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 Pessoas de 50 e 41 anos 
são convocadas para segunda 
dose da vacina da Janssen

 
Com o recebimento de nova remessa da vacina da 
Janssen, a Prefeitura de Belo Horizonte vai aplicar a 
segunda dose do imunizante em pessoas de 50 e 41 anos. 
Pode receber a segunda dose quem tomou a primeira há 
pelo menos dois meses. A vacinação para as pessoas de 
50 anos será na quinta-feira, 16 de dezembro. Já na sexta-
feira, 17 de dezembro, será a vez das pessoas de 41 anos. 
A Prefeitura de Belo Horizonte aguarda o envio de mais 
doses da Janssen para convocar as pessoas de 37 anos.
 
Durante esta semana, serão realizadas também ações de re-
pescagem para vários públicos e as pessoas que já comple-
taram 5 meses da aplicação da segunda dose podem pro-
curar um local de vacinação para receber a dose de reforço. 
 
Confira o cronograma atualizado:

Dia 15/12, quarta-feira

• Repescagem de segunda dose para adolescentes de 17 
a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias;

• Dose de reforço, independentemente da faixa etária, 
para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 
meses após a aplicação da segunda dose.

Dia 16/12, quinta-feira

• Segunda dose de Janssen para pessoas de 50 anos, cujo 
recebimento da primeira dose tenha pelo menos 2 meses;

• Repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 
25 a 18 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias;

• Dose de reforço, independentemente da faixa etária, 
para usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 
meses após a aplicação da segunda dose.

Dia 17/12, sexta-feira

• Segunda dose da Janssen para pessoas de 41 anos, cujo 
recebimento da primeira dose tenha pelo menos 2 meses;

• Repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 
30 a 26 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias;

• Dose de reforço, independente da faixa etária, para 
usuários que tenham o intervalo mínimo de 5 meses 
após a aplicação da segunda dose.

 99,7% da população de Belo 
Horizonte elegível para receber 
a vacina contra Covid-19 já 
tomou a primeira dose

Levantamento feito pela Prefeitura de Belo Horizonte 
apontou que a cobertura da primeira dose ou dose única 
da vacina contra a Covid-19 está em 99,7%. Já o índice de 
pessoas que receberam a segunda dose ou dose única 
está em 86,4%. Os dados, a partir de agora, consideram 
também os residentes da capital, de 12 anos ou mais, que 
se vacinaram em outro município. Anteriormente não 
eram considerados os residentes da cidade que por al-
gum motivo receberam a dose em outra localidade.
 
A atualização dos dados foi repassada pelo secretário muni-
cipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em coletiva na sex-
ta-feira, dia 10 de dezembro. A nova versão do Boletim Epi-
demiológico e Assistencial contemplará ainda a atualização 
dos vacinados em relação à população total do município.
 
“Já temos quase 100% da população acima de 12 anos 
vacinada com a primeira dose e 86,4% completamente 
imunizada. Isso justifica, em grande parte, termos eventos 
grandes e as taxas de ocupação de leitos estarem estáveis. 
Isso significa que as pessoas estão protegidas”, afirmou 
Jackson Machado Pinto.
 
Também foi abordada a flutuação apresentada pelo Rt  
 nos últimos dias. O índice é calculado em cima do nú-
mero de casos diagnosticados na semana. A variação tem 
ocorrido devido ao baixo número de confirmações de ca-
sos de Covid-19 registrados no município. Em um cenário 
de 1 mil casos confirmados para 1.050, há um aumento de 
5%, repercussão pequena no Rt. Mas em um cenário de 
20 casos, que é a média semanal apresentada pela cidade, 
com aumento para 25, a variação é de 25%, o que repre-
senta grande implicação.
 
“O Comitê de Enfrentamento à Covid e a Secretaria Muni-
cipal de Saúde não estão preocupados com essa flutua-
ção, já que as taxas de ocupação de leitos estão baixas. 
Não há impacto na circulação do vírus na cidade. Nossos 
dados estão tranquilos, mas não podemos relaxar e deve-
mos continuar usando máscaras”, reforçou.

 PBH entrega nova sede do 
Centro de Saúde Havaí

Localizado na região Oeste da cidade, o Centro de Saúde 
Havaí começou a funcionar em nova sede nesta segunda-
-feira, dia 13, na rua Paulo Diniz Carneiro, 742, bairro Havaí. 
A nova unidade possui dois andares de área construída 
em aproximadamente 1 mil m².
 
São 18 consultórios, sendo um odontológico e um anam-
nese; salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, 
coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoono-
ses; setores administrativos, dentre outros. Toda a constru-
ção foi executada com tecnologias sustentáveis, acessos 
independentes, integração dos ambientes e revestimen-
tos de fácil higienização.
 
A nova sede trouxe inúmeros benefícios para os 25.258 
usuários assistidos e também para os trabalhadores, que 
passam a contar com uma estrutura ampliada, um am-
biente ainda mais acolhedor, humanizado e totalmen-
te acessível às pessoas com mobilidade reduzida. Além 
disso, a unidade também foi beneficiada com mais uma 
equipe de Saúde da Família, passando de três para quatro, 
e mais uma equipe de Saúde Bucal, totalizando duas.
 
O Centro de Saúde Havaí conta ainda com equipe de 
apoio, composta por clínico geral, ginecologista, pediatra, 
enfermeiro e pessoal administrativo; agentes de Comba-
te a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. Tam-
bém integra ao trabalho uma equipe multiprofissional do 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB), formada por nutricionista, farmacêutico, fo-
noaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e educador físico 
 
A unidade faz parte do pacote de obras da Prefeitura que 
prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central 
de Material Esterilizado e um laboratório central, por meio 
de Parceria Público Privada (PPP).

Regional 
Venda 
Nova

Centro de Saúde Serra Verde

Centro de Saúde Copacabana

Centro de Saúde Santa Mônica

Centro de Saúde Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco

Regional 
Norte

Centro de Saúde Lajedo

Centro de Saúde Aarão Reis

Centro de Saúde Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Zilah Spósito

Centro de Saúde MG20

Regional 
Nordeste

Centro de Saúde Vila Maria/João Vital

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI

Centro de Saúde São Paulo

Regional 
Pampulha

Centro de Saúde Confisco

Centro de Saúde Jardim Alvorada

Regional 
Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates

Centro de Saúde João Pinheiro

Regional 
Leste

Centro de Saúde Boa Vista

Regional 
Barreiro

Centro de Saúde Itaipu/Jatobá

Centro de Saúde Carlos Renato Dias

Centro de Saúde Lisandra Angélica David 
Justino/Túnel de Ibirité

Centro de Saúde Vila Pinho

Centro de Saúde Urucuia

Regional 
Oeste

Centro de Saúde Cabana

Centro de Saúde Santa Maria

Centro de Saúde Havaí

 Modelo de construção de 
novas unidades de Saúde de 
Belo Horizonte é referência 
para governo federal

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário 
municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, visitaram na 
sexta-feira, dia 10 de dezembro, a nova sede do Centro de 
Saúde Aarão Reis, na Regional Norte. O ministro percorreu 
a unidade e elogiou a estrutura, além de conhecer os de-
talhes do modelo de Parceria Público-Privada (PPP).
 
“Esse é um modelo que tem sido estudado pelo Ministé-
rio da Saúde para aprimorar a assistência na Atenção Pri-
mária. É uma iniciativa que interessa e pode ser ampliada, 
mas a gestão do SUS é municipalizada e que depende do 
prefeito e do secretário de Saúde a escolha do modelo. 
Mas o objetivo principal é ampliar o acesso com qualida-
de e eficiência na prestação de serviço, pois é na Atenção 
Primária que vamos fazer a verdadeira revolução do Siste-
ma Único de Saúde. Belo Horizonte já sai na frente trazen-
do essa proposta que pode ser aplicada em outros muni-
cípios”, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
 
As obras de construção e reconstrução de 40 Centros de 
Saúde no município fazem parte do Projeto de Qualifica-
ção da Infraestrutura da Atenção Primária à Saúde de Belo 
Horizonte, que contempla ainda a construção de uma 
Central de Material Esterilizado e um laboratório central.
 
“Esse modelo dá agilidade às obras, que são concluídas 
em nove meses. Outro ponto é que a manutenção des-
ses equipamentos fica por conta do parceiro”, explicou 
Jackson Machado Pinto. Todos os centros de saúde con-
templados na PPP terão espaço físico padronizado e áreas 
com 100% de acessibilidade para pessoas com mobilida-
de reduzida.

 Subsecretaria de Orçamento, 
Gestão e Finanças da SMSA 
realiza balanço

Para encerrar um 2021 de muito trabalho e planejar as no-
vas entregas para o próximo ano, a Subsecretaria de Orça-
mento, Gestão e Finanças (SUOGF) promoveu na sexta-fei-
ra, dia 10 de dezembro, uma reunião gerencial. O evento 
on-line contou com a participação do secretário municipal 
de Saúde, Jackson Machado Pinto, com a subsecretaria, Fer-
nanda Girão, e com cerca de 200 colaboradores do setor.

A reunião teve início com a palestra da psicóloga Graça 
Murici, que falou sobre a gestão de carreira para os servi-
dores. Ela apresentou diversas ferramentas para desenvol-
vimento do perfil de carreira pessoal, além de explicar os 
mecanismos que auxiliam e valorizam a liderança e a im-
portância do trabalho em equipe.

Durante o evento foram apresentadas as entregas das di-
retorias de Logística, Estratégica de Pessoas e Orçamento 
e Finanças em 2021, como a aquisição de mais de 200 
equipamentos para o armazenamento das vacinas, 2.264 
contratações de profissionais da saúde para recomposi-
ção, incrementos de equipes e ampliações temporárias de 
jornada, além da implantação do monitoramento 24 ho-
ras no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte 
(COP-BH), por meio do sistema de CFTV espelhado.

A reunião foi encerrada com uma mensagem de áudio do 
Prefeito Alexandre Kalil agradecendo à equipe da SUOGF 
pelo brilhante trabalho nesse período de pandemia, e de-
sejando boas festas e um próspero ano novo.

 HMDCC completa 6 anos, 
celebra bons números e se 
consolida como referência   
da Rede SUS-BH

Um presente para a população de Belo Horizonte em seu 
aniversário de 120 anos. O Hospital Metropolitano Dr. Cé-
lio de Castro (HMDCC) foi parcialmente inaugurado em 
2015, mas só no ano de 2017 passou a funcionar plena-
mente e em sua capacidade total, com 460 leitos.

De lá para cá, 68.304 internações e 30.808 cirurgias foram 
realizadas, 440.458 exames de imagens foram feitos e mais 
de 3,7 milhões de exames laboratoriais foram concluídos. 
Os números são grandes, a estrutura impressiona, mas, o 
mais o importante, é a qualidade assistencial reconhecida 
pelos pacientes e familiares.   

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro foi o segun-
do de Minas Gerais que mais internou pessoas com sus-
peita ou confirmação de Covid-19. Até agora, foram 9.868 
internações e 5.177 casos confirmados da doença. 

Para a diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo, são 
muitos os motivos para celebrar os seis anos de existência 
do hospital. “Além dos números referentes aos atendimen-
tos realizados, oferecemos mais de 2.400 empregos e aco-
lhemos milhares de estudantes para estágio de graduação 
e de nível médio e residentes. Estamos todos de parabéns, 
gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de 
Saúde. A existência do HMDCC será sempre um presente 
para Belo Horizonte no dia do seu aniversário”, declara. 

Para celebrar tantas conquistas teve festa de aniversário 
para o Hospital Célio de Castro. Nos dias 12 e 13 de de-
zembro, foram distribuídos bolos de pote para os profis-
sionais do HMDCC e os pacientes receberam uma sobre-
mesa especial no dia 12. 

“O Hospital Metropolitano Dr Célio de Castro representa 
uma conquista imensa para a população de Belo Hori-
zonte e de todo o estado. Durante a pandemia, essa ins-
tituição desempenhou um papel importantíssimo se tor-
nando a nossa referência com atendimento exclusivo aos 
pacientes com Covid. Recebam o reconhecimento e os 
parabéns de todos da Secretaria Municipal de Saúde”, pa-
rabenizou o secretário Jackson Machado Pinto.

 Clima de natal na SMSA

Uma árvore de natal em espiral está decorando a recep-
ção do Nível Central da SMSA. O modelo, que foi pro-
duzido pelos colaboradores da Oficina Central, chama a 
atenção pela forma e também pela originalidade. A árvore 
foi enfeitada por 66 círculos de madeira decorados pelas 
equipes de cada uma das diretorias, assessorias, gerências 
e coordenações do prédio. 
 
Para entrar no clima do natal, foram tiradas fotos das equi-
pes com adereços natalinos, que vão ser entregues em 
porta-retratos, produzidos pela Gerência de Manutenção, 
aos respectivos setores.
 
As ações foram promovidas pelo Movimenta PBH/ SUS.

  Por dentro da LGPD

 Dados pessoais e dados 
sensíveis: entenda as diferenças

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como ob-
jetivo oferecer ao titular dos dados maior conhecimento, 
controle e transparência na coleta, processamento, uso e 
compartilhamento de suas informações pessoais, tanto 
aquelas armazenadas em bancos de dados das institui-
ções privadas e de órgãos públicos como aquelas disponí-
veis em meios físicos.

A LGPD estabelece, também, que alguns dados pessoais 
estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os 
“dados sensíveis”. Confira abaixo o que são dados pessoais 
e dados sensíveis: 

Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável. É todo o dado que permite 
identificar uma pessoa, como nome, CPF, número de iden-
tidade, foto, endereço residencial, endereço de e-mail. 

Dado pessoal sensível: dado pessoal que se refere à ori-
gem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida se-
xual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a 
uma pessoa natural. 

Mais informações sobre a lei estão disponíveis no portal 
da Prefeitura – pbh.gov.br, dentro de Saúde / LGPD. 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 16/12
Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE 
Oeste

Até 20/12
Referência Técnica – Assistente Social, na 
GAERE Barreiro

 
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.

RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS: 

A servidora Agda Fioravante de Oliveira, BM 88491-3, 
foi aprovada como referência técnica para a GAERE Oeste.

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

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Edição 173
15 de dezembro de 2021

BALANÇO DE GESTÃO
SMSA • 2021

Sexta, 17 de dezembro, às 16h.

CLIQUE AQUI E PARTICIPE!

http://www.pbh.gov.br
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
http://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
https://www.youtube.com/watch?v=h6o-aozLnHI

