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Em sessão solene, prestigiada pelos desembargadores da 
corte trabalhista do estado, o secretário municipal de Saú-
de, Jackson Machado Pinto, foi condecorado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho de Minas Gerais com a Ordem do 
Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha. 
Ele recebeu a comenda Grau Oficial das mãos da desem-
bargadora Camilla Zeidler. 

A Ordem do Mérito do TRT-MG, principal comenda da ins-
tância, foi criada em 2000, para “distinguir e perpetuar a 
memória do labor de pessoas e entidades em prol da paz 
social e do engrandecimento da instituição judiciária, em 
todos os níveis de atuação, independentemente de fron-
teiras, raça ou classe social”.

“Mais uma vez nossa dedicação e trabalho incansáveis são 
reconhecidos. O SUS só se tornou a maior ferramenta de 
inclusão social devido aos profissionais que diariamente 
cumprem a missão de promover a saúde com responsabi-
lidade e, sobretudo, amor”, afirmou o secretário Jackson.

 SMSA inicia nova etapa de 
vacinação contra a Covid-19 

A partir da próxima semana será iniciada a aplicação da 
dose adicional da vacina contra a Covid-19 em pessoas 
com alto grau de imunossupressão. Serão convocadas 
pessoas com 18 anos e mais e a ampliação será feita de 
forma gradativa e condicionada ao recebimento de doses. 
Além disso, no dia da vacinação será necessário apresen-
tar comprovação da condição de saúde e de residência 
em Belo Horizonte.
 
Também serão chamadas na próxima semana as pessoas 
que devem completar o esquema vacinal com a segunda 
dose, adolescentes que vão receber a primeira dose e ido-
sos que devem tomar a dose de reforço.
 
Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:

Dia 30, quinta-feira

segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 46 anos.

Dia 1º, sexta-feira

segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 45 anos.

Dia 2, sábado

segunda dose de Pfizer para pessoas de 44 e 43 anos.

Dia 3, domingo

Não haverá vacinação.

Dia 4, segunda-feira

primeira dose para adolescentes de 16 anos.

Dia 5, terça-feira

primeira dose para adolescentes de 15 anos.

Dia 6, quarta-feira

segunda dose de Pfizer para pessoas de 42 anos e dose 
de reforço para idosos de 76 anos.

Dia 7, quinta-feira

dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com 
alto grau de imunossupressão, e dose de reforço para 
idosos de 75 anos.

Dia 8, sexta-feira

primeira dose para adolescentes de 14 anos.

Dia 9, sábado

dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto 
grau de imunossupressão, e primeira dose para adoles-
centes de 13 anos.

Pessoas com alto grau de 
imunossupressão

Para que as pessoas com alto grau de imunossupressão 
de 18 anos e mais possam receber a dose adicional é ne-
cessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 
dias. É necessário que o público contemplado apresente 
um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declara-
ções, prescrições médicas ou relatórios médicos com des-
critivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos 
em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e 
carimbado, em versão original. Confira os detalhes no por-
tal da Prefeitura.
 

 Idosos

Os idosos de 77, 76 e 75 anos que tomaram a AstraZeneca 
ainda não devem comparecer aos locais de vacinação e 
devem aguardar o intervalo para tomar a dose de reforço.
 
A aplicação nos idosos acamados a serem vacinados nos 
próximos dias também será iniciada. Os usuários podem 
aguardar o contato das equipes da Secretaria Municipal 
de Saúde para o agendamento do horário ou procurar as 
unidades para a marcação.

Até o momento já foram convocadas para receber a dose 
de reforço idosos de 81 a 75 anos e de 88 a 86 anos. A am-
pliação para outras faixas etárias será feita respeitando o 
intervalo entre as aplicações e de forma gradativa, condi-
cionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.
 
Para que idosos possam receber a dose de reforço é ne-
cessário ser residente de Belo Horizonte, apresentar o 
comprovante de endereço, cartão de vacinação, ter rece-
bido a segunda dose no prazo de 6 meses ou faltando 15 
dias para completar este prazo.
 
As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais lista-
dos para cada grupo e sempre checar os endereços, dis-
ponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslo-
car aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convoca-
ção. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, 
está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repesca-
gem estão distribuídos em uma unidade por regional e 
por tipo de vacina.

 Nova sede de centro de saúde 
é entregue no Barreiro

Entrou em funcionamento na segunda-feira, dia 27, a nova 
sede do Centro de Saúde Urucuia, localizada na rua Nelson 
de Paula Pires, 411, Pongelupe, região do Barreiro. A unida-
de garante atendimento integral a cerca de 19 mil mora-
dores dos bairros Urucuia, Novo Santa Cecília, Corumbiara, 
Solar do Barreiro e Pongelupe, que agora passam a contar 
com uma estrutura totalmente ampliada e acessível às pes-
soas com mobilidade reduzida, além de ambientes acolhe-
dores, confortáveis e muito mais humanizados.
 
A nova sede, que possui dois andares de área construída 
em aproximadamente 1 mil m², trouxe benefícios para a 
comunidade e também para os trabalhadores da unidade, 
que agora contam com muito mais espaço para realizarem 
as suas atividades diárias. São 17 consultórios médicos e 
um odontológico; salas de espera, triagem, procedimen-
tos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmá-
cia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. Toda 
a construção foi executada com tecnologias sustentáveis, 
acessos independentes, integração dos ambientes e reves-
timentos de fácil higienização.
 
Para garantir o atendimento à população, o Centro de Saú-
de Urucuia mantém cinco equipes de Saúde da Família e 
três de Saúde Bucal; equipe de apoio, composta por clínico 
geral, ginecologista, pediatra, enfermeiro, farmacêutica e 
técnicos de enfermagem; Agentes de Combate a Endemias 
e Agentes Comunitários de Saúde, além do pessoal admi-
nistrativo. Também integra o trabalho uma equipe mul-
tiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB), formada por psicólogo, terapeu-
ta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta 
e educador físico.
 
A nova sede do Centro de Saúde Urucuia faz parte do pa-
cote de obras da Prefeitura que prevê a reconstrução de 
40 centros de saúde, uma Central de Material Esterilizado e 
um laboratório central, por meio de Parceria Público Privada 
(PPP). Até o momento já foram reconstruídos e entregues 
20 centros de saúde, sendo cinco deles na região do Barrei-
ro. Todos os centros de saúde contemplados terão espaço 
físico padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida.

 Setembro Verde nos    
CREABs do SUS-BH

Este mês é de grande relevância para os Centros de Re-
ferência em Reabilitação (CREABs), pois é quando se co-
memora o Setembro Verde – mês da inclusão social das 
Pessoas com Deficiência (PCD). Para celebrar esse período 
e reconhecer a importância da inclusão, foram realizadas 
oficinas, mostras de filmes, rodas de conversa, atividades 
em ambientes externos e atividades manuais em várias 
unidades de reabilitação do SUS-BH. A proposta foi envol-
ver os usuários atendidos nos centros de reabilitação, seus 
familiares e os profissionais, aumentando o vínculo, a con-
fiança e a contribuição de todos no processo terapêutico.

Alessandra Dias, mãe de Cauã Dias Grosso, de 7 anos, foi 
surpreendida por um mural com fotos das crianças e suas 
famílias no CREAB Noroeste. “Isso serviu para mostrar a 
importância da participação da família nos tratamentos. 
Senti que esta era uma prova do amor e cuidado de Deus 
com a minha vida. Quem não conheceu o meu filho no 
início do tratamento feito aqui, não tem como ver todos 
os progressos que ele alcançou”, agradeceu emocionada.

As fonoaudiólogas Ana Paula Matos e Rúbia Martins, a 
terapeuta ocupacional Juliana Ferreira e a psicóloga Isa-
belle Vaz traduziram, em uma mensagem, a importância 
do mês. “Um dos símbolos do Setembro Verde é a árvo-
re. Mas, não só pela comemoração do dia da árvore e 
da pessoa com deficiência serem celebrados em 21 de 
setembro.  O tronco representa a força e a resistência. 
As folhas representam a resiliência, renovação e renas-
cimento, assim como acontece durante esta estação. A 
copa representa o abrigo, a família e a rede de atenção à 
pessoa com deficiência”.

Por isso, como parte desta rede de atenção, os Centros de 
Referência em Reabilitação durante todo o mês de setem-
bro contribuíram para dar visibilidade à luta pela inclusão 
das PCD. “Cada atividade teve o objetivo de valorizar a 
trajetória de vida destas pessoas e suas famílias, tanto no 
ambiente da reabilitação como em todos os espaços da 
sociedade que eles têm o direito de ocupar”, afirmou a ge-
rente do CREAB-NO, Luiza Lignani.

 Simpósio de Cirurgia Geral do 
HOB debate boas práticas na 
assistência cirúrgica

O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) realizou o 
I Simpósio de Cirurgia Geral em um encontro entre mem-
bros do corpo clínico, residentes e estudantes para um 
debate sobre melhores práticas na assistência cirúrgica de 
doenças frequentes e eventos traumáticos atendidos no 
hospital. O evento, no dia 18 de setembro, foi realizado de 
forma remota e presencial.

O Diretor Técnico, Assistencial e de Ensino e Pesquisa do 
HOB, Cleinis Mafra Junior, abriu o simpósio abordando 
a importância do evento para refletir sobre as condutas 
cirúrgicas, reforçando o caráter de constante mudança 
da prática médica. “A gente tem um aforisma que retrata 
a medicina como a ciência das verdades transitórias. Eu 
quero chamar a atenção disso para vocês, porque depois 
de 30 anos de profissão nós participamos de muitas ques-
tões que eram verdadeiros dogmas da cirurgia e hoje aca-
baram”, afirmou.

Para a solução deste impasse, enfatizou a necessidade da 
atualização constante, da revisão de protocolos e dos mo-
delos de assistência baseados no método científico, sem-
pre com uma visão crítica dos estudos que evidenciem as 
melhores práticas para o paciente.
 
Durante o simpósio foram apresentadas nove palestras 
com os temas: abscesso cervical; afecções urológicas no 
pronto-socorro; USG poc em abdome agudo; colecistite e 
tratamento conservador; antibioticoterapia na pancreati-
te aguda; lesões iatrogênicas de vias biliares; laparoscopia 
em abdômen agudo; tumor de cólon obstrutivo e lapa-
roscopia no trauma. Para cada um deles foram elucidadas 
as principais causas, características do quadro clínico, si-
nais de alarme, propedêutica indicada e opções de trata-
mento, com relatos de casos atendidos no pronto-socorro 
do HOB.

Novidades para as                     
equipes cirúrgicas

Os participantes do evento receberam ótimas notícias do 
diretor do HOB, Cleinis Mafra Júnior, que anunciou aos 
profissionais da clínica cirúrgica a chegada de novos equi-
pamentos que vão contribuir para uma assistência mais 
segura e qualificada na clínica. 

Já chegou ao hospital um duodenoscópio, que permitirá 
a realização da Colangiografia Endoscópica Retrógrada 
(CPRE) e um melhor manejo do paciente com icterícia 
obstrutiva, com o diagnóstico e tratamento da litíase da 
via biliar principal. Outra aquisição é um colonoscópio 
para facilitar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes 
com obstrução intestinal baixa e com hemorragia digesti-
va baixa neoplásica e não neoplásica.

Seis novos equipamentos para ultrassonografia point of 
care serão entregues brevemente. Esses equipamentos 
serão destinados à assistência e vão permitir a realização 
do exame pela equipe cirúrgica no leito do paciente, con-
ferindo maior agilidade nas decisões sobre a melhor abor-
dagem terapêutica a ser adotada em cada caso.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 30/9 Referência Técnica – Assistente Social, na DIAS

Até 1/10 Referência Técnica – Farmacêutico, na DIAS

Até 5/10 Referência Técnica – Enfermeiro, na GERAM

Até 6/10 Gerente Adjunto da UPA Pampulha

 
Os interessados devem enviar a documentação necessária 
por e-mail  para: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis AQUI.

As candidatas Amanda Arantes Perez, BM 97232-4, e 
Dayse Martin Rodrigues, BM 83068-6, foram aprova-
das para ocupar as duas vagas de Referência Técnica Mé-
dico Ginecologista GEICS/ DIAS - Edital 157/2021.

A servidora Edna de Deus Oliveira Maia, BM 073959-X, 
foi selecionada para ocupar a gerência do Centro de Saú-
de Alto Vera Cruz.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br
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