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Vacinação contra a Covid-19
para público infantil é
realizada em centros de saúde

A vacina contra a Covid-19 para crianças começou a ser
aplicada em centros de saúde, nas nove regionais da capital. A imunização é das 8h às 17h e os locais e endereços
estão publicados no portal da Prefeitura. Está sendo convocado para receber a segunda dose da Pfizer Pediátrica, nos
próximos dias, o público infantil de 9 anos, sem comorbidades.
Para tomar o imunizante é necessário que as crianças
tenham, pelo menos, oito semanas desde a aplicação
da primeira dose. As ações de repescagem para públicos
já convocados são feitas diariamente. Confira o cronograma atualizado:

Vacinação infantil
Dia 24/3, quinta-feira
• Segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2012, vacinadas
com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.

Dia 25/3, sexta-feira
• Segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2012, vacinadas
com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.
• Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias
já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional,
ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto
grau de imunossupressão de 18 anos e mais).

Em Belo Horizonte, 73,51%
dos óbitos por Covid-19 são
de pessoas não vacinadas

Levantamento realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte,
no último dia 14, apontou que 73,51% dos 4.982 óbitos
por Covid-19 ocorridos entre janeiro de 2021 e março deste ano são de pessoas que não receberam nenhuma dose
da vacina contra a doença. O levantamento considera as
mortes ocorridas a partir de janeiro de 2021, quando foi
iniciada a vacinação na capital. A análise foi feita cruzando
bases de dados, onde são registrados casos confirmados,
pessoas vacinadas, internações e óbitos.
Dos óbitos ocorridos em vacinados, 13,41% são de pessoas com esquema vacinal incompleto, ou seja, com
apenas uma dose. Já 13,08% das pessoas com esquema
vacinal completo que foram a óbito possuíam comorbidades. Ainda considerando os óbitos em vacinados, 44,63%
são de pessoas com idade de 80 anos e mais, 34,23% com
idade entre 70 e 79 anos e 16,89% de pessoas com idade
entre 60 e 69 anos.
“Estes dados comprovam, mais uma vez, que as vacinas
salvam vidas. Belo Horizonte é um exemplo, com 100%
da população acima de 12 anos vacinada com a primeira
dose e 97,2% com a segunda dose. É muito importante
que todos que já foram convocados tomem a dose de
reforço ou adicional, ou ainda a quarta dose. Também
precisamos proteger as nossas crianças. As vacinas são
seguras e a Prefeitura mantém, há mais de um ano e em
todas as regionais, postos de vacinação em pleno funcionamento para garantir que todos sejam imunizados”,
afirma o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Centro de Atendimento à
Saúde da Mulher: Obras
autorizadas pela justiça

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedentes os recursos nas ações do Conselho Municipal de Saúde e da Rede Pela Humanização do Parto, que pretendiam
suspender as obras do Centro de Atendimento à Mulher
Leonina Leonor. Sendo assim, a decisão do dia 15 de março cassou a do ano passado, que suspendia a obra, e está
autorizada a retomada das intervenções no local. No momento, o município está realizando uma revisão nas condições do espaço.
A estrutura não está sendo demolida, mas estão sendo feitas modificações no espaço. Após estudos na Rede Materno-Infantil, a Secretaria Municipal de Saúde constatou que
não havia demanda para uma nova maternidade, e sim
para qualificar o atendimento em todas as maternidades
da Rede SUS-BH. Foi definida pelo município a criação, no
mesmo local, de um Centro de Atendimento à Mulher,
que é uma unidade especializada na atenção em todas as
fases de vida.
O Centro de Atendimento à Saúde da Mulher oferecerá,
entre outros serviços, consultas de pré-natal de alto risco,
consultas ginecológicas de mastologia e climatério, ações
de planejamento sexual e reprodutivo, com enfoque em
adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. A
unidade também terá espaço para treinamento dos profissionais da rede, para aprimoramento das boas práticas obstétricas, qualificando o cuidado durante o pré-natal.

SMSA promove ações para
alertar sobre a Tuberculose

Amanhã, 24 de março, é celebrado o Dia Mundial de
Combate à Tuberculose. Para conscientizar sobre a doença, sintomas, prevenção e tratamento, a SMSA promove
esta semana, ações de mobilização nos Centros de Saúde,
além de capacitações dos profissionais em relação ao manejo clínico de pacientes. Nos dias 23 e 24 também será
realizada triagem das pessoas com sintomas respiratórios atendidas no Albergue Tia Branca 2 (rua dos Timbiras,
2670). A ação acontece a partir das 14 horas.
A doença atinge principalmente os pulmões, mas pode
ocorrer em qualquer outra parte do corpo. A transmissão
é de uma pessoa para outra pela tosse, espirro ou fala.
Em 2021, foram notificados em Belo Horizonte 846 casos
de Tuberculose. A capital atende, ainda, cerca de um terço de moradores de outras cidades, principalmente da
Região Metropolitana.
O tratamento é gratuito, tem duração média de seis meses e está disponível nos 152 Centros de Saúde do município. As ações de controle da Tuberculose são a vacinação
dos recém-nascidos com BCG, o diagnóstico dos casos e
o tratamento, que é realizado de acordo com as normas
técnicas do Ministério da Saúde.
Em caso de tosse persistente por três ou mais semanas, a
orientação é que a pessoa procure uma das unidades de saúde. Os endereços podem ser verificados no Portal da PBH.

Academia da Cidade
Paraúna oferece nova
atividade aos usuários

Com o objetivo de diversificar as aulas coletivas oferecidas
aos usuários cadastrados, a Academia da Cidade Paraúna,
na Regional Venda Nova, em parceria com a Associação
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais
(Clube Aspra), onde funciona a Academia, está promovendo aulas de hidroginástica.
Esta modalidade oferece inúmeros benefícios, e destaca-se por ser uma atividade física de baixo impacto articular.
As aulas são ofertadas duas vezes por semana e em dois
horários pela manhã, com a participação de 35 usuários.
“Tem mais de 12 anos que estou aqui, e agora com essa
novidade da aula na piscina, está sendo excelente. Tem
me ajudado bastante no lado psicológico, principalmente
pela depressão”, afirmou a aluna, Lúcima Fonseca.
De acordo com o educador físico, Charles Oliveira, a oferta
da hidroginástica já estava nos planos da unidade. “O projeto já estava elaborado antes da pandemia, mas só com a
retomada das atividades e a parceria com o Clube foi possível a realização das aulas na piscina”, relatou o profissional,
que atua em conjunto com a professora Patrícia Guimarães.
O SUS-BH possui 79 Academias da Cidade implantadas.
As atividades são direcionadas, prioritariamente, a pessoas
acima de 18 anos, por demanda referenciada pelos profissionais de saúde ou espontânea. Em razão da pandemia
de Covid-19, houve contingenciamento de atividades e
público em alguns momentos. Desde fevereiro, entretanto, as avaliações individuais e aulas coletivas estão sendo
retomadas conforme rotina habitual, mas com os devidos
cuidados relacionados às medidas de prevenção.

Por dentro da LGPD

Diretrizes da LGPD e
orientações sobre boas
práticas na gestão de
dados são repassadas para
trabalhadores das DRES
Noroeste e Norte

O Grupo de Trabalho Setorial da Secretaria Municipal de
Saúde (GT.LGPD.SMSA), em prosseguimento às estratégias
de divulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, apresentou para as equipes das Diretorias Regionais Noroeste
e Norte, as diretrizes da LGPD e também dicas e orientações de boas práticas sobre a proteção de dados no âmbito da SMSA.
A apresentação foi feita pela Consultora Técnica Especializada, Marilia Jannotti Guerra, que também é uma das DPO
(Data Protection Officer) da LGPD na SMSA. Os DPOs são
servidores designados para desempenhar as funções de
encarregado de dados, atuando como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
O encontro com a DRES Norte aconteceu na última sexta-feira, 18, e contou com cerca de 40 participantes. “O encontro foi muito positivo e trouxe uma noção do quanto
temos que investir na mudança da nossa cultura e prática
para contemplar as perspectivas da LGPD. Certamente teremos outros desdobramentos mais práticos”, afirma o Diretor
Regional de Saúde Norte, Moisés Gonçalves de Oliveira.
Já com a equipe da DRES Noroeste, a apresentação aconteceu em dois momentos, na última sexta, 18, e nesta terça, 22. Participaram dos dois encontros cerca de 70 pessoas. “Este é um assunto novo e, como trabalhamos com
informação e dados, é muito importante saber a forma
segura e correta de compartilhar esses dados e informações. As referências técnicas das áreas da DRES Noroeste
também participaram dos encontros, ampliando assim o
acesso às diretrizes da lei e as orientações de boas práticas”, explica a Diretora Regional de Saúde Noroeste, Solange Lacerda Beirão.
Além dos encontros com as DRES Noroeste e Norte, as
diretrizes da LGPD também já foram apresentadas para a
DRES Oeste e Colegiado Assistencial da Subsecretaria de
Atenção à Saúde.

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 servidores/empregados públicos interessados podem se inscrever no período de 14 a 28 de março, presencialmente, no
RH do HOB.
O processo seletivo é destinado aos profissionais vinculados ao HOB.
As informações sobre as regras para participação e documentação 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 24/3

Referência Técnica – Enfermeiro, Psicólogo
ou Assistente Social,
na GAERE Nordeste
Médico Supervisor Hospitalar,
na GECAV

Até 25/3

Gerente Adjunto II,
no Cersam Leste

Até 28/3

Referência Técnica – Enfermeiro,
na GAERE Leste

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-depessoas/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

