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 Sábado de imunização  
leva vacina contra pólio a 
diversos pontos da capital

A SMSA realizou no sábado, dia 10 de setembro, vacinação 
de crianças contra a poliomielite, em alguns Centros de 
Saúde, shoppings, praças, parques municipais e no Parque 
de Diversões Guanabara. Foram convocadas crianças de 
1 a 4 anos contra a paralisia infantil. Cerca de 1.400 doses 
foram aplicadas.

Até o momento, a cobertura vacinal em Belo Horizonte está 
em 50% do público-alvo, estimado em 104 mil crianças. A 
meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

O subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde da PBH, 
Fabiano Pimenta, destaca a importância da vacinação. “Foi 
mais uma estratégia para atingir a cobertura ideal. Mas, 
ainda precisamos sensibilizar muitos pais para atender ao 
nosso chamado. Não podemos deixar que a pólio volte ao 
nosso território, e isso só depende de nós”.

No próximo fim de semana, dias 17 e 18 de setembro, 
equipes da SMSA estarão presentes nas nove regionais 
de Belo Horizonte para realizarem mais um esforço de 
vacinação das crianças contra a paralisia infantil.

 Equipe da vigilância sanitária 
participa de evento de tatuagem

A décima edição do BH Tattoo Festival reuniu centenas de 
profissionais renomados na Serraria Souza Pinto no último 
fim de semana. Além das novas técnicas e tendências, 
os organizadores se preocuparam também com as 
condições e com a saúde dos adeptos da tatuagem. 
Fiscais da vigilância sanitária foram convidados a participar 
do evento, considerado o maior de Minas e um dos mais 
importantes da América Latina.

Os profissionais foram responsáveis por monitorar os 
procedimentos realizados e verificar as condições de 
uso dos materiais e produtos. O objetivo era avaliar se as 
normas de segurança na aplicação de tatuagem estavam 
sendo seguidas. A equipe da VISA percorreu os 150 boxes 
da exposição.

“Durante a vistoria vimos que estavam sendo cumpridas 
as normas vigentes da vigilância sanitária, como o 
recolhimento do resíduo infectante gerado no local por 
empresa licenciada para este fim, duas vezes por dia, ou 
de acordo com a demanda. Os profissionais tatuadores 
utilizavam luvas e máscaras durante os procedimentos e 
as macas estavam revestidas com plástico, substituído a 
cada cliente”, explicou a fiscal Ana Cristina Mafuz.

A equipe constatou ainda disponibilidade de álcool a 
70%, tintas com registro no órgão competente e dentro 
da data de validade, agulhas com registro, além do uso 
de materiais descartáveis. No salão havia quatro pias 
móveis para lavagem de mãos abastecidas com sabão 
líquido e papel toalha. As instalações sanitárias estavam 
devidamente limpas, abastecidas com sabão líquido e 
papel toalha.

“Além de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança durante o evento, as ações contribuíram 
para que um grande contingente de tatuadores fosse 
atualizado sobre os aspectos fundamentais para a 
redução de risco sanitário, e consequentemente, 
para a redução da transmissão de algumas doenças 
infecciosas”, ressaltou o subsecretário de Promoção e 
Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

 Semana Nacional 
de Trânsito 2022

A Semana Nacional de Trânsito é realizada anualmente 
entre os dias 18 e 25 de setembro. A iniciativa tem o 
objetivo de buscar um trânsito mais seguro, incentivando 
a participação da população para evitar mortes e 
acidentes, que infelizmente ainda são um grande 
problema de saúde pública.

Belo Horizonte desenvolve, desde 2010, em parceria 
com o Ministério da Saúde, o Programa Vida no Trânsito 
(PVT). Este programa tem como objetivo principal o 
fortalecimento de políticas intersetoriais de prevenção 
e mortes no trânsito voltadas prioritariamente para 
alguns fatores de risco, como velocidade excessiva, 
atropelamentos e associação entre álcool e direção.

A SMSA coordena o PVT em parceria com a BHTrans, 
e conta também com a colaboração da Guarda 
Civil Municipal e Policia Militar. Juntos realizam o 
monitoramento da informação, sensibilização da 
população, fiscalização e implementação de intervenções 
de engenharia e ações educativas.

Em 2018, Belo Horizonte atingiu a meta de redução de 
óbitos por acidente de trânsito, conforme previsto na 
Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, 
saindo de 335 vítimas fatais em 2011, para 161 em 2018. 
A redução vem se mantendo. Em 2020 foram registradas 
153 mortes.

 HOB nomeia cerca de 
190 profissionais 
aprovados no concurso

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens nomeou mais 
191 profissionais médicos e multiprofissionais aprovados 
no concurso público HOB 001/2019. O primeiro grupo de 
trabalhadores de enfermagem foi recepcionado no dia 5 de 
setembro. Até a última segunda, dia 12, outros dois grupos 
chegaram à unidade. Desde agosto de 2021, o HOB já 
convocou 516 profissionais aprovados no concurso.

Os trabalhadores foram recepcionados pela Diretora 
de Apoio Assistencial do HOB, Marineide Gonçalves 
Araújo, que falou sobre a importância da chegada dos 
novos concursados para o hospital no fortalecimento 
das relações de trabalho e na busca por qualidade e 
segurança assistencial. Foi dado destaque à missão, visão 
e valores da instituição, que deverão ser incorporados 
pelos novos trabalhadores, já que fazem parte do 
compromisso da instituição no melhor cuidado aos 
seus pacientes. “A nomeação dos concursados é uma 
oportunidade de fixar nossas equipes, fortalecer nosso 
time e fazer relações de trabalho mais estáveis, com 
pessoas que queiram fazer parte dessa importante 
instituição, sempre com foco na qualidade e segurança 
assistencial. Nós temos uma relação de compromisso 
com nossos usuários. Todos nós estamos aqui porque 
tem um paciente doente que precisa dos nossos 
cuidados e empatia. Nossa recepção é um convite 
para que esses trabalhadores venham somar conosco 
conhecimento e experiências”, frisou.

 Por meio de parceria, HMDCC 
leva sorrisos e muita alegria 
aos pacientes

O que acontece quando uma dupla de médicos-palhaços 
se insere na rotina de um hospital? O tempo e espaço se 
convertem no que cada paciente desejar, criando lugar 
para brincadeira, sorriso e protagonismo em um grande 
espetáculo individual. 

Em agosto deste ano, especialistas em fazer sorrir passaram 
a compor o corpo clínico do Hospital Metropolitano Dr. 
Célio de Castro, com uma residência artística que celebra os 
10 anos do Instituto Hahaha.

As intervenções artísticas acontecem uma vez por semana, 
leito a leito, por uma dupla de palhaços. “É a primeira vez 
que chegamos ao serviço público municipal de saúde e 
na regional Barreiro, que é tão importante. Por isso, é um 
marco na nossa história chegar em novos territórios da 
cidade”, declara o co-fundador do Hahaha, Eliseu Custódio.

Para o diretor executivo do HMDCC, Danilo Borges Matias, 
é uma satisfação iniciar essa parceria com o Instituto 
Hahaha. “Queremos oferecer aos nossos pacientes o melhor 
cuidado e estudos demonstram os benefícios do riso e da 
alegria para o bem-estar no ambiente hospitalar. Que essa 
parceria possa ser longeva e alegre como são a equipe 
HMDCC e o Hahaha”. 

A residência artística é temporária e será realizada de 
agosto a dezembro de 2022. A parceria tem encantado 
pacientes e profissionais de saúde. O paciente Gilberto 
Gabe, 76 anos, que participou da mais recente visita dos 
palhaços ao HMDCC, conta como se sentiu: “essa visita 
é quase metade da cura da doença. Sou festeiro, pode 
ver aí pela foto que eu já comecei fazendo festa com 
os palhaços. Esta é uma iniciativa ótima do hospital. 
Geralmente, eles visitam as pessoas mais de idade e os 
idosos tem mais depressão. É ótimo para levantar o astral”.
 

O Hahaha

Organização da sociedade civil que atua com a palhaçaria 
profissional em ambientes de saúde é uma prática exercida 
pelo Instituto desde 2012. A organização está presente 
em 18 espaços, entre hospitais, UAIs e ILPIs, em quatro 
cidades. A ampliação para o atendimento ao público 
idoso teve início em 2018. Desde então, foram alcançados 
50.817 entre idosos, acompanhantes e corpo técnico. Dos 
atendimentos gerais, o Instituto Hahaha acumula desde 
2012 mais de um milhão de pessoas alcançadas.

 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 15/9
Referência técnica – enfermeiro, 
na GEICS

Até 16/9

Referência técnica – enfermeiro, 
na GAERE NO

TSS – nutricionista, 
na GATES

Gerente do Centro de Saúde Piratininga

Gerente do Centro de Saúde Nazaré

Gerente da Central de Esterilização, 
DRES Oeste

Até 20/9
Referência técnica – cirurgião dentista, 
na GEAPS

 
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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