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As máscaras de tecido se tornaram acessório obrigatório para a 
população de Belo Horizonte hoje, 22/4. A proteção deve cobrir 
o nariz e boca em todos os espaços públicos, equipamentos de 
transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e de serviços da capital. É o que diz o Decreto 17.322, 
publicado na edição de sexta. 17/4, do DOM. A medida, por 
tempo indeterminado, é mais uma das adotadas pela PBH para 
conter a proliferação do Coronavírus na capital. 

De acordo com o decreto, todos os estabelecimentos comer-
ciais, industriais e de serviços deverão impedir a entrada e a 
permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou 
cobertura no rosto. Caberá a eles afixar cartazes informativos 
sobre a forma de uso de máscaras e o número máximo de pes-
soas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, 
conforme os modelos de referência disponíveis no portal PBH.

Em estabelecimentos autorizados a funcionar pelo Decreto 
17.328 – tais como padarias, supermercados, açougues e far-
mácias – será permitida a permanência de no máximo uma 
pessoa a cada 13 metros quadrados de área de venda. E só será 
admitido um adulto por carrinho ou cesto de compras.

No caso dos serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais, 
deverá ser assegurado um raio mínimo de dois metros de dis-
tância entre as pessoas, além de atender às normais da Vigilân-
cia Sanitária. As demais medidas já adotadas para prevenção ao 
contágio e propagação da Covid-19 deverão ser mantidas em 
quaisquer tipos de estabelecimentos autorizados a funcionar 
em Belo Horizonte.

Uso de máscaras passa a ser 
obrigatório a partir de hoje

SMSA promove webconferência 
sobre o manejo dos pacientes durante 
a pandemia da Covid-19

Com o objetivo de tranquilizar e preparar os profissionais de saúde 
da Atenção Primária para acolher os usuários com sintomas respi-
ratórios graves, foi realizada uma reunião on-line na sexta, 17/4. A 
subsecretária de Atenção à Saúde, Taciana Malheiros, e a diretora de 
Assistência à Saúde, Renata Mascarenhas, abriram o encontro virtual 
apresentando o cenário da pandemia em Belo Horizonte e agrade-
cendo o apoio dos milhares de profissionais no enfrentamento da 
doença. Os gerentes da Urgência, Alex Sander Sena, do Samu, Roger 
Lage, e da Atenção Primária, Fabiano Gonçalves, fizeram a explana-
ção técnica do assunto levando segurança aos profissionais. Os ges-
tores apresentaram os primeiros passos para o manejo do usuário 
com suspeita da Covid-19, como acolhimento, identificação e a para-
mentação do profissional para prestar assistência sem correr riscos. 
Também foram reapresentados os fluxogramas da Atenção Primária 
e da Urgência, e apontado onde as duas áreas se convergem. “Foi um 
momento para reforçarmos para a ponta a aproximação que existe 
entre as gerências do Nível Central. Foi importante para mostrarmos 
que o paciente é um só, que o cuidado é dividido em etapas e essas 
etapas precisam ser bem-feitas dentro da rede, tanto para garantir 
a segurança do profissional quanto uma assistência de qualidade ao 
usuário”, destacou o gerente da Urgência, Alex Sander Sena.

A webconferência foi dividia em duas turmas. Na sexta, 17/4, parti-
ciparam os centros de saúde das Regionais Centro-Sul, Barreiro, Les-
te, Noroeste e Oeste. Na próxima sexta, 24/4, a reunião on-line será 
com as unidades das Regionais Norte, Nordeste, Pampulha e Venda 
Nova. A web será às 14h.

Vacinação contra a gripe no Nível Central

Para proteger os colaboradores do Nível Central, a SMSA pro-
moveu a vacinação contra a gripe dos servidores do prédio. A 
ação foi realizada na quinta, 16/4, e na sexta, 17/4, no auditório 
da secretaria. Nos dois dias foram vacinados aproximadamen-
te 300 funcionários. Composta por vírus inativado, a vacina 
contra gripe deste ano protege contra os três vírus mais rela-
cionados às infecções gripais e que tiveram maior circulação 
no ano passado: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A 
(H3N2). A atendente da Central de Internação, Fabiana Maia 
(foto), aprovou a iniciativa. “Neste momento de pandemia, a 
gente tem feito a nossa parte usando máscara e lavando as 
mãos com maior frequência. A vacina contra a gripe é uma 
proteção a mais. Achei muito válido”, afirmou Fabiana.

Ação promove valorização e 
encorajamento dos profissionais 
do Centro de Saúde Dom Bosco

Uma boa dose de ânimo durante esse difícil período. Essa tem 
sido a intenção das equipes do Centro de Saúde Dom Bos-
co, na Regional Noroeste, em meio ao enfrentamento do CO-
VID-19 para incentivar e valorizar os profissionais de saúde. 
Uma ação em especial, promoveu a interação entres os fami-
liares e os trabalhadores da unidade de saúde.

A atividade consistiu em entrar em contato com um familiar 
de cada profissional e solicitar para que escrevessem uma 
mensagem, por meio de uma pequena carta, com frases de 
estímulo e bons sentimentos.

As cartinhas foram colocadas em tubos que simulam exames 
de sangue, devidamente etiquetados e nominais. Um momen-
to do dia foi separado para realizar a atividade, e, após lerem 
em voz alta o texto escrito em um mural, os trabalhadores 
retiravam o seu “resultado de exame”, que seria a mensagem 
deixada pelo familiar. Foram minutos de muita emoção em 
que cada um manifestou sua gratidão de uma forma única.

“A ação realizada no CS Dom Bosco foi surpreendente! Re-
ceber uma mensagem de apoio daqueles que amamos, da 
nossa família, foi incrível e emocionante! Saí revigorada após 
ler essa cartinha e muito agradecida às pessoas que estavam 
envolvidas na realização dessa abordagem, acredito que deu 
trabalho, mas que com certeza valeu muito a pena”, relatou 
Natasha Gonçalves, fisioterapeuta do NASF-AB na unidade.

“Percebemos que o clima na unidade ficou mais leve depois 
dessa atividade e que os profissionais perceberam que tam-
bém existe esse cuidado para com eles. Todos agradeceram e 
ficaram visivelmente emocionados durante todo o dia. A ação 
recarregou o ânimo de todos”, completou Mariana Garboci, 
gerente do Centro de Saúde Dom Bosco.

Até o 28/4 estão abertas as inscrições para seleção de vaga para 
gerente do Centro de Saúde Paraíso. Os interessados devem se 
inscrever e enviar a documentação necessária por e-mail para: 
selecao.nasf@pbh.gov.br

O edital com todas as informações está disponível em 
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas 

A servidora, Deborah Aguiar Machado Damasceno, BM:104721-1, 
foi selecionada para assumir a gerência do Centro de Saúde Tirol.

Acolhimento noturno no Cersam AD 
Pampulha / Noroeste

Uma nova modalidade de atendimento foi aberta no Cersam AD 
Pampulha/Noroeste. Desde o dia 5/4 o acolhimento noturno foi 
iniciado na unidade. Dessa forma, a cidade de Belo Horizonte con-
ta agora com dois locais para atendimento de todas as urgências e 
emergências psiquiátricas do município encaminhadas via SAMU, 
PM, Corpo de Bombeiros, Hospitais, Cersams, Consultório de Rua e 
Unidades de Acolhimento no período da noite: o SUP - Serviço de 
Urgência Psiquiátrica, e o Cersam AD Pampulha/ Noroeste. Este ser-
viço funciona de 19h às 7h diariamente, inclusive, finais de semana 
e feriados. A equipe do Cersam AD Pampulha/Noroeste é composta 
por três auxiliares de enfermagem, 2 psiquiatras e 2 enfermeiros.
 
O novo serviço agiliza o atendimento, melhorando o acesso, 
além de evitar as internações psiquiátricas nos hospitais. Até o 
dia 19/4, foram atendidas 33 pessoas. “O atendimento vai desde 
um acolhimento de crises de ansiedade e angústia, até a conten-
ção química e/ou mecânica para os casos de agitação psicomo-
tora severa. As urgências psiquiátricas decorrentes de um uso 
abusivo de álcool e outras drogas também são atendidas nesses 
serviços noturnos.  Em alguns casos o paciente fica à noite conos-
co e no dia seguinte ele é levado ao seu Cersam de referência”, 
explicou a gerente do Cersam AD Pampulha/Noroeste, Kelly Nilo.

Agendamento de exame para 
retorno ao trabalho

Os exames para retorno ao trabalho dos celetistas (ACE e 
ACS) e dos contratados administrativamente estão sendo 
realizados por meio de videoconferência pela TEG saúde. 
Portanto, o empregado ou contratado afastado há mais 
de 30 dias só deve retornar mediante ASO (Atestado de 
Saúde Ocupacional), que o colaborador recebe por e-mail 
após seu atendimento. Se esse é o seu caso, acesse: 
calendly.com/examesocupacionais e faça o agendamento.

Para as situações de afastamentos superiores a 15 dias, mas 
inferiores a 30, o celetista  ou contratado retornará ao traba-
lho sem passar pela perícia e o gestor imediato deverá enviar 
um e-mail para gevif.resgistrofuncional@pbh.gov.br (no 
caso de celetistas) e para gespe-sa@pbh.gov.br (no caso de 
contratados) comunicando o retorno dos profissionais para 
fins de atualização da situação funcional no sistema.

As regras acima não são aplicáveis aos servidores estatutá-
rios e recrutamento amplo.

Os exames admissionais, demissionais e periódicos estão 
suspensos por tempo indeterminado, conforme Portaria 
SMPOG no 014/20, publicada em 9/04.

SMSA desenvolve manual para garantir a 
segurança dos motoristas da Saúde de BH

Dicas importantes para se evitar o contágio da Covid-19 em conduto-
res e passageiros durante o trabalho estão presentes no documento 
criado pela SMSA. O objetivo é orientar  sobre os cuidados a serem 
tomados e as responsabilidades dos motoristas e da equipe de saúde 
que estiver no veículo. CLIQUE AQUI e conheça o manual.

Ações da Vigilância Sanitária no 
combate à COVID-19

Os fiscais da Vigilância Sanitária têm realizado visitas para 
orientar e conscientizar os proprietários de estabelecimentos 
sobre a melhor conduta a ser adotada durante o enfrentamen-
to da pandemia do novo Coronavírus. Entre os dias 24/3 e 15/4 
foram realizadas 800 vistorias, sendo 628 em supermercados 
e padarias, 69 em ILPIs, condomínios para idosos e clínicas 
geriátricas, 25 em farmácias de manipulação que estão pro-
duzindo álcool em gel e 78 em drogarias. Além disso, foram 
feitas 43 visitas à laboratórios e postos de coletas para falar 
sobre as normas técnicas para prevenção da Covid-19, o uso e 
o credenciamento para realizar os testes rápidos. A equipe da 
VISA participa ativamente do grupo de discussão temática da 
SMSA sobre o uso dos EPIs, e também responde às dúvidas dos 
serviços de saúde quanto às normas técnicas relacionadas ao 
combate à Covid-19, como hemodiálise, hemoterapia, radio-
diagnóstico, saúde mental, entre outros.

Prezados colaboradores,
 
Chegamos hoje à centésima edição do 
nosso Acontece Saúde. Há quase dois 
anos decidimos criar esse importante 
canal de comunicação para estabele-

cer um elo entre a gestão e os trabalhadores. Nosso objetivo 
sempre foi compartilhar as ações, conquistas e também mos-
trar como os desafios vão sendo superados com o empenho 
e a dedicação dos mais de 18 mil profissionais que formam 
essa grande secretaria. Os assuntos foram os mais variados: 
obras e reformas, entregas essenciais, projetos importantes 
sendo tirados do papel, mas o foco sempre foi valorizar o 
trabalho de cada um de vocês. Seja no Nível Central ou em 
cada uma das nove regionais de Saúde, o comprometimento 
desse time é o que impulsiona e garante ao SUS-BH a rede de 
saúde pública com maior qualidade assistencial do país. Nes-
se momento em que, mais uma vez, somos chamados a levar 
saúde e mais tranquilidade à população, minha mensagem é 
de agradecimento e reconhecimento por toda a disposição e 
profissionalismo dessa equipe. Essas páginas marcantes da 
história da Secretaria Municipal de Saúde estão sendo escri-
tas por todos vocês.


