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 BH é a capital com mais de 
1 milhão de habitantes com 
menor risco de mortes por 
Covid-19 do país

Um levantamento feito pela SMSA demonstrou que os 
riscos de morte em Belo Horizonte são inferiores à mé-
dia estadual e nacional, além de ser a menor taxa dentre 
as capitais com mais de 1 milhão de habitantes. Os re-
sultados mostram que, se as capitais brasileiras tivessem 
as mesmas taxas de mortalidade, por idade, do municí-
pio, 70.330 óbitos não teriam ocorrido, uma redução de 
36,18%, segundo dados de 9 de março.          

Se fossem comparadas apenas as capitais com mais de 1 
milhão de habitantes, o número de óbitos que teriam sido 
reduzidos seria de 56.334, 34,22% menos que o observa-
do. Isso demonstra que Belo Horizonte é a capital com 
mais de 1 milhão de habitantes com menor risco de mor-
tes por Covid-19 conforme taxas por faixa etária. O Rio de 
Janeiro, por exemplo, teria uma redução de 41,7% no nú-
mero de óbitos (15.164 menos mortes), ao passo que Ma-
naus teria uma redução de 66,8% (6.466 menos mortes).  

“As restrições sanitárias adotadas em Belo Horizonte desde 
o início da pandemia apresentaram resultados positivos. A 
vida sempre foi nossa prioridade e o estudo reforça que op-
tamos pelo caminho certo. O comprometimento de gran-
de parte da população foi essencial e precisamos que todos 
continuem mantendo as medidas de prevenção”, disse o 
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.  

Se aplicarmos as taxas de mortalidade de Belo Horizon-
te, por idade, aos Estados e ao Brasil, apenas Maranhão e 
Bahia teriam aumento no número de óbitos por Covid-19. 
“Mesmo assim, se o Brasil tivesse as taxas de mortalidade 
de Belo Horizonte, dos 653.712 óbitos por Covid-19, 23% 
teriam sido evitados, salvando 150.629 vidas. Além disso, 
se Minas Gerais tivesse as taxas, por idade, de mortalidade 
de Belo Horizonte, o estado teria 5,4% menos óbitos por 
Covid-19, evitando 3.252 mortes”, explica Reinaldo dos 
Santos, demógrafo da Subsecretaria de Modernização da 
Gestão, da Secretaria Municipal de Planejamento Orça-
mento e Gestão, que consolidou os dados.

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

A vacinação contra a Covid-19 segue em Belo Horizon-
te. Estão convocadas para esta semana as crianças de 11 
anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 
2010, para receber a segunda dose da Pfizer Pediátrica. 
Inicialmente será chamada parte da faixa etária, conside-
rando que para tomar o imunizante é necessário ter, pelo 
menos, oito semanas desde a aplicação da primeira dose.

Também estão sendo realizadas ações de repescagem 
para públicos já convocados. É importante reforçar que, 
como o público infantil continua sendo vacinado em es-
colas, universidades, um shopping e outros locais, a apli-
cação em adultos está mantida nos Centros de Saúde, 
pontos de drive-thru ou postos extras. Os endereços po-
dem ser conferidos no portal da Prefeitura.

Confira o cronograma atualizado:

Dias 16 e 18/3 (quarta e sexta-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 17/3 (quinta-feira)

• Segunda dose para crianças de 11 anos, sem comorbi-
dades, nascidas de janeiro a junho de 2010, vacinadas com 
a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo 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). 

  

 Prestação de serviço mais 
qualificado nas UPAs de BH

Para garantir um acolhimento mais rápido, humanizado 
e de mais qualidade nos serviços de emergência da Rede 
SUS-BH, as nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) 
da cidade vão avançar na implantação e consolidação de 
novos fluxos de trabalho, por meio do Projeto Lean nas 
UPAs. O anúncio foi feito na sexta, dia 11, com a presença 
da subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, 
de representantes do Ministério da Saúde e pesquisado-
res da Universidade Federal Fluminense (UFF), instituição 
parceira no projeto. O evento, realizado com apoio da Fa-
culdade Pitágoras, contou com a participação de gestores 
das nove UPAs de Belo Horizonte, além de representantes 
das regionais de saúde.

O Projeto Lean nas UPAs 24h é uma parceria do Ministério 
da Saúde com a UFF. Neste ano, Belo Horizonte foi esco-
lhida e é a capital brasileira com mais unidades participan-
do do projeto. “Vocês são o nosso combustível. Desejamos 
um bom caminho e que os resultados apareçam rápido. 
Estar dentro desse projeto é um privilégio e vocês vão sair 
muito melhores dele”, ressaltou o representante do Minis-
tério da Saúde, Olavo Neto.

Durante seis meses, as nove unidades vão receber uma 
consultoria de pesquisadores da UFF e do Ministério da 
Saúde para revisar os fluxos de funcionamento, com o ob-
jetivo de aprimorar os processos, eliminar o desperdício, 
reduzir o tempo de espera e ofertar, cada vez mais, servi-
ços de qualidade à população, garantindo assim a satis-
fação do usuário. As ações serão padronizadas nos nove 
locais para que o trabalho seja mais uniforme e produtivo.

A subsecretária Taciana falou da experiência com o Me-
nos Espera, Mais Saúde, que foi inspirado na metodolo-
gia Lean e reduziu em cerca de 50% o tempo de espera 
nas UPAs da capital. “Esse projeto é um novo desafio que 
vamos enfrentar com mais maturidade. É a retomada de 
tudo que tínhamos iniciado antes da pandemia. Neste 
momento, temos uma Atenção Primária com grande de-
manda de pacientes crônicos e agudizados, uma popula-
ção mais vulnerabilizada, socialmente e economicamente, 
que acaba também refletindo em maior pressão assisten-
cial nas portas de urgência e exigindo ainda mais dessa 
equipe que vem respondendo tão positivamente”, reco-
nheceu Taciana.

 Prefeito Alexandre Kalil visita 
Centro de Saúde Ventosa

O prefeito Alexandre Kalil visitou nesta terça-feira, dia 15, a 
sede do Centro de Saúde Ventosa, na região Oeste da capi-
tal, reconstruído via Parceria Público-Privada (PPP). A nova 
unidade, no bairro Jardim América, foi entregue à popula-
ção na semana passada e já está em pleno funcionamento.  
  
Durante a visita, o prefeito Alexandre Kalil destacou a im-
portância do novo modelo de Centros de Saúde da capital. 
“Nós já estamos com esse modelo de Centro de Saúde. São 
33 prontos. Em outubro, mais sete. Até outubro serão 40 
iguais a esse. Eu estou muito impressionado porque é coisa 
de primeiro mundo. Isso requer planejamento e tempo. E 
isso é o governo do futuro e o futuro é entregar à popula-
ção”. O prefeito reforçou ainda a importância dos trabalha-
dores para o funcionamento dos Centros de Saúde. 
  
A nova estrutura do Centro de Saúde Ventosa, acessível às 
pessoas com mobilidade reduzida, garante atendimento 
aos cerca de 24,5 mil usuários, residentes dos bairros Vento-
sa, Jardim América, Havaí, Nova Granada, Barão Homem de 
Melo, Salgado Filho, Vila Havaí, Estoril, Adelina e Nova Suíça.

 População recebe nova sede 
do Centro de Saúde Floramar

A nova sede do Centro de Saúde Floramar, localizada na 
Regional Norte da cidade, na rua Igaraúnas, 15, bairro Flo-
ramar, começou a funcionar nesta segunda-feira, dia 14. A 
unidade garante atendimento a cerca de 10 mil morado-
res dos bairros Floramar e Tupi, que agora passam a con-
tar com uma estrutura totalmente ampliada e acessível 
às pessoas com mobilidade reduzida, além de ambientes 
mais acolhedores e confortáveis.
 
A edificação de dois andares possui 18 consultórios, sen-
do um odontológico; salas de espera, triagem, procedi-
mentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; 
farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. 
Toda a construção foi executada com tecnologias susten-
táveis, acessos independentes, integração dos ambientes 
e revestimentos de fácil higienização.
 
A unidade conta com três equipes de Saúde da Família 
com médico generalista, enfermeiro, técnico e Agentes 
Comunitários de Saúde; equipe de apoio composta por 
clínico, ginecologista, assistente social, psiquiatra e psicó-
logos; duas equipes de Saúde Bucal, equipe multiprofis-
sional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocu-
pacional e nutricionista. Oferece também atividades cole-
tivas como Lian Gong.
 
A nova sede do Centro de Saúde Floramar faz parte do 
pacote de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução 
de 40 centros de saúde, uma Central de Material Esteriliza-
do e um laboratório central, por meio de Parceria Público 
Privada (PPP). Todos os centros de saúde contemplados 
terão espaço físico padronizado e áreas com 100% de 
acessibilidade para pessoas 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

Centro de Saúde Floramar

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

 HMDCC abre vagas             
para as áreas de               
saúde e administrativa

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), 
instituição de gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, está 
com inscrições abertas, até às 11h de 25 de março de 
2022, para a seleção pública Edital 01/2022, com vagas 
nas áreas da saúde e administrativa. 

As oportunidades de nível superior são para medicina, 
enfermagem, farmácia, biomedicina, fonoaudiologia, fisio-
terapia, terapia ocupacional, psicologia, analista adminis-
trativo e de recursos humanos.  Os salários para algumas 
especialidades médicas chegam a R$ 11.508,37. 

Para nível médio, há vagas disponíveis para assistente de 
recursos humanos, auxiliar de farmácia e de laboratório. 
Os salários variam de R$ 1.507,01 a R$ 2.483,42. Há ainda a 
previsão de reserva para técnico de farmácia, com salário 
de R$ 2.810,13. 

Os detalhes sobre os pré-requisitos, carga horária e salário 
de cada função estão disponíveis no  EDITAL .

Processo seletivo

A seleção dos profissionais é composta por três etapas. Na 
primeira, os dados curriculares serão avaliados e, portanto, 
os candidatos devem preencher o formulário disponível 
no site. Trata-se de uma fase eliminatória. 

Na segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, 
serão analisados os documentos que os candidatos, 
aprovados na primeira fase, deverão apresentar de acordo 
com a vaga pleiteada.

A última etapa consiste em uma entrevista juntamente 
com um estudo de caso, pertinente à rotina de atividades 
que serão desenvolvidas no cotidiano de trabalho do 
HMDCC. Essa fase tem caráter classificatório e eliminatório. 

É importante destacar que as pessoas interessadas devem 
ler o  EDITAL  na íntegra para conhecer em detalhes o 
processo seletivo.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 17/3
Referência Técnica – Psicólogo, 
na GGASF

Até 21/3

Referência Técnica – Farmacêutico, 
na GAFIE

Referência Técnica – Psicólogo, 
na GAERE Barreiro

Referência Técnica – Enfermeiro, 
na GAERE Noroeste

Até 22/3

Referência Técnica – Enfermeiro, 
na GEICS

Referência Técnica – Médico, 
na GAERE Pampulha

De 17       
a 23/3

Referência Técnica – Psicólogo,
na GAERE Noroeste

De 18       
a 24/3

Referência Técnica – Enfermeiro ou 
Psicólogo ou Assistente Social,
na GAERE Nordeste

De 18       
a 24/3

Médico Supervisor Hospitalar, 
na GECAV

 
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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