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Vacinação de adolescentes de
17 anos sem comorbidades
começa na próxima semana

A Prefeitura de Belo Horizonte vai iniciar no dia 29 de setembro a imunização dos adolescentes de 17 anos sem
comorbidades. Também serão convocadas pessoas que
devem completar o esquema vacinal com a segunda
dose e idosos que vão receber a dose de reforço.
Ontem, 21 de setembro, pessoas de 51 anos completaram
o esquema vacinal. Confira a programação para os próximos dias:
Dia 22, quarta-feira
Dose de reforço para idosos de 78 anos.

Dia 23, quinta-feira
Segunda dose para pessoas de 19 anos.
Dia 24, sexta-feira
Segunda dose para pessoas de 49 anos.
Dia 25, sábado
Segunda dose para pessoas de 18 anos.
Dia 26, domingo
Não haverá vacinação.
Dia 27, segunda-feira
Segunda dose para pessoas de 48 anos.
Dia 28, terça-feira
Segunda dose para pessoas de 47 anos.
Dia 29, quarta-feira
Primeira dose para adolescentes de 17 anos, e dose de
reforço para idosos de 77 anos.
Dia 30, quinta-feira
Segunda dose para pessoas de 46 anos.
Dia 1º, sexta-feira
Segunda dose para pessoas de 45 anos.
Dia 2, sábado
Segunda dose para pessoas de 44 anos.

Primeira dose
No momento da vacinação, para a aplicação da primeira
dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:
•
•
•
•
•
•

Ter 17 anos completos até 30 de setembro;
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 últimos 30 dias.

Dose de reforço
Os idosos de 77 e 78 anos que tomaram AstraZeneca
não devem comparecer aos locais de vacinação e devem
aguardar o intervalo de seis meses.
A aplicação da dose de reforço nas pessoas acamadas
desta faixa etária também será iniciada. É necessário que
os usuários aguardem o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.

Segunda dose
Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Confira os endereços, horários e outras informações no portal da Prefeitura.

Belo Horizonte recebe evento
de testagem de Covid-19

Belo Horizonte foi uma das seis capitais brasileiras escolhidas para o lançamento do Plano Nacional de Expansão da
Testagem para o novo Coronavírus, do Ministério da Saúde.
O evento, realizado na sexta, dia 17 de setembro, no Centro
de Referência da Juventude, contou com a participação do
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, do
secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacheretti, da superintendente do Ministério da Saúde em Minas, Lili Fagundes, e
do secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, Sérgio Yoshimasa Okane.
A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou o espaço e a
estrutura para realização dos testes, além de profissionais
de Saúde, que foram responsáveis pelos exames e devidos encaminhamentos e orientações após os resultados.
Foram realizados cerca de 250 testes rápidos de antígeno,
por coleta nasal, sendo 17 positivos. Esses casos estão sendo monitorados pela SMSA.
Na última semana a capital recebeu 16 mil testes do Ministério da Saúde para serem usados na população. Os resultados servirão para monitorar os índices de contágio e as
variantes da Covid e orientar sobre medidas de controle da
circulação do vírus. “Com esse teste rápido, a gente amplia
nossa capacidade de detecção mais precoce dos casos, de
rastreamento de contatos e, consegue uma vigilância epidemiológica que permite um controle maior sobre o número de casos na cidade”, disse o secretário Jackson.

Testagem
Em Belo Horizonte, desde agosto, os testes antígenos estão sendo realizados nos 152 centros de saúde e nas nove
UPAs da cidade. Com isso, qualquer pessoa, independente da faixa etária, que apresente sintomas da Covid pode
procurar uma unidade de saúde para realizar o teste antígeno. Essa mudança está sendo atualizada na nota técnica 33 que traz os critérios de testagem nas unidades de
saúde de BH.

Entregue nova sede do
Centro de Saúde Vila Pinho

O Centro de Saúde Vila Pinho, na Regional Barreiro, começou a funcionar em sua nova sede na segunda-feira, 20 de
setembro, trazendo muito mais conforto para os trabalhadores e seus 15.726 usuários. A unidade possui dois andares de área construída em aproximadamente 1 mil m²
e uma estrutura que garante um ambiente acolhedor, humanizado e totalmente acessível às pessoas com necessidades especiais.
São 17 consultórios médicos, um odontológico e um
anamnese; salas de espera, triagem, procedimentos,
curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros.
Toda a construção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização.
Para garantir a assistência integral da população assistida,
a unidade conta com quatro equipes de Saúde da Família;
três equipes de Saúde Bucal; equipe de apoio com pediatra,
ginecologista, clínico, psicólogo, assistente social, enfermeiro e pessoal administrativo; além dos agentes de Combate
a Endemias e agentes Comunitários de Saúde. Também integra ao trabalho uma equipe multiprofissional do Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB),
composta por nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.
O Centro de Saúde Vila Pinho garante assistência para os
moradores dos bairros Novo Santa Cecília, Diamante e das
vilas Pinho e Ecológica. Além do conforto oferecido em
uma estrutura bastante ampliada, a nova sede está situada em local de fácil acesso dos moradores, com linhas de
ônibus bem próximas ao equipamento.
A unidade faz parte do pacote de obras da Prefeitura que
prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central
de Material Esterilizado e um laboratório central, por meio
de Parceria Público Privada (PPP). Todos os centros de saúde contemplados na PPP terão espaço físico padronizado
e áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida.

Ideia de técnica de
enfermagem vira
campanha interna
no HMDCC

Para pensar soluções e estratégias de melhorias no cuidado assistencial, a interatividade entre os profissionais e os
saberes é uma prática real no Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro (HMDCC).
A técnica de enfermagem Evelyne Pereira é a autora da
ideia de uma campanha de sensibilização sobre a importância da higiene das mãos que está sendo veiculada no
HMDCC. O conceito trabalhado por ela, além de abordar
os benefícios para a saúde e prevenção de doenças, tem
como foco a simplicidade e o tempo gasto para higienizar
as mãos: de 20 a 40 segundos com álcool e de 40 a 60 segundos com água e sabão.
Você já parou para pensar em quantas coisas você faz sem
notar durante esse tempo? A Evelyne sim!
O clique veio quando, em um fim de semana de descanso, ela percebeu o excesso de uso de redes sociais. “Eu coloquei meu telefone para travar a cada uma hora conectada em rede social e, de repente, ele travou. Eu não vi o
tempo passar e me veio a reflexão do que eu poderia ter
feito nesse tempo”, explicou Evelyne.
A partir dessa percepção, ela resolveu se inscrever no Concurso Cultural do HMDCC que convidada a equipe para
pensar em estratégias de sensibilização e conscientização
sobre a importância da higienização das mãos. “Um minuto é muito pouco tempo e a lavagem das mãos é um
gesto tão importante que beneficia tantas pessoas. Não
podemos ter preguiça para fazer algo tão simples”, disse.
O desafio de Evelyne foi, então, pensar no que as pessoas
fazem em um minuto sem perceber e estruturar a ideia
para compartilhar com os colegas. O resultado pode ser visto por todos que circulam no HMDCC e ela é só orgulho!
De acordo com o Ministério da Saúde, a higienização correta das mãos reduz em 20% as doenças respiratórias na
população. Além disso, é a prática mais efetiva para reduzir as infecções relacionadas à assistência e reduzir a transmissão cruzada de bactérias multirresistentes.

Mudanças no ponto
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 pagamento do salário e na contagem de tempo dos profissionais. Com a integração dos sistemas ArteRH e IfPonto, a
Apuração Mensal de Frequência - AMP - ou o Consolidado
de Frequência não será mais utilizado.
Para esclarecer dúvidas e reforçar as regras e orientações
sobre o ponto eletrônico, a DIEP vem divulgando semanalmente informes para evitar possíveis falhas, que terão como
consequência problemas no pagamento dos servidores.
Clique AQUI e fique por dentro das mudanças!
Excetuam-se dessa regra os casos autorizados a permanecerem com o registro manual, previstos na Portaria Conjunta
SMPOG/SMSA 001/2020.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 24/9
Até 27/9

Referência Técnica – Enfermeiro, na GEICS.
Referência Técnica – Farmacêutico, GEICS.
Referência Técnica – TSS, na DRES Norte.
Referência Técnica – Farmacêutico, na GAFIE.

Até 28/9

Referência Técnica – Assistente Social, na
GAERE Barreiro.

Até 30/9

Referência Técnica – Assistente Social, na
DIAS.

Até 1/10

Referência Técnica – Farmacêutico, na DIAS.

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-pessoas/processos-seletivos.
A servidora Nathália Lopes Gomes Pinto Ferreira, foi
aprovada para Referência Técnica, da Gerência da Rede de
Saúde Mental.
O servidor Paulo Henrique Borges, BM 104737-8, foi
selecionado para ocupar a gerência do Centro de Saúde Itaipu.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

