
Acontece
Saúde

 Campanha de Vacinação Contra 
a Poliomielite e Multivacinação 
é prorrogada em BH

Os pais e responsáveis ganharam mais tempo para levar os 
filhos aos centros de saúde e garantir a dose de reforço contra 
a pólio e a atualização do cartão de vacina. Seguindo a orien-
tação do Ministério da Saúde, diante da baixa cobertura, prin-
cipalmente da poliomielite, que está em 38,4%, a campanha 
foi prorrogada até o dia 30 de setembro. 

As vacinas continuam disponíveis nos 152 centros de saúde da 
capital. Além da VIP (vacina inativada poliomielite) para quem 
tem de 1 a 4 anos, 17 imunizantes são ofertados para crianças 
e adolescentes de até 15 anos. “Mesmo a campanha tendo 
sido prorrogada, o quanto antes atingirmos a cobertura esti-
pulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, mais rápido a 
população fica melhor protegida. Por isso, é tão importante e 
urgente os pais levarem seus filhos de 1 a 4 anos para garantir 
esse reforço”, ressaltou o subsecretário de Promoção e Vigilân-
cia à Saúde, Fabiano Pimenta.

Ontem,  dia 7 de  setembro, uma ação realizada no Via Shopping 
Barreiro, com a presença da Maria Gotinha (foto), imunizou 118 
crianças contra a Poliomielite. O trabalho de divulgação foi rea-
lizado pelos ACS da regional, que se empenharam em informar 
pais e responsáveis sobre a vacinação durante o feriado. 

No próximo sábado,  dia 10, haverá pontos de vacinação con-
tra Poliomielite nas nove regionais da cidade. É importante le-
var a caderneta de vacinação e um documento de identifica-
ção. Em breve, mais informações.

 SMSA marca presença na 
Virada Cultural 2022

Uma multidão aproveitou a programação diversificada da Vi-
rada Cultural 2022. Foram 24 horas de shows, músicas, mani-
festações e muita animação nos dias 3 e 4 de setembro. E a 
Saúde não ficou de fora das 300 atrações da festa. 

O programa BH de Mãos Dadas contra a Aids e o grupo Mo-
bilizaSUS realizaram uma ação de prevenção e redução de da-
nos em saúde sexual. A ação, nomeada “Labirinto das Sensa-
ções”, foi uma atividade artística que proporcionou reflexões a 
respeito das infecções sexualmente transmissíveis.

Dentro da estrutura, os participantes puderam interagir, esti-
mular os vários sentidos e refletir sobre a sexualidade. Quem 
passou por lá também recebeu preservativos, gel lubrifican-
te, autoteste de HIV e informações sobre as formas de pre-
venção e tratamento às IST. Durante a Virada, vários redutores 
de danos da equipe também circularam entre o público, nos 
diferentes palcos espalhados pelo centro da cidade, levando 
orientação e insumos de prevenção.

As  equipes do Consultório na Rua também estiveram presen-
tes na Virada. A Tenda de Redução de Danos proporcionou 
aos visitantes um momento de diálogo e retirada de insumos 
para curtir a festa de forma segura, saudável e prazerosa. 

Foi ofertado soro para lavagem das vias aéreas, água mineral, 
informativos com conteúdo temático sobre a redução de da-
nos, uso prejudicial de álcool e outras drogas e prevenção e 
testagem de IST.

 Prefeitura nomeia mais 
114 médicos aprovados em 
concurso público 

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou no sábado, dia 3, 
a nomeação de mais 114 médicos aprovados em concurso 
público. O número já considera as vagas de candidatos com 
deficiência e negros, dentro do quantitativo previsto no Edi-
tal 01/2020. A lista completa dos nomeados poderá ser con-
ferida no Diário Oficial do Município.
 
Os recém-nomeados, de 23 especialidades, atuarão em di-
versas unidades de saúde do Município. São profissionais das 
áreas de Anatomopatologia/Citopatologia; Angiologia/Cirur-
gia vascular; Cardiologia; Cirurgia Pediátrica; Coloproctologista; 
Dermatologia; Ecocardiografia; Endocrinologia e Metabologia; 
Gastroenterologia; Gastroenterologia Pediátrica; Infectologia; 
Infectologia Infantil; Mastologia; Nefrologia; Neurologia; Neu-
rologia Pediátrica; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; 
Otorrinolaringologia; Pneumologia; Pneumologia Pediátrica; 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Reumatologia.
 
Posse
 
Os candidatos deverão apresentar a documentação exigida 
em tempo hábil para viabilizar a posse no prazo de até 20 
dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao 
da publicação da nomeação. 

 Cigarro eletrônico: um alerta 
sobre o perigo 

O uso dos cigarros eletrônicos vem crescendo, especialmente 
entre adolescentes e adultos jovens. O cigarro eletrônico expõe 
o organismo a uma variedade de produtos químicos, como 
nano partículas de metal, propilenoglicol, tetrahidrocanabidiol, 
nicotina, além dos produtos gerados durante o processo de 
aquecimento e vaporização, que podem ser carcinógenos. 

A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, 2019, mostrou que 
cerca de 17% dos adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos 
já experimentou cigarro eletrônico pelo menos uma vez na 
vida. O Instituto Nacional do Câncer tem empreendido esfor-
ços para conscientizar a população, sobretudo os jovens, so-
bre os malefícios do cigarro eletrônico.

Nesse contexto, a SMSA, por meio da Gerência de Promoção 
da Saúde, em parceria com o SENAI e com 80 acadêmicos de 
medicina das faculdades FASEH, Ciências Médicas, UNI-BH, PUC, 
UFMG, integrantes do Projeto “Te Vejo na Rua”, realizou uma 
ação de prevenção à iniciação ao uso do tabaco e seus deriva-
dos entre os jovens, com ênfase nos dispositivos eletrônicos.

A iniciativa foi direcionada para alunos do SENAI, na faixa etá-
ria de 16 a 23 anos, das Unidades do Centro e Lagoinha com 
a participação de cerca de 2.000 jovens. Foi utilizado como 
metodologia o Kahoot, que é um aplicativo interativo, de per-
guntas e respostas, que possibilita a premiação dos vencedo-
res. Após essa atividade lúdica, os jovens participaram de uma 
roda de conversa com os acadêmicos da medicina e com as 
referências técnicas do Programa de Controle do Tabagismo.

Os coordenadores da ação no SENAI ficaram surpresos com 
o impacto da atividade, sobretudo no que se refere ao inte-
resse dos jovens sobre a temática. De 729 jovens que respon-
deram ao questionário pelo Google Forms, 95,6% avaliaram 
a ação como ótima, ou boa.

 Destaque nacional: pesquisa 
realizada no HMDCC mostra 
eficácia da vitamina B12 para 
atenuar Covid-19

Um estudo da Fiocruz Minas, em parceria com o Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC), constatou que a 
vitamina B12 atenua a infecção causada pela Covid-19. 

A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes 
hospitalizados no HMDCC com as formas grave e moderada 
da doença com amostras de sangue de pessoas saudáveis 
(voluntários sem Covid-19), analisando a expressão de todos 
os genes pelas células de defesa, os leucócitos, em cada um 
dos grupos. 

As análises mostraram que os pacientes com Covid-19 tinham 
expressão alterada de muitos genes, embora estivessem em 
tratamento com corticoides há cerca de 11 dias. Com a intro-
dução da vitamina B12, a expressão dos genes inflamatórios 
e de resposta antiviral dos pacientes se aproximou à dos in-
divíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o 
controle da inflamação.

Coordenador do estudo, o biólogo Roney Coimbra destaca 
o papel fundamental do HMDCC para viabilização do estudo 
que repercutiu na imprensa nacional. “O rigor e a qualidade 
do trabalho da equipe do hospital que fez o recrutamento 
de pacientes são de uma significância estatística incontestá-
vel”, diz. Os resultados já foram divulgados em mais de 115 
veículos de imprensa, dentro e fora do Brasil. 

Roney conta que já recebeu o convite para replicar o estudo 
em animais que deve ser iniciado no segundo semestre de 
2022. “Já temos a comprovação laboratorial e o conhecimen-
to do mecanismo da ação da vitamina B12”, explica. No en-
tanto, antes que a B12 possa ser usada com segurança para o 
tratamento dos pacientes com Covid-19, ainda é necessária 
a realização de um estudo clínico, ou seja, diretamente no 
organismo humano.

Responsável técnica do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do HMDCC, Saionara Francisco afirma que projeto de 
pesquisa casou com os objetivos da instituição: “ser excelên-
cia como campo de pesquisa em saúde e contribuir para re-
solução de um problema relevante para a sociedade, neste 
caso a Covid-19”. 

CLIQUE AQUI  e saiba mais sobre o estudo.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 13/9 Gerente do Centro de Saúde São Paulo

 
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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