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 Idosos de 60 anos e mais     
são convocados para      
receber quarta dose da 
vacina contra a Covid-19

Os idosos com idade a partir de 60 anos devem receber a 
quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta se-
mana, considerando o intervalo mínimo de quatro meses 
desde a aplicação do reforço. A estimativa de público é de 
cerca de 263 mil pessoas na faixa etária.
 
A Prefeitura de Belo Horizonte seguirá ainda com as ações 
diárias de repescagem para públicos já convocados. Con-
fira o cronograma atualizado: 

Dia 4 de maio (quarta-feira)

Quarta dose para pessoas de 65 a 69 anos, cuja data do 
reforço tenha completado quatro meses. 

Dias 5 e 6 de maio (quinta e sexta-feira)

quarta dose para pessoas de 60 a 64 anos, cuja data do 
reforço tenha completado quatro meses.   

Repescagem até sexta-feira

Ações de repescagem continuam sendo feitas para aque-
les que ainda não se imunizaram. Devem se vacinar os 
grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive 
público infantil, seja para aplicação de primeira e segunda 
dose, reforço e adicional, ou quarta dose.  
 
Os endereços dos centros de saúde, postos extras e pon-
tos de drive-thru, além do horário de funcionamento dos 
locais e toda a documentação necessária para o recebi-
mento de cada dose, podem ser verificados no portal da 
Prefeitura. As pessoas convocadas devem se vacinar nos 
locais listados para cada grupo e sempre checar os ende-
reços antes de se deslocar aos pontos de imunização.
 

Gripe

Aproveitando a ida a um dos locais de vacinação, os 
idosos com idade a partir de 60 anos também podem 
receber a dose contra a gripe. A aplicação dos dois 
imunizantes, de forma simultânea, é segura e não há 
a necessidade de aguardar um intervalo. Aqueles que 
optarem por receber a vacina contra a Covid-19 e gripe 
na mesma data, podem verificar os endereços dos locais 
de vacinação e os horários de funcionamento no link 
prefeitura.pbh.gov.br/campanha-de-vacinacao-contra-
covid-19. 
 
A vacina contra a gripe está disponível, ainda, em centros 
de saúde, postos extras e pontos de drive-thru. Para evi-
tar aglomerações e ampliar o acesso, os idosos podem se 
vacinar também nas drogarias Araujo e Droga Clara. Os 
endereços e horários de funcionamento podem ser con-
sultados no portal da Prefeitura.

 SMSA vacina mais de 32 
mil pessoas contra gripe                
e sarampo no dia D

A população atendeu ao chamado da Prefeitura de Belo 
Horizonte e buscou a prevenção da gripe e do sarampo. 
No sábado, 30 de abril, dia D da Campanha Nacional de 
Vacinação, foram aplicadas mais de 32 mil doses dos dois 
imunizantes, sendo 19.027 contra a gripe e 12.992 contra 
o sarampo.

Para este dia foram convocadas as pessoas acima de 60 
anos, os trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos. Até o momento, a cobertura vacinal 
está em 18,7% e 15,4%, respectivamente. A meta estabe-
lecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90% 
para gripe e 95% para o sarampo.
 
As campanhas acontecem até o dia 3 de junho. A aplica-
ção dos dois imunizantes de forma concomitante é segu-
ra e não há necessidade de aguardar nenhum intervalo.  
As categorias profissionais convocadas devem apresentar 
documento que comprove a função exercida. Pessoas 
com comorbidade e deficiência permanente deverão 
apresentar um laudo ou exame para atestar a condição. 
Para as puérperas, é necessário levar a certidão de nas-
cimento, cartão da gestante ou documento do hospital 
onde ocorreu o parto.
 
Todos os pontos de vacinação e horários de funcionamen-
to dos locais podem ser verificados no portal da Prefeitura.

 Conferência Municipal 
de Saúde Mental discute  
reforma psiquiátrica

Cerca de 800 pessoas estiveram reunidas no auditório da 
FAMINAS para participar da 4ª Conferência Municipal de 
Saúde Mental de Belo Horizonte, nos dias 30 de abril e 1º 
de maio. O tema central, “Fortalecer e garantir Políticas 
Públicas: O SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade 
e o respeito aos Direitos Humanos”, foi debatido por ges-
tores, trabalhadores, familiares e usuários da rede de aten-
ção psicossocial da capital.

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, acom-
panhada dos subsecretários Fabiano Pimenta, Taciana 
Malheiros e Fernanda Girão, participou da abertura do 
evento. Dra. Cláudia falou sobre o seu compromisso em 
aprimorar a estrutura de saúde mental do SUS-BH, bem 
como incrementar o quadro de profissionais dos serviços. 
Segundo ela, 10 psiquiatras classificados no concurso já 
foram nomeados para compor os CERSAMs.

“Estou assumindo a SMSA e me comprometo a manter 
a política de saúde mental com todos os mais diversos 
preceitos legais, morais, científicos e éticos. Estou ciente 
das conquistas alcançadas, da relevância da rede de saú-
de mental e de sua notoriedade nacional. Vejo que temos 
muitos desafios, mas com união e trabalho poderão ser 
superados, tais como o redimensionamento de recursos 
humanos, a readequação da estrutura física de alguns 
equipamentos, a ampliação e a defesa do cuidado em li-
berdade e o aumento de leitos de hospitalidade noturna”, 
enfatizou a secretária Cláudia.

 Diabetes Mellitus é tema      
do II Encontro de Saberes

Com o objetivo de fortalecer o vínculo entre os níveis de 
atenção e divulgar a atualização do documento sobre 
Diabetes Mellitus, foi realizado no dia 28 de abril o evento 
on-line: “Organizando o Cuidado para as pessoas com diabe-
tes: Protocolo Colaborativo Diabetes Mellitus Síntese Operati-
va Para o Cuidado”.
 
O evento, organizado pela Gerência de Integração do Cui-
dado à Saúde em parceria com a Gerência de Atenção 
Primária à Saúde, contou com a participação de cerca de 
420 profissionais de saúde da rede SUS-BH e marcou o iní-
cio do projeto: “Conversando com a rede: a gestão clínica 
e o matriciamento no cuidado interdisciplinar aos usuá-
rios diabéticos no território”. Essa iniciativa prevê encon-
tros mensais de apoio matricial para melhoria contínua do 
cuidado às pessoas que vivem com diabetes, incluindo o 
apoio e articulação com outras gerências envolvidas.
 
No encontro foram apresentadas as recomendações-cha-
ve para a assistência integral ao usuário com Diabetes 
Mellitus e sua prevenção, abordando a diversidade de si-
tuações que se apresentam no cotidiano do trabalho dos 
profissionais de saúde.
 
“O grande número de participantes e a interação entre 
eles, evidenciou o interesse pela linha de cuidado das pes-
soas que vivem com Diabetes Mellitus no território. Diante 
disso, consideramos um momento oportuno para quali-
ficarmos ainda mais a assistência prestada pela rede SUS-
-BH”, disse a coordenadora de Atenção Integral à Saúde do 
Adulto e Idoso, Simone de Morais.
 
A atualização do “Protocolo Colaborativo Diabetes Mellitus 
Síntese Operativa Para o Cuidado”, foi publicada em dezem-
bro de 2021, e está disponível AQUI  .

 HMDCC homenageia equipe 
no Dia do Trabalhador

Uma ocupação visual com 25 bandeiras preencheu um 
dos andares do HMDCC. A exposição é uma homenagem 
aos mais de 2.400 profissionais no Dia do Trabalhador.
 
Em cartaz até 13 de maio, a instalação ocorre em um local 
de grande circulação de trabalhadores, acompanhantes, 
visitantes e fornecedores, em um dos acessos de entrada 
e saída do HMDCC.
 
“Achei uma ação motivadora e que faz toda a diferença no 
nosso dia a dia. Precisamos desse estímulo para continuar 
nossa luta. A enfermagem trabalha muito com sofrimento 
e dor e essa ação demonstra o reconhecimento e a im-
portância do nosso trabalho”, afirma a técnica em enfer-
magem, Silvia Nepomuceno.

“Essa iniciativa tem a intenção de levar aos trabalhadores 
e trabalhadoras do hospital a mensagem de que são res-
peitados pela instituição. E, para além do respeito, que é 
um valor básico que nos orienta, temos também afeto por 
nossas equipes. Assim, as jornadas de um cuidado huma-
nizado e o enfrentamento dos desafios se tornam mais 
naturais e mais leves”, afirma a diretora executiva do Hos-
pital Metropolitano Dr. Célio de Castro, Maria do Carmo. 
 
As 25 bandeiras serão sorteadas entre os profissionais do 
HMDCC ao final da exposição.

 

 Acolhimento ao agente 
público em sofrimento 
emocional na SMSA

A assistência de qualidade à população de Belo Horizonte 
passa também pela atenção à saúde do agente público 
da SMSA. Devido à pandemia de Covid-19 e diante da 
constatação do sofrimento emocional de muitos servi-
dores, foi criado, em junho de 2020, um projeto que tem 
como objetivo cuidar da saúde mental dos colaboradores, 
por meio de atendimento psicológico virtual, que já aten-
deu cerca de 400 pessoas.

Atualmente, três psicólogas realizam atendimentos se-
manais, com duração de 50 minutos. É um espaço no 
qual os colaboradores podem falar de suas vivências, 
medos e preocupações, com profissionais qualificadas, 
que manterão sigilo.

A terapia não tem um prazo determinado e varia de acor-
do com as necessidades de cada um. A agenda do projeto 
tem capacidade para 15 atendimentos diários, mas pode 
ser ampliada, mediante demanda.

Os profissionais interessados devem preencher formulário 
disponibilizado no menu ‘Gestão de Pessoas’, da página da 
Secretaria Municipal de Saúde, no Portal da PBH, por meio 
do link: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-
de-pessoas/acolhimento-psicologico-smsa.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 6/5
TSS/Assistente Social, na GAERE Barreiro 

Gerente-Adjunto de Zoonoses Leste 

Até 11/5

TSS/Psicólogo, na GGCAT 

Médico da Comissão Municipal de Oncologia, 
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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