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 SMSA inicia cadastramento 
de adolescentes com 
comorbidades, deficiência 
permanente, gestantes, 
puérperas e lactantes para 
vacinação contra a Covid-19 

Adolescentes de 17 a 12 anos com comorbidades, deficiên-
cia permanente, gestantes, puérperas e lactantes residen-
tes na capital já podem se cadastrar no portal da Prefeitura 
para a nova etapa de imunização contra o Coronavírus. O 
levantamento será feito para posterior vacinação deste pú-
blico. O início da imunização será divulgado assim que o 
município receber as doses destinadas a esse grupo. 
 
O cadastro será encerrado no dia 2 de setembro, às 23h59, 
e poderá ser feito somente no portal da Prefeitura. Não 
será aceito envio por e-mail ou por telefone. 
 
Para se vacinar, além da realização do cadastro, os adoles-
centes precisam de documentos para comprovar a con-
dição. Podem ser apresentados exames, receitas, relatório 
médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses 
antes da data do cadastro devendo conter o número do 
registro do profissional no respectivo conselho de classe. 
 
Todas as declarações apresentadas no cadastro são de total 
responsabilidade do responsável pelo menor que os preen-
cheu e de quem emitiu os comprovantes. Será realizada 
auditoria no processo de vacinação e, em caso de informa-
ções inverídicas, os declarantes ficarão sujeitos às responsa-
bilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.
 

 Monitoramento de pessoas 
com condições crônicas do 
SUS-BH é destaque na OPAS 

O acompanhamento de pessoas com condições crônicas, 
cadastrados nos centros de saúde de Belo Horizonte, foi 
intensificado durante a pandemia da Covid-19. O sistema 
de vigilância e cuidado à saúde, já realizado por meio de 
consultas presenciais, foi ampliado com as ferramentas 
de telessaúde. Com isso foi possível garantir a avaliação 
desses pacientes que, devido às orientações de distancia-
mento social, poderiam deixar de procurar acompanha-
mento médico presencial.

A proposta foi iniciada com os usuários de maior risco 
cardiovascular. Em um ano, mais de 48 mil pessoas com 
condições crônicas foram monitoradas pela Atenção Pri-
mária na capital, evitando assim o acometimento dessas 
pessoas. Essa iniciativa foi reconhecida pela Organização 
Pan-americana de Saúde (OPAS), e pelo Ministério da 
Saúde, como uma das 19 experiências de excelência, em 
julho, no evento “Iniciativa APS Forte no SUS no combate 
à Covid-19”.
 
A experiência concorreu com outros 1.470 trabalhos 
inscritos de todo o país, e foi publicada em formato 
de e-book para servir como referência nacional. O 
documento pode ser acessado e baixado no site da 
APS Redes, neste endereço: https://apsredes.org/aps-
forte-sus-no-combate-a-pandemia/.

O trabalho apresentado é de autoria de Juliana Dias 
Pereira dos Santos, Warley Aguiar Simões, Alberto 
Kazuo Fuzikawa e Fabiano Gonçalves Guimarães, da 
Gerência de Atenção Primária à Saúde. O detalhamento 
da proposta foi divulgado para a rede, em maio de 
2020, na Nota Técnica COVID-19 nº 023/2020 - Proposta 
para acompanhamento de usuários com condições 
crônicas na APS, no contexto da pandemia pelo vírus 
da SARS-CoV-2. Ela contém o passo a passo operacional 
e ferramentas como a Auditoria Clínica e o Registro 
Clínico Coletivo, para instrumentalizar a APS de Belo 
Horizonte na continuidade do cuidado a esses usuários: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-
de-governo/saude/2020/nota-tecnica-covid-19-n23_
atualizacao-100720.pdf).
 
 

 Centro de Saúde Serrano 
promove encontro virtual 
sobre aleitamento materno

O leite materno, além de saciar a fome, é o alimento mais 
completo para os bebês. Ele contribui para a melhora nu-
tricional, reduz a chance de várias doenças e tem efeito 
positivo na criação do vínculo entre mãe e filho.
 
Durante esse mês é realizada a campanha “Agosto Doura-
do”. A escolha da cor está relacionada ao padrão ouro de 
qualidade do leite materno.
 
As orientações e o incentivo à amamentação durante a 
assistência pré-natal contribuem para a decisão da mãe 
pelo início e duração do aleitamento materno. Mesmo 
com tantos benefícios, muitas mães têm dificuldades para 
colocar a criança para a amamentar. 

Pensando nisso, o Centro de Saúde Serrano, na regional 
Pampulha, preparou um encontro especial. Amanhã, 26 
de agosto, será realizado um bate-papo on-line entre as 
equipes de fisioterapia, farmácia, psicologia, fonoaudio-
logia e enfermagem da unidade e usuários sobre o alei-
tamento e outros desafios da maternidade. “Amamentar 
é um ato de amor e, diante de tantas novidades, contar 
com uma equipe para fornecer informações adequadas 
sobre o assunto torna as mães empoderadas para lidar 
com os desafios diários da amamentação”, afirmou a ge-
rente da unidade, Cássia Quintão.
 
Além dessa ação, durante todo o ano, no Centro de Saúde 
Serrano, o fonoaudiólogo Ruliano da Matta atende, por 
demanda espontânea, nas quartas e quintas-feiras, das 
14h às 17h, mulheres que estejam enfrentando dificulda-
des para amamentar.

 

 HMDCC realiza primeira 
cirurgia do SUS-BH com 
paciente acordado

A equipe da neurocirurgia do Hospital Metropolitano Dr. 
Célio de Castro (HMDCC) realizou a primeira cirurgia de 
aneurisma cerebral com paciente acordado. O benefício 
da técnica é saber, em tempo real, se a intervenção cirúr-
gica não irá impactar áreas do cérebro que afetam a fala 
ou as habilidades motoras. Assim, o paciente funciona 
como um guia para o médico, que consegue saber quais 
áreas do cérebro controlam essas funções e, dessa for-
ma, evitá-las.  

A cirurgia, inédita nos hospitais do SUS-BH, foi realizada 
pelos neurocirurgiões Bernardo Aramuni e Felipe Mendes 
no Sr. José Raimundo Aleixo, de 63 anos, que se recupera 
bem e já recebeu alta. Em março deste ano, José teve um 
acidente vascular cerebral (AVC) e perdeu os movimentos 
do lado esquerdo do corpo. Durante a internação no HM-
DCC, na investigação do quadro clínico, foi realizada uma 
angiotomografia que identificou o aneurisma. A cirurgia 
foi realizada no dia 11 de agosto. 

Referência técnica da neurocirurgia do Hospital Célio de 
Castro, Sérgio Cançado explica que as cirurgias com se-
dação consciente (com paciente acordado) têm como 
principais indicações as abordagens que envolvem áreas 
eloquentes, ou seja, cuja função é insubstituível por ou-
tras partes do cérebro. Segundo o médico, são indicadas, 
principalmente, para o tratamento de tumores cerebrais, 
eventualmente aneurismas, e cirurgias para tratamento 
das epilepsias. 

“Com as medicações utilizadas, o paciente fica coopera-
tivo, mas não sente dor ou desconforto durante o proce-
dimento. De acordo com a área a ser operada, são reali-
zados testes específicos. Como qualquer procedimento 
cirúrgico a técnica possui riscos e limitações, principal-
mente o tempo que o paciente consegue colaborar com 
os testes, dificilmente superior a algumas horas, e a neces-
sidade de as funções cerebrais estarem preservadas antes 
do procedimento”, detalha Sérgio Cançado.
 
 

 Mudanças no registro                
de frequência

A partir do dia 1º de outubro, para o processamento da 
frequência referente ao mês de setembro, os registros do 
espelho de ponto serão utilizados diretamente para o pa-
gamento do salário e na contagem de tempo dos profis-
sionais. Com a integração dos sistemas ArteRH e IfPonto, a 
Apuração Mensal de Frequência (AMP) ou o Consolidado 
de Frequência não serão mais utilizados.  

Para esclarecer dúvidas e reforçar as regras e orientações 
sobre o ponto eletrônico, a Diretora Estratégica de Pes-
soas (DIEP) vem divulgando semanalmente informes para 
evitar possíveis falhas, que terão como consequência pro-
blemas no pagamento dos servidores.

Clique AQUI e fique por dentro das mudanças!

Excetuam-se dessa regra os casos autorizados a permanece-
rem com o registro manual, previstos na Portaria Conjunta 
SMPOG/SMSA 001/2020.

  

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

• Referência Técnica – TSS, na GECAV, 
até o dia 26/8;

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GECAV, 
até o dia 30/8;

• Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Pampulha, até o 
dia 31/8;

• Referência Técnica – Médico Pediatra, na GEICS, 
até o dia 31/8;

• Referência Técnica - Terapeuta Ocupacional, na GAERE Pampulha, 
até o dia 31/8;

• Gerente do Centro de Saúde Santa Terezinha,  
de 30/8 a 3/9.

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

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

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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