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 Saiba como será a vacinação 
em Belo Horizonte neste feriado

Nesta semana, a Prefeitura de Belo Horizonte mantém a 
imunização contra a Covid-19 e Gripe – nos Centros de 
Saúde, pontos de drive-thru, shoppings e drogarias – até 
quinta-feira, dia 14 de abril. As vacinas de rotina também 
serão aplicadas nas unidades de saúde. Devido ao feria-
do nacional nesta sexta-feira, dia 15, não haverá vacina-
ção no município. 

Os usuários devem se vacinar nos locais listados para 
cada grupo. É imprescindível que a população verifique 
os endereços para aplicação de imunizantes contra a Co-
vid-19 e Gripe no portal da Prefeitura, antes de se deslo-
car aos pontos.

No sábado, dia 16, haverá vacinação exclusivamente con-
tra a Gripe nas drogarias Araujo e Droga Clara e o funcio-
namento será das 8h às 12. Em caso de fila, serão distribuí-
das senhas, sendo uma por usuário. Na segunda-feira, dia 
18 de abril, as aplicações contra a Covid-19 e Gripe serão 
retomadas nos Centros de Saúde, postos extras e pontos 
de drive-thru.

 Locais de vacinação contra     
a Gripe são ampliados

Para ampliar o acesso da população, as vacinas contra a 
Gripe também estão sendo aplicadas em drogarias, além 
dos Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-
-thru.O funcionamento das lojas Araujo é de 8h às 13h de 
segunda a sexta-feira. Já as da Droga Clara funcionam em 
dias úteis de 8h às 16h. Aos sábados o horário é de 8h às 
12h para ambas as redes. Em caso de fila, serão distribuí-
das senhas, sendo uma por usuário. Os endereços de to-
dos os locais de vacinação estão disponíveis AQUI .

Os chamamentos dos demais grupos que fazem parte do 
público-alvo continuarão a ser feitos de forma escalona-
da, com convocações realizadas pela SMSA à medida que 
o município receber doses da vacina. No momento, além 
dos idosos, os trabalhadores da saúde podem se vacinar 
contra a Gripe.

 Programa de Controle 
do Tabagismo de BH é    
premiado pela OPAS

No Dia Mundial da Saúde, o Programa de Controle do 
Tabagismo (PCT), que foi finalista do Prêmio APS Forte 
no SUS, da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/
OMS), recebeu o troféu de experiência de excelência e o 
certificado de menção honrosa pelo trabalho “Inovação, 
articulação intersetorial, mobilização e assistência: um 
novo olhar para o cuidado integral dos tabagistas”. A OPAS 
é a agência internacional especializada em saúde pública 
das Américas e a terceira edição da premiação recebeu 
1.151 relatos de experiências de todo país, divididos em 
quatro eixos temáticos.

O PCT foi um dos três finalistas do eixo 4, Promoção da 
Saúde. A cerimônia de premiação foi realizada na OPAS, 
em Brasília, e contou com a participação do Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

Nesta edição, a OPAS/OMS no Brasil e o Ministério da Saú-
de premiaram as práticas que trabalham de forma mul-
tiprofissional e articulada com os outros pontos da rede 
assistencial para ampliar a capacidade de resolução das 
necessidades de saúde dos usuários.

“É muito orgulho ser a única representante de Minas Ge-
rais nessa final. Minha gratidão à nossa equipe do Progra-
ma de Controle do Tabagismo e a toda a Rede SUS-BH. 
Agradeço pela dedicação e comprometimento com o tra-
balho e com a defesa de um SUS organizado, forte, inclu-
sivo, inovador e acessível”, afirmou a gerente de promoção 
da Saúde, Tatiane Caetano.

 Dia Mundial da Saúde            
na SMSA

O cuidado com o corpo envolve mais que a busca pela 
saúde física. É preciso estar atento também ao nosso en-
torno. No Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de 
abril, esse recado ficou ainda mais evidente.
 
A Coordenação de Promoção à Saúde preparou ativida-
des para oferecer qualidade de vida e bem-estar aos usuá-
rios. No Nível Central, a aula de Lian Gong em 18 Terapias 
reuniu os praticantes no pilotis. Os exercícios têm como 
finalidade restabelecer os movimentos naturais do corpo 
e tem sido utilizado com o intuito de reduzir a frequência 
de síndromes dolorosas e o surgimento de dores.
 
Após a sessão, os alunos foram convidados a participarem 
da revitalização da Nossa Horta. Criada há quase anos, o 
espaço verde do Nível Central é um recanto cheio de saú-
de. No local podem ser encontrados capim-limão, melissa, 
peixinho, hortelã, alecrim, capuchinha, cebolinha, salsão, 
camomila, lavanda, tansagem, além de batata roxa e aça-
frão, e até uma muda de goiabeira.
 
Depois do longo período de distanciamento, mas ainda 
respeitando todos os protocolos, os praticantes e respon-
sáveis pela horta fizeram o replantio de algumas mudas 
doadas pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nu-
tricional e EMATER/MG. A referência técnica, Alessandra 
Lomelino, falou sobre as hortas urbanas, agricultura sus-
tentável, meio ambiente e orientou os plantios.
 
“A ação tem um recado importante a ser dado que é so-
bre respeito ao meio ambiente, à nossa alimentação de 
qualidade, de cuidado e respeito com as pessoas e nas 
relações interpessoais, já que dependemos uns dos outros 
para um viver bem e saudável. Quando dedicamos parte 
de nosso tempo para cuidar de uma horta, uma planta, 
para uma ação coletiva de pessoas, estamos cuidando de 
todos nós, do nosso meio e respeitando nossos valores 
internos de empatia e cooperação”, explicou a responsável 
pela horta, Carla Castro.
 
No sábado, dia 9 de abril, um aulão de Lian Gong foi reali-
zado no Parque Municipal.

 SMSA apoia evento de 
promoção e cuidados em 
saúde no Centro Pop Leste

Com o objetivo de conscientizar e promover os cuidados 
para a população em situação de rua, a SMSA, em parceria 
com a SMASAC, realizou na última semana o evento Corre 
da Saúde. A ação, no Centro Pop Leste.

As atividades contaram com o apoio dos estudantes de 
enfermagem participantes do projeto Saúde na Rua, além 
das equipes dos programas BH de Mãos Dadas contra 
a Aids e Consultório na Rua, técnicos do Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento (CTA) Leste e da Unidade de 
Referência Secundária Centro-Sul (URS-CS), Coordenação 
Municipal de Saúde Sexual e Atenção às IST, AIDS e Hepa-
tites Virais e Mobiliza SUS.

Foram ofertadas testagem rápida para HIV, sífilis e hepati-
tes B e C, aferição de pressão, vacinação contra a Covid-19, 
orientações de prevenção combinada e redução de da-
nos, além de atividades lúdicas de arte educação e artísti-
co cultural.

 

 Financiamento da Atenção 
Primária é tema de discussão 
com as DRES

Entre os dias 17 de março e 8 de abril, a Gerência de Aten-
ção Primária à Saúde (GEAPS), promoveu reuniões com as 
nove Diretorias Regionais de Saúde e colegiados de ge-
rentes das unidades com a temática do Financiamento Fe-
deral da Atenção Primária à Saúde (APS), que é o Progra-
ma Previne Brasil. Instituído por meio da Portaria 2.979 de 
2019 o projeto conta com três componentes de custeio 
federal: capitação ponderada, pagamento por desempe-
nho e incentivo para ações estratégicas.

As reuniões, realizadas nos formatos presencial e on-line, 
foram uma parceria com a Assessoria de Tecnologia de In-
formação em Saúde (ASTIS) e Gerência de Apoio Técnico à 
Saúde (GATES).

Os encontros tiveram como objetivo alinhar informações 
sobre as mudanças do modelo de financiamento. Foi um 
momento de diálogo com as regionais e Centros de Saúde 
sobre as potencialidades e dificuldades para o alcance de 
metas e cumprimento de requisitos do Programa, no intui-
to de pactuar ações para a qualificação contínua da assis-
tência e a garantia do financiamento federal. O movimento 
foi bem avaliado pelas regionais, pela riqueza de informa-
ções e proximidade com os outros níveis de gestão.

 HOB celebra 78 anos          
com música e arte

O aniversário de 78 anos do Hospital Metropolitano Odi-
lon Behrens (HOB) foi comemorado com muita alegria, 
emoção e um sentimento especial de esperança e vita-
lidade, já que nos últimos dois anos de combate à pan-
demia de Covid-19 as celebrações foram suspensas. Com 
uma programação dividida ao longo da semana, pacien-
tes, usuários e funcionários puderam ouvir músicas e par-
ticipar de oficinas de cerâmica, pintura e bordado, além 
de um workshop de beleza.

A banda da Guarda Municipal abriu a comemoração no 
dia 30 de março, data da inauguração do HOB, com uma 
apresentação emocionante com muita música popular 
brasileira e de artistas estrangeiros.

O superintendente do Complexo Hospitalar Odilon 
Behrens, Danilo Borges Matias, agradeceu aos músicos 
pela homenagem à instituição e aos trabalhadores que se 
dedicam diariamente a oferecer à população um atendi-
mento de qualidade e humanizado. “Nós festejamos por-
que o hospital tem se transformado e atuado no sentido 
de responder às demandas que a população precisa, que 
a cidade precisa, que vem acolhendo os pacientes, aco-
lhendo também seus trabalhadores. Então, é com muito 
orgulho que podemos hoje comemorar, tendo atraves-
sado anos tão difíceis com essa pandemia, onde tivemos 
que nos transformar, mudar setores de lugar, nos reade-
quar, treinar, reaprender, superar, vencer o medo e a incer-
teza de várias coisas”, afirmou.

No workshop “Eu Comigo”, os participantes puderam mol-
dar o barro, construindo peças de livre expressão.  Na ofi-
cina “Paisagens que Habitam em Mim”, o convite foi para 
imaginar sua própria perspectiva, transcrevendo para a 
tela sua forma de ver esse lugar tão particular.

No dia da beleza as funcionárias puderam aproveitar um 
momento especial de cuidado com a pele, leveza e auto-
cuidado para elevar a autoestima. O HOB recebeu, ainda, 
Maurício Tizumba e o Tambor Mineiro. Os poderosos tam-
bores do grupo encheram o hospital de vitalidade, ritmo, 
alegria e esperança, levando ao jardim profissionais, pacien-
tes e acompanhantes que foram prestigiar a apresentação.

As comemorações foram encerradas com uma oficina de 
bordado, conduzida pela parceira da Associação de Ami-
gos do Hospital Odilon Behrens (AMO-HOB), Lúcia Pinhei-
ro. O tema não poderia ser outro: uma saudação ao HOB e 
ao SUS, com votos de vida longa.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 18/4

Gerente Adjunto II, no Cersam-AD Barreiro 

Médico para a Comissão Municipal 
de Oncologia, na GECAV 

Até 19/4 Gerente de laboratório, na DRES Noroeste

 
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
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