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Campanha de vacinação contra 
sarampo e pólio

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

Atenção! A partir do dia 28 de agosto serão abertas as 
inscrições para a Mostra SUS-BH – Promoção da Equi-
dade. A Mostra será composta de três etapas: regional, 
nível central e final com a apresentação pública e premia-
ção dos trabalhos. 

Podem ser inscritos trabalhos com o tema: “Promoção 
da Equidade”, em qualquer ciclo de vida ou população, 
considerando alguns subtemas como: Manejo clínico só-
cio-assistencial, Rede de Atenção Intrasetorial, Participa-
ção da Comunidade na Saúde/Controle Social. Mais in-
formações estão disponíveis no edital que está publicado 
no portal da PBH: www.pbh.gov.br, dentro da página da 
Secretaria Municipal de Saúde. Participe! 

A Portaria Conjunta SMPOG/SMSA Nº 001/2018, publi-
cada no DOM de 20/06/2018, regulamenta o horário 
de funcionamento das unidades da SMSA e determina 
os procedimentos de registro eletrônico de freqüência 
para Agentes de Combate  a Endemias - ACE e para os 
Agentes Comunitários de Saúde – ACS. De acordo com 
a portaria, esses profissionais deverão realizar dois re-
gistros diários,  no início e no final da jornada de traba-
lho. No documento em anexo podem ser verificadas 
mais informações a respeito do registro do ponto. 

Ainda de acordo com a Portaria, os ACS que atuam 
a mais de 08 quarteirões da unidade de lotação pos-
suem a prerrogativa de registrarem a 2ª marcação di-
ária em qualquer equipamento municipal próximo à 
sua área de atuação. Nestes casos, não havendo equi-
pamentos municipais próximos à área de atuação, ou 
não havendo nestes a disponibilidade dos relógios es-
pecíficos para os celetistas, os profissionais poderão 
requerer a liberação de vale transporte para seu re-
torno à unidade.

Para concessão de vale transporte aos empregados 
públicos, é necessário o preenchimento dos seguintes 
requisitos:

• solicitação via formulário de Cadastro de Usuário de 
Vale transporte, disponibilizado no Portal da PBH, de 
nº 00603007, devidamente preenchido, assinado e ca-
rimbado pelo gerente imediato (http://portalpbh.pbh.
gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portle-
t&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=intrane-
tpbh&tax=15579&lang=pt_BR&pg=6661&taxp=0&);

• comprovante de residência; 
A solicitação deve ser encaminhada à Gerência de 
Zoonoses do Distrito Sanitário para posterior envio à 
Gerência  de Gestão de Tempo, Direitos e Benefícios - 
GETED/SUGESP/SMPOG.

Banco de Currículos SMSA
Profissionais da área da Saúde, devidamente habilita-
dos, que tenham interesse em trabalhar na SMSA por 
meio de Contrato Administrativo já podem cadastrar 
seus currículos em Banco Eletrônico. O currículo deve 
ser cadastrado no portal e, havendo vagas no perfil do 
profissional ele poderá ser acionado para participar de 
processo seletivo. O banco está disponível no portal da 
PBH (WWW.pbh.gov.br), na página da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, dentro do link: Gestão de Pessoas. 

Nesta segunda-feira, 06/08, teve início a Campanha de 
Vacinação contra sarampo e pólio em Belo Horizon-
te. A expectativa da SMSA é vacinar 109 mil crianças, 
com idades entre 1 e menores de 5 anos. A campanha 
vai até o dia 31/08 e envolve cerca de 2,4 mil traba-
lhadores da saúde municipal.  O Dia de Mobilização 
Nacional da Campanha – quando os Centros de Saú-
de abrem no sábado para a vacinação – está previsto 
para o dia 18/08 e o Centro de Saúde São Geraldo foi 
o escolhido para receber a imprensa. 

Em Belo Horizonte, até o momento, não há casos con-
firmados de pólio e sarampo. “É importante que os 
pais levarem os filhos para vacinarporque protegendo 
as nossas crianças estaremos evitando a reintrodução 
dessas doenças. É fundamental também que eles le-
vem a caderneta de vacinação”, alerta a assessora da 
Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemio-
lógica da SMSA, Jandira Lemos. 

Registro Eletrônico de Frequência  
ACS e ACE

SMSA disponibiliza curso à distância para 
médicos da Rede SUS-BH

 “Alinhamento teórico-prático da prescrição no cuida-
do terapêutico na SMSA-BH (EAD)” é um curso gratui-
to, voltado aos médicos da SMSA que atuam na APS. 
No curso, que está com vagas disponíveis, são aborda-
dos temas que visam o alinhamento e a qualificação 
da assistência prestada, a segurança do uso de medi-
camentos e também orientações sobre acesso a medi-
camentos no SUS-BH. O curso tem carga horária de 10 
horas e os participantes contam com tutores médicos 
e farmacêuticos, como apoio na assimilação do con-
teúdo.
 
Ao todo, serão quatro turmas, de agosto a novembro, 
com vagas mensais para aproximadamente 150 profis-
sionais. As inscrições estão abertas e podem ser feitas 
em qualquer momento. Cada turma começa na pri-
meira segunda-feira de cada mês. Médicos participan-
tes possuem carga horária protegida para fazerem o 
curso, articulado com os gerentes das unidades. Mais 
informações no formulário em anexo.

Mês da amamentação

Durante todo o mês de agosto, unidades da SMSA 
intensificam as ações para incentivar o aleitamento 
materno e orientar sobre a coleta, armazenamento e 
doação de leite humano. As ações integram a Campa-
nha Agosto Dourado.  Do dia 1 ao dia 8, também é ce-
lebrado a Semana Mundial de Aleitamento Materno. 
Além das ações nas unidades de saúde, a SMSA publi-
cou anúncios de incentivo ao aleitamento no Jornal do 
Ônibus

Uma das principais estratégias para redução da mor-
talidade infantil e prevenção de doenças por causas 
evitáveis em crianças menores de cinco anos, o aleita-
mento materno é responsável pela redução de casos 
de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, co-
lesterol alto, diabetes e obesidade.

Nesta quarta-feira, 08/08,  na Região Leste da capital 
as equipes de saúde da Unidade de Referência Secun-
dária Saudade e CS Pompeia realizaram uma ação de 
mobilização na Praça Santa Rita, no Bairro Esplanada. 
Essa ação envolveu profissionais que sensibilizaram a 
população sobre a importância da amamentação e ti-
raram dúvidas sobre coleta e doação de leite humano. 


