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 Adolescentes de 17 e 16 anos 
são convocados para receber 
dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19

A Prefeitura de Belo Horizonte convoca o público de 17 e 
16 anos para receber a dose de reforço da vacina contra a 
Covid-19 – cerca de 63 mil pessoas. Os adolescentes de 17 
anos serão vacinados na quinta-feira, 2 de junho. Já os de 
16 anos serão vacinados na sexta-feira, 3 de junho.
 
Os chamamentos das demais faixas etárias continuarão 
a ser feitos de forma escalonada, com convocações rea-
lizadas pela Secretaria Municipal de Saúde à medida que 
o município receber mais doses da vacina. Além disso, a 
Prefeitura mantém as ações de repescagem para grupos 
prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive públi-
co infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda 
dose, reforço e adicional, ou quarta dose.
 
Confira a programação para os próximos dias:

Dia 2/6 (quinta-feira)

• Dose de reforço para pessoas de 17 anos, completos 
até esta data, e com mais de 4 meses de recebimento da 
segunda dose.

Dia 3/6 (sexta-feira)

• dose de reforço para pessoas de 16 anos, completos 
até esta data, e com mais de 4 meses de recebimento da 
segunda dose. 

Dose de reforço

Para receber a dose de reforço é necessário apresentar 
o cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no 
prazo de 4 meses.
 
Os endereços dos locais de vacinação além do horário de 
funcionamento dos locais e toda a documentação necessá-
ria para o recebimento de cada dose podem ser verificados 
AQUI . As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais 
listados para cada grupo e sempre checar os endereços an-
tes de se deslocar aos pontos de imunização.

 Mais de 10 mil doses de 
imunizantes são aplicados  
em sábado de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma grande 
mobilização de vacinação contra a Gripe, Sarampo e Co-
vid-19, no sábado, dia 28.

Foram aplicadas 5.026 doses de vacinas contra a Gripe, 
984 contra o Sarampo e 4.174 doses contra a Covid-19.
 
Para a ação foram abertos mais de 80 postos de imuniza-
ção na capital, entre centros de saúde, shoppings, pontos 
de drive-thru e drogarias.
 
Até o momento, a cobertura vacinal da Gripe, campanha 
iniciada há quase dois meses, ainda está em 40,9%. Já a pro-
teção contra o Sarampo atingiu 40% do público-alvo. A se-
gunda dose contra a Covid-19 em crianças está em 54,9%.
 
As campanhas de vacinação contra a Gripe e Sarampo se-
guem em andamento até o dia 3 de junho. Já as vacinas 
contra a contra a Covid-19 seguem em andamento para 
os públicos convocados. Os locais e horários de vacinação 
podem ser conferidos no portal da Prefeitura.

 SMSA abre novo Centro         
de Testagem de Covid-19

A população de Belo Horizonte conta com mais um local 
para realizar o teste de detecção da Covid-19: Faculdade 
de Ciências Médicas de Minas Gerais. Desde segunda, dia 
30 de maio, estão sendo realizados cerca de 100 testes 
por dia, que serão ampliados, gradativamente, para 240.
 
Os testes podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou 
com sintomas respiratórios leves e devem ser agendados 
pelo Portal da Prefeitura de Belo Horizonte e no aplicativo 
PBH APP.
 
Após a marcação, o cidadão deve comparecer à unidade 
no horário agendado.
 
Para fazer o agendamento é necessário realizar o cadastro 
no sistema. Na sequência, basta digitar o CPF e data de 
nascimento e clicar em ‘entrar’. Após esse processo será 
possível a marcação, com a escolha de uma data, horário 
e local para realização do exame. As opções são de acor-
do com a disponibilidade. O sistema para agendamento é 
mais uma parceria com a Unimed-BH.
 
Após a realização da marcação, o usuário receberá a con-
firmação por e-mail com o nome da unidade escolhida 
para a realização do teste. É necessário ficar atento aos en-
dereços de coleta, conforme abaixo:

FAMINAS-BH

• Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris (8h às 17h).

Faculdade Pitágoras

• Rua dos Aimorés, 1.300, Funcionários (8h às 17h).

UniBH Buritis

• Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2, Buritis (8h às 16h30). 

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

• Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro (8h às 16h30). 

 
O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos 
após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

 Crianças até 9 anos 
representam 44,7% dos 
internados por SRAG em BH

Levantamento realizado pela Prefeitura de Belo Horizon-
te aponta que, até 23 de maio, 44,7% dos internados por 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em hospitais 
da Rede SUS e Suplementar da capital eram de crianças 
com idade até 9 anos. Das 152 pessoas que precisaram 
de internação por questões respiratórias, 30 eram crian-
ças menores de 1 ano (19,7% do total dos internados) e 
38 crianças com idade entre 1 e 9 anos (25% do total de 
internados). No mês de abril, crianças até 9 anos repre-
sentavam 40,7% dos internados por SRAG, do total de 
598 pessoas.

“É uma situação que nos preocupa, justamente por ainda 
estarmos com cobertura vacinal baixa entre as crianças. 
Com o tempo frio e seco, aumenta a incidência de doen-
ças respiratórias. Estamos com campanha de vacinação 
contra a Covid-19 e contra a Gripe em andamento, e os 
pais e responsáveis precisam se conscientizar sobre a im-
portância de as crianças estarem protegidas”, explica a se-
cretária Municipal de Saúde, Cláudia Navarro.

Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe, entre as 
crianças, está em 36,5%. Já com relação à vacina contra a 
Covid-19, 81,3% já receberam a primeira dose e 54,9% fo-
ram imunizados com a segunda dose. Em 2022, 5 crianças 
de até 9 anos morreram por Covid.

 Equipe de enfermagem da 
rede de urgência e emergência 
participa de seminário sobre 
práticas assistenciais

Cerca de 100 profissionais por dia da enfermagem atuan-
tes nas UPAs, SAMU e SAD da capital, além de gestores das 
unidades, participaram de um seminário entre os dias 23 e 
27 de maio. A proposta, além de celebrar a Semana da En-
fermagem, foi discutir e atualizar as práticas assistenciais 
para levar mais conhecimento ao trabalhador e aprimorar 
o cuidado oferecido nas unidades de emergência de BH. 
O evento online: “Enfermagem na Urgência e Emergência: 
perspectivas para o fortalecimento da coordenação do 
cuidado na rede SUS-BH”, buscou ampliar o diálogo e a 
integração do cuidado em rede, o compartilhamento de 
experiências exitosas e possibilitou o alinhamento das di-
retrizes clínicas, fluxos e processos de trabalho no SUS-BH.

Com palestras e mesas redondas conduzidas por profissio-
nais da rede SUS-BH, o seminário abordou assuntos como a 
Política Nacional de Segurança do Paciente, a importância 
da enfermagem para o cuidado em rede, os fluxos da ur-
gência psiquiátrica na RAPS-BH, metodologia 5s, gestão de 
competência para implementação do Protocolo de Sepse, 
além das práticas avançadas em enfermagem. As nove 
UPAs, SAMU e SAD também compartilharam suas experiên-
cias exitosas, emocionando os participantes.

“Nos últimos anos, observamos um aumento crescente 
na demanda por atendimento nos serviços de urgência 
e emergência do município. Esse aumento é reflexo da 
agudização das condições crônicas, com incremento dos 
casos de dengue e de outras causas respiratórias. Somam-
-se a isso, os casos de Covid que ainda continuam sendo a 
terceira causa de internação no município. Esta nova rea-
lidade exige a implementação de estratégias educativas 
de melhorias contínuas”, explicou a gerente da Rede de 
Urgência e Emergência, Raquel Felisardo.

 

 URS Padre Eustáquio 
promove ação pela saúde   
dos olhos dos diabéticos

Seguindo a proposta de atendimento integral ao pacien-
te diabético, o Ambulatório dos Pés do Diabético da Uni-
dade de Referência Secundária Padre Eustáquio (URS PE) 
iniciou na segunda, dia 30, uma parceria com o Centro 
Municipal de Oftalmologia - CMO. Isto representa mais 
um avanço no controle integral do paciente diabético 
atendido no ambulatório, que é referência para atendi-
mento especializado de lesões de membros inferiores 
associadas ao diabetes. Os pacientes, residentes na capi-
tal, são referenciados pelos centros de saúde, seguindo 
fluxos e critérios estabelecidos nos protocolos assisten-
ciais do município.
 
No dia 30, foram realizados 10 atendimentos pela oftal-
mologista, entre exame de fundo de olho, avaliação e 
indicação de tratamento suplementar. De acordo com o 
quadro clínico, os pacientes receberam orientações de 
saúde, indicação ou encaminhamento para tratamento 
suplementar e pedido de retorno. A avaliação oftalmoló-
gica rotineira faz parte do controle da doença. Mas, parte 
significativa dos pacientes não realizam. “O diabetes não 
controlado pode acarretar o aparecimento de compli-
cações graves, entre elas, a perda da visão. Um acompa-
nhamento especializado é fundamental para que essas 
pessoas não percam a visão devido ao agravamento da 
doença”, ressaltou a gerente da URS Padre Eustáquio, Mag-
da de Miranda Ladeira.
 
O serviço já é ofertado aos pacientes diabéticos encami-
nhados pelos centros de saúde por meio do SISREG. O 
atendimento integral no Ambulatório do Pé do Diabético 
vai resgatar pacientes que não foram encaminhados an-
teriormente ou que perderam o seguimento. A oferta será 
mantida e futuramente haverá uma agenda no CMO para 
encaminhamento dos pacientes elegíveis.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 2/6 Referência Técnica - TSS, na GAERE Pampulha 

Até 7/6
TSS / Psicólogo, na DRES Leste

Gerente do Centro de Saúde Vila Leonina

 
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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