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 Público infantil é convocado 
para segunda dose de vacina 
contra a Covid-19

Crianças de 6, 7 e 8 anos, vacinadas com a Coronavac, fo-
ram chamadas para receberem a segunda dose da vacina 
contra o Coronavírus, considerando o intervalo de 28 dias 
entre as aplicações. 

Esta semana também será chamado o público infantil de 11 
a 5 anos com comorbidades para segunda dose da Pfizer 
Pediátrica. Para tomar o imunizante é necessário ter, pelo me-
nos, oito semanas desde a aplicação da primeira dose.
 
As pessoas de 23 anos também foram convocadas para a 
dose de reforço. Com isso, todo o público acima de 18 anos 
está apto a receber a terceira dose da vacina na capital. 
 
É importante reforçar que, como o público infantil conti-
nua sendo vacinado em escolas, universidades, um sho-
pping e outros locais, a repescagem de adultos e a apli-
cação da dose de reforço está mantida nos Centros de 
Saúde, pontos de drive-thru ou postos extras. Os endere-
ços podem ser conferidos no portal da Prefeitura. 
 
Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:

Dia 09/03, quarta-feira

• Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias 
já convocadas, inclusive público infantil, seja para apli-
cação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, 
ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto 
grau de imunossupressão de 18 anos e mais). 

 

Dia 10/03, quinta-feira

• Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias 
já convocadas, inclusive público infantil, seja para apli-
cação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, 
ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto 
grau de imunossupressão de 18 anos e mais).

  

Dia 11/03, sexta-feira

• Segunda dose para crianças com comorbidades de 11 
a 5 anos, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o in-
tervalo entre as aplicações é de 8 semanas.  

• Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias 
já convocadas, inclusive público infantil, seja para apli-
cação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, 
ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto 
grau de imunossupressão de 18 anos e mais). 

  

 Dia Internacional da Mulher 
na SMSA

A Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
e Perinatal, em parceria com a Gerência da Coordenação 
da Promoção à Saúde da SMSA e Movimenta PBH-SUS, 
promoveu ontem, dia 8 de março, um evento on-line em 
homenagem às mulheres, em especial às servidoras da 
PBH. O evento abordou temas como a luta histórica das 
mulheres pelos seus direitos e tudo o que foi conquistado 
até hoje. Também foram apresentados os tipos de violên-
cia contra a mulher e os equipamentos de atendimento 
à atenção integral à mulher disponíveis na PBH. Conduzi-
ram a discussão referências técnicas da saúde da mulher e 
da promoção à saúde, Cristiane Veiga, Ana Cláudia Araújo, 
Daisy Martins e Carla Castro. A roda de conversa também 
contou com a participação especial da médica Sara de Pi-
nho Cunha Paiva que falou sobre o Mindfulness, atenção 
plena, como técnica para relaxamento e alívio do stress. 

Também para celebrar a data, o grupo de mobilização da 
SMSA, Mobiliza SUS (foto), realizou uma intervenção na 
recepção do Nível Central. Com música, ele abordou as 
diversas formas de violência contra a mulher. A ação tam-
bém foi realizada no CEREST Centro-Sul.

 Pesquisadores internacionais 
destacam a relevância e o 
pioneirismo de BH no cuidado 
à pessoa idosa, com o 
Programa Maior Cuidado

No dia 2 de março, a equipe de pesquisadores da Uni-
versidade East Anglia, do Reino Unido, coordenada pelo 
professor Peter Lloyd-Sherlock, apresentou em primeira 
mão os resultados do projeto de avaliação internacional: 
“Melhorando a eficácia e eficiência dos Serviços de Saú-
de e Assistência Social para Idosos Brasileiros Vulneráveis 
- IHOB” (2018–2021), em parceria com o Instituto René Ra-
chou/Fiocruz Minas e com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Com o intuito de destacar o caráter intersetorial dessa ex-
periência, participaram deste encontro os representantes 
da SMSA: o gerente de Integração do Cuidado à Saúde, 
Edmundo Gustavo, a coordenadora de Atenção à Saúde 
do Adulto e Idoso, Simone de Morais, e as referências téc-
nicas, Cristiana Ceotto, Karla Giacomine e Flávia Luiza. Pela 
SMASAC participaram a diretora de proteção social básica, 
Eliete Cristina Rezende, o diretor de proteção especial, Re-
gis Espíndola e a coordenadora do Programa Maior Cuida-
do, Ana Cristina da Silva.
 
Desde 2011, Belo Horizonte oferta o Programa Maior Cui-
dado (PMC), que é pioneiro no Brasil. São disponibilizados 
cuidadores para idosos frágeis em áreas altamente vulne-
ráveis, por meio de ações integradas entre políticas públi-
cas de saúde e de assistência social, e já alcança mais de 
650 idosos por mês no município.
 
A equipe reuniu evidências de que o PMC é eficiente, pois 
apoia as famílias, previne a institucionalização, reduz o nú-
mero de consultas não programadas nos Centros de Saú-
de e os custos de hospitalização no SUS-BH. Ao mesmo 
tempo aumenta o acesso dos idosos assistidos a serviços 
de reabilitação e empodera as famílias e os cuidadores 
contratados. O professor Peter Lloyd-Sherlock destacou 
que o PMC foi o único programa de cuidado da Améri-
ca Latina, e de países de média e baixa renda, identifica-
do pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 
exemplo de ação de cuidado de longo prazo, equitativa e 
sustentável, para alcançar uma continuidade de prestação 
de serviços e de cuidados integrados aos sistemas de saú-
de e assistência social existentes.
 
Os resultados evidenciados reforçam a necessidade de 
continuidade das ações e o investimento realizado no tra-
balho em favor das pessoas e do fortalecimento e execu-
ção das políticas públicas.

 Uso de máscaras deixa de 
ser obrigatório em espaços 
abertos de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou um decreto deso-
brigando o uso de máscaras em espaços abertos. A mesma 
orientação valerá para práticas de esporte nessas áreas e 
em ginásios, para atividades coletivas. Em locais fechados, 
inclusive no transporte coletivo, ou em locais abertos em 
que haja aglomeração, como feiras ao ar livre e jogos de fu-
tebol, a utilização do equipamento de proteção ainda será 
obrigatória, seguindo protocolos sanitários específicos.

A decisão foi tomada seguindo as orientações do Comi-
tê de Enfrentamento à Covid-19, já que a transmissão da 
doença em ambientes abertos é menos frequente. A defi-
nição considerou ainda a tendência de queda em todos os 
indicadores de monitoramento da doença no município e 
o avanço da imunização da população residente da capital.

Apesar da não obrigatoriedade do uso de máscaras em 
áreas abertas, a população precisa seguir com as medidas 
de prevenção. “Ainda estamos enfrentando uma pande-
mia e todas as pessoas devem continuar se cuidando, 
usando as máscaras de forma correta em locais fecha-
dos, mantendo o distanciamento social e higienizando as 
mãos com frequência. É muito importante manter o es-
quema vacinal em dia também”, disse o secretário munici-
pal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

A Secretaria Municipal de Saúde segue com o acompa-
nhamento diário dos números da Covid-19. Para garantir 
plena assistência à população, qualquer agravamento que 
comprometa a capacidade de atendimento será tratado 
com o objetivo de preservar vidas.

 Prefeitura entrega mais  
duas novas sedes de   
centros de saúde

Construídas com tecnologias sustentáveis, começaram a 
funcionar as novas sedes dos Centros de Saúde Ventosa, 
na região Oeste da cidade, e Jardim Comerciários, em Ven-
da Nova. As unidades possuem três pavimentos, acessos 
independentes, integração dos ambientes e revestimen-
tos de fácil higienização, o que vai proporcionar mais con-
forto para a população atendida e trabalhadores.  

As estruturas ampliadas, totalmente acessíveis às pessoas 
com mobilidade reduzida, possui três pavimentos, com 
ambientes acolhedores e humanizados para garantir aten-
dimento integral aos usuários. São 18 consultórios, sendo 
um odontológico; salas de espera, triagem, procedimen-
tos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; far-
mácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. 

As duas unidades possuem cinco equipes de Saúde da 
Família com médico generalista, enfermeiro, técnico e 
agentes comunitários de saúde; equipes de apoio, duas 
equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional do Nú-
cleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com 
psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta e 
nutricionista. Oferece também atividades coletivas como 
Lian Gong, grupos para controle do tabagismo, hiperten-
são e diabetes.
 
As novas sedes fazem parte do pacote de obras da Pre-
feitura que prevê a reconstrução de 40 centros de saúde, 
uma Central de Material Esterilizado e um laboratório 
central, por meio de Parceria Público Privada (PPP). Todos 
os centros de saúde contemplados terão espaço físico pa-
dronizado e áreas com 100% de acessibilidade para pes-
soas com mobilidade reduzida.

Regional 
Venda 
Nova

Centro de Saúde Serra Verde

Centro de Saúde Copacabana

Centro de Saúde Santa Mônica

Centro de Saúde Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco

Centro de Saúde Jardim Comerciários

Regional 
Norte

Centro de Saúde Lajedo

Centro de Saúde Aarão Reis

Centro de Saúde Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Zilah Spósito

Centro de Saúde MG20

Regional 
Nordeste

Centro de Saúde Vila Maria/João Vital

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI

Centro de Saúde São Paulo

Regional 
Pampulha

Centro de Saúde Confisco

Centro de Saúde Jardim Alvorada

Regional 
Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates

Centro de Saúde João Pinheiro

Regional 
Leste

Centro de Saúde Boa Vista

Regional 
Barreiro

Centro de Saúde Itaipu/Jatobá

Centro de Saúde Carlos Renato Dias

Centro de Saúde Lisandra Angélica David 
Justino/Túnel de Ibirité

Centro de Saúde Vila Pinho

Centro de Saúde Urucuia

Regional 
Oeste

Centro de Saúde Cabana

Centro de Saúde Santa Maria

Centro de Saúde Havaí

Centro de Saúde São Jorge

Centros de Saúde Ventosa

 SMSA na luta contra                 
a discriminação

Em alusão ao Dia Mundial da Zero Discriminação, em 1º 
de março, o programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids, 
vinculado à Coordenação Municipal de Saúde Sexual e 
Atenção às IST, AIDS e Hepatites Virais, promoveu ações 
em diferentes estabelecimentos e unidades, com o obje-
tivo de reforçar o compromisso com a luta contra a discri-
minação nos serviços de saúde da rede SUS-BH. 

As atividades foram realizadas nas nove regionais de Belo 
Horizonte, passando pela SMSA, Centros de Saúde, GAEREs, 
CTA Sagrada Família, URS Centro-Sul, CTR Orestes Diniz, 
hotéis da região da Guaicurus, CIAM, abrigos, Centro Pop, 
Centros de Convivência e espaços da cidade. Os profissio-
nais foram convidados a escrever frases que promovessem 
a discriminação zero, remetendo a uma reflexão sobre os 
princípios do SUS: equidade, integralidade e universalidade.

Em fevereiro de 2014, a UNAIDS instituiu no Brasil o Dia 
Mundial da Zero Discriminação. O movimento marca o 
direito de todas as pessoas a uma vida plena, digna e pro-
dutiva – não importando sua origem, orientação sexual, 
identidade de gênero, sorologia para o HIV, raça, etnia, reli-
gião, deficiência e tantos outros motivos de discriminação. 
Este ano, com o tema “Eliminemos leis que discriminam, 
criemos leis que empoderam”, o UNAIDS destaca a neces-
sidade urgente de agir contra as leis discriminatórias.

Veja as fotos das ações no anexo.

 Por dentro da LGPD

 Gestão do conhecimento         
e mudança

Nesta edição do Acontece Saúde serão apresentadas mais 
dicas para a adequada gestão dos dados. Confira:

•  Sempre que houver mudança de pessoas na equipe, 
mudar as senhas que eram compartilhadas;

•  Criar fluxos de trabalho nas áreas para garantir que to-
dos sejam instruídos da mesma forma, inclusive os no-
vos membros das equipes; 

•  Organizar e difundir a cultura dos procedimentos para tra-
tamento de dados para todos os membros das equipes.

A conscientização sobre a proteção de dados é imprescin-
dível, uma vez que não é suficiente ter um sistema adequa-
do se os operadores não estiverem atentos e orientados 
aos riscos e cuidados necessários à proteção de dados. 
Nesse sentido, em anexo, segue a Portaria SMSA/SUS-BH Nº 
0272/2021 que estabelece as hipóteses de tratamento de 
dados pessoais e sensíveis no âmbito desse órgão.

 HOB abre seleção interna 
para promoção de médicos – 
Classe C

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens abre processo 
interno para promoção de médicos – classe C. Os servido-
res/empregados públicos interessados podem se inscre-
ver no período de 14 a 28 de março, presencialmente, no 
RH do HOB. 

O processo seletivo é destinado aos profissionais vincula-
dos ao HOB.

As informações sobre as regras para participação e docu-
mentação a ser apresentada estão disponíveis no edital 
001/2022, publicado do Diário Oficial do Município em 
10/02/2022.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 31 
3277-6117 ou 3277-6024.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 11/3

Referência Técnica – Cirurgião Dentista,  
na GAFIE

Médico Supervisor Hospitalar,  
na GECAV  

Referência Técnica – Médico,  
na GEICS

Até 14/3
Referência Técnica – Nutricionista, 
na GEAPS

De 9 a 
15/3

Referência Técnica – Psicólogo,  
na GAERE Norte

de 10 a 
16/3

Referência Técnica – Ginecologista, 
na GEICS

 
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 AQUI .

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br

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

Edição 185
9 de março de 2022

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-seletivos
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

