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 Uso de máscaras deixa de 
ser obrigatório em ambientes 
fechados de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte desobrigará a utilização de 
máscaras na maior parte dos espaços fechados na capital, 
incluindo escolas e comércios. Para a segurança da popu-
lação, o uso ainda será obrigatório em todos os equipa-
mentos e serviços de saúde da cidade, municipais ou não, 
além do transporte coletivo, escolar e situações específi-
cas previstas em protocolo, como no caso de self-service 
em restaurantes. O anúncio foi feito durante coletiva de 
imprensa nesta quarta-feira, dia 27.

“O uso da máscara passa a ser facultativo, quem quiser 
usar a máscara, usa, mas acaba a obrigatoriedade. A Dra. 
Cláudia, nossa secretária de Saúde, avaliou junto com os 
técnicos, junto com a ciência, e chegamos à conclusão 
que já podemos tomar essa medida”, afirmou o prefeito 
Fuad Noman. Há hoje uma tendência de queda e estabili-
dade em baixos níveis dos indicadores epidemiológicos e 
o avanço da vacinação para os públicos elegíveis.

Em relação aos índices monitorados para a definição, foi 
observada a redução da incidência da Covid-19 no mu-
nicípio, sendo os dados dos últimos dias inferiores a 10 
casos por 100 mil habitantes. A taxa de positividade de 
testes para a detecção da doença também caiu de 23,17% 
no mês fevereiro para 5,64% em março e, até o momento, 
1,39% em abril. Além disso, houve a diminuição da taxa de 
letalidade – percentual de pessoas diagnosticadas com 
Coronavírus e evolução para óbito – passando de 2,28% 
em 2020 para 0,69% neste ano.

“Isto não quer dizer que é o término da pandemia, mas 
todos os nossos protocolos, que foram muito bem segui-
dos pela população, permitiram que nós tivéssemos esta-
bilidade no nível baixo com relação às notificações, confir-
mações e óbitos”, explica a secretária municipal de Saúde, 
Cláudia Navarro.

A secretária também abordou a atual cobertura vacinal da 
segunda dose entre as crianças. Nos últimos 40 dias hou-
ve um crescimento muito rápido no índice de vacinação. 
No dia 17 de março, 13,3% das crianças haviam tomado a 
segunda dose. Atualmente, este índice está em 35,9%. “A 
elevação muito rápida deste índice também foi um dos 
motivos para a liberação das máscaras em locais fecha-
dos”, acrescenta.  

Com a melhora do cenário epidemiológico, a Prefeitura 
publicará uma portaria revogando todas as regras especí-
ficas para as diversas atividades e estabelecimentos, que 
deverão passar a seguir um único protocolo geral, que 
será atualizado e simplificado. Com isso, deixam de ser 
exigidos, por exemplo, a apresentação de testes com re-
sultado negativo para a Covid-19 ou comprovante de va-
cinação para eventos. Haverá ainda regras específicas para 
funcionamento de escolas. Outra mudança é em relação 
aos velórios em cemitérios públicos, que deixarão de ter 
limite de pessoas. As novas definições fazem parte do pro-
cesso gradual e seguro de flexibilização adotado pelo mu-
nicípio desde o início da pandemia.

O decreto com a atualização das regras de uso de más-
cara e o novo protocolo serão publicados no Diário Ofi-
cial desta quinta-feira, dia 28, com vigência imediata. A 
disponibilização será feita também no portal da Prefei-
tura, neste LINK .

A Prefeitura reforça que a pandemia não acabou e é im-
prescindível que a população continue adotando as me-
didas de prevenção para manter a transmissão da doença 
em um nível de controle, sendo necessária a higienização 
frequente das mãos, a etiqueta respiratória e o esquema 
vacinal completo. Também é recomendado o distancia-
mento de um metro em locais com aglomeração. O mu-
nicípio tem reforçado a importância da vacinação, com a 
realização de ações diárias de repescagem.

A Secretaria Municipal de Saúde seguirá com o acompa-
nhamento diário dos números da Covid-19 na cidade e, 
caso necessário e com base em evidências científicas, me-
didas serão prontamente adotadas.

 Secretária Cláudia Navarro 
participa de plenária do 
Conselho Municipal de Saúde

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, partici-
pou ontem, dia 26 de abril, de uma plenária do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS). A reunião teve o objetivo de 
apresentar a nova gestora aos representantes distritais e lo-
cais do colegiado. O encontro, realizado no Pilotis do Nível 
Central, reuniu cerca de 120 pessoas, incluindo os subsecre-
tários Taciana Malheiros, Fabiano Pimenta e Fernanda Girão, 
a presidente do CMS, Carla Anunciatta, e a mesa diretora.

Dra. Cláudia falou sobre sua trajetória de 30 anos de dedi-
cação ao SUS-BH e do desejo de construir uma gestão par-
ticipativa, transparente e com diálogo. “Meu primeiro ato 
como secretária foi me reunir com a mesa diretora do Con-
selho Municipal de Saúde, pois entendi que o nosso papel 
tem que ser com a ponta. De nada adianta estudar leis e 
regulamentos se eu não sei o que está acontecendo com 
os servidores ou com a comunidade”, afirmou a secretária. 

A atuação dos profissionais de saúde, especialmente du-
rante a pandemia, foi elogiada pela secretária. Ela agra-
deceu aos colegas de gabinete e falou da importância da 
continuidade deste trabalho, um dos motivos que a levou 
a prosseguir com a mesma equipe para realizar novas 
conquistas. “O meu objetivo enquanto secretária é garan-
tir uma assistência de qualidade ao SUS. Se não tivermos 
diálogo e o mesmo propósito, não é a Cláudia que perde. 
Não é a Carla ou o Conselho. Perdemos todos nós e a co-
munidade”, ressaltou.  

Os representantes do CMS puderam expor suas ideias, dar 
as boas-vindas e sugestões à Dra. Cláudia.

 Mais 10 Centros de Saúde vão 
ganhar novas sedes na capital

A Prefeitura de Belo Horizonte vai reconstruir outros 10 
centros de saúde no município por meio de Parceria Pú-
blico-Privada (PPP). Com isso, até meados de 2023, terão 
sido entregues as 50 novas sedes de unidades básicas à 
população. O termo aditivo ao contrato de PPP, incluindo 
os novos equipamentos, foi assinado e publicado.

As 10 unidades escolhidas para a intervenção ficam em seis 
das nove regionais de Belo Horizonte. São os centros de 
saúde: São Gabriel e Maria Goretti, na Nordeste; Granja de 
Freitas e Horto, na Leste; Trevo e Santa Amélia, na Pampu-
lha; Campo Alegre e Primeiro de Maio, na Norte; Padre Eus-
táquio, na Noroeste; e Conjunto Santa Maria, na Centro-Sul.

As intervenções priorizaram os equipamentos aptos a am-
pliar o atendimento a cidadãos em situação de vulnera-
bilidade social. Também foi considerada a viabilidade téc-
nica de execução das obras conforme as condições dos 
terrenos disponíveis.

Todas as novas unidades contarão com recepção, áreas 
administrativas, de zoonose, farmácia, salas de coleta, vaci-
na, observação, higienização e curativos, e consultórios de 
equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Saúde Mental. 
Além disso, todas as construções terão áreas 100% acessí-
veis a pessoas com mobilidade reduzida.

Essa iniciativa prevê, ainda, a construção da Central de 
Material Esterilizado e Laboratório, com a prestação de 
serviços não assistenciais por 20 anos.

 Entregue nova sede do Centro 
de Saúde São Bernardo

Construída com tecnologias sustentáveis, a nova sede do 
Centro de Saúde São Bernardo começou a funcionar nes-
ta segunda-feira, dia 25.  Localizada na região Norte da ci-
dade, na rua Armando Ribeiro dos Santos, 265, bairro São 
Bernardo, a unidade possui dois pavimentos, acessos in-
dependentes, integração dos ambientes e revestimentos 
de fácil higienização, o que vai proporcionar mais confor-
to para a população atendida e trabalhadores.

A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas 
com mobilidade reduzida, conta com equipamentos mo-
dernos e ambientes humanizados. São 18 consultórios, 
sendo um odontológico; salas de espera, triagem, proce-
dimentos, curativo, coleta, vacina, higienização e multiuso; 
farmácia; zoonoses; setores administrativos, dentre outros. 
Toda a estrutura foi projetada para garantir atendimento 
integral aos cerca de 14 mil usuários dos bairros São Ber-
nardo, São Tomaz e Heliópolis. 

A unidade possui quatro equipes de saúde da família com 
médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes comu-
nitários de saúde; equipe de apoio composta por gineco-
logista, pediatra, clínico, homeopata e equipe de enfer-
magem. Há ainda duas equipes de saúde bucal, equipe 
multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Famí-
lia e Atenção Básica com psicólogo, fonoaudiólogo, far-
macêutico, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico. 
Oferece também atividades coletivas como Lian Gong 
- prática corporal fundamentada na Medicina Tradicional 
Chinesa, especialmente desenvolvida para prevenir e tra-
tar dores no corpo -, grupos para controle do tabagismo e 
de convivência para idosos.

A nova sede faz parte do pacote de obras da Prefeitura 
por meio de Parceria-Público Privada (PPP). Todos os cen-
tros de saúde contemplados terão espaço físico padro-
nizado e áreas com 100% de acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida. 

Até o momento, 34 centros de saúde já foram reconstruí-
dos e entregues, confira:

Regional 
Venda 
Nova

Centro de Saúde Serra Verde

Centro de Saúde Copacabana

Centro de Saúde Santa Mônica

Centro de Saúde Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco

Centro de Saúde Jardim Comerciários

Regional 
Norte

Centro de Saúde Lajedo

Centro de Saúde Aarão Reis

Centro de Saúde Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Zilah Spósito

Centro de Saúde MG20

Centro de Saúde Floramar

Centro de Saúde Felicidade II

Centro de Saúde São Bernardo

Regional 
Nordeste

Centro de Saúde Vila Maria/João Vital

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro/Paulo VI

Centro de Saúde São Paulo

Regional 
Pampulha

Centro de Saúde Confisco

Centro de Saúde Jardim Alvorada

Regional 
Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates

Centro de Saúde João Pinheiro

Regional 
Leste

Centro de Saúde Boa Vista

Regional 
Barreiro

Centro de Saúde Itaipu/Jatobá

Centro de Saúde Carlos Renato Dias

Centro de Saúde Lisandra Angélica David 
Justino/Túnel de Ibirité

Centro de Saúde Vila Pinho

Centro de Saúde Urucuia

Regional 
Oeste

Centro de Saúde Cabana

Centro de Saúde Santa Maria

Centro de Saúde Havaí

Centro de Saúde São Jorge

Centros de Saúde Ventosa

 

 HMDCC publica Relatório de 
Gestão em que narra desafios e 
conquistas durante a pandemia

Em 2021, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 
(HMDCC) mostrou sua força como referência para a Rede 
SUS-BH, com sua capacidade de resposta rápida às deman-
das da SMSA diante dos desafios da pandemia de Covid-19.

Essa história de trabalho dos profissionais da saúde e dos 
projetos desenvolvidos ao longo de 2021 são descritos 
no Relatório de Gestão intitulado Trabalho, resiliência 
e reconhecimento.

Na publicação, o HMDCC apresenta à sociedade como se 
tornou o segundo hospital que mais atendeu pessoas com 
Covid-19 em Minas Gerais, como enfrentou e venceu a fal-
ta de medicamentos no mercado. Além disso, demonstra 
como inovou na composição de equipes de trabalho frente 
a números alarmantes da doença, cuidou dos profissionais 
da saúde e, ainda, criou e desenvolveu novos projetos nas 
áreas de infraestrutura, gestão e assistência.

“Entramos em 2021 imaginando a presença menos 
marcante da pandemia, mas vivenciamos uma expe-
riência mais intensa. As exigências não eram mais de 
aprendizado sobre distanciamento e medidas preven-
tivas da transmissão intra-hospitalar ou sobre o mane-
jo clínico. Os desafios maiores eram como oferecer o 
máximo de retaguarda hospitalar para a rede municipal 
de saúde e referências reguladas pela CINT-BH, oferecer 
acesso com qualidade para uma incidência e gravidade 
da doença que nos levou a limites que imaginávamos 
intransponíveis. E conseguimos vencer esses desafios”, 
afirma a diretora executiva do HMDCC, Maria do Carmo.

Para conhecer essa mais sobre a publicação, acesse 
www.hmdcc.com.br/relatorio-de-gestao-2021/.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 29/4

TSS/Farmacêutico, na GAFIE

TSS/Psicólogo, no CIA-BH

TSS/Farmacêutico Bioquímico, na GAFIE

Até 2/5 TSS/Assistente Social, na GAERE Centro-Sul

Até 3/5 Gerente do Centro de Saúde São Miguel Arcanjo

Até 4/5 Médico/Supervisor Hospitalar, na GECAV 

Até 6/5 TSS/Assistente Social, na GAERE Barreiro

 
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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