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Desempenho de Belo Horizonte
na pandemia é destaque em
estudo internacional

O Imperial College London comparou o controle da pandemia de Covid-19 em 14 capitais brasileiras e demonstrou
que fatores como os investimentos nos recursos de saúde,
otimização da atenção à saúde e a preparação adequada
para o enfrentamento à pandemia foram essenciais para
o desempenho de Belo Horizonte no enfrentamento à
doença. O estudo indica que se todas as capitais avaliadas
tivessem a mesma condução que a capital adotou, cerca
de 328 mil mortes teriam sido evitadas no país.
O município apresentou índices inferiores às demais capitais quando avaliados os indicadores de casos, severidade
e óbitos por Covid-19. Esta avaliação considerou a estrutura hospitalar, o número de médicos e o manejo de pacientes. “É um reconhecimento importante. O município conta
com um sistema de saúde robusto e que respondeu ao
desafio da pandemia. Aproveito para parabenizar e agradecer a todos os trabalhadores do SUS de Belo Horizonte
pela dedicação e comprometimento”, afirma o secretário
municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Prefeitura convoca
trabalhadores da Saúde
acima de 18 anos para dose
de reforço contra a Covid-19

Trabalhadores da saúde de 18 anos e mais, completos até
31 de outubro, já podem receber a dose de reforço. Podem se vacinar, exclusivamente, os profissionais cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até
15 dias para completar este prazo. Também estão sendo
chamadas as pessoas que devem completar o esquema
vacinal com a segunda dose. Confira o cronograma atualizado de vacinação para os próximos dias:
Dia 20, quarta-feira
Dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir
de 18 anos, completos até 31 de outubro, cuja segunda
dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15
dias para completar este prazo.

Dia 21, quinta-feira
Segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 36 anos.
Só poderão tomar a segunda dose no dia 21 as pessoas
de 36 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 28 de outubro. É necessário levar o cartão
de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Dia 22, sexta-feira
Segunda dose de Pfizer para pessoas de 35 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 22 as pessoas de 35
anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para
até 29 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina,
o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Dia 23, sábado
Não haverá vacinação.
Para receber a dose de reforço é preciso apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em
estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por
exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) ou documento que comprove a vinculação 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
especificação 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.

Vacinação contra a Covid-19
será de segunda a sexta-feira

A aplicação de vacinas contra a Covid-19 em Belo Horizonte será realizada, exclusivamente, de segunda a sexta-feira. A nova estratégia foi definida pela Prefeitura de Belo
Horizonte após o avanço da imunização com todo o atual
público elegível – pessoas de 12 anos ou mais – ter sido
convocado para receber pelo menos a primeira dose.
O município já aplicou mais de 3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e, atualmente, 82,5% da população
residente ou que trabalha na capital recebeu a primeira
dose ou dose única. Com a vacinação completa ou dose
única, o indicador chega a 57,2%.
Para seguir com a plena assistência e atendimento à população, os locais de vacinação em dias úteis continuarão
em funcionamento das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Além
disso, os locais com atendimento noturno seguem normalmente, sendo mais uma oportunidade para as pessoas
vacinarem. Confira os horários e endereços:
UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem)
Avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia –
Funcionamento das 12h às 20h.

Faculdade Pitágoras
Rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento
das 8h às 20h.

UNA-BH
Rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h
às 20h.

Faminas-BH
Avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

SMSA mantém postos para
vacinação contra a raiva

A SMSA irá manter, até 22 de outubro, locais de vacinação
antirrábica de cães e gatos, incluindo um ponto de drive-thru. Os tutores que por alguma razão ainda não levaram
os animais para tomar a vacina podem comparecer a algum destes locais. Os endereços e horários de vacinação
estão disponíveis no portal da Prefeitura. De acordo com
dados parciais do último sábado, dia 16, quando foi realizada a campanha de vacinação antirrábica, foram vacinados mais de 240 mil animais. Segundo o balanço parcial
da campanha em Belo Horizonte, a cobertura vacinal atingiu 60%. A cobertura vacinal indicada é de 80%. Devem
ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade,
gestantes ou não.

Campanha de Multivacinação
para crianças e adolescentes
segue até 29 de outubro

A mobilização para atualizar a caderneta de vacinação de
crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade segue em
Belo Horizonte até 29 de outubro. Desde o início da campanha, no último dia 1º, até 16 de outubro, foram aplicadas mais de 65 mil doses. As aplicações estão sendo feitas
de acordo com a avaliação de cada situação vacinal.
A finalidade da campanha é aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes. É imprescindível que os responsáveis
levem a caderneta de vacinação para a conferência das
doses aplicadas e atualização da situação vacinal.
Os endereços e horários de funcionamento das unidades
para a vacinação de crianças e adolescentes podem ser
verificados no portal da Prefeitura. Para a entrada nas unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras, sendo
que para crianças de até dois anos não é necessário o uso
do acessório de proteção.

SMSA realiza mutirão de
consultas oftalmológicas

Para ampliar e acelerar a assistência à população, a Prefeitura de Belo Horizonte está realizando um mutirão de
consultas oftalmológicas na especialidade adulto. A ação
é uma pactuação da Secretaria Municipal de Saúde com
os prestadores em oftalmologia do SUS na capital.
Esta era a especialidade mais procurada para agendamento de consultas, com aproximadamente 45 mil pedidos
aguardando marcação e com tempo de espera de 11 meses. Após a mobilização, iniciada na segunda quinzena de
setembro, o quantitativo foi reduzido para aproximadamente 35 mil pessoas.
Somente em outubro serão quase 12 mil vagas, cerca de 6
mil a mais do que foi ofertado anteriormente ao mutirão.
Durante as consultas são oferecidos aos pacientes exame
de refração, biomicroscopia, tonometria (medida da pressão intraocular) e mapeamento de retina (fundo de olho)
em ambos os olhos.
O contato com os usuários, já cadastrados e em fila de espera, para informar o agendamento da data e horário é
feito pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Ações reforçam importância do
combate e prevenção à Sífilis

Em outubro é comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis e Sífilis Congênita. Para reforçar a importância
da prevenção às doenças a SMSA, por meio da Coordenação Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST,
AIDS e Hepatites Virais, realiza ao longo desta semana
ações para a conscientização, promoção à prevenção,
diagnóstico e tratamento da sífilis. A realização é do
Movimenta PBH, Mobiliza SUS e Programa BH de Mãos
Dadas. Confira a programação:

20/10 – Quarta feira
“Vamos falar de Sífilis - Live pelo Movimenta PBH com a médica infectologista Tatiani Fereguetti – 14h às 15h.
Distribuição de material informativo no Shopping Xavantes.

21/10 Quinta-feira
Mobilização e conscientização sobre prevenção à doença na ocupação Anita (Noroeste) e nas estações e vagões do metrô, abordando passageiros.

22/10 – Sexta-feira
Mobilização e conscientização sobre prevenção à doença nas ocupações Rosa Leão (Norte), Andiroba (Nordeste) e Terra Nossa (Leste).

Programe-se!
Na próxima quarta-feira, 27 de outubro, a edição
do Bate-papo com Especialistas irá abordar o protagonismo do servidor da saúde no combate à pandemia. O bate-papo será das 15h às 16h30, com a
subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças da
SMSA, Fernanda Girão, e com o analista de Gestão e
Assistência à Saúde da Fundação Hemominas, Marcelo Alves Santos.
A programação integra as ações em comemoração ao
Dia do Servidor. As inscrições para participar do bate-papo ficarão abertas do dia 25 até 18h do dia 26 de
outubro. Em breve serão divulgadas mais informações
e o link para as inscrições.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Psicólogo – 40 horas / DRES Centro Sul
Até 21/10

Psicólogo – 40 horas / GAERE Centro Sul
Farmacêutico – 20 horas/ GAERE Centro Sul
Cirurgião dentista – 20 horas / GAERE Barreiro
Técnico Superior de Saúde – 40 horas / DRES
Venda Nova
Psicólogo – 20 horas / GAERE Leste

Até 22/10

Gerente Centro de Saúde Barreiro de Cima
Enfermeiro – 40 horas / GAERE Leste
Psicólogo – 40 horas / GAERE Nordeste

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 .

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

