
Crianças entre 6 meses e 2 anos,  
com comorbidades, serão  
vacinadas contra Covid

A Prefeitura de Belo Horizonte começa a vacinar contra a Co-
vid-19, nesta quinta-feira (17), crianças com comorbidades de 
6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias completos até a data da 
aplicação. A imunização será realizada em um centro de saúde 
de cada uma das nove regionais. Os locais e horários estão 
disponíveis on-line.

O município recebeu da Secretaria de Estado de Saúde apro-
ximadamente 5,6 mil doses da Pfizer pediátrica. Com essa re-
messa será possível vacinar 2.840 crianças com duas doses do 
imunizante, já que para a segunda dose o intervalo mínimo é 
de 28 dias. O grupo convocado corresponde a 4,6% do total de 
61.740 bebês da faixa etária em Belo Horizonte.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, es-
tão elegíveis para se vacinar as crianças de 6 meses a 2 
anos, 11 meses e 29 dias com as seguintes comorbidades: 

• Diabetes mellitus;
• Pneumopatias crônicas graves;
• Hipertensão Arterial Resistente (HAR);
• Hipertensão arterial estágio 3;
• Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;
• Insuficiência cardíaca (IC);
• Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;
• Cardiopatia hipertensiva;
• Síndromes coronarianas;
• Valvopatias;
• Miocardiopatias e Pericardiopatias;
• Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;
• Arritmias cardíacas;
• Cardiopatias congênitas;
• Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;
• Doenças neurológicas crônicas;
• Doença renal crônica;
• Imunocomprometidos;
• Hemoglobinopatias graves;
• Obesidade mórbida;
• Síndrome de Down;
• Cirrose hepática.

 
Para se vacinar, as crianças não podem ter tido Covid-19 com 
início de sintomas nos últimos 30 dias. Além disso, devem estar 
acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar, preferen-
cialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de 
nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. 
Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar 
o  termo de autorização  para vacinação, devidamente preenchido 
e assinado pelos pais ou responsáveis.

No momento da a aplicação, a orientação é que apresente um 
comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, pres-
crições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da 
doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes 
da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.

SMSA participa do 1º Simpósio 
de Gestão de Saúde Lean

As experiências exitosas colocadas em prática nas Unidades de 
Pronto Atendimento 24h, participantes do Projeto Lean, foram 
apresentadas em um simpósio online na última semana. O evento, 
promovido pelo Universidade Federal Fluminense e Ministério da 
Saúde, teve o objetivo compartilhar as boas práticas e disseminar 
o conhecimento entre as 50 unidades participantes.

As nove UPAs de Belo Horizonte e a Gerência de Urgência e 
Emergência da SMSA participaram do simpósio e apresentaram 
as seguintes experiências:
         

GEURE
Estruturação da equipe de melhoria lean na 
Gerência de Urgência e Emergência.

UPA Norte
A importância da unidade interna de regulação 
na UPA Norte – UNIR.

UPA  
Centro-Sul

Promoção em saúde: cultura lean healthcare 
em uma Unidade de Pronto Atendimento.

UPA  
Pampulha

Redução do tempo de atendimento na UPA Pam-
pulha através da implantação do super track.

UPA Noroeste 
II HOB

Análise da aplicação da metodologia lean no labo-
ratório de uma Unidade de Pronto Atendimento.

UPA Barreiro
Lean healthcare como metodologia de melhoria 
no tempo de primeiro atendimento em uma UPA.

UPA Venda 
Nova

Relato de experiência: implementação da fer-
ramenta “daily huddle”: objeto da aplicação do 
projeto Lean Healthcare.

UPA Leste
Aplicabilidade da metodologia Lean na Unidade 
de Pronto Atendimento Leste.

UPA Oeste
Passagem de plantão: a construção de uma 
ferramenta para a continuidade do cuidado.

UPA Nordeste

Reorganização do espaço físico e a criação de 
protocolos assistenciais para implementação 
do fast-track e melhoria do fluxo contínuo de 
pacientes na emergência.  

O Projeto Lean nas UPAs é uma parceria do Ministério da Saúde 
com a Universidade Federal Fluminense e tem o objetivo de 
consolidar a implantação do “Menos Espera Mais Saúde”, revisando 
os fluxos de funcionamento para aprimorar os processos, eliminar 
o desperdício, reduzir o tempo de espera e ofertar, cada vez mais, 
serviços de qualidade à população. O trabalho começou em 
março deste ano com lives, workshops e reuniões presenciais.

Trabalho sobre hanseníase da SMSA é 
premiado pelo Ministério da Saúde

A iniciativa “Formação da Equipe Multidisciplinar na Abordagem 
da Pessoa com Hanseníase” ficou entre as mais bem avaliadas no 
Edital de Mapeamento de Experiências Exitosas em Hanseníase. 
A ação concorreu com outras 47 ações realizadas na atenção 
primária e secundária à saúde de todo o país, e foi a única de 
Minas Gerais.

O trabalho, realizado em parceria com os Hospitais das Clínicas 
e Eduardo de Menezes e a Faculdade Fumec, foi motivado pela 
falta de conhecimento em hanseníase dos profissionais da APS 
e as diferenças no conhecimento e habilidades dos profissionais 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e farmacêuticos do 
NASF-AB na abordagem às pessoas com a doença.

A iniciativa teve o objetivo de capacitar cerca de 130 profissionais 
do NASF-AB para o diagnóstico da hanseníase, atendimento, ava-
liação neurológica simplificada e prevenção das incapacidades 
físicas dos usuários com a doença em tempo oportuno, além 
de divulgar o Guia de Atuação do Farmacêutico no Cuidado à 
Pessoa com hanseníase.

“Os profissionais treinados são uma força de trabalho e de di-
vulgação sobre a doença que potencializou o atendimento às 
pessoas em tratamento, além de ajudar na suspeição e captação 
dos sintomáticos dermatológicos. Os profissionais apoiaram di-
versas ações de promoção à saúde, principalmente as realizadas 
em janeiro, mês alusivo à busca de casos e combate à doença. 
Outro ganho relativo à ação foi a oportunidade de ofertar a 
avaliação neurológica simplificada e prevenção de incapacidades 
físicas no território de residência do paciente, aumentando a 
avaliação dos casos suspeitos e minimizando possíveis pioras 
nas incapacidades físicas dos casos em tratamento. Também 
houve ampliação na oferta de consultas dos farmacêuticos para 
os casos em tratamento, fato que favorece a adesão e amplia 
suspeição de possíveis reações hansênicas ou medicamento-
sas”, explicou a coordenadora dos Programas de Controle da 
Tuberculose e Hanseníase da SMSA, Juliana Veiga.

O Edital de Mapeamento de Experiências Exitosas em Hanseníase 
foi lançado em maio pelo Ministério da Saúde, por meio da 
Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação, do 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(CGDE/DCCI/SVS) e teve como objetivo cartografar iniciativas 
de sucesso do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento 
à hanseníase.

SAD é destaque em seminário 
promovido pela UFMG

Nos dias 7 e 8 de novembro foi realizado o III Seminário do 
Programa de Pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde 
da UFMG. O artigo intitulado “As Tecnologias de Informação e 
Comunicação e os seus impactos na gestão dos serviços de 
saúde: a experiência do Serviço de Atenção Domiciliar de Belo 
Horizonte (SAD-BH)”, com autoria de Gisele Santos, Denise Va-
ladão, Raquel Cunha e Edmundo Gustavo, foi um dos destaques 
da primeira noite de apresentações.

O trabalho descreveu o processo de implementação de métodos 
ágeis de gestão, com a incorporação de tecnologias e ferramen-
tas para o fortalecimento e consolidação do gerenciamento da 
informação e do conhecimento entre a equipe da coordenação 
do SAD-BH. Entre os elementos apresentados foram enfatizados 
o uso do site e aplicativos de gestão de projetos, e do método de 
acompanhamento do fluxo de produção. A professora Karla Rona 
foi a responsável pela mediação das apresentações e do momento 
dedicado às considerações e esclarecimentos de dúvidas.

Além de enaltecer o trabalho desenvolvido no SUS-BH, houve 
a possibilidade de conhecer as práticas adotadas pelos outros 
participantes e promover uma discussão sobre os desafios e 
perspectivas na gestão dos serviços de saúde.

“Fazer parte da gestão do SAD-BH, em conjunto com a Denise 
Valadão e os demais membros da Coordenação, é motivo de 
grande satisfação. Ter a oportunidade de compartilhar co-
nhecimentos e experiências com esse time, ressalta o valor 
de princípios básicos como respeito e empatia. Sabemos que 
inúmeros são os desafios e as adversidades. Entretanto, os re-
sultados alcançados comprovam e reafirmam que estamos no 
caminho certo!” destacou o gerente da Gerência de Integração 
do Cuidado a Saúde, Edmundo Gustavo.

Unidades celebram o dia  
Nacional da Saúde Bucal

Para comemorar o dia 25 de outubro, dia Nacional da Saúde 
Bucal, equipes de Saúde bucal, profissionais de outras categorias 
e estagiários realizaram ações coletivas para conscientizar a 
população sobre a importância desse cuidado tão rotineiro.

Os eventos foram realizados nos Centros de Saúde e em algumas 
escolas e tiveram a participação de cerca de 700 pessoas. 

Foram realizadas palestras, rodas de conversa na sala de espera, 
orientações sobre o autocuidado, higiene bucal e escovação 
supervisionada, com o intuito de sensibilizar para a necessidade 
do cuidado em saúde bucal. Também foram abordados temas 
como a prevenção e a realização de buscas ativas aos usuários. 
Houve a distribuição de kit higiene bucal e a criação de materiais 
orientadores.

As unidades que executaram foram os Centos de Saúde Alto 
Vera Cruz, Boa Vista, Dom Bosco, Horto, Ouro Preto, Padre 
Eustáquio, Paraíso, Santa Inês, Taquaril, Vera Cruz.

Veja as fotos em anexo.

RH INFORMA  
 
Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 22/11
Gerente do Centro de Saúde Cabana 
DRES Oeste 

 
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.
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