
Acontece
Saúde

 Pessoas acima de 40 anos 
são convocadas para receber 
a quarta dose da vacina 
contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 segue em Belo Horizonte. 
Nesta semana estão sendo chamadas as pessoas de 40 
anos ou mais para tomar a segunda dose de reforço. O 
público é estimado em cerca de 384 mil pessoas.
 
De acordo com o Ministério da Saúde, aqueles com idade 
a partir de 40 anos e que já receberam duas doses da 
Janssen também devem tomar mais uma dose de reforço.
 
As pessoas de 44 anos e mais já foram convocadas no 
início da semana. 

Confira a programação para os próximos dias:

Dia 29, quarta-feira

Quarta dose para pessoas de 43, 42, 41 e 40 anos, 
completos até esta data, e com pelo menos quatro 
meses desde o recebimento da terceira dose.  
É importante reforçar que o público de 41 anos que 
tomou a Janssen deve receber mais uma dose de reforço;

Dia 30, quinta-feira

Repescagem de dose de reforço para todos os 
públicos já convocados;

Dia 1º, sexta-feira

Repescagem de dose de reforço para todos os 
públicos já convocados;

Para receber a quarta dose é necessário apresentar o 
cartão de vacinação e ter recebido a primeira dose de 
reforço há, pelo menos, quatro meses. Além disso, a 
Prefeitura mantém as ações de repescagem para 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 locais de vacinação, além do horário 
de funcionamento e toda a documentação necessária 
para o recebimento de cada dose, podem ser verificados 
no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. As pessoas 
convocadas devem se vacinar nos locais listados para 
cada grupo e sempre checar os endereços antes de se 
deslocar aos pontos de imunização.

 SIGRAH chega aos Centros   
de Convivência da SMSA

Os nove Centros de Convivência contam agora com 
mais tecnologia na oferta dos serviços. As unidades 
fazem parte da nova fase de implantação do sistema de 
informatização desenvolvido para a gestão e integração 
da atenção à saúde na rede SUS-BH: o SIGRAH.
 
Para a implantação, 63 profissionais passaram pelos 
treinamentos realizados entre os dias 21 e 24 deste 
mês. Durante a capacitação, foram repassadas as 
aplicabilidades do SIGRAH nas atividades coletivas 
para os oficineiros, as mudanças na recepção e a 
implantação do prontuário eletrônico do paciente para 
os gestores, bem como formulários específicos dos 
processos de trabalho dos centros de convivência.
 
Como parte das mudanças, os Centros de Convivência 
que tinham apenas um computador receberam mais 
um, além disso foram distribuídos 28 tablets para 
auxiliar no monitoramento das oficinas. “O SIGRAH traz 
a oportunidade da Rede de Atenção Psicossocial rever 
alguns processos e padronizar informações relevantes 
que necessitam ser acompanhadas e monitoradas para 
qualificação assistencial. Os serviços de saúde mental têm 
uma configuração de atividades e rotinas diferente das 
outras unidades de saúde. Poder representar e registrar 
as ações de atenção psicossocial, e disponibilizar essas 
informações aos demais profissionais da rede de Saúde, 
é uma possibilidade de integração de informações e 
qualificação do cuidado em Saúde Mental oferecido à 
população”, ressaltou a referência técnica da Gerência de 
Saúde Mental, Ramon Magalhães.
 
Os Centros de Convivência fazem parte da Rede de 
Saúde Mental da SMSA e buscam a inserção social por 
meio de recursos socioculturais. São oferecidas oficinas 
de artes visuais, artes plásticas, música, artesanato, 
literatura, cerâmica, bordado, entre outras atividades e 
projetos que promovem cuidado, inclusão e cidadania.

 Mais espaço para aprimorar 
atendimento na UPA Barreiro

Para manter a assistência e garantir mais conforto à população, 
foram instalados três containers consultórios – exclusivos 
para atendimentos pediátricos – na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Barreiro. A estrutura de apoio foi definida 
diante do aumento de casos de doenças respiratórias e 
consequente alta na demanda por atendimento.
 
Os equipamentos têm estrutura resistente, são climatizados, 
possuem pias e possibilitam adaptações necessárias para a 
instalação de aparelhos, como telefones e computadores, 
caso necessário. Outro aperfeiçoamento foi a ampliação da 
recepção da unidade. Com isso, o usuário tem um melhor 
acolhimento e mais conforto na espera.
 
Houve também uma modificação no espaço da Unidade 
de Decisão Clínica que possibilitou a ampliação de leitos 
de observação, saltando de sete para 16 vagas. A ala da 
pediatria também teve aumento, já que anteriormente 
eram seis e, agora, a UPA Barreiro conta com 10 leitos de 
internação para crianças.
 
As intervenções vão continuar sendo realizadas no local 
com o objetivo de ampliar ainda mais a quantidade de 
leitos adultos e pediátricos. Além de disponibilizar mais 
vagas de internação para o público infantil.

 Mais de 2,7 mil atendimentos 
pediátricos foram realizados          
nos finais de semana de junho

Em três finais de semana de junho, 2.749 crianças foram 
atendidas nos centros de saúde e UPAs de Belo Horizonte. 
A Prefeitura da capital definiu alguns pontos para aten-
dimento pediátrico, estratégia adotada para diminuir o 
tempo de espera e garantir a assistência aos usuários, es-
pecialmente nesse período que é marcado pelo aumento 
na procura por atendimento médico em razão do frio e 
tempo seco. 

Entre 24 e 26 de junho, 1.002 crianças foram atendidas: 
469 nos centros de saúde (foram nove no sábado e quatro 
no domingo) e 533 nas UPAS (Norte e Oeste) e no Pronto 
Atendimento do Hospital Odilon Behrens.

No primeiro final de semana (11 e 12 de junho), foram 
realizados 169 atendimentos pediátricos em centros 
de saúde – cinco deles funcionaram no sábado –, 359 
em UPAs (Oeste, Norte e Barreiro) e 236 no Pronto 
Atendimento do HOB, totalizando 764 na ocasião.

O número ficou ainda mais expressivo no segundo final 
de semana, quando 983 atendimentos aconteceram no 
município. Na ocasião, foram 412 consultas pediátricas 
nos Centros de Saúde – oito abertos no sábado e outros 
cinco funcionando no domingo – e 571 divididos entre 
UPAs (Norte e Oeste) e Pronto Atendimento do HOB.

A estratégia para atendimento pediátrico faz parte de 
uma série de ações adotadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde no mês de junho para melhorar a assistência 
médica em Belo Horizonte.

 Entregue nova sede de Centro 
de Saúde na região Norte

O novo Centro de Saúde Tupi, localizado na rua Jorge 
Amado, S/N, na região Norte da capital, começou a 
funcionar nesta terça-feira (28). Além da nova sede, 
com infraestrutura mais ampla e moderna, a unidade 
conta agora com mais uma equipe do Estratégia Saúde 
da Família, passando de três para quatro. Com essa 
ampliação, o Centro de Saúde passa a ser referência 
também para moradores do bairro Lajedo e atenderá 
cerca de 12 mil moradores.

Além das equipes do Estratégia Saúde da Família, 
a unidade possui equipe de apoio composta por 
clínico, ginecologista, equipe de saúde mental e bucal. 
Também integram os serviços prestados à população 
equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica formado por psicólogo, fisioterapeuta, 
farmacêutico nutricionista, fonoaudiólogo e educador 
físico. O Centro de Saúde oferece ainda atividades 
coletivas como Lian Gong.
 
Construída com tecnologias sustentáveis, a nova 
sede conta com dois andares de área construída em 
aproximadamente 1 mil m², acessos independentes, 
integração dos ambientes e revestimentos de fácil 
higienização, objetivando proporcionar mais conforto 
para a população atendida e trabalhadores. São 10 
consultórios, sendo um odontológico; salas de espera, 
triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, 
higienização e multiuso; farmácia; zoonoses; setores 
administrativos, dentre outros. 
 
A nova sede do Centro de Saúde Tupi 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).

 Promoção da saúde e meio 
ambiente na Nossa Horta

Como forma conscientizar e sensibilizar sobre a importância 
do cuidado com o meio ambiente e a alimentação saudável, 
foi realizada uma ação intersetorial entre Saúde e Meio 
Ambiente na Nossa Horta, no pilotis do Nível Central. Na 
roda de conversa, o diretor de gestão ambiental, Dany 
Amaral, sensibilizou trabalhadores da SMSA e os praticantes 
de LG18T sobre a biodiversidade no meio ambiente, a 
importância da prevenção e controle natural de insetos e 
espécies que podem atacar as hortas, jardins e quintais.

Dany apresentou o trabalho realizado na biofábrica de 
joaninhas e crisopídeos, ambiente controlado onde são 
criados esses insetos que naturalmente promovem o 
equilíbrio saudável nos locais de plantio em que são 
liberados. As joaninhas se alimentam de pulgões, ácaros 
e percevejos.

No final da conversa foram soltas larvas das joaninhas 
na Nossa Horta, nas hortaliças e ervas que estavam com 
pulgões. Os participantes também receberam kits com os 
insetos e sementes.

 Festas Juninas na SMSA

Bandeirinhas, quadrilha, comidas gostosas e muita música. 
O clima das festas juninas invadiu a sua unidade?
 
Envie para o Acontece Saúde o registro desse momento e 
apareça na próxima edição: comunicasaude@pbh.gov.br.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 5/7
TSS / Psicólogo, na Gestão do Trabalho 
DRES - Nordeste 

 
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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