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 Prefeitura de Belo Horizonte 
retoma visitas noturnas para 
agendamento de vistorias de 
combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Belo Horizonte retomou as visitas noturnas, 
em imóveis da capital, para agendamento de vistorias, que 
tem como objetivo a eliminação dos focos do mosquito 
Aedes aegypti. As ações são realizadas nas residências em 
que não foi possível o acesso dos Agentes de Combate a 
Endemias (ACEs) ou Agentes Sanitários (ASs) em horário co-
mercial. A programação havia sido reduzida durante a pan-
demia, mas com a diminuição e estabilização dos casos de 
Covid-19, a mobilização está sendo retomada.

No período noturno, as equipes da Defesa Civil visitam os 
endereços repassados pela Secretaria Municipal de Saúde 
para verificar o dia e horário em que o munícipe estará em 
casa. Após o contato, as informações são repassadas às 
gerências de Zoonoses regionais para agendamento das 
vistorias e comparecimento dos ACEs ou ASs aos locais, 
inclusive aos finais de semana, se necessário.

“É muito importante que aquelas pessoas que ficam fora 
de casa durante o dia recebam a Defesa Civil à noite para 
avaliação dos horários disponíveis e posterior agenda-
mento das vistorias. Vale reforçar que 80% dos focos do 
mosquito estão em ambiente domiciliar, então a popula-
ção precisa se conscientizar da importância das ações de 
combate”, explica o subsecretário de promoção e vigilân-
cia em Saúde, Fabiano Pimenta.

Os agentes da Defesa Civil, assim como os ACEs e ASs, 
atuam uniformizados e com crachá de identificação. Em 
2022, até o momento, foram realizadas mais de um mi-
lhão e trezentas mil vistorias em imóveis. Nessas ações, 
são identificados e eliminados possíveis criadouros do 
mosquito, além disso os agentes ainda repassam orien-
tações aos cidadãos sobre como evitar a proliferação do 
Aedes aegypti.

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é imprescindível 
que a população também elimine os focos dos mosquitos 
nas residências com alguns cuidados básicos, como:

• Retirar os pratinhos de plantas;
• Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em 

lixeira tampada até o dia de recolhimento;
• Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas;
• Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros 

materiais que possam impedir o escoamento da água;
• Tratar piscinas com cloro e limpar, pelo menos, uma vez 

por semana;
• Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer 

material que possa se tornar um foco do Aedes aegypti.

 Mais de 3.700 pessoas        
são imunizadas em       
sábado de repescagem

Para garantir e ampliar o acesso da população aos locais 
de imunização, a SMSA promoveu no sábado, dia 7, uma 
ação de repescagem contra a covid-19, gripe e sarampo. 
As aplicações foram realizadas em oito shoppings da ca-
pital. Foram aplicadas 3.775 doses dos três imunizantes, 
sendo 424 contra sarampo, 1.449 contra a gripe e 1.902 
contra a covid. 

Foram vacinadas as pessoas elegíveis e já convocadas 
para receber as doses. A aplicação dos imunizantes de 
forma concomitante é segura e não há necessidade de 
aguardar nenhum intervalo. Atualmente, a cobertura vaci-
nal da gripe, considerando todos os públicos convocados, 
está em 26,9%. Já a do sarampo está em 20,2%. 

A vacinação continua ao longo da semana.

Confira o cronograma atualizado:

Covid-19

Vacinação para grupos prioritários e faixas etárias já con-
vocadas, incluindo o público infantil, seja para aplicação 
de primeira e segunda dose, reforço e adicional, ou quar-
ta dose. Os critérios e documentos necessários para cada 
público podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Gripe

Todos os públicos definidos pelo Ministério da Saúde já 
foram convocados para receber a dose contra a gripe. 
Devem se vacinar os idosos de 60 anos e mais; trabalha-
dores da saúde; crianças de 6 meses a 5 anos incomple-
tos; gestantes e puérperas; povos indígenas e professores. 
Além de pessoas com comorbidades e com deficiência 
permanente; forças de segurança, salvamento e armadas 
e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo e 
rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. 
 
Os critérios e documentos necessários para cada público 
podem ser verificados no portal da Prefeitura.
 
Para evitar aglomerações, os idosos podem se vacinar 
também nas drogarias Araujo e Droga Clara. Outras infor-
mações podem ser consultadas no portal da Prefeitura.

Sarampo

Já foram chamados para receber a vacina contra o saram-
po todos os públicos elencados pelo Ministério da Saúde, 
sendo as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos e os 
trabalhadores da saúde. Mais informações estão disponi-
bilizadas AQUI .

 SMSA promove         
campanha pelo uso      
racional de medicamentos

Em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos – data criada para conscientizar e orientar 
a população quanto aos riscos do uso indiscriminado de 
medicações –, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria 
com o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CR-
F-MG), realizou ações de sensibilização nos centros de saú-
de da rede. A abertura foi na quinta-feira, dia 5 de maio, no 
Centro de Saúde Serra Verde, na Regional Venda Nova. 
 
As mulheres são a maioria da população no país e são as 
principais usuárias do SUS. Além disso, desempenham pa-
pel central na organização das famílias, especialmente no 
cuidado com a saúde, sendo por isso escolhidas como o 
tema da campanha.  “Os medicamentos foram feitos para 
prevenir, promover e tratar condições de saúde. Mas, se 
forem usados de maneira incorreta e, muitas vezes sem 
indicação, eles podem trazer sérios riscos à população”, 
explicou a gerente de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Essenciais, Ana Emília Ahouagi.  
 
Ana Emília destacou também a importância do farmacêu-
tico na orientação dos usuários, em especial quando pos-
suem dúvidas sobre o uso de seus medicamentos. 
 
Durante todo o mês, farmacêuticos capacitados irão 
conscientizar os usuários sobre a importância do uso 
apropriado de medicamentos, isto é, seu uso apenas 
quando indicado por um profissional de saúde que es-
teja realizando seu acompanhamento, na dose, horário e 
pelo tempo necessário. 
 
A SMSA disponibiliza, gratuitamente, 394 apresentações 
de medicamentos, com índices de abastecimento, no 
momento, acima de 90%. Em 2021, foram atendidas, 
aproximadamente 3,7 milhões de receitas nas farmácias 
da rede SUS-BH.

 Entregue nova sede do Centro 
de Saúde Cícero Ildefonso

Localizado na região Oeste da cidade, o Centro de Saúde 
Cícero Ildefonso começou a funcionar em nova sede na se-
gunda-feira, dia 2. A unidade fica na rua Aguanil, 238, bair-
ro Vista Alegre. Construída com tecnologias sustentáveis, 
acessos independentes, integração dos ambientes e reves-
timentos de fácil higienização, o local vai proporcionar mais 
conforto para a população atendida e trabalhadores.
 
A estrutura de três andares de área construída em apro-
ximadamente 1 mil m², totalmente acessível às pessoas 
com mobilidade reduzida, possui ambientes acolhedores 
e humanizados para garantir atendimento integral aos 
cerca de 20 mil usuários dos bairros Nova Cintra, Vista Ale-
gre, Cabana e Madre Gertrudes. São 17 consultórios médi-
cos e um odontológico; salas de espera, triagem, procedi-
mentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiúso; 
farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros.  
 
A unidade possui cinco equipes de Saúde da Família com-
posta por médico generalista, enfermeiro, técnico de en-
fermagem e Agentes Comunitários de Saúde; equipe de 
apoio composta por clínico, ginecologista, pediatra, assis-
tente social e psicólogos; duas equipes de saúde bucal, 
equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica com fisioterapeuta, fonoau-
diólogo, farmacêutico e nutricionista. Oferece também 
atividades coletivas como Lian Gong.
 
O Centro de Saúde Cícero Ildefonso faz parte do pacote 
de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução de 50 
centros de saúde, uma Central de Material Esterilizado 
e um laboratório central, por meio de Parceria Público-
-Privada (PPP).

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

Centro de Saúde Felicidade II

Centro de Saúde São Bernardo

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

Centro de Saúde Cícero Ildefonso

 CCIH do HOB promove ação 
para celebrar o Dia Mundial 
de Higiene das Mãos

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens promoveu, no dia 
5 de maio, uma ação sobre a importância da higienização 
das mãos no ambiente hospitalar.

Com uma caixa escura equipada com uma lâmpada neon, 
a equipe da CCIH percorreu as áreas assistenciais do hos-
pital — clínicas de internação, CTI, Sala de Emergência — 
convidando os profissionais a fazerem a higiene de mãos 
utilizando uma solução alcoólica com uma substância 
fluorescente. A recomendação era utilizar a técnica com-
pleta de higienização e, em seguida, colocar as mãos den-
tro da caixa escura, para verificar se o processo foi feito da 
forma correta.

Nas áreas que estavam limpas, a luz refletia a cor branca. 
Onde a higienização não foi suficiente, a luz refletia a cor 
da pele do profissional, demonstrando a necessidade de 
se atentar para a limpeza de todas as áreas das mãos, in-
cluindo unhas, dobras dos dedos e punho.

A dinâmica ofereceu aos profissionais um momento de 
reflexão sobre a importância desse processo de higiene, 
uma técnica simples, mas extremamente importante para 
evitar infecções cruzadas e salvar vidas, protegendo os pa-
cientes, os profissionais e o ambiente hospitalar.

A equipe da CCIH também falou aos profissionais sobre 
os cinco momentos cruciais de higienização das mãos: 
antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimen-
to limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos 
corporais; após tocar o paciente; e após tocar superfícies 
próximas ao paciente.

 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 12/5 TSS/ Assistente Social, na GAERE Barreiro

Até 13/5

TSS/ Assistente Social, na GAERE Pampulha

TSS/ Psicólogo, na GAERE Barreiro

Enfermeiro, na GAERE Noroeste

TSS/ Assistente Social, na GEAPS

Até 16/5
TSS/ Nutricionista, na GATES

Enfermeiro, na GEICS/ SAD

De 16/5   
a 20/5

Enfermeiro, na GEICS

TSS, na GAERE Centro-Sul

TSS/ Assistente Social, na GEURE

De 13/5   
a 19/5

Médico Pediatra, na GAERE Oeste

 
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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