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 Convocadas todas as crianças 
de 4 anos para a vacinação 
contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 segue em Belo Horizonte. To-
das as crianças com 4 anos completos até a data do chama-
mento, começaram a receber a primeira dose da vacina con-
tra o Coronavírus, na segunda, 1º/8. A estimativa é que este 
grupo seja formado por aproximadamente 13 mil crianças. A 
imunização tem sido realizada exclusivamente em Centros 
de Saúde. Os endereços e horários de funcionamento de-
vem ser conferidos no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Estão sendo aplicadas as doses de CoronaVac recebidas na 
última semana e com as vacinas remanescentes em estoque 
que o município possui. A imunização das crianças de 4 e 
3 anos com imunossupressão, já convocadas, segue em 
andamento, assim como o primeiro grupo de crianças de 4 
anos, nascidas entre agosto e dezembro de 2017, também já 
convocadas. À medida que o município receber mais doses, 
as demais crianças elegíveis serão chamadas.

As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação 
acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, 
preferencialmente, o documento de identificação com foto 
ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço 
e cartão de vacina.

Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário 
apresentar o termo de autorização para vacinação devi-
damente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis 
legais. Para acessá-lo,  CLIQUE AQUI

 GEAPS realiza Oficina 3 Previne 
Brasil com as Diretorias 
Regionais de Saúde

A Gerência de Atenção Primária à Saúde (GEAPS), em parceria 
com a Gerência de Integração do Cuidados à Saúde (GEICS), 
Assessoria de Tecnologia de Informação em Saúde (ASTIS) e 
Gerência de Imunização, promoveu três oficinas presenciais 
com as Diretorias Regionais de Saúde. Os encontros foram 
realizados entre os dias 14 e 19 de julho e contaram com 
49 participantes. O foco dessas oficinas foi a qualificação do 
acompanhamento de crianças e usuários com hipertensão 
e/ou diabetes, público-alvo dos indicadores 5 a 7 do Progra-
ma Previne Brasil.

Durante os encontros foi demonstrado o uso das planilhas 
de menores de um ano, hipertensão e diabetes disponíveis 
no “PBH - Repositórios” (http://manuaisdasaude.pbh/distri-
tais/distritais.html) e do painel Power BI de monitoramento 
assistencial - Previne Brasil. Foi um momento de troca de ex-
periências, discussão e esclarecimento de dúvidas, com pro-
posição de estratégias para a qualificação contínua da assis-
tência, com consequente melhoria dos indicadores.

Estão previstas outras oficinas para os gerentes e profissio-
nais dos Centros de Saúde, por Regional sob demanda, para 
o mês de agosto, com ênfase nas ferramentas voltadas para 
o cuidado de crianças menores de um ano e em doenças 
crônicas.

 Ações de combate ao Aedes 
aegypti são mantidas durante 
todo o ano

Seja no inverno ou no verão, a SMSA promove ações perma-
nentes de vigilância e combate às doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti. Durante todo o ano os ACEs percorrem os 
imóveis reforçando as orientações sobre os riscos do acúmu-
lo de água e que podem se tornar potenciais criadouros do 
mosquito, além de orientar sobre como eliminar estes cria-
douros e, se necessário, fazer a aplicação de biolarvicidas. Em 
2022, até o momento, cerca de 2,3 milhões de imóveis foram 
visitados.

Além das ações de rotina, os ACEs fazem monitoramento 
quinzenal de pontos estratégicos, com identificação de fo-
cos e aplicação de produtos químicos. São locais que pela 
natureza do empreendimento, podem ter objetos ou estru-
turas que acumulem água, como floriculturas, ferros-velhos 
e cemitérios.  

Todos os casos suspeitos das doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti são monitorados e acompanhados. Também 
é realizada uma avaliação ambiental focalizada, pelas equipes 
de controle de Zoonoses e, se houver indicação técnica, 
ocorre a aplicação do produto químico “ultra baixo volume” 
por intermédio de equipamentos costais motorizados, além 
da aplicação de larvicidas e adulticidas de poder residual. O 
produto tem o objetivo de eliminar o mosquito em sua fase 
adulta. Em 2022, de janeiro a 19 de julho, foram realizadas 
23 ações, com total de mais de mais de 14 mil imóveis 
trabalhados.

Outra ação da SMSA é o monitoramento do Aedes aegypti 
por meio de armadilhas para colocação de ovos (ovitram-
pas) que são instaladas quinzenalmente e recolhidas após 
sete dias.

Desde 2020 o uso de drones tem facilitado a identificação 
de possíveis focos em locais de difícil acesso para as equipes 
de ACEs. Os drones também são utilizados para a aplicação 
de larvicida diretamente nos locais de risco, quando estes 
são de difícil acesso para a equipe de Zoonoses. Em 2022, de 
janeiro a 19 de julho, já foram realizados 61 sobrevoos com 
total de mais de 72 mil imóveis trabalhados.

Há também a continuidade das liberações progressivas dos 
mosquitos com Wolbachia em todas as regiões do municí-
pio. O método é complementar às demais ações de controle 
e prevenção das arbovirosos executadas durante todo o ano 
pelo município.

O combate ao mosquito, para ser mais efetivo, precisa da 
união do poder público com a sociedade. É importante que 
cada um contribua, fazendo uma vistoria semanal em casa 
e nos locais de trabalho, eliminando qualquer situação que 
possa propiciar o acúmulo de água. Mais de 80% dos focos 
do Aedes aegypti são encontrados no ambiente domiciliar. 
Com essas medidas, é possível evitar a infestação do mos-
quito e o aumento no número de casos das doenças trans-
mitidas pelo mosquito.

 Centro de Saúde Santos Anjos 
cria grupo Mulheres em Ação

Criado com o objetivo de construir um espaço de conversa 
e convivência para mulheres, o grupo Mulheres em Ação do 
Centro de Saúde Santos Anjos realizou o primeiro encontro 
no dia 13 de julho, com a participação de 12 mulheres para 
um bate-papo sobre autoestima e sexualidade. 

A ideia de criar um grupo terapêutico voltado exclusivamen-
te para mulheres surgiu a partir da necessidade de proporcio-
nar a este público um espaço para compartilhar sentimentos 
e aflições. “Quando voltamos a circular pela cidade, deixando 
o isolamento social causado pela Covid-19, deparamo-nos 
com um aumento considerável de adoecimentos emocio-
nais e psicossomáticos que fizeram crescer em grande escala 
a busca por atendimentos no Centro de Saúde. Percebemos 
que essa demanda vinha principalmente de mulheres, o que 
impulsionou a criação do grupo”, explicou a psicóloga do 
NASF, Daniela Silva de Oliveira.  

O grupo é coordenado pela psicóloga do NASF, Daniela 
Oliveira e pela médica Suzane Rodrigues, e terá encontros 
mensais, às quartas-feiras, com a proposta de discutir temas 
variados ligados à auto estima, autoconfiança, amor próprio, 
empoderamento feminino, sexualidade, envelhecimento, 
dentre outros temas sugeridos pelas próprias participantes. 

Para participar dos encontros não é necessário se inscrever. 
As mulheres interessadas podem se informar sobre o próxi-
mo encontro diretamente na recepção da unidade do Cen-
tro de Saúde Santos Anjos, à Rua Miosótis, 15-B, Caiçara.

 Centro de Saúde Santa Maria 
leva cor e mais vida à área 
abandonada

Trabalhadores do Centro de Saúde Santa Maria, na Regional 
Centro-Sul, transformaram, com a ajuda de crianças e mora-
dores do território, um bota-fora nas imediações da unidade. 

Apesar da comunidade possuir coleta regular de lixo pela 
SLU, ainda assim o descarte de resíduos no local era comum 
e causava desconforto, não só pela poluição visual, mas por 
atrair insetos e roedores ao local em busca de alimento.

Diante disso, a gerência da unidade de Saúde, juntamente 
com o apoio das Obras Assistenciais do Mosteiro Nossa Se-
nhora das Graças, construiu com a participação da coorde-
nadora da Oficina Arte na Saúde, Izabel Cristina, e a artista 
plástica e oficineira, Maria Flor, uma proposta de intervenção 
no espaço intitulada “Sementes do Amanhã”. A ideia era tra-
zer o cuidado e a beleza para aquele ponto abandonado. 
“Pensamos nas crianças, as nossas sementes, serem prota-
gonistas dessa ação. Foi um dia muito especial com cerca de 
40 participantes, crianças do Arte na Saúde e moradoras da 
região, além de trabalhadores e usuários do Centro de Saú-
de Santa Maria que deixaram as cores e suas marcas nesse 
espaço”, destacou o gerente da unidade, Giovani Vieira.

Todo o lixo foi recolhido, o muro ganhou novas cores, o pas-
seio foi refeito e o local capinado. A próxima etapa é plantar 
um jardim para levar mais vida e beleza ao ponto.

 Equipes de Saúde promovem 
comemorações juninas nas 
unidades

As tradicionais festas juninas se estenderam também pelo 
mês de julho e levaram alegria a muitas unidades de saúde. 
As comemorações envolveram usuários e trabalhadores, 
quebrando a rotina com muita animação.

 A equipe do NASF-AB, que atende ao Centro de Saúde Santos 
Anjos, na Regional Noroeste, realizou atividades lúdicas com 
o tema em três Unidades de Acolhimento Institucional no 
território. As UAIs foram decoradas e as festas contaram com 
lanches e brincadeiras características deste período festivo, 
como pescaria e boca do palhaço, e outras atrações, como 
jogo da memória e bingo, com direito a prendas.

No dia 21 de julho foi a vez do HMDCC promover sua primeira 
festa junina. A celebração contou com a participação dos 
familiares dos profissionais do hospital e foi realizada em 
ambiente externo, em um dos estacionamentos, que foi 
transformado em uma pequena cidade do interior. Os 
detalhes foram todos pensados: bandeirinhas, barraquinhas 
com comidas e bebidas típicas, quadrilha e até casamento 
dos Jecas.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 4/8
TSS – Psicólogo, na Gestão do Trabalho 
Barreiro

Até 5/8

Gerente adjunto do Centro Municipal de 
Oftalmologia

TSS - Psicólogo / Assistente Social / Terapeuta 
Ocupacional, na GEICS

Gerente da URS Campos Sales, DRES Oeste

Até 8/8
Referência Técnica – Cirurgião Dentista, na 
GEAPS

De 4/8      
a 10/8

Médico da Comissão Municipal de Nefrologia, 
na GECAV 

 
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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