
SMSA abre mais uma Central  
de Testagem para a Covid-19

A SMSA, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas, 
implantou, nesta semana, a 5ª Central de Testagem para diag-
nóstico de Covid-19.

A nova Central de Testagem tem capacidade operacional de 200 
testes por dia e funciona de 8h às 16h30. Com esta ampliação, 
a Secretaria Municipal de Saúde oferta 1.000 testes diários para 
a população da capital. 

Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com 
sintomas respiratórios leves e devem ser agendados no Portal 
da Prefeitura de Belo Horizonte. Após a marcação, o cidadão 
deve comparecer à unidade no horário agendado. 

Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro no 
sistema, o que possibilitará o acesso. Na sequência, basta digitar 
o CPF, data de nascimento e clicar em “entrar”. 

Após esse processo será possível a marcação, além da esco-
lha de uma data, horário e local para realização do exame. As 
opções serão de acordo com a disponibilidade. O sistema para 
agendamento é mais uma parceria com a Unimed-BH. 

Após a realização da marcação, o usuário receberá a confirmação 
por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização 
do teste. É necessário ficar atento aos endereços de coleta, 
conforme abaixo: 

• FAMINAS-BH 
Av. Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h);

• Faculdade Pitágoras 
R. dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h);

• Uni BH Buritis 
R. Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30);

• Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais 
Alameda Ezequiel Dias 275 - Centro (8h às 16h30);

• Faculdade de Farmácia da UFMG -LINBIO 
R. Prof. Moacir Gomes de Freitas - Pampulha  
(8h às 16h30). 

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos após 
a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Além das Centrais de Testagem, a Prefeitura também mantém 
a realização dos exames nos 152 Centros de Saúde e nas nove 
UPAs, para as pessoas sintomáticas.

AGENDE AQUI

Retomada vacinação contra a 
Covid-19 de crianças de 3 e 4 anos

A SMSA retomou a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 
e 4 anos, com a vacina Coronavac, ontem, dia 22 de novembro. 
A retomada foi possível devido à nova remessa de doses do 
imunizante enviada pela Secretaria de Estado de Saúde na tarde 
da última sexta-feira (18). 

A vacina Coronavac estará disponível em nove centros de saúde 
de Belo Horizonte, um por regional. A estratégia será adotada para 
otimizar as doses e evitar desperdício, já que após a abertura do 
frasco o imunizante só pode ser utilizado em até oito horas. Os 
endereços dos locais estão disponíveis no Portal da Prefeitura. 

Podem receber o imunizante as crianças de 3 e 4 anos com-
pletos ou o morador que está com a segunda dose em atraso. 
O público infantil deve comparecer aos pontos junto aos pais 
ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o do-
cumento 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. 

É muito importante que a situação vacinal esteja em dia para 
garantir a proteção contra a Covid-19.

UPAs Leste e Centro-Sul concluem 
projeto para identificação e 
tratamento precoce da sepse

As unidades participantes do Projeto de capacitação para iden-
tificação e tratamento precoce da sepse em pacientes adultos 
receberam o certificado de conclusão na quinta, dia 17 de no-
vembro, em São Paulo. As UPAs Centro-Sul e Leste foram as 
unidades de Belo Horizonte que prosseguiram no projeto, sendo 
a gerente desta última unidade, Andréia Alonso, a oradora da 
região Sudeste.

O trabalho foi concluído por 49 Unidades de Pronto Atendi-
mento 24 horas de todo país por meio do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI/SUS), parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês.

Durante o projeto, os profissionais foram treinados para a 
identificação precoce dos pacientes com provável sepse. Na 
classificação de risco, o paciente é avaliado pelo enfermeiro e, se 
reconhecido uma possível sepse, realizado o start, com abertura 
do protocolo para que o médico dê celeridade à avaliação, e 
iniciado o pacote com as medidas de primeira hora. Entre as 
medidas, constam a realização da coleta de exames, antibioti-
coterapia, e administração de fluidos. O paciente é monitorado 
pelo técnico de enfermagem (GPS – Guardião do Protocolo 
Sepse), que tem o papel de acompanhar todo o processo para 
que toda oferta de medidas (ressuscitação e reavaliação) ocorra 
dentro do prazo esperado. O referenciamento do paciente com 
alguma disfunção orgânica consiste na transferência para uma 
unidade hospitalar de maior complexidade em um curto espaço 
de tempo.

“Nos empenhamos na busca por melhorias contínuas, treina-
mentos da equipe multiprofissional, envolvimento de todos os 
setores da unidade, e comprometimento dos profissionais, pois 
entendemos que é um projeto inovador e que a sepse é uma 
doença tempo-dependente, onde a celeridade, assertividade das 
condutas e resolutividade impactam diretamente na vida deste 
paciente! Após 18 meses de intenso aprendizado, chegamos ao 
final com louvor”, comemorou a gerente da UPA Leste, Andréia 
Alonso.

SEPSE

A Sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida secundária 
à resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. A identi-
ficação precoce dos sinais e sintomas da sepse é determinante 
para o desfecho favorável para o paciente.

Livro e vídeo contam o trabalho 
realizado pelos Centros de 
Convivência de Belo Horizonte

Os Centros de Convivência, por meio da Gerência da Rede de 
Saúde Mental da SMSA, promoveram o lançamento de um vídeo 
e de um livro sobre os serviços prestados na capital: “Vida em 
comum: fundamentos, cotidiano e encontros dos Centros de 
Convivência com a cidade”.

O evento, realizado no Museu de Artes e Ofícios, no dia 17 de 
novembro, contou com as presenças da secretária de Saúde, 
Cláudia Navarro, da diretora de Assistência à Saúde, Renata 
Mascarenhas, do gerente da Rede de Saúde Mental, Fernando 
Siqueira, além de usuários, familiares, trabalhadores, gestores 
da RAPS, diretores e gerentes regionais.

O livro, publicado pela editora Ramalhete, reúne, em 382 páginas, 
ensaios, relatos de experiência, poesias, narrativas e imagens 
de produções artísticas de usuários, familiares, trabalhadores, 
gestores e parceiros. Organizado por Daniela Tonizza, Giselle 
Campos, Maíra Paiva e Sandro Boaventura, ao longo do último 
ano, o livro tem o objetivo de produzir saberes, circunscrever 
princípios que orientam as atividades, registrar experiências e 
criações artísticas que retratam as vicissitudes do cotidiano e 
demarcam a existência do Centros de Convivência na Rede de 
Atenção Psicossocial.

Já o vídeo foi produzido e editado pela “Sem rumos-projetos 
audiovisuais”, e, por meio dos depoimentos dos usuários, fre-
quentadores dos nove Centros de Convivência da cidade, revela 
as dimensões do trabalho desse dispositivo: cuidado, descoberta 
de talentos, expressão da criatividade, geração de trabalho e 
renda, articulação de rede, formação política, surgimento de 
grupos culturais, entre outras tantas que colocam a vida em 
movimento e mostram o quanto ela é rara.

Novembro Roxo: HOB celebra a luta e 
a vida dos bebês prematuros

Em 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Prematu-
ridade, data símbolo que marca o Novembro Roxo, campanha 
de conscientização sobre as causas e consequências da pre-
maturidade, condição que é a principal causa de mortalidade 
infantil no mundo. São considerados prematuros, os bebês que 
nascem antes de completarem 37 semanas de gestação. São 
prematuros extremos aqueles que chegam antes das 28 semanas. 
Estes exigem cuidados ainda mais especiais, por terem os órgãos 
imaturos e estarem mais propensos a complicações.

Para celebrar a data e dar visibilidade aos desafios e riscos da 
prematuridade, o HOB promoveu uma celebração à luta e à 
vida desses pequenos pacientes, com a participação de suas 
mães. Elas compartilharam suas experiências, emocionando e 
inspirando funcionários, pacientes, visitante e acompanhantes 
com suas histórias de superação, imprevistos, reviravoltas, perdas 
e alegrias. 

As mães de UTI, como se identificam, dançaram e cantaram em 
agradecimento aos seus milagres e à equipe da neonatologia 
que cuida com dedicação e carinho de seus filhos e as acolhem 
em suas dúvidas, angústias, alegrias e incertezas. 

A pediatra e coordenadora da Unidade Neonatal do HOB, Flávia 
Cardoso, falou sobre os desafios e o aprendizado que é cuidar 
de uma criança que nasceu antes de estar totalmente pronto 
para a vida extrauterina.  “Não é fácil ter um recém-nascido pre-
maturo. Ele representa um enorme desafio para os profissionais 
da saúde e para a família. Nunca conseguimos imitar a natureza. 
O ambiente fora do útero não é igual ao ambiente dentro dele. 
Então, é importante para nós, como equipe, lembrar-nos desses 
recém-nascidos. Eles são inspirações”, afirmou.

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) é referência em 
gestação de alto risco e, por isso, atende também muitos bebês 
prematuros. Em 2021, dos 2.297 partos ocorridos na maternidade 
do hospital, 314 foram de bebês prematuros. Até setembro deste 
ano, a unidade registrou 232 partos prematuros, 15% do total de 
nascimentos registrados na unidade neste período.

Dia da Consciência Negra no 
HMDCC fala sobre diversidade, 
respeito e igualdade

Uma data de luta por igualdade e justiça. Um convite à tomada 
de consciência da existência do racismo em nossa sociedade e 
uma oportunidade para construir uma sociedade melhor, com 
respeito e igualdade. 

#SomosSomamos é o tema da campanha 2022 do Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) no Dia Nacional da 
Consciência Negra. 

Convidamos profissionais da instituição para protagonizarem a 
ação que coloca em evidência a força de trabalho de mulheres 
e homens negras e negros que, no HMDCC, representam 57,5% 
da equipe. 

SOMOS

Dos 1.614 profissionais do HMDCC, 926* declaram-se negros 
(preto/pardo) e a maioria é composta por mulheres que, juntas, 
somam 738 profissionais. 

SOMAMOS
 
“Sou feliz em ser negra e poder participar da campanha, sendo 
colaboradora do HMDCC. Mesmo vivendo em uma sociedade 
com tantas desigualdades, racismo e preconceito, que essa 
data seja de reconhecimento de toda luta diária que a negritude 
enfrenta e que vivamos em um mundo com mais igualdade 
e direitos para a cultura afro-brasileira”, deseja a técnica em 
enfermagem Jacqueline Lessa.

“É muito importante o HMDCC celebrar essa data. A maioria da 
população brasileira é negra e reconhecer esse fato é funda-
mental visto que vivemos em uma sociedade estruturalmente 
racista. Quando o meu ambiente de trabalho fala sobre esse 
tema sinto que sou reconhecida e valorizada como profissional 
e mulher negra”, afirma a fisioterapeuta Mariana Duque. 

Para ela, a ideia da campanha deste ano, “que mostra diferentes 
categorias profissionais fazendo o que exercem de melhor” 
declara a importância da nossa força de trabalho para o sucesso 
da instituição. “Sabemos que todo ano essa data é celebrada, 
confesso que não esperava ser convidada e fiquei lisonjeada em 
participar”, conclui. 

ESCOLHA DA DATA

O Dia Nacional da Consciência Negra foi instituído oficialmente 
pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. É celebrado 
em 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, e 
reivindica essa figura história como símbolo da resistência do 
povo negro. 

*Fonte: Gerência de Recursos Humanos do HMDCC | 8 de novembro de 2022.

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

Até 25/11
Gerente Adjunto
SVO

Até 28/11
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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