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SMSA prepara ação para intensificar 
vacinação contra sarampo e pólio

Parques das Mangabeiras, Serra do Curral 
e Burle Marx estão reabertos 

Circuito do Cuidado oferece assistência a 
mulheres em situação de vulnerabilidade

Mulheres em situação de vulnerabilidade da região do 
Complexo Lagoinha e Vila Senhor dos Passos, partici-
param de uma tarde de cuidado e promoção à saú-
de. Na última sexta-feira, 13/07, a Diretoria Regional 
Noroeste, por meio dos Centros de Saúde São Cristó-
vão e Pedreira Prado Lopes, promoveu o “Circuito do 
Cuidado para Gestantes e Puérperas em Situação de 
Vulnerabilidade”. 

Realizado no Mercado da Lagoinha, o circuito ofertou 
às mulheres vacinação, testes rápidos, avaliações mé-
dicas, orientações de saúde bucal, rodas de conversa 
com abordagem sobre violência contra as mulheres, 
dentre outros. No caso dos testes rápidos realizados 
que deram positivo para sífilis, HIV e hepatites, as mulhe-
res foram encaminhadas imediatamente para iniciar o tra-
tamento nos serviços especializados. 

A partir desta quarta-feira, 18/07, os parques muni-
cipais das Mangabeiras (inclusive Mirante do Manga-
beiras), Serra do Curral e o Parque Ecológico Roberto 
Burle Marx (Parque das Águas), estão reabertos para 
visitação da população. Os locais foram fechados para 
visita, como forma de prevenção à Febre Amarela. 

É necessário apresentar comprovante de imunização 
contra febre amarela nos parques localizados na re-
gião Centro Sul (Mangabeiras, Mirante e Serra do Cur-
ral). Para quem ainda não foi imunizado, a vacina deve 
ter sido aplicada há pelo menos dez dias da visita. Para 
evitar filas, há a opção de agendar a visita pelo portal 
da PBH (www.pbh.gov.br). 

No caso do Parque Burle Marx, não é necessária a 
comprovação da vacinação, mas permanece a reco-
mendação ativa de imunização contra a Febre Ama-
rela. Para alertar a população sobre a importância da 
vacinação, o grupo de Mobilização Social da SMSA, Mo-
bilizaSUS, está fazendo diversas ações de conscientização 
nos bairros próximos ao parque. Já foram feitas ações nos 
Centros de Saúde Vila Cemig, Barreiro de Cima e Urucuia, 
além do comércio, academias da Cidade e Associações co-
munitárias da região. Mais informações sobre a reabertura 
dos parques estão disponíveis no documento em anexo. 
Mais informações para a imprensa pelo telefone 3246-
5137 e 98799-2023 (Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica).

Grupo de Lian Gong da Praça da Liberdade 
comemora 5 anos com arraial

Os cinco anos do grupo de Lian Gong da Praça da Li-
berdade foram comemorados em clima de arraial. A ani-
mada festa contou com muita sanfona e violão, tocados 
pelo San das Dez, uma dupla de músicos que colocou para 
dançar alunos, professores e trabalhadores da SMSA.

Na próxima semana a SMSA inicia uma ação para 
intensificar a vacinação contra o sarampo e a pólio. 
Nesta quarta-feira, 18/07, a SMSA realizou uma reu-
nião para orientar os 46 enfermeiros que irão atuar na 
ação. Esses profissionais foram contratados para atuar 
na campanha contra a Influenza e tiveram os contra-
tos prorrogados para até o mês de setembro. 

A ação prevê a ampliação do horário de vacinação em 
36 Centros de Saúde das nove regionais, com abertu-
ra das salas de vacina às 7 horas e encerramento às 
17h30. Também será realizada busca ativa no sistema, 
por crianças com vacinação incompleta. Enfermeiros 
acompanhados por Agentes Comunitários de Saúde 
irão de casa em casa oferecendo a vacina para crian-
ças que se encontram nesta situação. 

Além disso, está prevista a implantação de uma equi-
pe volante por distrito, que será responsável por re-
alizar, se necessário, bloqueio vacinal e também por 
imunizar profissionais que trabalhem na área hospi-
talar. Os cartões vacinais desses profissionais serão in-
vestigados e, caso não estiver regular, as vacinas serão 
aplicadas.

Na reunião foram abordadas a atualização do calendá-
rio vacinal, as indicações e contraindicações da vacina, 
técnicas de administração e conservação. 


