda-feira, dia 2. A unidade, localizada 
na rua Aiuruoca, 455, bairro São Paulo, na região Nordeste, 
conta com uma estrutura ampliada, totalmente acessível 
às pessoas com mobilidade reduzida, com ambientes aco-
lhedores e humanizados para garantir atendimento inte-
gral para cerca de 13,5 mil usuários dos bairros São Paulo, 
Pirajá, Eymard, São Gabriel, Maria Goretti e Fernão Dias.
 
A estrutura tem 17 consultórios médicos e um odonto-
lógico; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, 
coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses 
e setores administrativos. Toda a construção foi executada 
com tecnologia sustentável, acessos independentes, in-
tegração dos ambientes e revestimentos de fácil higieni-
zação, proporcionando para a população e trabalhadores 
um local com muito mais conforto. 

A unidade possui quatro equipes de Saúde da Família 
com médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes 
comunitários de saúde; equipes de saúde bucal com três 
cirurgiões dentistas, equipe multiprofissional do Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com fi-
sioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nu-
tricionista, educador físico, farmacêutico, além da equipe 
de Saúde Mental Básica com assistente social, psicólogo 
e psiquiatra. O local oferece ainda atividades coletivas de 
Lian Gong, Academia da Cidade, grupo de convivência 
para idosos e grupos de atividades coletivas para controle 
do tabagismo, controle da diabetes e saúde da mulher.
 
A nova sede do Centro de Saúde São Paulo faz parte do 
pacote de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução 
de 40 centros de saúde, uma Central de Material Esteriliza-
do e um laboratório central, por meio de Parceria Público 
Privada (PPP). Todos os centros de saúde contemplados 
terão espaço físico padronizado e áreas com 100% de 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Estão abertas até o dia 6 de agosto as inscrições para se-
leções das seguintes vagas: 
• Gerente do Centro de Saúde Minas Caixa;
• Gerente do CEM Oeste;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Barreiro;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DIEP;
• Referência Técnica – Assistente Social, na GAERE Barreiro;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Venda Nova;
• Referência Técnica – Enfermeiro ou TSS, na GAERE Leste.
 
Os interessados devem enviar a documentação necessária 
por e-mail  para: selecao.nasf@pbh.gov.br.

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

A servidora Marcela Cristina Morais Souza, BM: 
108547-4, foi selecionada para ocupar a vaga de Gerente 
da Farmácia Regional- DRES B.

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