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Prefeitura atende demanda histórica
dos Agentes Comunitários de Saúde
e de Combate a Endemias

O plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) foi sancionado pelo Prefeito Alexandre Kalil. A medida beneﬁcia
mais de 3.800 proﬁssionais e representa o atendimento de
uma pauta histórica das duas categorias, pleiteada há mais
de dez anos. Com isso, os agentes terão acréscimos médios
de 18% no salário, podendo chegar a 23,54%.
“Estamos tentando, dentro do que temos, valorizar uma
proﬁssão tão importante. Além do cargo deﬁni�vo, vai ser
um cargo valorizado e que tem uma carreira” aﬁrmou o
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.
Discu�do amplamente entre o governo e representantes
das categorias, o projeto de lei propõe melhores perspec�vas a esses proﬁssionais, entre as quais se destacam as
regras de progressão proﬁssional por merecimento e por
escolaridade. Também ﬁca deﬁnido que a escolaridade mínima para ingresso nos empregos públicos de ACE e ACS
será de ensino médio, e não mais ensino fundamental.
Para ler a matéria completa, leia no ANEXO.

SMSA realiza chamamento público
para contratação temporária
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA)
vai recompor seu quadro de pessoal. Para isso, serão realizadas contratações imediata em caráter temporário, das
seguintes especialidades médicas: Ortopedia, Pediatria,
Psiquiatria, Homeopa�a, Ginecologia e Obstetrícia, Ginecologia, Mastologia, Infectologia, Urologia, Endocrinologia
pediátrica, Neurologia pediátrica, Cardiologia, Anestesiologia, Reumatologia, Coloproctologia e O�almologia. Há
necessidade de contratação temporária também de Farmacêu�co Bioquímico de Análises Clínicas.
As cargas horárias variam de 12h a 40h semanais. A remuneração para os cargos de Médico varia de R$2.730,50 a
R$12.549,54, dependendo da carga horária e unidade de
lotação.
Os interessados precisam cadastrar seus currículos no
banco eletrônico. Endereço: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas

SMSA e Santa Casa promovem
capacitação de doulas

As parturientes das sete maternidades da rede SUS-BH
terão um apoio ainda mais especializado a par�r de agora. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a
Santa Casa / Ins�tuto de Ensino e Pesquisa, realizou nesta
semana o Curso de Formação de Doulas. O treinamento,
voltado à capacitação teórica, contou com a par�cipação
de 40 voluntárias que já atuam nos hospitais públicos do
município.
As doulas, do grego “mulher que serve”, contribuem para
o bem-estar �sico e emocional das gestantes antes, durante e depois da chegada do bebê. A intervenção delas,
no encontro da melhor posição para a parturiente, nos
alongamentos, massagens e no encorajamento à gestante, é apontada como uma das contribuições para o
aumento do número de partos normais na rede SUS-BH.
Em 2017, 28,4% das intervenções realizadas nas maternidades públicas do município foram cesáreas. “Esse apoio
psicossocial, além de humanizar um dos momentos mais
importantes da vida da mulher, é uma ferramenta para a
melhoria da qualidade na assistência obstétrica”, aﬁrmou
Virgínia dos Santos, coordenadora Perinatal.
Atualmente, 49 doulas prestam seus serviços voluntariamente nas sete maternidades da rede SUS-BH. Em alguns
hospitais, como o Soﬁa Feldman, elas estão presentes em
todos os plantões obstétricos. Já no Odilon Behrens, em
apenas 29% das escalas. “Isso mostra a importância da assistência qualiﬁcada ao parto. Já caminhamos muito, mas
ainda temos grandes desaﬁos, como, por exemplo, ampliar o número de doulas nos plantões de nossas maternidades. Essa formação tem esse obje�vo”, aﬁrmou Taciana
Malheiros, secretaria adjunta municipal de saúde.
A este�cista Marilene Alves está desde abril atuando
como doula na maternidade Odete Valadares. “É maravilhoso poder ajudar. É transformador par�cipar deste momento proporcionando tranqüilidade. Infelizmente, não
�ve esse auxílio nos meus partos. Teria sido bem diferente”, contou.

Irregularidade nos relógios de ponto
Os horários dos relógios de ponto da Secretaria Municipal
de Saúde já foram atualizados. Os servidores que registraram problemas em seu ponto, no dia 22/10, deverão
usar a jus�ﬁca�va “Problemas Lógicos, Técnicos e Elétricos” para abonar 1h do dia. A medida se faz necessária,
pois muitos relógios mudaram automa�camente para o
horário de verão e acabaram registrando incorretamente
a entrada de alguns colaboradores.

Avaliação de desempenho
Já foram disponibilizados os formulários e as instruções de
preenchimento para a realização da Avaliação de Desempenho dos servidores que estão em estágio probatório e
que dependem da avaliação de desempenho de 2017 e/
ou 2018 para a aquisição da estabilidade. Solicitamos sua
colaboração para que o processo de avaliação seja concluído e devolvido à GETED até o dia 01/11/18.
Em ANEXO estão as orientação para o preenchimento da
avaliação.
Dúvidas? Acesse AQUI ou mande um e-mail geted.avaliacaodedesempenho@pbh.gov.br

Assistência Farmacêutica capacita
profissionais para atendimento à
pacientes com tuberculose

Cerca de 150 farmacêu�cos de todas as unidades de saúde de Belo Horizonte se reuniram no mês de outubro, no
auditório da SMSA. O encontro, realizado em duas etapas, teve como obje�vo a capacitação dos proﬁssionais
a par�r do Guia de atuação do farmacêu�co no cuidado
à pessoa com tuberculose, lançado em julho deste ano.
Essa inicia�va está prevista como meta no Planejamento
Estratégico da SMSA.
Além do estudo de casos, foram apresentadas situações e
condutas corretas do farmacêu�co ao receber pacientes
diagnos�cados com a doença. “A par�r do Guia, pretendemos alinhar as prá�cas e o�mizar o papel do farmacêu�co no diagnós�co e tratamento da tuberculose. O
paciente terá acesso a um mesmo modelo de atendimento em qualquer unidade de saúde. Com isso, queremos
fortalecer a adesão do usuário e aumentar as chances de
cura”, detalhou a gerente da Assistência Farmacêu�ca,
Ana Emília Ahouagi.

•
Até o dia 26/10 estão abertas as inscrições para
seleção de vaga de gerente adjunto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste. Os interessados deverão
comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das 8h às
12h, e das 13h às 17h.
•
Estão abertas, até o dia 30/10, as inscrições para
seleção de vaga de gerente nas seguintes unidades: Centro de Saúde Ermelinda, Centro de Saúde Califórnia e
Centro de Saúde Jardim Filadélﬁa. Os interessados deverão comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º andar, das
8h às 12h, e das 13h às 17h.
•
Foi prorrogado para o dia 9/11 o prazo de inscrição para seleção interna de proﬁssionais para atuarem
na Supervisão Hospitalar. Poderão se inscrever médicos
e cardiologistas efe�vos ou municipalizados que estejam
trabalhando na SMSA, exceto os que atuam como generalistas no PSF. Este processo não se estende aos proﬁssionais concursados do HMOB. Os candidatos aprovados
vão compor cadastro de reserva. Os interessados em se
inscrever deverão comparecer ao Nível Central da SMSA,
7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.
•
Os editais com todas as informações estão disponíveis no endereço: h�ps://prefeitura.pbh.gov.br/saude/
informacoes/gestao-de-pessoas,
•
A servidora Camila Rachel Morais Souza, BM
107056-6, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de Saúde Bom Jesus.

Música e dança para falar de coisa séria. A equipe da Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher movimentou os andares do nível central na terça-feira, 23/10,
ao apresentar um jogral com informações e orientações
importantes sobre o câncer de mama. Para celebrar a
ação, foi entregue a cada servidor um marcador de livro
com uma mensagem de alerta sobre a doença.
Técnicas de automaquiagem e as novidades no setor de
cosmé�cos foram apresentadas aos servidores no Dia de
Beleza Mary Kay. Quem passou pela recepção na terça,
23/10, recebeu dicas e orientações das consultoras da
marca.
Nem a chuva desanimou os servidores para o Aulão de
Zumba. Na úl�ma sexta, 19/11, o pilo�s do prédio se
transformou em uma pista pra lá de animada. A professora da Academia da Cidade, Danielle Alves, selecionou
as melhores músicas para ensinar os passos básicos dessa
a�vidade �sica que mescla o merengue, a salsa, a cumbia,
entre outros ritmos la�nos. Além de se diver�r, quem passou por lá queimou muitas calorias.

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro
é cenário de filme

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro foi cenário
para gravações do longa.-metragem “A Queda”, que trata
da chegada da velhice e as consequências de uma doença
terminal na vida das pessoas. O HMDCC foi escolhido pela
excelência de sua estrutura, pela alta tecnologia e pela
inovação arquitetônica. “Durante a pesquisa para as gravações esse hospital foi indicado como possível locação.
Tanto eu quanto o diretor do ﬁlme fomos visitar o HMDCC
e �vemos uma grata surpresa diante da qualidade das instalações e atendimento prestado aos pacientes do SUS. O
hospital era bastante adequado e superou as nossas expecta�vas”, aﬁrmou Breno Nogueira, produtor do ﬁlme.

Mudança no número de telefone da
pericia médica
A TEG Saúde, empresa responsável pelo serviço de perícia médica na PBH, tem novo número de telefone: 35284141. Fique atento!

Cães e Gatos protegidos contra a raiva
A Campanha de Vacinação An�rrábica foi encerrada neste
mês de outubro, com 250.197 animais vacinados. A cobertura vacinal foi de 68% em cães e 36% em gatos, nos
dias 22/09 e 03/10 em 106 postos de vacinação em toda
a cidade. A imunização durante o ano con�nua no Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, na Rua Edna Quintel, 174, no Bairro São
Bernardo. A vacina é aplicada em animais a par�r de três
meses de idade, gestantes ou não.
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

