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 Prefeitura amplia vacinação 
contra a Covid-19 para crianças

A Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar a vacinação 
contra a Covid-19 para crianças de 9 anos sem comorbi-
dades. A convocação será feita após o repasse de 15.940 
doses de Pfizer ao município. Inicialmente, na quinta-feira, 
dia 27 de janeiro, poderão se imunizar crianças sem co-
morbidades nascidas de janeiro a junho de 2012 e que 
ainda tenham 9 anos na data da vacinação.
 
Já na sexta-feira, dia 28 de janeiro, receberão a primeira 
dose as crianças sem comorbidades nascidas de julho a 
dezembro de 2012 e que ainda tenham 9 anos na data da 
vacinação.  A ampliação da vacinação para outras faixas 
etárias será feita de forma gradativa, condicionada ao re-
cebimento de novas remessas.
 
Confira o cronograma atualizado: 

Dia 27/01, quinta-feira

• Primeira dose para crianças sem comorbidades nascidas 
de janeiro a junho de 2012 e que ainda tenham 9 anos na 
data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, 
o documento de identidade ou certidão de nascimento, 
CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A apli-
cação das vacinas será feita em escolas;

• Dose de reforço para pessoas de 46 anos, cuja data da 
segunda dose tenha completado 4 meses. É necessá-
rio levar o cartão de vacina, o documento de identida-
de e CPF; 

• Repescagem de primeira dose para crianças com co-
morbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da va-
cinação e crianças sem comorbidades de 11 e 10 anos, 
completos até a data da vacinação. É necessário levar, 
preferencialmente, o documento de identidade ou cer-
tidão de nascimento, CPF, comprovante de residência 
em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita 
em escolas; 

Dia 28/01, sexta-feira

• Primeira dose para crianças sem comorbidades nascidas 
de julho a dezembro de 2012 e que ainda tenham 9 anos 
na data da vacinação. É necessário levar, preferencialmen-
te, o documento de identidade ou certidão de nascimen-
to, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A 
aplicação das vacinas será feita em escolas;

• Dose de reforço para pessoas de 45 anos, cuja data da 
segunda dose tenha completado 4 meses. É necessá-
rio levar o cartão de vacina, o documento de identida-
de e CPF;

• Repescagem de primeira dose para crianças com comor-
bidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacina-
ção; crianças sem comorbidades de 11 e 10 anos, comple-
tos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades 
nascidas de janeiro a junho de 2012 e que ainda tenham 9 
anos na data da vacinação. É necessário levar, preferencial-
mente, o documento de identidade ou certidão de nasci-
mento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizon-
te. A aplicação das vacinas será feita em escolas;

Outras informações no portal da Prefeitura.

 Mais um local de testagem   
de Covid-19 é aberto em   
Belo Horizonte

A partir de hoje, dia 26, a capital conta com mais um local 
para a realização de testes de Covid-19. A nova unidade 
funciona na UNA Linha Verde. Com mais esta ampliação, 
somente nas universidades serão cerca de 500 testes diá-
rios ofertados à população. As vagas continuarão a ser dis-
ponibilizadas diariamente a partir das 17h para os agen-
damentos no dia seguinte.
 
As marcações para os exames devem ser realizadas, exclusi-
vamente, por meio do Portal da Prefeitura de Belo Horizon-
te e PBH APP. O horário de atendimento nos locais é das 8h 
às 17h. O processo de agendamento é mais uma parceria 
com a Unimed-BH.  Na capital são ofertados testes nas três 
universidades, além dos 152 Centros de Saúde, nove UPAs e 
dois Centro de Doenças Respiratórias (CEDOR).

Como fazer o agendamento?

O cidadão que apresentar quadro gripal, estiver do pri-
meiro ao sétimo dia de início dos sintomas e quiser agen-
dar um horário para o teste, basta acessar AQUI e realizar 
o cadastro no sistema com os dados, o que possibilitará o 
acesso para o agendamento. Na sequência, basta digitar 
o CPF e data de nascimento e clicar em ‘entrar’. Após esse 
processo será possível a marcação, além da escolha de 
uma data, horário e local para realização do exame. As op-
ções serão de acordo com a disponibilidade.
 
Após o agendamento o usuário receberá a confirmação 
por e-mail com o nome da unidade escolhida para a reali-
zação do teste. É necessário ficar atento aos endereços de 
coleta, conforme abaixo:
 

FAMINAS-BH

Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Cloris.

Centro Universitário UNA

Avenida João Pinheiro, 580 - Lourdes.

UNA Linha Verde

Avenida Cristiano Machado, 11.157 - Vila Suzana.

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

 Cerca de 35 mil pessoas já 
foram atendidas em Centros de 
Saúde com horário ampliado

Os nove Centros de Saúde que tiveram o horário amplia-
do atenderam, desde o dia 1º de janeiro, 34.848 pessoas. 
Os locais são unidades de referência para o atendimento 
de pacientes com sintomas respiratórios leves. A estraté-
gia foi implementada pela Prefeitura de Belo Horizonte 
para garantir assistência à população.
 
O funcionamento em dias de semana é das 7h às 22h30 
e aos finais de semana e feriados das 7h às 22h. O aten-
dimento é realizado, preferencialmente, a pacientes com 
sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, 
coriza, febre, dor no corpo e mal-estar geral. É importante 
lembrar que não há aplicação de vacina contra a Covid-19 
nestes locais.
 
Os atendimentos pediátricos nos Centros de Saúde com 
horário ampliado são realizados de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h. Após este horário e aos finais de semana e 
feriados, os atendimentos são realizados nas Unidades de 
Pronto-Atendimento.
 
As UPAs permanecem com o funcionamento normal, to-
dos os dias, 24 horas. A orientação é que os locais sejam 
procurados por pacientes com casos de maior gravidade, 
como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, 
vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e 
outras queixas clínicas mais complexas.

 Por dentro da LGPD

 Uso das estações de trabalho 
no ambiente computacional 
da Prefeitura

A Instrução Normativa n° 037/2020 dispõe sobre as 
diretrizes, regras, responsabilidades e procedimentos para 
a utilização, configuração, manutenção e movimentação 
das estações de trabalho no ambiente computacional da 
Prefeitura. O documento foi elaborado pela Prodabel e 
pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 
e Gestão (SMPOG) e é parte integrante da Política 
de Segurança da Informação do Município (Decreto 
Municipal n°15.423/13) e pode ser acessada na intranet da 
prefeitura, no link: intranet.pbh.gov.br/instrucoes. 

Algumas destas diretrizes merecem destaque por sua re-
levância na mitigação de riscos de vazamento de dados, 
dentre elas, as relacionadas às responsabilidades do agen-
te público:

 • Utilizar a estação de trabalho de acordo com as regras 
estabelecidas pela Prodabel, restringindo-se ao desem-
penho das suas atividades profissionais.

 • Desligar de forma adequada e segura a estação de tra-
balho diariamente, no fim do expediente. 

• Bloquear a estação de trabalho, sempre que se ausentar, 
para impedir o acesso não autorizado. 

• Registrar solicitações ou incidentes identificados na esta-
ção de trabalho, por meio do SDM (Service Desk Manager)

É importante ressaltar que, em consonância com a Política 
de Segurança da Informação, é dever do agente público: 

• Responsabilizar-se, no âmbito de sua atuação, pela pro-
teção e segurança da informação que lhe é confiada, 
devendo conhecer, entender e cumprir a Política esta-
belecida no Decreto, bem como as diretrizes e instru-
ções correlatas, zelando por sua correta aplicação; 

• Fazer uso correto e responsável dos recursos tecnológi-
cos, pautando-se pela legalidade e conduta ética, sem-
pre em conformidade com os princípios da Segurança 
da Informação; 

• Comunicar ao seu superior hierárquico qualquer in-
cidente de segurança ou situação de risco no âmbito 
de sua atuação, cientificando a Prodabel para as devi-
das providências.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 27/1
Referência Técnica – Enfermeiro, 
na GAERE Leste

Até 28/1

Referência Técnica – Psicólogo, 
na DRES Leste

Médico/Supervisor Hospitalar, 
na GECAV 

Até 31/1
Referência Técnica – Enfermeiro, 
na GAERE Centro-Sul

 
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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