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 Divulgado cronograma de 
vacinação contra a Covid-19 
até 18 anos na capital

A SMSA definiu o cronograma de vacinação contra a Co-
vid-19 para pessoas de 18 anos e mais. A ampliação da 
imunização de todo público-alvo será iniciada com vaci-
nas já recebidas nas últimas remessas, mas depende do 
repasse de mais doses. É importante considerar que a pro-
gramação está baseada na previsão já divulgada pelo Mi-
nistério da Saúde.
 
Para agilizar o processo, haverá vacinação também aos 
domingos. Os postos fixos e extras funcionarão das 7h30 
às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Confira o cro-
nograma atualizado dos próximos dias:

DATA DIA PÚBLICO-ALVO

18/08/2021 Quarta-feira Segunda dose trabalhadores da Edu-
cação Infantil 59 a 18 anos.

19/08/2021 Quinta-feira

• Primeira dose para pessoas de 27 
anos, completos até 31 de agosto, 
exclusivamente residentes de Belo 
Horizonte;

• Repescagem de segunda dose para 
pessoas com deficiência permanente 
sem BPC.

20/08/2021 Sexta-feira

Segunda dose para pessoas de 38 
anos, vacinadas com a CoronaVac, em 
que o intervalo entre a aplicação das 
doses é de 14 a 28 dias.

21/08/2021 Sábado
Primeira dose para pessoas de 26 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte.

22/08/2021 Domingo
Primeira dose para pessoas de 25 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte.

23/08/2021 Segunda-
feira

Primeira dose para pessoas de 24 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte.

24/08/2021 Terça-feira Segunda dose trabalhadores do Ensi-
no Fundamental de 59 a 18 anos.

25/08/2021 Quarta-feira

• Segunda dose trabalhadores do 
Transporte Aéreo de 59 a 18 anos;

• Primeira dose para pessoas de 23 
anos, completos até 31 de agosto, 
exclusivamente residentes de Belo 
Horizonte.

26/08/2021 Quinta-feira
Segunda dose trabalhadores do Ensi-
no Médio, Profissionalizante e EJA de 
59 a 18 anos

27/08/2021 Sexta-feira Segunda dose trabalhadores do Ensi-
no Superior de 59 a 18 anos

28/08/2021 Sábado
Primeira dose para pessoas de 22 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte

29/08/2021 Domingo
Primeira dose para pessoas de 21 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte

30/08/2021 Segunda-
feira

Segunda dose para pessoas de 59 e 58 
anos

31/08/2021 Terça-feira
Primeira dose para pessoas de 20 anos, 
completos até 31 de agosto, exclusiva-
mente residentes de Belo Horizonte

01/09/2021 Quarta-feira Segunda dose para pessoas de 57 
anos

02/09/2021 Quinta-feira

• Primeira dose para homens de 19 
anos, completos até 30 de setembro, 
exclusivamente residentes de Belo 
Horizonte;

• Segunda dose trabalhadores do 
Transporte Coletivo e Rodoviário de 
passageiros (motoristas e cobrado-
res); trabalhadores da Limpeza Ur-
bana e manejo de resíduos sólidos e 
trabalhadores de transporte metro-
viário e ferroviário.

03/09/2021 Sexta-feira

• Primeira dose para mulheres de 19 
anos, completos até 30 de setembro, 
exclusivamente residentes de Belo 
Horizonte;

• Segunda dose para pessoas de 56 
anos.

04/09/2021 Sábado

• Primeira dose para pessoas de 18 
anos, completos até 30 de setembro, 
exclusivamente residentes de Belo 
Horizonte;

• Segunda dose Caminhoneiros.

No momento da vacinação, para a aplicação da primeira 
dose, as pessoas precisam 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 últi-

mos 30 dias.

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é 
necessário levar o cartão de vacina, documento de iden-
tidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as 
pessoas 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. 
 
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.
  
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.

 

 Agosto contra o fumo: 
prevenção e orientação para 
pacientes tabagistas crônicos

Para sensibilizar a população sobre os danos causados à 
saúde pelo uso do cigarro, o Programa de Combate do Ta-
bagismo, da SMSA, em parceria com a Faculdade da Saú-
de e Ecologia Humana (FASEH), realizou um evento com 
diversas ações de mobilização celebrando o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo, dia 29 de agosto.

Durante os dias 11, 12 e 13 de agosto, a Praça Sete foi o 
ponto para levar conscientização e informação sobre os 
males causados pelo tabaco. Foram distribuídas cerca de 
2.500 cartilhas educativas do Ministério da Saúde. A equi-
pe de mobilização da SMSA, o Mobiliza SUS, usou a mú-
sica para tratar dessa dependência que mata, aproxima-
damente, 440 pessoas por dia de acordo com dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

Quem estava pela Praça Sete, e manifestou o interesse 
em parar de fumar, passou por uma avaliação por meio 
do Teste de Fargestrom que, através de um questionário, 
mede o grau de dependência à nicotina. Mais de 500 pes-
soas foram testadas e orientadas a buscar tratamento no 
centro de saúde de referência.

Tabagismo

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, 
provocada pela dependência à nicotina, e de acordo com 
a Classificação Internacional de Doenças (CID10), está in-
serido no grupo dos transtornos mentais devido ao uso 
de substância psicoativa. É considerado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como a principal causa de mor-
te evitável, adoecimento e empobrecimento no mundo, 
sendo responsável por oito milhões de óbitos anuais. Esti-
ma-se que mais de sete milhões dos óbitos são resultado 
do uso direto do tabaco, enquanto mais de 1,2 milhões 
são decorrentes da exposição ao tabagismo passivo.

A presença de cerca de sete mil substâncias na fumaça 
dos derivados do tabaco (250 substâncias prejudiciais e 69 
cancerígenas), faz com que o tabagismo seja responsável 
por aproximadamente 50 doenças relacionadas, muitas 
delas graves e fatais. 

Segundo a OMS, o tabagismo é responsável por 63% dos 
óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissí-
veis (DCNT). Destes, o tabagismo é responsável por 85% 
das mortes por doença pulmonar crônica (bronquite e en-
fisema), 30% por diversos tipos de câncer (pulmão, boca, 
laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo do 
útero, estômago), 25% por doença coronariana (angina e 
infarto) e 25% por doenças cerebrovasculares (acidente 
vascular cerebral – AVC).

 Serviço de Atenção Domiciliar 
é aprimorado e promove 
mais qualidade de vida aos 
pacientes durante a pandemia

A atuação do SAD tem sido imprescindível no enfrenta-
mento à Covid-19, já que um dos objetivos do serviço é 
contribuir com a rotatividade dos leitos das UPA e hospi-
tais, possibilitando diminuição da lotação e, consequen-
temente, o aumento da oferta de leitos à população. 
Tudo isso é otimizado por meio da busca ativa nas ins-
tituições, com foco principal em pacientes do grupo de 
risco para a Covid-19. 

De janeiro a julho de 2021, o SAD prestou assistência a 
547 usuários desospitalizados ou desupalizados pós-Co-
vid. A coordenação do SAD monitora o atendimento pres-
tado pelas equipes por meio de ferramentas de gestão, 
como: quadro de gestão à vista, censo diário, estatísticas 
e indicadores. O objetivo é avaliar processos e propor me-
lhorias para fortalecer a capacidade de ação das equipes, 
seja admitindo novos usuários e ofertando uma assistên-
cia segura e de qualidade.

“Embora seja um momento desafiador, o alcance de resul-
tados positivos tem sido possível por meio da reorganiza-
ção dos processos de trabalho, articulação em rede, enga-
jamento das equipes e a incorporação de metodologias 
com foco na melhoria e efetividade de cuidado”, destacou 
a coordenadora do SAD, Denise Valadão.

O serviço

O SAD, criado em 2002, é integrante do Programa do Go-
verno Federal “Melhor em Casa”, que presta assistência em 
domicílio a usuários com quadro clínico agudo ou crônico 
agudizado que demandam cuidados de complexidade in-
termediária entre o Hospital/UPA e a Atenção Primária. As 
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) 
e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) são as res-
ponsáveis por desenvolver estas ações. O SAD trabalha de 
forma integrada com diversos componentes da Rede de 
Atenção à Saúde. Ele está vinculado ao Serviço de Urgên-
cia e Emergência e sua coordenação compõe a Gerência 
de Integração do Cuidado à Saúde (GEICS).

 HOB convoca aprovados em 
concurso público

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens iniciou nesta 
terça-feira, 17/08, a convocação dos aprovados no Con-
curso HOB edital 001/2019. A Câmara de Coordenação 
Geral (CCG) da Prefeitura de Belo Horizonte — órgão que 
tem como atribuição deliberar sobre diversas questões re-
lativas às despesas do município, avaliando a conveniên-
cia governamental dentro do contexto fiscal, tecnológico 
e de recursos humanos — autorizou a nomeação de 554 
aprovados no certame público. 
  
As admissões vão ocorrer de forma escalonada, com agen-
damento para comparecimento à Gerência de Pessoas e do 
Trabalho do HOB previsto para começar a partir do dia 25 
de agosto. Inicialmente serão convocados 272 trabalhado-
res, de 45 categorias profissionais de diversas áreas.

O Superintendente do Complexo Hospitalar Odilon 
Behrens, Danilo Borges Matias, celebrou o início das con-
vocações como um reforço importante para a assistência 
à população que utiliza o SUS-BH. “É com muita alegria 
que anunciamos mais esta conquista para o HOB. O con-
curso público, tão necessário e tão esperado por nós, com 
certeza trará grandes benefícios para os trabalhadores e 
ganhos em qualidade e eficiência para o hospital, assegu-
rando à população um atendimento mais humanizado,
e promovendo uma melhor prestação de serviço”, frisou.

As convocações dos candidatos aprovados serão publica-
das no Diário Oficial do Município, com todas as orienta-
ções para posse e apresentação de documentos, confor-
me previsto em edital.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Pampulha,
até o dia 20/8;

• Gerente do Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino,
até o dia 20/8;

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Venda Nova,
até o dia 23/8;

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GECAV,
até o dia 24/8;

• Gerente do Centro de Especialidades Médicas Pampulha,
até o dia 24/8;

• Referência Técnica – Farmacêutico, na GAFIE,
até o dia 25/8;

• Gerente do Centro de Saúde Independência,
até dia 31/8.

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

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

O servidor Stephan Mariano Augusto de Almeida, 
BM: 104.369-0, foi selecionado para ocupar a gerência 
do Centro de Saúde Santa Rosa.

A servidora Mariane Cristina Parrela Passos, BM: 
077983-4, foi selecionada para ocupar a gerência do 
Centro de Especialidades Médicas - DRES Oeste.

O servidor Gabriel Nobre de Aguiar, BM 102.197-2, foi 
selecionado para ocupar a vaga de referência técnica – 
médico, na GAERE Norte.

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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