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CERSAM Barreiro comemora 25 anos

O Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) 
Barreiro foi o primeiro a ser inaugurado na capital e, 
desde 1993, traz consigo a marca do pioneirismo no 
tratamento em liberdade. Como forma de celebrar a 
data, nesta terça-feira, dia 12 de junho, 300 pessoas 
participaram do Seminário em comemoração aos 25 
anos do CERSAM Barreiro.
 “Ofertamos atendimento de qualidade, em liberdade, 
promovendo a inclusão social. Os usuários nos ensi-
nam todos os dias sobre solidariedade, afeto, força, 
resistência e superação”, define Solange Abdo, geren-
te do CERSAM Barreiro.

Cerca de 48.500 usuários já passaram pelo CERSAM 
Barreiro. Atualmente cerca de 90 usuários são aten-
didos por dia entre acolhimento, permanência dia e 
hospitalidade noturna. Uma equipe multidisciplinar e 
administrativa composta de 73 profissionais no total, 
trabalham na unidade. 

Plano Municipal de Saúde 2018 a 2021 é 
aprovado pelo CMS- BH

A plenária foi realizada no último dia 06 de junho, sendo 
o Plano Municipal de Saúde um documento, aprovado 
na 14ª Conferência Municipal de Saúde, que contém 
as diretrizes, ações, indicadores e metas para a saúde 
no período de 2018 a 2021. A Programação Anual de 
Saúde operacionaliza as intenções contidas no Plano. 

“A gestão trabalhou de forma intensa no diagnóstico 
do município e prioriza ações para atender as necessi-
dades da população. Todas as iniciativas são executa-
das conforme capacidade de recurso disponível”, ex-
plica a secretaria municipal adjunta Taciana Malheiros. 

Dentre as ações previstas entre 2018 até 2021, desta-
cam-se a conclusão de obras das Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) Norte, Noroeste, Nordeste e 
Pampulha, construção de Centros de Saúde (novos e 
em substituição), implantar 6 novos Consultórios na 
Rua e ampliar o índice de abastecimento de medica-
mentos nas unidades de saúde para 98%. 

MANUAL DE ENFERMAGEM ORIENTA 
SOBRE A ATUAÇÃO DA CATEGORIA

A Rede SUS-BH conta atu-
almente com 5.4604 pro-
fissionais de enfermagem, 
sendo desse total, 2.946 
atuam na Atenção Primária 
à Saúde (APS). Para qualifi-
car e regulamentar as prá-
ticas da categoria profissio-
nal, em dezembro de 2016 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMSA)  publicou o 
“Manual de Enfermagem 
da APS”  elaborado com 
a participação de profissionais que atuam nos Centros de 
Saúde, nas Regionais e no Nível Central.
Esse manual tem o objetivo de convidar o profissional a re-
fletir suas praticas mediante o fortalecimento de seus co-
nhecimentos e habilidades, buscando maior autonomia e 
valorização da profissão.  Acesse o conteúdo aqui! 

Quadro de vagas – Transferência

A Secretaria de Planejamento (SMPOG/SUGESP) di-
vulga quadro de vagas para transferência de  ANALIS-
TA DE POLÍTICAS PÚBLICAS –  EDUCAÇÃO FÍSICA E PSI-
COLOGIA.  Confira o conteúdo que segue em anexo. 

Para visualizar o quadro de vagas é necessário entrar 
pelo e-mail institucional (PBH - @pbh). A vaga ficará 
disponível no site da PBH até o dia  19/06/2018, sen-
do esta data, até às 17 horas, o prazo máximo para 
protocolar as solicitações na GEVIF, tanto para os RH’s 
quantos para os servidores interessados.

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

Novo e-mail da lavanderia 

Interessados em fazer solicitações em relação as ativi-
dades da lavanderia da Secretaria Municipal de Saúde 
devem entrar em contato pelo novo email: lavanderia.
municipal@pbh.gov.br. Esse setor é responsável pela 
higienização de enxovais das unidades de saúde.


