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SMSA zera fila para triagem 
auditiva neonatal

A organização do fl uxo e a oferta de exames na própria 
maternidade para todos os recém-nascidos zerou a fi la 
para o popularmente conhecido teste da orelhinha. Se-
gundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, no início 
do ano, o número de bebês que aguardavam para fazer o 
exame chegou a quase 4 mil, uma espera de aproximada-
mente seis meses. A situação foi agravada, principalmen-
te, pela suspensão da oferta de exames de alguns presta-
dores do serviço, por difi culdades relacionadas ao quadro 
de pessoal ou problemas nos equipamentos.

Desde que o serviço de referência em triagem audi� va 
neonatal foi habilitado em seis maternidades públicas de 
Belo Horizonte, a Secretaria Estadual de Saúde estabele-
ceu, com base no número de recém-nascidos vivos em 
cada maternidade, qual seria o quan� ta� vo mensal de 
exames para cada uma. O problema é que se um forne-
cedor � vesse alguma difi culdade e não pudesse realizar o 
exame, a Secretaria Municipal de Saúde não podia repas-
sar esse quan� ta� vo para outro prestador compensar o 
défi cit. “Por esse mo� vo, há um ano, foi solicitado à Se-
cretaria Estadual a gestão do município para o redimensiona-
mento das metas. Isso permi� u que alguns prestadores reali-
zassem um número maior de exames e conseguimos reduzir 
a fi la até zerar”, afi rmou Lilian Souto, fonoaudióloga, referên-
cia técnica da Coordenação de Reabilitação da Gerência de 
Rede Complementar da Secretaria Municipal de Saúde.

A estudante de Direito, Junian Kelly Silva dos Reis, de 27 
anos, acompanhou o teste da orelhinha do fi lho Antoni algumas 
horas depois de seu nascimento, na Maternidade do Hospital 
Metropolitano Odilon Behrens. “Foi muito bom poder receber 
o atendimento dos fonoaudiólogos e já ter saído daqui com 
este acompanhamento. É menos uma preocupação”, explica.

A realização do teste da orelhinha é fundamental para que 
seja detectado qualquer problema na capacidade audi� va 
da criança. O exame deve ser feito, preferencialmente, até 
o 30º dia de vida do bebê para possibilitar o diagnós� co e 
a intervenção em tempo oportuno.

FÉRIAS REGULAMENTARES - 2019

Devido a len� dão e a instabilidade do Portal do Servidor por 
conta do volume de acessos, o prazo para marcação das fé-
rias foi prorrogado. O link para o agendamento no sistema 
está novamente a� vo. As férias regulamentares referentes a 
2019 deverão ser previamente agendadas no sistema até o 
dia 23/11. 

Conheça as regras e o cronograma:

Pesar, medir a circunferência abdominal e a altura, além 
de muita informação. Esses foram alguns dos serviços 
oferecidos a quem passou pela rodoviária de Belo Ho-
rizonte, nesta terça-feira, 20/11. A ação Novembro Azul 
pela Saúde do Homem teve como foco o diabetes, mas 
alertou também para os riscos da falta do autocuidado. 
“Neste mês, nós estamos falando da saúde do homem de 
forma integral. A par� r do momento em que as pessoas 
se cuidam por inteiro, é possível diagnos� car e tratar com 
mais efi ciência doenças mais graves, como o câncer, por 
exemplo”, afi rmou Luciana Reis, RT da Coordenadoria de 
Atenção à Saúde do Adulto e Idoso, da SMSA

Cerca de 200 pessoas par� ciparam da ação no terminal 
rodoviário. Elas receberam orientações sobre nutrição, 
leitura de rótulos, os riscos do tabagismo e informações 
sobre IST ś.  Exames de glicemia e o� almológicos também 
foram oferecidos. O aposentado João Vieira, de 68 anos, 
se queixava de muita dor nos olhos, mas acabou surpre-
endido com a glicose alterada. “Ainda bem que � nham 
outros serviços. Eu nunca pensei que pudesse ter diabetes 
um dia. Agora vou ter que me cuidar. Foi bom demais”, 
contou.

A ação Novembro Azul pela Saúde do Homem foi uma 
parceria entre a SMSA, UNI-BH, Centro O� almológico de 
Minas Gerais e Sociedade Brasileira do Diabetes.

A horta comunitária da SMSA já garan� u alimentação sau-
dável para os profi ssionais após o primeiro mês do plan� o. 
Quem cul� vou os legumes e verduras durante esse perí-
odo, pôde levar para casa, na úl� ma segunda-feira, dia 
19/11, o resultado da dedicação. Alface, rúcula, cebolinha, 
salsinha, almeirão e couve chinesa foram distribuídos en-
tre os servidores. Os pés de beterraba, quiabo e gengibre 
ainda vão aguardar mais um tempo até que as plantas se 
desenvolvam. Em breve, os canteiros serão replantados. 
A horta comunitária da secretaria é uma parceria entre a 
Gerência de Promoção à Saúde, PRHOAMA e Movimenta 
PBH/SUS e incen� va, além de uma alimentação saudável, 
a integração entre os servidores do nível central. Quer 
par� cipar? Mande um e-mail para gepsa@pbh.gov.br ou 
ligue 3277-9035.

SMSA intensifica ações para alertar 
sobre uso de antibióticos

Dia de colheita na SMSA

Centro de Convivência Venda Nova 
promove exposição de desenhos 
produzidos por irmãos autistas

Novas regras para transferência interna

Capacitação em Saúde Mental

A exposição Universo Personas é o resultado da produção 
dos irmãos Carolina, Gabriel e Ismael Mamedes, com de-
zenas de telas em tamanho grande, onde eles retratam o 
mundo de seus personagens. A mostra fi ca em cartaz até 
o dia 25/11, período em que os visitantes podem conhecer  
“Personas”, do Ismael, “Guardiões do amanhã”, do Gabriel 
e “Personagens” da Carolina. Esses personagens orbitam 
em um universo composto por gigantes, medusas, heróis, 
monstros, alienígenas, dinossauros e máscaras. Os três 
irmãos são portadores da síndrome de Asperger (Trans-
torno do Espectro do Au� smo) e usam o desenho como 
chave para interação com o mundo e com as pessoas.

Há um ano, os Mamedes par� cipam da ofi cina de dese-
nho da professora Ta� ana Barros Cavinato, no Centro de 
Convivência Venda Nova, como parte do tratamento na 
Rede de Atenção à Saúde Mental da Rede SUS-BH.

CRONOGRAMA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS  2019

FASE NOME DA FASE O QUE DEVE SER FEITO PERÍODO

1ª FASE Solicitação 
servidores

Servidores devem acessar o 
Portal do servidor e efe� var 
a solicitação de gozo das 
Férias Regulamentares e 
Licença Prêmio

12/11 a 
23/11/18

2ª FASE Aprovação 
gestores

Gestores devem acessar o 
Portal do servidor e concluir 
a programação de sua uni-
dade. Durante este período 
devem ser acertadas todas 
as alterações necessárias.

24 a 
30/11/18

- Acompanha-
mento RH

RHs podem acessar o Portal 
do servidor para acompa-
nhamento da programação 
do órgão.

A par� r 
de 

26/11/18

Os servidores que já haviam realizado a solicitação por meio 
do Portal do Servidor não precisam repe� r o procedimento. 
Basta seguir as orientações abaixo para confi rmação de que 
a solicitação foi processada:

1- Clique no menu Minhas Férias e em seguida em Histórico 
de Férias;
2- Na planilha de Histórico, iden� fi que o período aquisi� vo 
e verifi que se as datas agendadas constam com o Status “A 
Confi rmar”.

Caso o período agendado não conste do Histórico, favor refa-
zer o processo de solicitação.

Em breve, será liberado o perfi l do gestor e divulgado o Ma-
nual com as orientações para aprovação dos períodos solici-
tados.

* O cronograma para as férias prêmio da SMSA permanece 
inalterado.

     A servidora Danielle Ferreira de Campos, BM 73124-6, 
foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Cen-
tro de Saúde Ermelinda. 

     A servidora Talita Munick Vieira Gomes, BM 98281-6, 
foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Cen-
tro de Saúde Jardim Filadélfi a.

     O servidor André Oliveira de Andrade, BM 75135-2, foi 
aprovado em 1º lugar para a vaga de médico da Auditoria 
Assistencial.   

Foi publicada no DOM a portaria que regulamenta os pro-
cedimentos para as transferências internas na SMSA – 
A pedido, de o� cio ou Permuta. As principais regras são:

    As transferências serão efetuadas somente mediante 
vagas autorizadas ou por meio de permuta com autoriza-
ção expressa da DIEP/SSOGF, inclusive em casos de rea-
daptação funcional temporária; 

    Os servidores interessados em solicitar transferência 
deverão preencher formulário eletrônico disponível na 
página da PBH / Secretaria de Saúde / Gestão de Pessoas, 
mesmo sem haver vaga no momento da solicitação. 
Para acessar CLIQUE AQUI!

     Caso o servidor efe� vo solicitar vaga ocupada por con-
trato administra� vo, ele só poderá ser atendido no mo-
mento da renovação contratual do profi ssional, permane-
cendo a preferência do servidor efe� vo;

Dúvidas? Encaminhe para ggtra@pbh.gov.br
Conheça a portaria na íntegra e conheça as novas regras 
no documento em ANEXO.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), iniciou na se-
gunda-feira, 19/11, uma ação de conscien� zação sobre a 
prescrição e uso racional de an� bió� cos. A inicia� va faz 
parte da Semana Mundial de Uso Consciente de An� bió� -
cos e tem como obje� vo alertar sobre os riscos do seu uso 
indiscriminado. Durante as vistorias, os fi scais sanitários 
farão um roteiro específi co e u� lizarão um ques� onário a 
ser respondido pelos farmacêu� cos. A par� r das respos-
tas será possível fazer um diagnós� co em relação à pres-
crição e dispensação desses medicamentos, bem como a 
prá� ca da atenção farmacêu� ca.

Andréa Belloni, da Gerência de Produtos de Interesse da 
Saúde (GEPRIS) reforçou a importância da ação. “A sen-
sibilização dos profi ssionais de saúde e dos pacientes é 
fundamental. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), es� ma-se que em 2050, cerca de 10 milhões de 
pessoas poderão morrer de infecções não tratáveis devi-
do a bactérias super-resistentes à an� bió� cos, mesmo os 
mais potentes”, alertou.

O trabalho será estendido também aos médicos dos hos-
pitais, UPAS e Unidades de Saúde da capital com distribui-
ção de material informa� vo.

Durante 3 meses, 120 profi ssionais da Atenção Primária 
par� ciparam de uma capacitação promovida pela equipe 
de Saúde Mental do nível central e regional Venda Nova. 
O curso, dividido em 8 módulos, discu� u a temá� ca da 
Saúde Mental / Atenção Psicossocial e fl uxos referentes à 
Polí� ca Municipal de Saúde Mental de Belo Horizonte, fa-
vorecendo o trabalho em rede e melhorando a efe� vida-
de da assistência aos usuários da rede SUS/BH. A capaci-
tação buscou também a sensibilização dos trabalhadores. 
O treinamento foi encerrado na terça, 20/11, com depoi-
mentos de usuários e familiares sobre os efeitos de cida-
dania da Polí� ca de Saúde Mental, a inserção no mercado 
formal e sobre a incubadora de empreendimentos solidá-
rio. “A proposta foi levar mais conhecimento aos nossos 
profi ssionais, com a melhoria da qualidade do acolhimen-
to prestado pela equipe, cuidado e encaminhamento dos 
usuários aos serviços de saúde mental”, afi rmou a refe-
rência técnica de Saúde Mental do Distrito Venda Nova, 
Jeaninne Lima.

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

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Novembro Azul pela Saúde do Homem 
movimenta rodoviária


