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 SMSA convoca adolescentes de 
12 anos para vacinação contra a 
Covid-19 e antecipa imunização 
do público de 13 anos

Com o recebimento de nova remessa de doses de vacina 
contra Covid-19, a SMSA irá vacinar os adolescentes de 12 
anos, completos até 9 de outubro, no próximo sábado, dia 
9. A imunização dos adolescentes de 13 e 14 anos será na 
sexta-feira, dia 8 de outubro. Confira o cronograma atuali-
zado de vacinação para os próximos dias:

Dia 7, quinta-feira

Dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com 
alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha 
completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 
anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou 
que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Dia 8, sexta-feira

Primeira dose para adolescentes de 13 e 14 anos. Para 
se vacinar, os adolescentes precisam estar acompanha-
dos dos pais ou responsáveis legais;

Dia 9, sábado

Primeira dose para adolescentes de 12 anos. Para se va-
cinar, os adolescentes de 12 anos precisam estar acom-
panhados dos pais ou responsáveis legais, e aplicação 
de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com 
alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha 
completado 28 dias;

Dia 10, domingo

Não haverá vacinação.

Funcionamento

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 
pontos 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 no portal da Prefeitura.

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 se vacine no dia da convocação. 
Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está 
sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem 
estão distribuídos em uma unidade por regional e por 
tipo de vacina.

 Campanha de multivacinação 
atualiza caderneta de 
crianças e adolescentes

Com imunizantes disponíveis nos 152 centros de saúde 
de Belo Horizonte, a Campanha Nacional de Multivacina-
ção tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais, 
reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e 
erradicação das doenças imunopreveníveis em crianças e 
adolescentes menores de 15 anos.
 
Estão disponíveis para o público as vacinas: BCG, Rotaví-
rus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Penta-
valente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Febre Amarela, Hepati-
te A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, 
Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.
 
As vacinas são aplicadas de acordo com a avaliação da situa-
ção de cada criança e adolescente. É fundamental que os 
responsáveis levem a caderneta de vacinação para a confe-
rência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal.
 
A campanha segue no município até o dia 29 de outubro 
e a previsão do Dia D, segundo o Ministério da Saúde, é 16 
de outubro.
 
Os endereços e horários de funcionamento das unidades 
para a vacinação de crianças e adolescentes podem ser ve-
rificados no portal da Prefeitura. Para a entrada nos locais 
é obrigatório o uso de máscaras mas, para crianças de até 
dois anos, não é necessário o uso do acessório de proteção.

 Ministério da Saúde avalia 
serviços da SMSA

Uma equipe do Ministério da Saúde esteve em Belo Hori-
zonte para conhecer de perto os serviços ofertados pela 
rede, além de entender um pouco mais as estratégias e 
ações desenvolvidas pela SMSA para o enfrentamento da 
pandemia. A visita, realizada nos dias 28, 29 e 30 de se-
tembro, foi direcionada às áreas específicas, como Aten-
ção Primária, Saúde da Mulher, Saúde Mental e Promoção 
da Saúde. 

A equipe do Ministério foi recebida pela subsecretária de 
Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, que apresentou a rede 
SUS-BH e as ações de combate à Covid-19 implementadas 
pelo município, como a criação dos quatro centros espe-
cializados em Covid-19 (CECOVID), e a ação pioneira de 
destinar nove centros de saúde com funcionamento todos 
os dias, 24 horas, para o atendimento de casos não Covid. 
A estratégia ampliou o atendimento de pessoas que não 
apresentavam sintomas respiratórios, desafogando as UPAs 
da capital. Em pouco mais de dois meses de funcionamen-
to, cerca de 42 mil pessoas foram atendidas nas unidades 
não Covid.
 
Taciana falou sobre a importância da integração das áreas 
de assistência e vigilância para os bons resultados obtidos. 
“A saúde de Belo Horizonte vem sendo construída cole-
tivamente e com crescimento ao longo dos anos. Temos 
muitos desafios, mas a nossa rede sustenta e responde de 
maneira muito rápida. Esse é um diferencial que nos aju-
dou muito neste enfrentamento”, afirmou a subsecretária.

As representantes do Ministério da Saúde visitaram o CE-
COVID Norte, os Centros de Saúde Aarão Reis, Santa Môni-
ca, Carlos Chagas, João XXIII, São Cristóvão, Academia da 
Cidade Jardim Leblon, Centro de Convivência Centro-Sul, 
CERSAM AD Noroeste/ Pampulha, além da Maternidade 
Sofia Feldman e Casa da Gestante e do Bebê.

Durante a visita, a equipe avaliou também os indicadores 
assistenciais do Previne Brasil. O programa é o novo mo-
delo de financiamento da Atenção Primária à Saúde e leva 
em conta três componentes para fazer o repasse financei-
ro federal a municípios: captação ponderada (cadastro de 
pessoas), pagamento por desempenho (indicadores de 
saúde) e incentivo para ações estratégicas (credenciamen-
tos/ adesão a programas e ações do Ministério da Saúde). 
A proposta tem como princípio aumentar o acesso das 
pessoas aos serviços e o vínculo entre população e equipe.

A devolutiva dos representantes do Ministério da Saú-
de após a realização das visitas foi muito positiva. “Foram 
elencados pontos importantes observados, como a uni-
formização dos processos de trabalho nas unidades no 
enfrentamento à pandemia, territorialização do sistema 
de saúde do município com referenciamento dos servi-
ços, além do reconhecimento do papel do Agente Comu-
nitário de Saúde no acompanhamento das famílias duran-
te a pandemia”. Outro destaque apontado pela equipe do 
Ministério da Saúde foi sobre a estrutura das unidades da 
Parceria Público-Privada, que garantem ambiência e con-
forto às equipes da Atenção Primária, disse a gerente da 
Atenção Primária, Fabiana Ribeiro.

 SMSA promove ações de 
conscientização sobre o 
câncer de mama

Durante este mês, a SMSA programou uma série de ati-
vidades de conscientização. O Outubro Rosa é lembrado 
em todo o mundo e tem o objetivo de levar informação 
a respeito do câncer de mama e fortalecer a prevenção, o 
diagnóstico precoce e o rastreamento da doença, na ten-
tativa de reduzir a incidência e a mortalidade de milhares 
de mulheres.

Bate-papo, salas de espera temáticas, unidades decoradas 
com os tons de rosa e ações educativas são algumas das 
atividades programadas.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres 
em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento 
quanto em países desenvolvidos. No Brasil, foram estima-
dos 66.280 casos novos da doença em 2021.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de 
mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo 
e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com 
casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e 
saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Tam-
bém podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou 
na região embaixo dos braços (axilas).

 Centro de Saúde Marco 
Antônio de Menezes promove 
ação sobre saúde auditiva

A equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB) do Centro de Saúde Marco An-
tônio de Menezes, na Regional Leste, realizou ação para 
reflexão e sensibilização dos usuários sobre os fatores de 
risco que podem causar a surdez. As fonoaudiólogas, Flá-
via Nascimento e Roberta Reis, exibiram entre os dias 27 
de setembro e 4 de outubro, um vídeo na sala de espera 
da unidade, com orientações sobre a prevenção da surdez 
desde a gestação, passando pela primeira infância até a 
vida adulta.
 
A ação fez parte da celebração do “Dia Nacional do Surdo” 
e “Dia Internacional da Linguagem de Sinais”, em 26 e 23 
de setembro, respectivamente. Durante a abordagem aos 
usuários, as profissionais informaram sobre os cuidados 
com as gestantes durante o pré-natal, a importância da 
realização do teste da orelhinha (Triagem Auditiva Neona-
tal Universal - TANU) nos recém-nascidos e a atualização 
do cartão vacinal da população em todos os ciclos de vida.
 
As fonoaudiólogas também falaram com os usuários so-
bre a Língua Brasileira de Sinais, reconhecida pela Lei nº 
10.436/2002 como meio legal de comunicação e expres-
são. A Libras é muito utilizada na comunicação com pes-
soas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta 
de inclusão social.
 
“Foi uma ação de grande importância para a promoção 
da saúde auditiva, bem como para a inclusão dos usuários 
surdos, por meio da divulgação e conscientização do uso 
da Língua de Sinais que, atualmente, pode ser feita, inclu-
sive, por uso de aplicativo”, afirmou a gerente do Centro 
de Saúde Marco Antônio de Menezes, Aparecida Carvalho.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 7/10 Gerente da URS Sagrada Família 

Até 8/10

Referência Técnica – Assistente Social, na 
GAERE Barreiro 

Referência Técnica – TSS, na DRES-NO 

Gerente Adjunto da UPA Leste 

Gerente Adjunto da UPA Barreiro 

Até 9/10 Referência Técnica – Farmacêutico, na GEICS 

Até 11/10

Referência Técnica – Cirurgião Dentista, na 
GAERE Barreiro

Referência Técnica – Farmacêutico, na GAE-
RE Centro-Sul

Referência Técnica – Psicólogo, na DRES 
Centro-Sul 

Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE 
Centro-Sul 

Até 13/10
Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE 
Nordeste 

Até 14/10 Referência Técnica – TSS, na GAERE Leste 

Até 15/10 Gerente do CEM Pampulha 

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

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI .

A servidora Kátia Kéllen de Paula Aguilar Las Casas, 
BM:104.916-8, foi selecionada para assumir a gerência 
do Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol.

A servidora Amanda Castro de Paula Lobato, 
BM:107143-0, foi selecionada para assumir a gerência do 
Centro de Saúde Efigênia Murta Figueiredo.

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