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 Centros de Saúde com horário 
ampliado já atenderam mais 
de 2 mil pessoas

O SUS-BH enfrenta um novo desafio e conta mais uma vez 
com os trabalhadores. Desde o fim de 2021 está sendo 
registrado um aumento de até 40% na procura por UPAs e 
Centros de Saúde da capital. Os sintomas são os mesmos: 
febre, tosse, dor no corpo.

Para continuar prestando a assistência de qualidade, a 
SMSA anunciou a ampliação do horário de funcionamen-
to, inclusive aos finais de semana, de 9 centros de saúde 
- um por regional, para o atendimento a pacientes com 
sintomas respiratórios.

Só nos quatro primeiros dias, 2.426 pessoas foram aten-
didas nessas unidades. “É um número bastante expres-
sivo se levarmos em consideração que são pessoas que 
foram para os centros de saúde e deixaram as UPAs para 
o atendimento de casos mais graves. Com isso, estamos 
atingindo o objetivo que é prestar assistência a popula-
ção e diminuir o tempo de espera”, disse a subsecretária 
Taciana Malheiros.

O funcionamento das nove unidades com horário amplia-
do é das 7h às 22h30 durante a semana, e das 7h às 22h 
aos finais de semana e feriado.

REGIONAL UNIDADE

Barreiro Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol)

Centro-Sul Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Leste Centro de Saúde Vera Cruz

Nordeste Centro de Saúde Cachoeirinha

Noroeste Centro de Saúde Califórnia

Norte Centro de Saúde Floramar

Oeste Centro de Saúde Vila Imperial

Pampulha Centro de Saúde Santa Terezinha

Venda Nova Centro de Saúde Jardim Europa

 

Vagas Seguem Abertas 

A Secretaria Municipal de Saúde mantém ativo um banco 
de currículos para contratação imediata de médicos. Os 
interessados devem acessar o site da Prefeitura de Belo 
Horizonte para realização do cadastro: 
BANCO DE CURRÍCULOS | Prefeitura de Belo Horizonte.

A Prefeitura informa ainda que realizou, em 2021, concur-
so para a área da saúde. A homologação está prevista para 
janeiro, com a posse prioritária dos profissionais médicos 
em fevereiro.

 Vacinação contra a Covid 
avança em Belo Horizonte

A partir do dia 10 de janeiro, as pessoas de 57 a 54 anos 
começam a receber a dose de reforço contra a Covid-19. 
Também serão convocadas as pessoas de 33, 32, 28 e 27 
anos, que receberam a Coronavac. Estas convocações 
seguem o intervalo de 4 meses da segunda dose. O cha-
mamento ocorre de forma gradativa para evitar aglome-
rações. É necessário aguardar a convocação da Prefeitura 
para procurar um local de vacinação.
 
Confira o cronograma atualizado:

Dia 05/01, quarta-feira

Dose de reforço para trabalhadores da educação do 
ensino fundamental, cuja data da segunda dose tenha 
completado 4 meses.

Dia 06/01, quinta-feira

Dose de reforço para trabalhadores da educação do 
ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens 
e adultos) e superior, cuja data da segunda dose tenha 
completado 4 meses.

 Dia 07/01, sexta-feira

Dose de reforço para pessoas de 59 e 58 anos, cuja data 
da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 10/01, segunda-feira

Dose de reforço para pessoas de 57 e 56 anos, cuja data 
da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 11/01, terça-feira

Dose de reforço para pessoas de 33 e 32 anos – que re-
ceberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha 
completado 4 meses.

Dia 12/01, quarta-feira

Dose de reforço para pessoas de 28 e 27 anos – que re-
ceberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha 
completado 4 meses.

Dia 13/01, quinta-feira

Dose de reforço para pessoas de 55 anos, cuja data da 
segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 14/01, sexta-feira

Dose de reforço para pessoas de 54 anos, cuja data da 
segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem da dose de reforço para todos os 
grupos e faixas etárias já convocadas

A dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda 
dose tenha completado 4 meses.

Para mais informações, acesse o portal da PBH.

 SMSA esclarece validade   
das vacinas Pfizer

A SMSA mantém um monitoramento criterioso das vaci-
nas, no que diz respeito não só à validade, mas também 
às condições em que devem ser armazenadas e aplicadas. 
A Secretaria Municipal de Saúde repassou para todas as 
equipes que aplicam a vacina contra a Covid-19 no mu-
nicípio que os lotes da vacina Pfizer com validade para 
dezembro de 2021 tiveram a validade prorrogada para até 
o dia 31 de março de 2022. A prorrogação da validade foi 
definida pelo Ministério da Saúde e a vacina seguirá sen-
do aplicada no município até a data limite.
 
A Secretaria Municipal de Saúde recebeu dois comuni-
cados do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, do Departamento de Imunização e 
Doenças Transmissíveis e da Coordenação-Geral do Pro-
grama Nacional de Imunizações, informando sobre a pror-
rogação da validade do lote de Pfizer.
 
O primeiro comunicado foi enviado no dia 29 de outu-
bro de 2021 (SEI/MS – 0023548540), e o segundo em 3 
de novembro de 2021 (SEI/MS – 0023591215). Ambos 
trataram da ampliação do prazo de armazenamento da 
vacina Covid-19.
 
No documento enviado em outubro, o Ministério da Saú-
de informa que a alteração foi aprovada pela ANVISA em 
27 de setembro de 2021.

 HOB unifica CTIs e inaugura 
nova Unidade de Cuidados 
Intensivos Adultos

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) inaugu-
rou sua nova Unidade de Cuidados Intensivos Adultos 
(UCIA), que reúne quatro dos cinco CTIs do hospital em 
um único espaço físico, integrando as equipes, otimizan-
do recursos e processos e trazendo um atendimento ain-
da melhor para os pacientes.

A UCIA conta com 40 leitos, tem melhor climatização e dis-
posição de estações de trabalho, além de contar com uma 
farmácia satélite e dois amplos leitos isolados. O projeto foi 
desenvolvido pela Gerência de Arquitetura Predial do HOB 
e as obras foram conduzidas pela equipe da Gerência de In-
fraestrutura. Além das obras de adequação do espaço, hou-
ve, ainda, a instalação de dois novos geradores de energia 
que vão garantir maior segurança à assistência, em caso de 
falha pontual no fornecimento de energia elétrica, e condi-
ções adequadas para o funcionamento de equipamentos e 
climatizadores do novo espaço.

O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, e a 
secretária municipal adjunta de Saúde, Taciana Malhei-
ros, compareceram à cerimônia de entrega das obras e 
parabenizaram a diretoria do HOB e os funcionários pela 
entrega da nova UCIA ao SUS-BH. Os dois gestores lem-
braram-se da empolgação com que receberam o projeto, 
reforçando que o apoio se deveu ao reconhecimento da 
competência e compromisso do HOB com a saúde públi-
ca na cidade.

Machado frisou a missão da gestão pública, materializa-
da no novo CTI, em otimizar recursos e oferecer sempre a 
melhor assistência ao paciente. “Tudo o que fizermos para 
reduzir gastos desnecessários, para otimizar resultados, 
para fortalecer os nossos processos de trabalho e, prin-
cipalmente, azeitar a máquina que traz tanta dedicação, 
tanto compromisso e tanto cuidado de qualidade, tem 
que ser feito. E é por essa razão que o apoio a esta iniciati-
va foi irrestrito, desde o início. A multidisciplinariedade fica 
reforçada em um ambiente único. Diminui-se os gastos 
desnecessários e aumenta-se a eficiência e, necessaria-
mente, o mais beneficiado disso é o nosso paciente, que é 
o motivo da vida da gente”, afirmou o secretário.

O superintendente do Complexo Hospitalar Odilon 
Behrens, Danilo Borges Matias, entregou às obras refor-
çando seu simbolismo para os profissionais e pacientes 
do HOB. O novo CTI foi construído no mesmo espaço que 
ocupou a enfermaria Covid. A pandemia adiou o projeto, 
mas conferiu ainda mais valor a uma modernização já há 
muito esperada. “É um momento de celebração, de grati-
dão e de emoção após uma pandemia em que estamos 
vivos e ajudamos muitos a sobreviver e utilizamos, da 
melhor maneira, as oportunidades que nos foram dadas. 
Nós conseguimos transformar uma área obsoleta em uma 
área moderna e funcional. O momento agora é de valo-
rização e gratidão. Os ventos que impulsionam o Odilon 
são os ventos do progresso e de melhoria contínua e de 
construção coletiva”, celebrou.

  Por dentro da LGPD

 Compartilhamento                  
de dados pessoais

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) permite o uso 
compartilhado de dados pessoais e sensíveis dos titulares 
entre os órgãos do poder público com a finalidade específi-
ca para a execução de políticas públicas e atribuição legal.

O compartilhamento também é autorizado com entida-
des privadas, desde que estritamente necessário para a 
execução desta atividade pública e devidamente respal-
dado em contratos, convênios ou instrumentos congê-
neres. Desta forma, a SMSA poderá tratar e compartilhar 
dados pessoais e de saúde necessários à execução da po-
lítica de saúde, independentemente do consentimento 
dos usuários.

É importante destacar que a LGPD considera que existe 
compartilhamento de dados quando os mesmos são en-
viados para outros controladores e prestadores de servi-
ços externos, como hospitais ou laboratórios, outras secre-
tarias e entes da PBH e demais órgãos externos (Secretaria 
de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, Poder Judiciário, dentre outros).

Entre as unidades internas da SMSA, a troca de informa-
ções entre as áreas não é considerada compartilhamento 
de dados e é possível o envio de informações, desde que 
de forma segura e com respeito à finalidade e necessida-
de do envio dos dados. Seja na transmissão entre setores 
da SMSA, seja no compartilhamento com órgãos exter-
nos, as informações enviadas devem, sempre, respeitar o 
escopo e a finalidade da execução das políticas públicas 
definidas, sem incluir dados que não sejam os estritamen-
te necessários para a execução e atendimento da política.

Assim, tanto dados pessoais presentes em sistemas infor-
matizados, quanto informações registradas em repositó-
rios não estruturados (planilhas eletrônicas, documentos 
físicos, dentre outros) podem ser trocadas entre setores 
internos da SMSA, mas é importante ficar atento quanto à 
forma como isso é feito: o acesso deve ser restrito apenas 
a quem de fato precisa acompanhar os casos, com pro-
cessos bem definidos.

 HMDCC homenageia equipe 
pelo enfrentamento da Covid

A equipe do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 
(HMDCC) foi surpreendida ao chegar para mais um tur-
no de trabalho: no andar de acesso dos trabalhadores ao 
hospital milhares de rostos estampavam as paredes como 
gesto de agradecimento a cada uma das milhares de pes-
soas que atuaram na linha de frente de combate à Covid. 
Em 2020 e 2021, o HMDCC foi uma das referências para o 
tratamento da doença em Belo Horizonte.

A homenagem inclui um selo que foi aplicado em cada 
uma das fotografias para ser um registro histórico de um 
dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais da 
saúde nos anos 2000. Nele, está escrito “Pandemia CO-
VID-19 - Lutei e salveis vidas”.  

A ação de valorização dos profissionais inclui também 
uma estrela, inspirada na calçada da fama de Hollywood, 
em que cada setor do hospital é parabenizado. “Essa é 
uma homenagem do HMDCC à sua equipe pelo trabalho 
incansável para salvar vidas no segundo ano de luta con-
tra a COVID-19”, afirmou a diretora executiva do HMDCC, 
Maria do Carmo.

Os profissionais se emocionaram! “Amei a homenagem. 
Parabéns aos idealizadores e aqueles que participaram da 
execução do projeto! Difícil expressar em palavras a mi-
nha sensação ao procurar por minha foto e também ao 
encontrar as fotos dos colegas de trabalho. Todos juntos e 
misturados, sem distinção de funções, cargos, credos, cor 
etc. Literalmente fazendo parte do HMDCC. Orgulho-me 
desta instituição”, agradeceu a farmacêutica Acacia Lippi.

“Cheguei hoje, depois de uns dias afastada, e fui logo im-
pactada por essa homenagem”, declarou a terapeuta ocu-
pacional, Amanda Machado. A secretária Renata Pereira 
concorda: “ficou muito maravilhoso! Como é gratificante 
esse carinho com cada um de nós”, disse.

A equipe do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro é 
composta por cerca de 1.700 pessoas. Além delas, foram 
fotografadas também as equipes das empresas parceiras.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 
5/1

Referência Técnica – Cirurgião Dentista / Clínico 
Geral, na GERAE.

Referência Técnica – Enfermeiro, na GECAV.

Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Pampulha.

Até 
7/1

Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Nordeste.

Até 
11/1

Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Oeste.

Referência Técnica – Enfermeiro, na GAERE Barreiro.

Referência Técnica – Psicólogo, na DRES Pampulha.

 
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

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