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 Prefeitura reduz intervalo de 
aplicação de segunda dose da 
vacina da Pfizer 

A Prefeitura de Belo Horizonte reduziu o intervalo entre a 
aplicação da primeira e segunda dose da vacina da Pfizer. 
Desde o dia 22 de novembro as pessoas que receberam a 
primeira dose há pelo menos 21 dias podem comparecer 
aos pontos de vacinação para concluir o esquema vacinal. 

Confira o cronograma atualizado para os próximos dias:
 

Dia 24/11, quarta-feira

Segunda dose para adolescentes de 17 anos 

Dia 25/11, quinta-feira

• Segunda dose para adolescentes de 16 anos
• Repescagem de segunda dose para pessoas de 29, 26, 

25, 24, 22, 21 e 20 anos vacinadas com a Pfizer

Dia 26/11, sexta-feira

• Segunda dose para adolescentes de 15 anos  
(Para se imunizar, os adolescentes dessa faixa etária precisam 
estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

• Dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir 
de 18 anos, completos até 30 de novembro

Dia 27/11, sábado

Não haverá vacinação

Dia 29/11, segunda-feira

Segunda dose para jovens de 14 anos
(Para se imunizar, os adolescentes dessa faixa etária precisam estar 
acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Dia 30/11, terça-feira

Segunda dose para jovens de 13 anos
(Para se imunizar, os adolescentes dessa faixa etária precisam estar 
acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Dia 1/12, quarta-feira

Segunda dose para jovens de 12 anos
(Para se imunizar, os adolescentes dessa faixa etária precisam estar 
acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Dia 2/12, quinta-feira

Repescagem para grupos e faixas etárias que foram va-
cinados com Pfizer e ainda precisam receber este imuni-
zante, seja com a aplicação de primeiras e segundas do-
ses, doses de reforço ou adicional

Dia 3/12, sexta-feira

Dose de reforço para idosos de 63 anos

Outras informações podem ser conferidas no portal da 
Prefeitura.

 SMSA divulga resultado do 
levantamento sobre incidência 
de Aedes aegypti em 2021

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti 
(LIRAa) de outubro de 2021 demonstra que 1,9% dos imó-
veis pesquisados em Belo Horizonte estavam com a pre-
sença da larva do mosquito. Ou seja, a cada 100 imóveis 
visitados pela Secretaria Municipal de Saúde, em quase dois 
foram encontrados focos. De acordo com a padronização 
do Ministério da Saúde, o índice de infestação larvária reco-
mendado para minimizar o risco de epidemia é de até 1%. 
O indicador da capital é considerado de médio risco.
 
O LIRAa identifica as áreas da cidade com maior proporção/
ocorrência de focos do mosquito e os criadouros predo-
minantes. O levantamento foi realizado em cerca de 45 mil 
imóveis e apontou que 81% dos focos do mosquito estão 
em ambiente domiciliar.
 
A pesquisa também indica quais os criadouros predomi-
nantes nas áreas. Os seis principais encontrados foram: 
23,9% inservíveis, 22,7% pratinhos de plantas, 9,9% recipien-
tes domésticos, 8,7% barris/tambores, 8,6% pneus e 5,7% 
caixas d’água.
 
O município adota todas as medidas recomendadas pelo 
Ministério da Saúde, que são de responsabilidade do po-
der público, para reduzir a ocorrência de casos de Dengue, 
Chikungunya e Zika.
 
Confira o LIRAa por regional:

Regional LIRAa

Barreiro 1,7

Centro-Sul 0,7

Leste 2,6

Nordeste 1,8

Noroeste 2,1

Norte 1,6

Oeste 1,5

Pampulha 2,7

Venda Nova 2,5

BELO HORIZONTE 1,9

Índice RISCO

≥ 4,0% Alto

1,0 a 3,9% Médio

<1,0% Baixo

Com o resultado do LIRAa, há um maior direcionamento 
nas ações de combate à Dengue, Zika e Chikungunya, com 
intensificação nas regiões com maior infestação. “Os tra-
balhos são realizados em todo o município. Com o LIRAa 
vamos intensificar uma determinada ação em pontos de 
atenção, como exemplo, onde o criadouro predominante 
foi inservível vamos ampliar os mutirões de limpeza. Com 
relação aos pratos de plantas, os Agentes de Combate a 
Endemias, que já repassam essa orientação, darão mais ên-
fase durante as vistorias nos imóveis”, explica o subsecretá-
rio de Promoção e Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta.

 SMSA comprometida com a 
proteção de dados pessoais e 
sensíveis

A SMSA, no exercício de suas atribuições de coordenar e 
executar as ações e serviços de saúde no âmbito coletivo e 
individual, coleta e armazena grande volume de dados dos 
usuários do sistema público e também do sistema privado 
de saúde. A vigência da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) reforça a necessidade de maior cuidado com a cole-
ta, compartilhamento e guarda dessas informações e para 
orientar os trabalhadores da saúde sobre as finalidades, pro-
cedimentos e hipóteses de tratamento dos dados foi elabo-
rada e publicada a Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0272/2021.  

A portaria esclarece as hipóteses de tratamento de dados 
efetuadas pela SMSA, definindo a finalidade, os procedi-
mentos e as práticas utilizadas para coleta, registro, arma-
zenamento, uso, compartilhamento e eventual eliminação 
das informações pessoais e sensíveis, em consonância com 
a LGPD. 

O documento traz também definições de conceitos im-
portantes, como a diferença entre dados pessoais e dados 
sensíveis. O dado pessoal é o que permite identificar uma 
pessoa, como nome, CPF, número de identidade, foto, en-
dereço residencial, endereço de e-mail. Já os dados sensí-
veis são informações que se referem por exemplo, à saúde, 
à origem racial ou étnica, convicção religiosa ou opinião 
política, dados biométricos. 

Outro ponto abordado na portaria são as situações em 
que o compartilhamento dos dados pessoais é permitido. 
A SMSA pode tratar e compartilhar dados pessoais e de 
saúde que são necessários à execução da política de saú-
de, independentemente do consentimento dos usuários, 
desde que respeitados o escopo e a finalidade da execução 
das políticas públicas definidas, sendo que não devem ser 
incluídos dados que não sejam os estritamente necessários 
para a execução e atendimento da política.

A Portaria orienta ainda sobre como deve ser feita a coleta, 
utilização, armazenamento de dados pessoais, além de es-
clarecer quais os direitos dos usuários. 
Confira a íntegra da Portaria  AQUI 

Apresentação Manual de  
Boas Práticas LGPD

O Grupo de Trabalho Setorial da Secretaria Municipal de 
Saúde (GT.LGPD.SMSA) finalizou a produção de manual 
com diretrizes de boas práticas de proteção de dados no 
âmbito deste órgão. O material faz parte das ações de 
divulgação da lei na Secretaria e foi apresentado no dia 
16 de novembro para os Diretores Regionais de Saúde. A 
apresentação foi feita pela Consultora Técnica Especializada, 
Marília Jannotti Guerra, que também é uma das DPO (Data 
Protection Officer) da LGPD na SMSA. Os DPOs são servido-
res designados para desempenhar as funções de encarre-
gado de dados.  

As informações contidas no manual também serão dis-
ponibilizadas por meio de informes no Acontece Saúde e, 
posteriormente, por meio de cartilha que ficará acessível 
para toda a rede. “O tratamento de dados pessoais e sen-
síveis, desde a coleta até seu arquivamento ou eliminação, 
é inerente ao trabalho do agente público da saúde. A ade-
quação em relação à LGPD traz desafios pois requer uma 
sensibilização e transformação cultural que deve alcançar 
toda a instituição. É muito importante, portanto, que todos 
entendam o que é a LGPD, como ela se aplica na nossa 
rotina e como devemos proceder para cumprir a legislação, 
considerando a privacidade dos dados pessoais do cidadão, 
e possibilitando a assistência, a prestação de serviços e a 
execução das atividades de fiscalização/regulação sanitárias 
e epidemiológicas com qualidade e segurança das informa-
ções”, explica Marília Guerra. 

O grupo de trabalho foi instituído para orientar e coordenar 
as ações necessárias à implementação da LGPD na SMSA. 
Além das ações de divulgação da lei, o grupo, que se reúne 
quinzenalmente, está realizando o levantamento dos dados 
pessoais e sensíveis da rede e revisando os checklists de 
sistemas e de outros repositórios (planilhas, documentos 
físicos), para verificar os potenciais riscos e fragilidades no 
tratamento das informações assim como analisar as medi-
das necessárias para a mitigação dos mesmos. 

  UPA Leste no combate  
ao tabagismo

Com objetivo de sensibilizar os profissionais e usuários da 
UPA Leste sobre os malefícios do tabaco, a gerência de 
Promoção à Saúde da SMSA, em parceria com o colegia-
do gestor da unidade e o distrito sanitário Leste, realizaram 
uma ação educativa. A ideia partiu da demanda dos profis-
sionais de serviços gerais que verificaram um aumento con-
siderável de guimbas de cigarro nas redondezas do prédio.
O evento, realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro, con-
tou com atividades de educação e promoção à saúde, por 
meio de abordagem lúdica, com distribuição de panfletos, 
cartazes informativos, exposição da boneca Fumazete e 
instalação de um “guimbódromo” para recolhimento das 
guimbas de cigarro. O grupo de mobilização da SMSA, 
Mobiliza SUS, também participou da ação com música e 
informação aos usuários e trabalhadores.

A ação serviu para levar informações aos profissionais 
da UPA sobre o Programa Municipal de Controle do 
Tabagismo, a fim de subsidiar as orientações e encami-
nhamentos aos usuários. O programa desenvolve, além de 
ações de mobilização social e prevenção ao uso do tabaco, 
iniciativas assistenciais aos tabagistas na Atenção Primária, 
por meio da abordagem breve e intensiva.

“Momentos como este ressaltam a importância de traba-
lharmos a prevenção em todos os níveis de atenção à saú-
de, fazendo com que as informações cheguem aos usuários 
e trabalhadores de forma lúdica e descontraída. Isso per-
mite maior interação e divulgação dos diversos programas 
existentes em nossa rede SUS-BH e como ter acesso aos 
mesmos”, afirmou a gerente da UPA, Andréia Alonso.

  Evento promove debate sobre 
a violência contra a mulher

A Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Perinatal, a Gerência de Promoção à Saúde da SMSA, em 
parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), promoveram 
uma ação no Centro de Referência à Juventude, como 
parte das iniciativas para o combate à violência contra a 
mulher.

O objetivo foi discutir as causas e prevenção para fortalecer 
e empoderar a sociedade sobre a importância do tema. O 
evento, aberto ao público, contou com uma roda de con-
versa com a psicóloga da Coordenação de Atenção Integral 
à Saúde da Criança e do Adolescente, Sara Campos.

O grupo de mobilização, Mobiliza SUS, também participou 
do evento apresentando uma peça teatral sobre a violên-
cia contra a mulher. “Foi um encontro muito bacana, tendo 
em vista a relevância do tema e o objetivo de conscienti-
zar a população sobre as várias formas de violência contra 
as mulheres e meninas, considerando a intersetorialidade 
e vulnerabilidade, ampliando o debate com a sociedade”, 
afirmou a coordenadora da Atenção Integral à Saúde da 
Mulher e Perinatal, Cristiane Veiga.

 Galo Doido leva alegria e 
emoção à pediatria do HOB

As crianças da pediatria do Hospital Metropolitano Odilon 
Behrens (HOB) receberam uma visita ilustre na manhã do 
dia 23 de novembro. O mascote do Clube Atlético Mineiro, 
o Galo Doido, passeou pelos corredores e leitos da unidade, 
levando muita alegria e animação aos pequenos pacientes, 
seus pais e acompanhantes e também aos funcionários. 
Além da visita, foi distribuído um kit de higiene bucal às 
crianças.

Em um momento marcado pela emoção, o mascote segu-
rou uma placa de homenagem ao pediatra Marcos Abreu 
para uma foto com a equipe. Dr. Marcão, como era co-
nhecido na pediatria, era gerente da Linha de Cuidado da 
Criança do HOB e grande torcedor do Galo. O médico fale-
ceu em janeiro de 2021, vítima da Covid-19. 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 29/11
Referência Técnica - Psicólogo, na DRES  
Barreiro (Equipe de Gestão do Trabalho)

Até 30/11 Referência Técnica - Enfermeiro, na GEURE

Até 1º/12
Referência Técnica - Psicólogo, na GAERE 
Pampulha 

Até 1º/12 Referência Técnica - Psicólogo, na DRES Oeste

Até 2/12 Enfermeiro, na GEURE

 
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.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br
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Edição 170
24 de novembro de 2021

https://prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-covid-19
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1246838
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos

