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 Vacinação de crianças de 3 e 4 
anos contra a Covid-19 ocorrerá 
em 27 Centros de Saúde de BH

A partir desta quarta-feira, 17 de agosto, a Prefeitura de Belo 
Horizonte realizará a vacinação infantil contra a Covid-19 de 
crianças imunossuprimidas de 3 anos e todas com 4 anos 
completos, em 27 Centros de Saúde, localizados nas nove 
regionais da capital. A imunização deste público é feita ex-
clusivamente com a vacina Coronavac. Confira os endere-
ços e horários de funcionamento dos Centros de Saúde, 
no Portal da Prefeitura.

A estratégia será adotada pela PBH para melhorar o apro-
veitamento de todas as doses da vacina Coronavac ainda 
existentes no estoque da Secretaria Municipal de Saúde. O 
imunizante será usado para a aplicação de primeira e segun-
da doses para o público de 3 e 4 anos já convocados, consi-
derando a falta de envio de novas remessas pelo Ministério 
da Saúde. O último lote enviado para a capital foi de 8,5 mil 
doses em 20 de julho.

Para as crianças imunossuprimidas, no momento da vacina-
ção é necessário apresentar comprovante da condição de 
saúde, tais como laudos, declarações, prescrições médicas 
ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença (emi-
tidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado 
e carimbado, em versão original.

Todas as crianças devem comparecer aos pontos de vacina-
ção acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apre-
sentar, 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. 

 Sábado de imunização leva 
dezenas de crianças aos 
shoppings da capital

A SMSA promoveu no sábado, 13 de agosto, vacinação in-
fantil em nove shoppings da capital. Puderam se vacinar 
contra a Covid-19 os pequenos de 3 anos imunossuprimidos 
e o público de 4 anos em geral. Contra a poliomielite foram 
convocadas as crianças de 1 a 4 anos. Também receberam a 
vacina contra a influenza o público de 6 meses a 5 anos. O 
imunizante contra a gripe é trivalente e atua contra três vírus 
(H1N1, H3N2 e vírus influenza B). Ao todo foram aplicadas 
1.640 doses.
 
Os postos de vacinação foram instalados no Via Shopping 
Barreiro, Anchieta Garden Shopping, Shopping Cidade, 
Boulevard Shopping, Power Shopping Centerminas, Minas 
Shopping, Shopping Del Rey, Ponteio Lar Shopping e 
Shopping Estação BH.
 
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e 
Multivacinação segue em andamento até o dia 9 de setem-
bro. O objetivo é atualizar a caderneta de crianças e adoles-
centes de 0 a 14 anos e imunizar contra a poliomielite todo 
o público de 1 a 4 anos – mesmo aqueles que já estiverem 
com o cartão em dia. 

A vacina contra a influenza continua disponível nos centros 
de saúde para toda a população. Já as vacinas contra a con-
tra a Covid-19 seguem em andamento para os públicos con-
vocados. Os locais e horários de vacinação podem ser con-
feridos no portal da Prefeitura.

A mobilização no sábado foi mais uma estratégia da SMSA 
para aumentar a cobertura vacinal de crianças contra as três 
doenças.

 Em 10 fins de semana SMSA 
realiza mais de 7,5 mil 
atendimentos pediátricos

Desde que a capital definiu a estratégia de centralizar os 
atendimentos da pediatria em determinadas UPAs e Centros 
de Saúde nos fins de semana, 7.507 crianças passaram por 
consultas nas unidades. A estratégia foi adotada para dimi-
nuir o tempo de espera e garantir a assistência aos usuários, 
especialmente com a chegada do inverno, marcada pelo 
aumento na procura por atendimento médico em razão do 
frio e tempo seco.

No último fim de semana, dias 13 e 14 de agosto, foram rea-
lizados 440 atendimentos, sendo 81 nos centros de saúde e 
359 nas UPAs (Oeste e Norte) e Pronto-Atendimento do HOB.

Mesmo com a procura, os números estão bem abaixo dos 
registrados no fim de semana dos dias 25 e 26 de junho, 
quando 1.002 crianças foram atendidas nas unidades pediá-
tricas da cidade.

“A ideia é continuar monitorando nossas unidades e manter 
esse planejamento enquanto os indicadores mostrarem essa 
alta procura. Mesmo contratando profissionais e convocan-
do os médicos aprovados no concurso, a falta de pediatras 
ainda é uma realidade. Mas, a população precisa e deve ser 
atendida”, disse a secretária Cláudia Navarro.

A estratégia para atendimento pediátrico faz parte de uma 
série de ações adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde 
para melhorar a assistência médica em Belo Horizonte.

 Belo Horizonte participa de 
Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal

Os domicílios de Belo Horizonte estão recebendo, desde mar-
ço, profissionais da saúde bucal e ACS dos centros de saúde 
das nove regionais, empenhados na coleta de dados para a 
terceira edição da Pesquisa da SB Brasil, do Ministério da Saú-
de. Para realizar a coleta foram treinadas 26 equipes de cam-
po, composta por um arrolador (ACS ou ACE), um anotador 
(ASB ou TSB) e um examinador (Cirurgião Dentista).

A ação avalia as condições odontológicas da população das 
faixas etárias entre 5 a 74 anos, através de questionários e exa-
mes que servirão para definir as estratégias de atendimen-
to à população. Na pesquisa, os participantes respondem 
também a questões sobre sua condição socioeconômica, 
acesso e utilização de serviços odontológicos, dor dentária 
e orofacial, autopercepção e impacto da saúde bucal. Em 
Belo Horizonte, cerca de 1.700 pessoas, moradores das nove 
regionais, devem fazer parte da pesquisa.

Inicialmente, a pesquisa estava prevista para terminar em ju-
nho, mas foi prorrogada e segue em andamento até o dia 30 
de agosto. Até o momento, no Brasil, a adesão foi de 10% do 
público estimado.

 Projeto Arboalvo dá mais um 
importante passo no combate 
às arboviroses

Entre os dias 3 e 5 de agosto, a SMSA recebeu a equipe téc-
nica do Projeto Arboalvo para implementação dos relatórios 
entomológicos automatizados. Esses relatórios são produtos 
gerados no âmbito do projeto e serão utilizados para o di-
recionamento de ações estratégicas de vigilância, controle e 
prevenção em áreas prioritárias e receptivas para a dengue, 
zika e chikungunya.

“Com a automatização, haverá uma celeridade no processo 
de análise e consequente otimização do tempo técnico de 
resposta”, explicou a referência técnica da Diretoria de Zoo-
noses, Karla Teixeira.

Participaram desta reunião os técnicos superiores de saúde 
–TSS que atuam como referências das arboviroses nas nove 
regionais do município, as referências técnicas da Diretoria de 
Zoonoses, Karla Teixeira, e da Diretoria de Promoção à Saúde e 
Vigilância Epidemiológica, Vanessa Ferreira, além dos pesqui-
sadores e professores vinculados ao projeto Arboalvo.

O Projeto ArboAlvo desenvolve e aplica metodologias para 
auxiliar gestores e equipes locais na otimização das ações 
de vigilância e do direcionamento de recursos para o en-
frentamento das arboviroses, na medida em que identifica 
potenciais áreas de risco por meio da integração de indica-
dores epidemiológicos, entomológicos, socioeconômicos e 
ambientais.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ/RJ e 
o Ministério da Saúde. O Arboalvo é coordenado pela Drª 
Nildimar Honório, pesquisadora titular em Saúde Pública do 
Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários 
do Instituto Oswaldo Cruz.

 Dia dos Pais na SMSA
No mês de agosto, os servidores da SMSA foram convidados 
a demonstrar o orgulho e amor aos papais. Os colaborado-
res encaminharam fotos com seus pais ou filhos como forma 
de declarar todo o carinho.

O resultado foi um álbum repleto de sorrisos e muita grati-
dão. Veja no anexo.

 Campanha homenageia 
profissionais do HMDCC no Dia 
dos Pais 

Pais que cuidam. Pais que sentem. Pais que escutam.

A instalação interativa ‘Ser presença’ homenageia os profis-
sionais do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HM-
DCC) pelo Dia dos Pais. Frases foram adesivadas em um pai-
nel de espelhos que criam uma narrativa refletida na imagem 
do pai que está presente para “ver crescer”.

Não só no segundo domingo de agosto, mas em todos os 
dias, estar ali, para ser porto seguro. Nos dias difíceis, estender 
a mão. Na correria do dia a dia, fazer o café, levar na escola, 
ajudar com a lição. Ser gentil e poder enxergar um mundo ex-
traordinário que pode ser tocado, sentido, abraçado e beijado. 
Ensinar o que se sabe, mas aprender todo dia...

O painel foi instalado em um andar de grande circulação de 
funcionários, acompanhantes e fornecedores e tem emocio-
nado pais, mães, filhos e filhas.

“A campanha que fizemos para o Dia dos Pais no HMDCC diz 
muito sobre como a presença é fundamental na relação de 
paternidade: é a mão que será procurada quando se está no 
escuro. Vejo a paternidade como uma missão e uma respon-
sabilidade, assim como o cuidar em saúde”, declara o diretor 
executivo do HMDCC, Danilo Borges Matias.

A instalação visual pode ser visitada até 22 de agosto, segun-
da-feira, e pode ser vista também neste vídeo:
(https://youtu.be/nxqLAKYytdE). 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 18/8
Referência técnica – médico, na GERAE 

Referência técnica – médico, na GERAE

Até 22/8

Gerente CREAB Leste,

Referência técnica – enfermeiro, na GAERE 
Pampulha,

Até 24/8 Referência técnica – farmacêutico, na GEICS

De 19/8
a 25/8

Referência técnica – TSS ou enfermeiro, na 
DRES Barreiro 

De 22/8
a 26/8

Gerente do Centro de Saúde Pilar

 
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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