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 SMSA já convocou toda 
população elegível para a 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19

No último sábado, 9 de outubro, os jovens de 12 anos 
receberam a vacina contra a Covid-19. Com esta convo-
cação, a Prefeitura concluiu a aplicação da primeira dose 
para toda a população elegível no momento. Nesta sexta, 
dia 15, será aplicada a dose de reforço em trabalhadores 
da Saúde. Serão convocados, inicialmente, os profissionais 
a partir de 50 anos, completos até 31 de outubro, cuja se-
gunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 
15 dias para completar este prazo. A ampliação para as 
demais faixas etárias será feita de forma gradativa. 
  
Para receber a dose de reforço é preciso apresentar o car-
tão de vacina, documento de identidade, CPF e docu-
mento que comprove ser trabalhador em atividade em 
estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por 
exemplo, o registro no conselho profissional (para profis-
sionais de saúde) ou documento que comprove a vincula-
ção ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado 
em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

•  Comprovante de pagamento (contracheque); ou
•  Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com es-

pecificação da função; ou
•  Contrato de trabalho; ou
•  Relatório do CNES; ou
•  Declaração de Imposto sobre a Renda; ou
•  Declaração de vinculação ativa como trabalhador de 

saúde emitida pelo serviço de saúde.

A SMSA também dá seguimento à aplicação das doses de 
reforço para idosos. Confira o cronograma atualizado de 
vacinação para os próximos dias:

Dia 14, quinta-feira

Dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja se-
gunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem 
até 15 dias para completar este prazo.

Dia 15, sexta-feira

Dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir 
de 50 anos, completos até 21 de outubro, cuja segunda 
dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 
dias para completar este prazo.

 Dia 16, sábado

• Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos;
• Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e 
adolescentes até 14 anos;

• Não haverá aplicação de vacinas contra a Covid-19.

 Campanha de Vacinação 
Antirrábica para cães e gatos

A SMSA realiza, neste sábado, dia 16, a Campanha de Va-
cinação Antirrábica para cães e gatos. Mais de 250 pontos 
de vacinação serão distribuídos por todas as regiões da 
capital. A vacinação será das 8h às 17h. Os locais estão dis-
poníveis no portal da Prefeitura: https://prefeitura.pbh.
gov.br/saude/campanha-de-vacinacao-antirrabica.
 
Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses 
de idade, gestantes ou não. Para a vacinação, recomen-
da-se levar os cães com guia ou coleira, e, de preferência, 
conduzidos por adultos. Os gatos devem ser levados em 
gaiolas ou caixas de transporte. Depois de vacinados, os 
animais não devem ser submetidos a esforços físicos e 
devem ser mantidos em casa, na sombra, com água e ali-
mentação disponíveis.

O objetivo da campanha é manter o controle da raiva no 
município. Em Belo Horizonte não há registro da doença 
em humanos desde 1984, em cães desde 1989 e em ga-
tos desde 1985. A estimativa é que sejam cerca de 280 mil 
animais aptos para serem vacinados e a cobertura vacinal 
definida pelo Ministério da Saúde é de 80%.

 SMSA promove “Dia D”                      
para atualização da  
caderneta de vacinação         
de crianças e adolescentes

O dia de mobilização para atualizar a caderneta de vaci-
nação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade 
será no próximo sábado, dia 16. A aplicação das vacinas 
será realizada em todos os Centros de Saúde de Belo Hori-
zonte, das 8h às 17h.
 
A finalidade é aumentar as coberturas vacinais, reduzindo 
a incidência e contribuindo para o controle e erradicação 
das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescen-
tes. Estarão disponíveis para o público as vacinas: BCG, 
Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, 
Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Febre Amarela, 
Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Trí-
plice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe. 
As vacinas serão aplicadas de acordo com a avaliação da 
situação de cada criança e adolescente.

 Nova sede do Centro de 
Saúde Etelvina Carneiro é 
entregue para a população

Com o objetivo de aprimorar o atendimento, garantir 
mais conforto, segurança e acessibilidade à população e 
aos trabalhadores, o Centro de Saúde Etelvina Carneiro, 
região Norte, ganhou nova sede. Localizada na Travessa 
Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235, no bairro Etelvina 
Carneiro, a unidade começou a funcionar na última se-
gunda-feira, dia 11.

O local possui dois andares, com ambientes acolhedo-
res, confortáveis e totalmente acessíveis às pessoas com 
necessidades especiais. A estrutura é composta por 17 
consultórios médicos, um odontológico e um anamnese; 
salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, 
vacina, higienização e multiuso; além de farmácia; setores 
administrativos e de zoonoses, dentre outros.
 
O Centro de Saúde Etelvina Carneiro garante assistência 
a 16.408 moradores dos bairros Satélite, Juliana, Madri, 
Xodó-Marize, Frei Leopoldo e Etelvina Carneiro. A unida-
de conta com quatro equipes de Saúde da Família; duas 
equipes de Saúde Bucal e um cirurgião-dentista; equipe 
de apoio com clínico, psiquiatra, acupunturista, enfermei-
ro, psicólogo, assistente social; além do pessoal adminis-
trativo, agentes de Combate a Endemias e agentes Comu-
nitários de Saúde.
 
Há também uma equipe multiprofissional do Núcleo Am-
pliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), 
composta por nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional e farmacêutica.
 
Executada com tecnologias sustentáveis, acessos indepen-
dentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil 
higienização, a nova sede agradou a comunidade, princi-
palmente pelo conforto, espaço ampliado, humanizado e 
também pela facilidade de acesso. Duas linhas de ônibus 
estão disponíveis e com pontos bem próximos da unidade.
 
A nova sede faz parte do pacote de obras da Prefeitura 
que prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, todos 
eles com espaço físico padronizado, uma Central de Mate-
rial Esterilizado e um laboratório central, por meio de Par-
ceria Público Privada (PPP).

 Nível Central celebra                
o Outubro Rosa

A recepção do Nível Central da SMSA tem chamado a 
atenção de servidores e visitantes. O local está todo de-
corado com os tons de rosa para fazer um alerta sobre 
o câncer de mama. Além de laços, o espaço também foi 
usado para divulgar informações de prevenção e trata-
mento da doença.

Na quinta, 7 de outubro, a coordenadora da Atenção à 
Mulher, Cristiane Veiga, acompanhada do grupo Mobili-
za SUS percorreu os andares do prédio para falar sobre os 
cânceres de mama e de colo de útero. A médica enfati-
zou os cuidados e alertou para a importância dos exames 
diagnósticos realizados anualmente.

O Mobiliza SUS tratou do assunto de forma leve cantando 
uma música repleta de informação para os trabalhadores. 
“Foi muito interessante esse momento. Estamos sempre 
na correria, cheias de atividades e sobra pouco tempo 
para pensarmos nos nossos deveres de casa quando o as-
sunto é saúde”, disse a servidora Aline Oleto.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

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

Até 15/10
Gerente do CEM Pampulha

Supervisor Hospitalar – Médico, na GECAV 

Até 18/10

Referência Técnica – Enfermeiro,                   
na GAERE Barreiro 

Referência Técnica – Médico, na GERAE 

Até 22/10
Gerente do Centro de Saúde                        
Carlos Renato 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  AQUI .

A servidora Leila Cristina Ferreira Passagli, BM 97200-6, 
foi aprovada no processo seletivo para Referência Técnica - 
Enfermeiro, na GERAM, no Edital 187/21.

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