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 Crianças de 6 e 5 anos sem 
comorbidades são convocadas 
para primeira dose da vacina 
contra a Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte realizou um levantamen-
to de doses de vacina contra a Covid-19 remanescentes 
e segue com a imunização do público infantil na capital. 
Nesta semana foi iniciada a vacinação de crianças sem co-
morbidades de 6 anos, completos até a data da aplicação, 
e de 5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016 e que 
ainda tenham 5 anos na data da vacinação.
 
Confira o cronograma de vacinação atualizado:

Dia 09/02, quarta-feira

• Primeira dose para crianças sem comorbidades de       
5 anos, nascidas de fevereiro a julho de 2016 e que ainda 
tenham 5 anos na data da vacinação;

• Repescagem de dose de reforço e quarta dose para 
grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja 
data da segunda dose tenha completado 4 meses;

• 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, 10, 9, 8, 7 e 6 
anos, completos até a data da vacinação.

Dia 10/02, quinta-feira

• Quarta dose para pessoas de 49 a 18 anos com alto 
grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha 
sido há pelo menos 4 meses;

• Repescagem de primeira dose para crianças com co-
morbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da 
vacinação, e crianças sem comorbidades de 10, 9, 8, 7 e 6 
anos, completos até a data da vacinação, e de 5 anos, nas-
cidas de fevereiro a julho de 2016 e que ainda tenham 5 
anos na data da vacinação.

Dia 11/02, sexta-feira

• Dose de reforço para pessoas de 39 anos, cuja data da 
segunda dose tenha completado 4 meses;

• Repescagem de primeira dose para crianças com co-
morbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da 
vacinação, e crianças sem comorbidades de 10, 9, 8, 7 e 6 
anos, completos até a data da vacinação, e de 5 anos, nas-
cidas de fevereiro a julho de 2016 e que ainda tenham 5 
anos na data da vacinação.

 Mais uma universidade 
oferece testagem contra a 
Covid-19 na capital

A SMSA segue na mobilização para a ampliação de locais 
de testagem de Covid-19 para pessoas com sintomas res-
piratórios. A partir desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, 
será aberta mais uma unidade: UniBH Buritis (rua Líbero 
Leoni, 259 - Portaria 2). É importante considerar que nas 
unidades não há testagem para a participação de eventos. 
A realização dos exames é exclusivamente para pessoas 
que apresentem sintomas gripais.

O atendimento nesta unidade será das 8h às 16h30. Com 
o novo local, somente nas universidades serão mais de 
1.400 mil testes diários ofertados à população. Os agen-
damentos para os exames devem ser realizados, exclu-
sivamente, por meio do portal da Prefeitura.  As vagas 
seguem sendo disponibilizadas diariamente, a partir das 
17h, para as marcações no dia seguinte.
 
Os endereços de todos os locais estão disponibilizados no 
portal da Prefeitura.

 Combate às arboviroses em 
Belo Horizonte é exemplo 
para gestores municipais

As ações intersetoriais de enfrentamento e controle das 
arboviroses na capital são mais uma vez referência para o 
Brasil. Na última semana, as iniciativas adotadas pelo mu-
nicípio foram registradas para uma equipe com o objetivo 
de produzir um vídeo para cursos à distância oferecidos 
pelo Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saú-
de (CONASEMS). A intenção é qualificar a gestão munici-
pal e colocar na pauta os principais problemas de saúde, 
além de divulgar boas experiências.

Participaram da gravação as secretarias de Saúde, Defesa 
Civil e Educação, além da Superintendência de Limpeza 
Urbana (SLU). Representaram a SMSA o subsecretário de 
Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta, o ge-
rente adjunto de Operações de Campo, da Diretoria de 
Zoonoses, Vitor Dias, e a diretora de Vigilância Sanitária, 
Zilmara Ribeiro. Fabiano falou sobre as ações rotineiras 
de combate ao Aedes aegypti, como visitas dos ACEs, o 
monitoramento das ovitrampas, do trabalho em conjunto 
com a Vigilância Epidemiológica e das ações educativas 
do Mobiliza SUS. O subsecretário ressaltou ainda os traba-
lhos complementares, com a soltura dos mosquitos com 
Wolbachia e o uso de drones para mapear e aplicar larvici-
das em locais de difícil acesso para os ACEs. 

“Belo Horizonte enfrenta esse desafio das arboviroses de 
maneira bem consolidada e sinérgica com os diferentes 
órgãos do município. É uma honra a capital ser seleciona-
da mais uma vez para ser exemplo para outros municípios 
para que busquem o aprimoramento do trabalho realiza-
do dentro de suas realidades”, afirmou Fabiano Pimenta.

Também foram apresentadas as ações intersetorias 
com a Educação, e o papel fundamental das escolas, 
com a Defesa Civil na sensibilização dos moradores de 
áreas de risco, e com a SLU nos mutirões de limpeza 
realizados rotineiramente.

 Cuidado com a saúde             
do servidor em tempos          
de pandemia

A atenção e a assistência de qualidade à população pas-
sam também pelo acolhimento ao trabalhador da saúde. 
O momento delicado inspira cuidados inclusive com a 
saúde mental. Pensando nisso, a SMSA disponibiliza desde 
o início da pandemia um atendimento psicológico virtual 
para os colaboradores com suspeitas ou confirmação de 
Covid-19 ou que estejam em sofrimento emocional. 

O projeto, que tem como objetivo cuidar da saúde do tra-
balhador da SMSA, já atendeu 361 servidores desde que 
foi criado, em julho de 2020. Atualmente, três psicólogos 
realizam as consultas que têm duração de 50 minutos. 
Durante as sessões, os trabalhadores relatam suas tensões, 
medos e recebem o acolhimento. A terapia, realizada uma 
vez por semana, não tem um prazo determinado, varia de 
acordo com cada caso. 

A agenda de atendimento do projeto tem capacidade 
para 15 atendimentos por dia, que poderá ser ampliada 
conforme necessidade. 

“Apesar do controle epidemiológico da pandemia, a Co-
vid-19 ainda não está controlada ou erradicada. O medo 
de um retrocesso e os reflexos do que já vivenciamos de-
mandam um cuidado especial em relação à saúde dos 
nossos colaboradores. Sendo assim, buscamos a integra-
lidade do cuidado aos trabalhadores do SUS-BH por meio 
de uma abordagem de promoção à saúde mental de uma 
forma mais ampla e laboral”, explicou a gerente de Gestão 
do Acompanhamento Sociofuncional, Juliana Roque.

Os profissionais interessados deverão preencher formu-
lário próprio disponibilizado no menu de Gestão de Pes-
soas, da página da Secretaria Municipal de Saúde, no Por-
tal da PBH AQUI . 

Dúvidas? asfnivelcentral@pbh.gov.br | 3277-5304.

 HMDCC cria espaço 
humanizado para   
diagnóstico por imagem

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) 
inaugurou neste mês o projeto de humanização das duas 
salas de tomografia em seu Centro de Diagnóstico por 
Imagem. A partir de agora, os pacientes são atendidos 
em um ambiente mais acolhedor, bonito e tranquilo para 
amenizar as sensações de medo e angústia que são viven-
ciadas no exame de tomografia. 

O projeto visual e luminotécnico simula uma claraboia 
com vista para copas de ipês e iluminação especial com 
técnicas de cromoterapia para aliviar a tensão. “Eu nunca 
tinha feito uma tomografia e tinha medo da sensação da 
máquina engolindo a gente, mas, quando olhei para cima 
e vi a paisagem, esqueci que estava fazendo o exame. 
Essa imagem me passou uma sensação de tranquilidade 
que me fez sentir bem”, descreve a paciente Dircilene do 
Nascimento, de 53 anos. 

Diretora executiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de 
Castro, Maria do Carmo observa que os setores e recursos 
de apoio diagnóstico sempre significam lugar de apreen-
são. “São locais em que doenças e agravos podem ser iden-
tificados. Por mais que o paciente esteja esclarecido, quan-
do ele é posicionado em equipamentos do porte e forma 
dos tomógrafos, passa a não ter controle sobre o que vai 
ocorrer com ele durante o exame. Por isso, o medo, a inse-
gurança e até o pânico podem aparecer. Assim, as imagens 
de flores, com a mensagem de leveza e paz nelas embuti-
das, ajudam a reduzir esses sentimentos”, salienta.

Para Maria do Carmo, faz parte do bom cuidado a preo-
cupação em dar ao paciente segurança, tranquilidade e 
bem-estar durante seu atendimento. 

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro conta com 
uma moderna e completa estrutura para exames de mé-
dia e alta complexidade e realizou, em 2021, 111.889 exa-
mes de imagem.

Além da tomografia, estão incluídos nesse número exa-
mes de angiografia, angiotomografia,  biópsia guiada por 
imagem, colonoscopia, endoscopia, gastrostomia, CPRE, 
ecocardiografia, Raio X, ultrassonografia e arteriografia 
diagnóstica e terapêutica.

 Por dentro da LGPD

 Cartilha orienta sobre       
boas práticas para      
proteção de dados

Os trabalhadores da SMSA contam agora com a cartilha 
“Diretrizes de Boas Práticas de Proteção de Dados no âm-
bito da SMSA-BH”, que traz informações sobre Lei Geral 
de Proteção da Dados (LGPD), tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais e sensíveis, além de orientações 
de boas práticas para a adequada gestão dos dados, uso 
seguro de ferramentas como e-mail e Google Drive e das 
estações de trabalho, de forma a reduzir os riscos de vaza-
mento de informações.

A cartilha também aborda a Lei de Acesso à Informação 
(LAI), que em conjunto com a LGPD garante direitos fun-
damentais do indivíduo, e ressalta ainda a importância 
da conscientização sobre a proteção de dados, que deve 
alcançar os níveis estratégico, tático e operacional da insti-
tuição, uma vez que não é suficiente ter sistemas adequa-
dos se os operadores não estiverem atentos e orientados 
aos riscos e cuidados necessários à proteção de dados.

O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho LGPD-
-SMSA, instituído para coordenar e orientar as ações neces-
sárias à implementação da Lei Geral de Proteção de dados 
na Secretaria. A cartilha está em ANEXO. Baixe e salve para 
que possa ser consultada sempre que necessário.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 10/2

Referência Técnica – Enfermeiro, 
na GEURE

Referência Técnica – Médico generalista, 
na DRES Centro-Sul

Até 11/2
Médico Supervisor Hospitalar, 
na GECAV

Até 14/2
Referência Técnica – Psicólogo, 
na DRES Nordeste

 
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 Suellen Fabiane Campos, BM 10248-7, foi 
selecionada para ocupar a gerência do Centro de Saúde 
Santa Terezinha, DRES Pampulha.

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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