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 PBH antecipa segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas de 29, 26, 25, 
24, 22, 21 e 20 anos

Belo Horizonte avança na Campanha de vacinação contra 
a Covid-19. Na próxima semana, a aplicação da segunda 
dose será antecipada para as pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 
21 e 20 anos. Também foram convocados os idosos de 89 
anos e mais para receberem a dose de reforço. A SMSA 
fará a repescagem para outros grupos já convocados e 
ainda haverá a aplicação de segunda dose para pessoas 
de 31 e 30 anos. Confira o cronograma atualizado:

Dia 28/10, quinta-feira

• Repescagem de dose de reforço para idosos e traba-
lhadores da saúde já convocados, cuja segunda dose 
tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias 
para completar este prazo;       

• Repescagem de dose adicional para pessoas com alto 
grau de imunossupressão já convocadas, cuja segunda 
dose tenha completado 28 dias;

Dia 29/10, sexta-feira

• Dose de reforço para idosos de 89 anos e mais, cuja se-
gunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem 
até 15 dias para completar este prazo; 

• Segunda dose para pessoas de 30 anos. É necessário 
levar o cartão de vacina, o documento de identidade, 
CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 30/10, sábado

Não haverá vacinação;

Dia 1º/11, segunda-feira

Segunda dose para pessoas de 29 e 26 anos. É necessá-
rio levar o cartão de vacina, o documento de identidade, 
CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 2/11, terça-feira

Não haverá vacinação;

Dia 3/11, quarta-feira

Segunda dose para pessoas de 25 anos. É necessário le-
var o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF 
e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 4/11, quinta-feira

Segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos. É necessá-
rio levar o cartão de vacina, o documento de identidade, 
CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 5/11, sexta-feira

Segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos. É necessá-
rio levar o cartão de vacina, o documento de identidade, 
CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 6/11, sábado

Não haverá vacinação.

 Vacinação contra a Covid-19 
no Dia do Servidor será 
exclusivamente em postos extras

Para garantir a vacinação contra a Covid-19 no feriado do 
Dia do Servidor, 28 de outubro, a SMSA articulou com a ins-
tituições de ensino, parceiras na campanha, a disponibiliza-
ção de equipes para a aplicação de doses. No feriado, a va-
cinação será exclusivamente nos postos extras estruturados 
nas Universidades, pois os Centros de Saúde não abrirão. 

Na data será realizada a repescagem de dose de reforço 
para idosos e trabalhadores da saúde já convocados, cuja 
segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem 
até 15 dias para completar este prazo e ainda a repesca-
gem de dose adicional para pessoas com alto grau de 
imunossupressão já convocadas, cuja segunda dose tenha 
completado 28 dias.  

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é ne-
cessário levar o cartão de vacina, documento de identida-
de, CPF e comprovante de endereço em Belo Horizonte. 
As pessoas com alto grau de imunossupressão precisam 
apresentar os mesmos documentos e comprovação da 
condição de saúde. Confira os locais e horários onde será 
realizada a vacinação no feriado:

CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 - POSTOS EXTRAS

Nome do Posto Endereço Bairro

Faculdade UNA-
BH (Centro-Sul) - 
Funcionamento
das 8h às 20h

Rua Aimorés, 1.451 Lourdes

Faculdade Pitágoras 
(Centro-Sul) - 
Funcionamento 
das 8h às 20h

Rua dos Timbiras, 
1.375

Funcionários

UFMG Campus Saúde - 
Escola de Enfermagem 
(Centro-Sul) - 
Funcionamento 
das 12h às 20h

Avenida Professor 
Alfredo Balena, 190

Santa Efigênia

Faculdade Estácio de Sá - 
Unidade Floresta (Leste) 
Funcionamento 
das 8h às 17h

Avenida Francisco 
Sales, 23

Floresta

PUC Minas - Coração 
Eucarístico (Noroeste) - 
Funcionamento 
das 8h às 16h

Avenida 31 de 
março, 577 - 
acesso 9 prédio 20

Coração 
Eucarístico

Centro Universitário 
UNI-BH (Oeste) 
Funcionamento 
das 8h às 17h

Rua Líbero Leone, 
259

Buritis

Faculdade Estácio de Sá  
(Oeste) 
Funcionamento 
das 8h às 17h

Rua Erê, 207 Prado

Faculdade Kennedy/
Promove - Campus 
Prado (Oeste) 
Funcionamento 
das 8h às 17h

Rua Sarzedo, 31 Prado

Faminas-BH (Venda Nova)
Funcionamento 
das 8h às 17h

Avenida Cristiano 
Machado, 12.001

Vila Clóris

 28 de outubro -                        
Dia do Servidor

Em comemoração ao Dia do Servidor, a SMSA está pro-
movendo ações de integração e valorização dos traba-
lhadores, que com tanto empenho e dedicação fazem 
do SUS de Belo Horizonte referência para o todo o país. “É 
uma importante data para refletirmos sobre a contribui-
ção dos servidores na construção de um sistema de saúde 
mais humano e eficiente. Aproveito para parabenizar e 
agradecer a todos pelo trabalho”, afirma o secretário muni-
cipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. 

Para presentear os servidores, foram sorteados 30 pares 
de ingressos para o show do músico Rafael Martini, que 
aconteceu no último domingo, dia 24. Também serão sor-
teadas 30 entradas para visitação ao zoológico. Cada con-
templado ganhará três bilhetes, válidos para esta quinta-
-feira, dia 28. 

Outra ação será o bate-papo virtual para discutir a impor-
tância do servidor público na saúde de Belo Horizonte, con-
duzido pela subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças 
da SMSA, Fernanda Girão, e pelo analista de Gestão e As-
sistência à Saúde da Fundação Hemominas, Marcelo Alves 
Santos. O encontro será ainda nesta quarta-feira, dia 27.

Além disso, foi elaborada uma cartilha, com atividades 
lúdicas e recreativas, que aborda os direitos e deveres do 
servidor público. O objetivo do material é apresentar, por 
meio de jogos, a importância do servidor. Clique  AQUI 
para conferir a cartilha ou baixe o anexo.

 HMDCC se destaca pela 
excelência e qualidade na 
assistência à população

Uma estrutura que impressiona não só pelo porte, ges-
tão inovadora e emprego de tecnologia de ponta. O 
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro é uma institui-
ção 100% SUS que tem como foco o jeito humanizado 
de cuidar do paciente.
 
A poucos dias de completar quatro anos de funcionamen-
to pleno, os números chamam a atenção pela capacida-
de cada vez maior do HMDCC acolher. Por ano, o hospital 
realiza 8 mil cirurgias, 820 mil exames laboratoriais e 97 
mil exames de imagem. Foram mais de 16 mil internações 
nos 460 leitos. São 16 salas de cirurgias e 2.200 profissio-
nais. “De uma forma inédita, esse hospital passou a ofere-
cer leitos para pessoas com sofrimento mental. O HMDCC 
fez uma diferença muito grande para reduzir a fila da or-
topedia no município. É um hospital referência para os 
casos graves de neurologia, de cirurgia vascular, que conta 
com uma tecnologia de ponta e uma equipe qualificada 
e muito dedicada”, ressaltou a secretária adjunta de Saúde, 
Taciana Malheiros.
 
De fevereiro de 2020 até 6 de outubro de 2021, o HMDCC 
atuou como uma das referências para o atendimento à Co-
vid. Neste período, o Hospital Célio de Castro atendeu 9.824 
pacientes com COVID-19, sendo 5.173 casos confirmados.
 
E, por todas essas ações, o HMDCC é uma referência para os 
cidadãos não só de Belo Horizonte, mas de Minas Gerais.

 Lian Gong em 18 Terapias 
retorna com atividades 
presenciais

As aulas presenciais do Lian Gong em 18 Terapias estão de 
volta. Desde março de 2020, as aulas estavam suspensas 
devido à pandemia da Covid-19. Alguns grupos organiza-
ram a prática no formato virtual, mas muitos alunos opta-
ram por aguardar o retorno presencial, que foi autorizado 
no dia 15/10 com a atualização da Nota Técnica 7, dispo-
nível em anexo.

O documento autoriza a volta presencial das aulas de 
Lian Gong para pessoas pertencentes a grupos de risco, 
desde que tenham o esquema vacinal completo para a 
Covid-19. O retorno também se aplica às oficinas eleti-
vas de saúde mental, grupos de promoção, tratamento e 
reabilitação. Para retomada das aulas presenciais devem 
ser consideradas diversas orientações, como a utilização 
– preferencialmente – de locais abertos e, em caso de es-
paços fechados, que sejam arejados com portas e janelas 
abertas, distanciamento de 1 metro entre os praticantes, 
incluindo os profissionais e acompanhantes de casos es-
peciais, além do uso de máscara durante toda a atividade. 

A Gerência de Promoção da Saúde realizou um levanta-
mento, por meio de formulário do Google Forms, entre os 
instrutores de Lian Gong para traçar um diagnóstico si-
tuacional da retomada da prática presencial. Dos 119 ins-
trutores que já responderam o formulário, 45 informaram 
que estão preparados e disponíveis para o recomeço ime-
diato da atividade presencial. 

Outros 60 estão reavaliando os locais disponíveis para a 
prática.  A orientação é que as novas áreas estejam de 
acordo com os critérios sanitários, para garantir a seguran-
ça de todos. 

Um dos primeiros grupos de Lian Gong em 18 Terapias a 
retornar as atividades em formato presencial foi o do Cen-
tro Esportivo Milionários, no Barreiro. A primeira aula foi 
realizada na última quarta, dia 20 de outubro, e contou 
com 37 praticantes. “Os alunos estavam incrivelmente mo-
tivados para este recomeço. Nos cumprimentamos, olho 
no olho, e o toque de mãos foi em punho. Difícil foi segu-
rar o impulso do abraço, mas todos respeitaram as orien-
tações. Era um misto de alegria pelo reencontro e pela 
gratidão de estarmos vivos, misturado com sentimento 
de vazio por tantas vidas perdidas”, explica a instrutora do 
grupo, Marilda Zacarias. 

Mary Leocádio pratica Lian Gong há 10 anos. Ela estava 
ansiosa para o retorno das aulas presenciais. “O Lian Gong 
mudou a minha vida. Comecei a fazer depois que perdi a 
minha mãe. Com a prática fui redescobrindo o gosto pela 
vida. Durante a pandemia senti muita falta das aulas. Eu 
fiz algumas aulas virtuais, mas não adaptei.  Na véspera do 
retorno, eu estava como uma criança antes do Natal. Na 
primeira aula, eu vi no rosto de cada um a satisfação que 
era estar de volta. Estou muito feliz”, comemora Mary.

 Seminário da Estratégia 
de Gestão do Cuidado no 
Território

A SMSA realizou na última quarta-feira, dia de 20 outu-
bro, o Seminário da Estratégia de Gestão do Cuidado no 
Território para debater a garantia do acesso ao usuário e 
a atenção às condições crônicas na Atenção Primária de 
Belo Horizonte (APS). O foco foi a importância da preser-
vação e reorganização das ações durante a pandemia, 
sem prejuízo da oferta regular dos serviços.

O seminário foi organizado pela Gerência de Atenção Pri-
mária à Saúde (GEAPS) e contou com a palestra do con-
sultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS), Eugênio Vilaça Mendes, um dos mais prestigiados 
estudiosos da saúde pública brasileira, considerado refe-
rência no Brasil para o tema de redes e APS. O evento, rea-
lizado de forma on-line, foi aberto pela subsecretária de 
atenção à Saúde, Taciana Malheiros, além da participação 
dos diretores regionais de Saúde e referências técnicas da 
GEAPS, Gerência de Integração do Cuidado à Saúde (GEI-
CS), Subsecretaria de Atenção à Saúde (SUASA) e Diretoria 
de Assistência à Saúde(DIAS).

 Ementário auxilia consulta às 
leis e normas de RH

Com o objetivo de facilitar a vida dos gestores em relação 
à compreensão das inúmeras normas de recursos huma-
nos, a Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças 
(SUOGF), por meio da Diretoria Estratégica de Pessoas 
(DIEP), elaborou o Ementário de RH, ferramenta desenvol-
vida no Excel, que apresenta a compilação de todas as le-
gislações vigentes, de forma fácil, simples e clara. 

O objetivo é disponibilizar informações atualizadas sobre os 
dispositivos legais pertinentes à vida funcional dos agentes 
públicos da SMSA, detalhando conceitos, trazendo as legis-
lações na íntegra e demonstrando os parâmetros e valores 
de abonos e gratificações devidos aos servidores.  

A ferramenta está organizada em formato que possibili-
ta a consulta em tópicos ou por meio de palavras-chave, 
tendo em vista os temas de maior relevância no contexto 
do RH na saúde e, contribuindo assim, na qualificação das 
práticas de gestão e segurança jurídica aos atos adminis-
trativos realizados na gestão das unidades de saúde.

O ementário será atualizado sempre que for publicada 
uma nova legislação ou norma referente ao RH. A ferra-
menta está disponível no portal da PBH, na página da Se-
cretaria Municipal de Saúde, no Menu de Gestão de Pes-
soas, na seção “Legislação SMSA”. 

Procurou algum tema importante e não localizou? Acione 
a DIEP que avaliará cada temática e fará as inclusões de-
mandadas: diep@pbh.gov.br.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 29/10

Gerente Adjunto UPA Barreiro 

Gerente do Centro de Convivência Rosemei-
re Silva – Regional Norte

Até 1/11
Psicólogo 20 horas, GAERE Leste 

Referência Técnica – TSS, DRES Venda Nova 

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

RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS: 

O servidor Clésio Gontijo do Amaral, BM 093311-6, foi 
selecionado no processo seletivo Interno para Supervisor 
Hospitalar - Médico 20H, na Gerência de Controle e Avalia-
ção – GECAV;

O servidor Jonathan Alis Margarida, BM 105013-1, foi 
selecionado para Gerente Adjunto da UPA Pampulha – 
DRES Pampulha;

O servidor Marcílio Rodrigues do Amaral, BM 37659-
4, foi selecionado para Gerente da URS Sagrada Família - 
DRES Leste.

A servidora Adriana Cristina Camargos de Rezende, BM 
106937-1, foi selecionada para Gerente Adjunto da UPA 
LESTE – DRES Leste.

Os editais com todas as informações sobre as vagas e os 
resultados estão disponíveis em  
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pes-
soas/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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