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 PBH mantém obrigatoriedade 
de uso de máscaras em 
ambientes fechados

O uso de máscaras em ambientes fechados de Belo Hori-
zonte continuará sendo obrigatório, inicialmente, até o dia 
15 de agosto. A decisão foi tomada pelo Grupo Técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde em reunião com o prefeito 
Fuad Noman, na tarde dessa terça-feira (26). A obrigatorie-
dade será mantida considerando o surgimento da variante 
BA5 – altamente transmissível – no município, o retorno pre-
sencial das aulas a partir de 1º de agosto e a baixa cobertura 
vacinal do público infantil.
 
A Covid-19 vem afetando, em muito, parte da população não 
vacinada, que vai desde crianças, a adolescentes e adultos. 
A segunda dose para o grupo de 5 a 11 anos, por exemplo, 
está em 61,4%. Já a dose de reforço do público de 12 a 17 
anos está em 22,1%, enquanto a segunda dose de reforço 
para adultos de 40 anos ou mais está em 29,8%, índices abai-
xo do ideal.
 
Um levantamento feito pela SMSA também mostra que mais 
de 80% das pessoas internadas pela Covid-19 não se vacina-
ram ou não completaram o esquema vacinal. “Continuare-
mos monitorando todos os índices diariamente para basear 
as decisões a serem tomadas. Mas é muito importante que 
a população contribua e mantenha a vacinação em dia para 
evitar as formas mais graves da doença e, consequentemen-
te, internações. Os pontos de imunização estão abertos dia-
riamente e espalhados pelas nove regionais da cidade para 
ampliar o acesso dos usuários”, reforça a secretária municipal 
de Saúde, Cláudia Navarro.
 
A continuidade de utilização das máscaras deve ser mantida 
nos equipamentos e serviços de saúde da cidade, públicos 
ou não, e no transporte coletivo. Além de estações de em-
barque e desembarque de passageiros e situações específi-
cas previstas em protocolo, como no self-service dos restau-
rantes.

O município seguirá com o acompanhamento diário dos 
números da Covid-19 na cidade e, caso necessário e com 
base em evidências científicas, medidas serão prontamente 
adotadas.

 SMSA inicia aplicação da vacina 
contra a Covid-19 nas crianças 
de 3 e 4 anos

A SMSA já começou a vacinar as crianças de 3 e 4 anos con-
tra a Covid-19. Devido ao quantitativo de doses de Corona-
vac recebidas pelo município, e também remanescentes no 
estoque, foram convocadas, inicialmente, as crianças de 3 e 
4 anos com imunossupressão. 

Após dois dias de vacinação deste grupo, a SMSA fez um 
levantamento das doses restantes e ampliou a imunização 
com a convocação das crianças de 4 anos, nascidas de agos-
to a dezembro de 2017. A vacinação deste grupo teve início 
nesta quarta-feira (27).

A vacinação está sendo realizada exclusivamente em Cen-
tros de Saúde e os endereços e horários de funcionamento 
devem ser conferidos no Portal da PBH.
A imunização das crianças de 4 e 3 anos com imunossupres-
são, já convocadas, segue em andamento. A lista das condi-
ções de imunossupressões elegíveis e também a documen-
tação necessária para a imunização estão disponíveis no 
portal da Prefeitura. À medida que o município receber mais 
doses, as demais crianças elegíveis serão chamadas.
 
As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação 
acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, 
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 devida-
mente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis le-
gais.

 Nova sede do Centro de Saúde 
Serrano é entregue para a     
população

A nova sede do Centro de Saúde Serrano começou a fun-
cionar na última semana. Localizada na rua São José da Safi-
ra, nº 99, Conjunto Celso Machado, na região da Pampulha, 
a unidade possui dois pavimentos, acessos independentes, 
integração dos ambientes e revestimentos de fácil higieniza-
ção, o que vai proporcionar mais conforto para a população 
atendida e trabalhadores.
 
A estrutura ampliada, totalmente acessível às pessoas com 
mobilidade reduzida, conta com equipamentos modernos 
e ambientes humanizados. São 18 consultórios, sendo um 
odontológico; salas de espera, triagem, procedimentos, cura-
tivo, coleta, vacina, higienização e multiuso; farmácia; zoono-
ses; setores administrativos, dentre outros. Toda a estrutura 
foi projetada para garantir atendimento integral aos cerca de 
26 mil usuários dos bairros Serrano, Conjunto Celso Macha-
do e Alípio de Melo.
 
A unidade possui quatro equipes de Saúde da Família com 
médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde. A equipe de apoio é com-
posta por ginecologista, pediatra, clínico e psicólogo. Há 
ainda duas equipes de Saúde Bucal, equipe de Agentes de 
Combate a Endemias, além da equipe multiprofissional do 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
composta por fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, 
nutricionista  e  educador físico. Oferece também atividades 
coletivas como Lian Gong e grupos para controle do taba-
gismo.
 
A nova sede faz parte do pacote de obras da PBH que pre-
vê a reconstrução de 50 centros de saúde, uma Central de 
Material Esterilizado e um laboratório central, por meio de 
Parceria-Público Privada (PPP). Todos os centros de saúde 
contemplados terão espaço físico padronizado e áreas com 
100% de acessibilidade para pessoas com mobilidade redu-
zida.

 SMSA retoma o projeto 
Conversando com a Rede

Em agosto, a SMSA retoma o projeto “Conversando com a 
rede: A Gestão Clínica e o Matriciamento no Cuidado Inter-
disciplinar aos Usuários Diabéticos no Território”. Trata-se de 
um projeto interdisciplinar de educação permanente volta-
da à qualificação da rede assistencial para o atendimento in-
tegral ao usuário diabético. O projeto foi iniciado em maio, 
com a realização do primeiro módulo. Devido à alta de casos 
de Covid-19, o projeto foi suspenso provisoriamente e retor-
na no início de agosto. 

A programação conta com nove encontros, on-line, regiona-
lizados com discussão de casos clínicos abordando os temas 
relevantes para o cuidado aos usuários diabéticos e é desti-
nado aos trabalhadores da APS (Cirurgiões Dentistas, Enfer-
meiros, Médicos e todos os Técnicos Superiores de Saúde).

A capacitação é estruturada a partir da problematização do 
processo de trabalho e visa não apenas a atualização técni-
co científica, mas também a transformação de práticas e da 
organização de todo o processo.

A atividade compõe o Programa Municipal de Educação 
Permanente em Saúde e tem como objetivo a divulgação 
e implementação do Protocolo Colaborativo Síntese Opera-
tiva para o Cuidado - Diabetes Mellitus. Os módulos serão 
mensais e divulgados ao longo do ano.

As inscrições para os módulos 2 e 3 podem ser feitas AQUI

 Encontros abordam acolhimento, 
legislação e direitos da 
população LGBT

A diversidade e equidade de gênero, o nome social, a legis-
lação e os direitos, o registro e o atendimento da população 
LGBT foram abordados em encontros realizados no mês de 
julho no Centro de Saúde Céu Azul e também na UPA Cen-
tro-sul. 

No Centro de Saúde Céu Azul o encontro foi realizado no dia 
22 de julho. O evento foi organizado pela unidade em par-
ceria com a Diretoria de Políticas Públicas para a População 
LGBT, da SMASAC. Os temas foram discutidos em uma roda 
de conversa com servidores, por meio de apresentação inte-
rativa, onde foram colocadas e esclarecidas dúvidas. Foram 
apresentadas formas de escuta qualificada, fluxos e serviços 
disponíveis na rede para atendimento em caso de violência, 
desrespeito a direitos ou LGBTfobia.

Nos dias 12 e 13 de julho foram realizados dois encontros 
com os servidores da UPA Centro Sul, um presencial e outro 
online, para falar sobre Saúde Integral LGBT.  Durante o de-
bate, profissionais de diferentes setores da UPA colocaram 
suas dúvidas sobre o tema. Além disso, houve abertura para 
discussão de casos relacionados ao acolhimento da popula-
ção LGBT. O encontro foi organizado pela Coordenação de 
Saúde Sexual e Atenção às IST, Aids e Hepatites Virais, através 
do Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids.

 Registro dos episódios de 
violência na SMSA 

Você sabe o que é violência no Trabalho? De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde, Violência no trabalho é 
“qualquer ação, evento, comportamento voluntário, em con-
sequência dos quais uma pessoa é agredida, ameaçada, ou 
sofre algum dano ou lesão, durante a realização do seu tra-
balho, ou como resultado de suas atividades nele”.

A SMSA, em parceria com a MESUS, desenvolveu um for-
mulário no qual todos os episódios de violência no trabalho 
podem ser registrados eletronicamente para fins de análises 
quantitativa e qualitativa e desenvolvimento de estratégias 
de enfrentamento. Trata-se do Protocolo 002/2019, da Mesa 
de Negociação do SUS-BH, que definiu os seguintes tipos de 
violência que devem ser notificados, eletronicamente, pelos 
profissionais da Saúde: Violência de Gênero; Violência Físi-
ca; Violência Patrimonial; Violência Psicológica; Violência 
Verbal; e Violência Sexual.

Todos os profissionais, gestores e inclusive os usuários po-
dem realizar o registro eletrônico dos episódios vivenciados 
no trabalho nas unidades de saúde da PBH, de forma iden-
tificada ou anônima, podendo inclusive indicar os possíveis 
motivos que levaram ao ocorrido. 

O assunto foi discutido na Mesa de Negociação do SUS-BH 
de julho, que ocorreu no dia 12, onde reforçou-se a neces-
sidade de maior divulgação da Portaria SMSA/SUS-BH Nº 
0019/2020, que regulamenta o Protocolo do Registro dos 
Episódios de Violência na SMSA, considerando ainda a possí-
vel subnotificação existente.

A SMSA reconhece a importância do tema e tem envidado 
esforços na atuação conjunta das tratativas e intervenções 
dos episódios referenciados. Agentes públicos, não deixem 
de registrar os episódios de violência vivenciados ou presen-
ciados em sua unidade de saúde.

O formulário está disponível no Portal da PBH, na página da 
SMSA, no Menu de Gestão de Pessoas: prefeitura.pbh.gov.
br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/violencia-no-tra-
balho e ainda no “Acesso Rápido / Manuais da Saúde” (menu 
“ESTRELA”) disponibilizado em todos os computadores da 
Rede SUS-BH.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 29/07

TSS – Psicólogo, Gestão do Trabalho Leste 

TSS – Assistente Social, na GAERE Norte 

TSS – Farmacêutico, na GAFIE

Enfermeiro – GAERE Nordeste

TSS – Psicólogo, Gestão do Trabalho 

Até 01/08 Enfermeiro – GAERE Nordeste

Até 02/08
Enfermeiro – Gestão do Trabalho Noroeste

Fisioterapeuta – GAERE Venda Nova

De 28/07 
a 04/08

TSS – Psicólogo – Gestão do Trabalho Barreiro 

Até 05/08 Gerente da URS Campos Sales, até 05/08 

De 01/08 
a 05/08

TSS – Psicólogo/Assistente Social/Terapeuta 
Ocupacional, na GEICS 

 
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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