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 Ampliada vacinação contra     
a Covid-19 para pessoas      
de 29 anos

A Prefeitura de Belo Horizonte avança na vacinação contra 
a Covid-19 e vai imunizar homens e mulheres de 29 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da 
capital. Este público será imunizado no sábado, dia 14. 

Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:

Dia 11, quarta-feira

Primeira dose para pessoas de 32 anos, completos até 31 
de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Dia 12, quinta-feira

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

Dia 13, sexta-feira

Primeira dose para pessoas de 30 anos, completos até 31 
de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

Dia 14, sábado

Primeira dose para pessoas de 29 anos, completos até 31 
de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação 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 pon-
tos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário no-
turno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os 
horários e endereços:

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.

UNA-BH

Rua Aimorés, 1.451 - Lourdes. 
Funcionamento das 8h às 20h.

Faminas-BH

Avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris. 
Funcionamento das 8h às 20h.

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno 
são exclusivamente os convocados para o dia em questão.
 
As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais lista-
dos para cada grupo e sempre checar os endereços, dis-
ponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar 
aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saú-
de orienta que o usuário compareça aos locais de vacina-
ção no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija ao local 
em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os 
pontos de repescagem estão distribuídos em uma unida-
de por regional e por tipo de vacina.

 Centro de Saúde Piratininga   
é entregue na Regional   
Venda Nova

O Centro de Saúde Piratininga começou a funcionar em 
nova sede na rua Cravo da Índia, 11. Construída com tec-
nologias sustentáveis, acessos independentes, integração 
dos ambientes e revestimentos de fácil higienização, a 
unidade, que funciona das 6h30 às 18h30, vai proporcio-
nar mais conforto e segurança assistencial para os usuá-
rios e trabalhadores.

A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas com 
mobilidade reduzida, possui ambientes acolhedores e hu-
manizados para garantir atendimento integral para cerca 
de 16 mil usuários dos bairros Piratininga, Céu Azul e parte 
do Jardim Leblon e Paraúna. São 17 consultórios médicos e 
um odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, 
curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; 
zoonoses; setores administrativos, dentre outros.

A unidade possui cinco equipes de Saúde da Família com 
médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes comu-
nitários de saúde; equipe multiprofissional do Núcleo Am-
pliado de Saúde da Família e Atenção Básica com fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, 
psicólogo, farmacêutico e assistente social, além de pedia-
tra de apoio e duas equipes de saúde bucal. Oferece ainda 
atividades coletivas de Lian Gong e Academia da Cidade.    

A nova sede do Centro de Saúde Piratininga 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.

 Projetos de acolhida levam 
esperança aos pacientes da 
enfermaria Covid do HOB

A necessidade de isolamento e a impossibilidade de re-
ceber visitas de amigos e familiares deixam os pacientes 
em tratamento para Covid-19 particularmente fragilizados 
emocionalmente, ampliando seus sentimentos de solidão, 
angústia e desamparo. Foi observando essas necessidades 
de acolhida que a Gerência de Nutrição e Dietética (GND) 
e a equipe multiprofissional da Enfermaria Covid-19 do 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) desenvol-
veram ações de humanização para atenuar a ansiedade e 
proporcionar um pouco mais de conforto, alegria e espe-
rança aos pacientes internados.
 
Eluciana Almeida, nutricionista clínica da enfermaria Co-
vid, responsabilizou-se por engajar a equipe na comemo-
ração dos aniversários dos pacientes, no projeto “Parabéns 
para você!”, com a oferta de um bolo, preparado pelos 
funcionários da cozinha, e um cartão de aniversário. “Com 
essa iniciativa, dedicamos um momento em que todos os 
profissionais se reúnem para esse fim, o paciente se sente 
acolhido e nós ficamos muito felizes também. Afinal, fazer 
aniversário em tempos de Covid-19 é um sinal de vida e 
motivo para alegrar-se”, celebra Eluciana.
 
Outra forma de expressar esse cuidado se deu a partir da 
iniciativa “Qual o seu prato especial?”, em que o paciente 
pode escolher uma refeição preparada exclusivamente 
para ele, mesmo que não esteja prevista no cardápio do 
hospital. Já foram atendidos pedidos de macarronada, sa-
lada de rúcula, suco gelado, batata souté, entre outros.
 
Rosângela Araújo, 60 anos, é cantora profissional, artista 
e modeladora de roupas femininas e uma das pacientes 
que receberam as homenagens. No dia do seu aniversário 
ela estava muito debilitada, sem poder ingerir alimentos 
sólidos. Por isso, a comemoração aconteceu dias depois e 
em dose dupla, junto com a alta médica. “Com quase 60 
anos, eu nunca vivi uma situação tão dolorosa, porque a 
gente se sente frágil e as coisas passam a ter outra expres-
são. Mas eu vivi uma situação ímpar e única de dar valor. 
Quem quiser me ver, vai precisar olhar por uma ótica dife-
rente a partir de agora”, reflete.

Outros projetos

Muitos são os planos dos profissionais da enfermaria para 
trazer, cada vez mais, alegria aos pacientes. Pensando nis-
so, Eluciana está planejando concretizar mais um projeto, 
de nome “Poesia Terapia”, nascido da observação da nu-
tricionista do potencial da arte para trazer tranquilidade e 
bem-estar aos pacientes.
 
A ideia no novo projeto é incentivar a equipe a produzir 
poesias e contos tendo como temática palavras que inspi-
rem positivamente os pacientes, como amor, fé e esperan-
ça. Ao fim da seleção, a intenção é premiar os profissionais 
participantes e produzir um livro em formato impresso e 
digital. Toda segunda-feira, cada profissional irá escolher 
uma poesia com a qual se identifique e, assim, fará a leitu-
ra para os pacientes, na expectativa de gerar um momen-
to de acolhimento e de expressão de bons sentimentos.

 Bem-estar e mais     
qualidade de vida por        
meio da ginástica laboral

A ginástica laboral é um conjunto de atividades físicas que 
são realizadas durante o trabalho, com foco na melhora 
da disposição dos colaboradores. A prática ajuda no com-
bate ao estresse e desgaste físico originados por esforços 
excessivos ou repetitivos no ambiente corporativo.

De segunda à quarta-feira a ginástica laboral é realizada 
em todos os andares do Nível Central. A prática é uma ini-
ciativa do Movimenta PBH/SUS, coordenado pela Diretoria 
Estratégica de Pessoas. Para aumentar a qualidade de vida 
e o bem-estar, é importante que os exercícios sejam rea-
lizados durante toda a semana. É simples e traz inúmeros 
benefícios. Faça você também!

 Mudança na dispensação 
de insulina nos Centros              
de Saúde

A insulina Análoga de Ação Rápida - Asparte, fornecida 
nos 152 centros de saúde de Belo Horizonte, será substi-
tuída pela insulina Glulisina.
 
A aquisição deste item é de responsabilidade do Ministé-
rio da Saúde e sua distribuição aos municípios é realizada 
pela Secretaria de Estado da Saúde. À SMSA cabe a dis-
pensação do medicamento às unidades.
 
Para garantir a continuidade de tratamento, os pacientes 
que estão em uso da Asparte deverão ter suas prescrições 
atualizadas imediatamente para a nova insulina disponí-
vel: Glulisina 100 UI/mL.

Outras informações estão disponíveis no Informe Técni-
co GAFIE/GEAPS/GEICS nº 8 - DISTRIBUIÇÃO GLULISINA. 
Clique  AQUI .

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

• Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE Pampulha,     
até o dia 12/8;

• Referência Técnica – Médico, na GAERE Norte,                 
até o dia 13/8;

• Gerente do Centro de Saúde Minas Caixa,                          
até o dia 13/8;

• Referência Técnica – Assistente Social, na GAERE Barreiro,   
até o dia 17/8;
• Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Venda Nova,       

até o dia 17/8.
 
Os interessados devem enviar a documentação 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-pes-
soas/processos-seletivos.

A servidora Queila da Cunha Ferreira Heckert, 
BM:088102-7, foi selecionada para assumir a gerência do 
Centro de Saúde Felicidade II.

A servidora Jakeline Angélica de Almeida, 
BM:088906-0, foi selecionada para assumir a vaga de 
referência técnica - enfermeiro da GAERE Leste.

A servidora Michelle Regina Martins, BM:084834-8, foi 
selecionada para assumir a vaga de referência técnica – 
enfermeiro, da GAERE Oeste.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 

comunicasaude@pbh.gov.br
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