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A PBH anunciou na terça-feira, 30/10, a conclusão de mais 
uma etapa do manejo das capivaras na Lagoa da Pampulha. 
Após 9 meses, o trabalho intersetorial que envolveu as se-
cretarias municipais de Meio Ambiente e Saúde, e também 
a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, iden� fi -
cou 53 capivaras que habitam a orla. Elas foram esterilizadas, 
microchipadas, receberam carrapa� cidas, passaram por uma 
série de exames e foram soltas novamente no habitat. A ex-
pecta� va é de que, a par� r de agora, haja uma redução dessa 
população na região e, consequentemente, a diminuição dos 
riscos de transmissão da febre maculosa brasileira (FMB).

O planejamento da PBH é concluir até o fi nal de 2020 um 
plano ambiental que tem obje� vos a serem alcançados 
a longo prazo, dentre eles a eliminação da bactéria que 
transmite a FMB e a redução da presença no ambiente do 
carrapato Amblyomma (carrapato-estrela). “Como iden� -
fi camos a circulação de carrapatos contaminados, os riscos 
de contágio ainda existem. Por isso, ao frequentar esses 
parques ou outros locais que possam ter a presença dos 
carrapatos, as pessoas devem tomar alguns cuidados com a 
ves� menta e caso apresentem algum sintoma clínico, como 
febre alta e dores no corpo, elas devem procurar um serviço 
de saúde”, informou o diretor de zoonoses da SMSA, Eduar-
do Viana.

A SMSA, por meio do serviço de controle de zoonoses, de-
senvolve ações de vigilância e controle da Febre Maculosa 
durante todo o ano. A vigilância acarológica (monitoramento 
de carrapatos) no ambiente é realizada três vezes ao ano e as 
ações de controle vetorial em equídeos (banhos com carra-
pa� cidas em cavalos) foram feitas duas vezes em 2018. Além 
disso, são realizadas ações de educação, prevenção e monito-
ramento para evitar o contato das pessoas com o carrapato.

Primeira etapa de manejo das 
capivaras é concluída com sucesso

Hospital Célio de Castro realiza evento de 
prevenção e alerta ao AVC

A semana no Centro Espor� vo Milionários, no Barreiro, 
começou com um encontro entre profi ssionais de saúde 
do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) 
e a comunidade. Depois da tradicional aula de Lian Gong, 
cerca de 300 pessoas, entre médicos neurologistas, en-
fermeiros e fonoaudiólogos do hospital e moradores da 
região, fi zeram uma roda de conversa sobre a doença que 
mais mata a população brasileira adulta: o acidente vascu-
lar cerebral (AVC). Com formato descontraído e linguagem 
simples, o “aulão” do AVC foi uma oportunidade para o 
esclarecimento de dúvidas e mitos em relação à doença.

Celebrado em 29/10, o Dia Mundial de Combate ao AVC foi o 
mote do encontro. “É um formato inovador de assistência em 
saúde quando o cuidado se dá fora dos muros do hospital em 
um ambiente informal em que o foco não é curar ou melhorar 
uma condição clínica, mas sim, a promoção de saúde e pre-
venção de doenças”, elogia a diretora de de Assistência à Saú-
de da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Mascarenhas.

Para a diretora execu� va do HMDCC, Maria do Carmo, a equi-
pe inova também com a linguagem acessível, a delicadeza e o 
carinho com os quais conversou com o público presente. “Os 
profi ssionais do HMDCC trabalham de forma muito compe-
tente com alta tecnologia de equipamentos e medicamentos 
para o diagnós� co e tratamento do AVC e demonstraram, 
nesse evento, a habilidade de conversar com a comunidade 
sobre um tema complexo e tão importante”, ressaltou. 

Atrações
Além do “aulão”, o evento ‘Falando Sobre AVC’ disponibi-
lizou quatro estações temá� cas em que os profi ssionais 
de saúde do HMDCC e da Regional de Saúde do Barreiro 
abordaram os principais fatores de risco da doença: hiper-
tensão arterial (com o serviço de aferição da pressão), dia-
betes (com teste de glicemia), tabagismo (apresentação 
do programa para parar de fumar do SUS-BH) e o Riscô-
metro do AVC (teste para reconhecer o risco da doença).
Para fi nalizar o encontro em alto-astral, os educadores � -
sicos da Academia da Cidade do Bairro Milionários, Mar-
cos Paulo Soares e Rodrigo Paixão, promoveram uma aula 
aeróbica mo� vacional em que comunidade e profi ssionais 
dançaram ao som de Mambo Number 5, de Lou Bega.

A campanha Lenço Solidário obteve muito sucesso e ade-
são. Depois de 30 dias, mais de 100 lenços e echarpes 
foram doados pelos servidores da SMSA. Os acessórios 
serão entregues ao Hospital da Baleia e à ONG Fraterni-
dade sem Fronteiras. Eles vão ajudar várias mulheres a 
enfrentarem, com mais autoes� ma, o tratamento contra 
o câncer de mama. Informação, entretenimento, cuidados 
com o corpo e com a saúde marcaram o mês na Secretaria 
Municipal de Saúde. Na úl� ma semana do Outubro Rosa, 
os servidores apreciaram as músicas tocadas por Eduardo 
de Assis Vieira, no seu sax alto, além de receberem dicas 
de beleza e muitas novidades das consultoras Hinode. Em 
algumas regionais, o Outubro Rosa também foi destaque:

Leste
Na regional Leste, o Centro de Saúde São Geraldo foi con-
vidado para par� cipar da Mostra Cultural da Escola Mu-
nicipal Padre Francisco Carvalho Moreira. Foram repas-
sadas orientações a respeito da saúde dos adolescentes, 
além de informações sobre câncer de mama, incen� van-
do o jovem a ser um mul� plicador das informações sobre 
prevenção da doença e a importância do autocuidado. Em 
um bate-papo, os estudantes conversaram também sobre 
a caderneta do adolescente.  
 
Norte
O Centro de Saúde São Tomás, realizou no sábado, 27/10, 
pelo 4º ano consecu� vo o dia de conscien� zação sobre o 
Câncer de Mama. Além de muita informação e orienta-
ção, os profi ssionais examinaram as mamas das usuárias 
par� cipantes. As mulheres que apresentaram nódulos, 
receberam encaminhamento para realizar o exame de 
mamografi a. O dia também foi marcado pelas aulas de 
Zumba e Lian Gong. Quem passou pelo centro de saúde, 
pode par� cipar da ofi cina de rosas de papel.
 
Venda Nova
O Centro de Saúde Paraúna fechou o mês com uma ação 
de promoção de saúde sobre a importância da campanha 
Outubro Rosa, na segunda-feira, 29/10. O evento foi re-
alizado na Academia da Cidade e teve como foco a pre-
venção do câncer de mama em mulheres e homens. Com 
a temá� ca do Outubro Rosa, foram realizadas rodas de 
conversa e uma dinâmica com perguntas e respostas, a 
respeito do câncer de mama e as possibilidades de diag-
nós� co, prevenção e tratamento.

 Barreiro
O Centro de Saúde Pilar promoveu uma tarde inteira dedi-
cada à causa da mulher. No dia 30/10, a premiada peça te-
atral “Peixes” foi apresentada a cerca de 100 pessoas que 
par� ciparam da ação. O monólogo, baseado em relatos 
reais de mulheres violentadas, trata da agressão em suas 
mais diversas formas. Além de uma roda de conversa com 
a psicóloga Cris� ane Marques, quem passou pelo local re-
cebeu dicas de beleza e orientações sobre a prevenção, o 
diagnós� co e o combate ao câncer de mama. 

As fotos das ações nas regionais estão no documento 
em anexo. 

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga de ge-
rente do Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Venda 
Nova. Os interessados deverão comparecer ao Nível Cen-
tral da SMSA, 7º andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. O 
prazo para se inscrever termina no dia 5/11.

Até o dia 9/11 estão abertas as inscrições para seleção de 
vaga de gerente do Centro de Saúde Nazaré. Os interes-
sados 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/informa-
coes/gestao-de-pessoas

Férias regulamentares e férias prêmio - 
2019

As férias regulamentares referentes a 2019 deverão 
ser previamente agendadas, via Portal do Servidor, até 
05/11/2018. As férias prêmio rela� vas a 2019 deverão ser 
previamente discu� das com a chefi a imediata e agenda-
das no portal do servidor até 14/11/2018.  Conheça as re-
gras e o cronograma no material em anexo.  

Em breve será publicada Portaria específi ca com os fl uxos 
e prazos de agendamento das férias prêmio na SMSA.

Decreto altera regulamentação 
de licenças médicas

Foi publicado no Diário Ofi cial do Município (DOM) o novo 
decreto que altera algumas regras em relação à conces-
são das licenças para tratamento de saúde, por mo� vo de 
acidente em serviço ou de doença em pessoa da família. 
Entre as principais mudanças está o novo fl uxo das licenças 
médicas deferidas. A par� r de agora, o servidor receberá 
o resultado e deverá entregar ao superior hierárquico, no 
prazo de (03) três dias úteis, contados da data de sua emis-
são. Antes, elas eram encaminhadas aos RH’s por e-mail.

Além disso, a licença remunerada para acompanhar fami-
liar doente - LACOM fi ca limitada a 30 dias consecu� vos, ou 
não, em período de 24 meses, contados a par� r do deferi-
mento da primeira licença concedida. A LACOM só será con-
cedida quando o familiar se referir a pai, mãe, fi lho, cônjuge 
ou companheiro. Nos casos de licença por mo� vo de doença 
do familiar, serão necessários a comprovação da assistência 
pessoal e o enquadramento no rol de doenças já defi nido.

Essas e outras regras passarão a valer também para os 
empregados públicos, contratados administra� vos, ser-
vidores da guarda municipal e servidores das fundações. 
Para os contratos administra� vos temporários da SMSA, 
as regras referentes às licenças médicas passam a valer a 
par� r de 12/11, data em que a TEG Saúde já estará reali-
zando os atendimentos periciais.

Importante: 
• Portal do Servidor para acesso, agendamento e 
resultado de perícia: portaldoservidor.pbh.gov.br
• Especifi camente para os contratos administra� -
vos o agendamento se dará por meio do Portal Contra-
Cheque. Endereço: h� ps://contracheque.pbh.gov.br/
• Telefone da TEG Saúde para agendamento de pe-
rícias mudou para: 3528-4141 – Avenida Amazonas, 641, 
Centro.
• Para acessar o decreto na íntegra, CLIQUE AQUI.

Centros de Saúde comemoram Dia do Idoso

Durante todo o mês de outubro várias a� vidades foram 
voltadas para o idoso, com o obje� vo de fortalecer a de-
fesa dos direitos das pessoas com idade acima de 60 anos. 
A data de comemoração defi nida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) é o 1º de outubro. Confi ra as ações 
desenvolvidas pelas regionais. 

Nordeste
Foram realizadas palestras sobre promoção à saúde e  
orientações sobre saúde bucal, nutrição e prevenção de 
quedas. Também foi divulgada a Caderneta do Idoso. Os 
usuários puderam par� cipar de aulas de Lian Gong e as-
sis� r às apresentações musicais. As ações foram promovi-
das pelos Centros de Saúde Alcides Lins, Efi gênia Murta, 
Cidade Ozanan, Ribeiro de Abreu, Cachoeirinha, Goiânia, 
Leopoldo Crisóstomo, Dom Joaquim e São Paulo.

Pampulha
O Centro de Saúde Ouro Preto promoveu um circuito de 
informações e atendimento aos usuários idosos, que con-
templou avaliação do câncer oral, avaliação cogni� va, ava-
liação nutricional, orientações sobre diabetes e prevenção 
de quedas. Também foi realizada aula de Lian Gong e dis-
tribuídas Cadernetas do Idoso aos par� cipantes.
 
Norte
No dia 26/10, o Centro de Saúde São Tomás promoveu 
a� vidades em comemoração ao dia do idoso. Foram re-
alizadas avaliações da saúde bucal, avaliações clínicas e 
repassadas orientações sobre como prevenir quedas.
 
Oeste
No dia 20/10, o Centro de Saúde Santa Maria promo-
veu, no Parque Pedro Machado, próximo à unidade, uma 
ação intersetorial voltada para os idosos. Trabalhadores 
do Centro de Saúde deram ofi cinas de chás fi toterápicos, 
artes e memória. Foram distribuídas mudas de ervas medi-
cinais e um livreto sobre as formas de uso e os bene� cios 
das plantas. Também foi oferecida aula de ginás� ca com fi -
sioterapeuta, Lian Gong e repassadas orientações sobre  as 
formas de combater o mosquito Aedes aegyp� .  Na mesma 
data, no Centro de Saúde foi promovida a “2ª edição do Dia 
de Cuidados à Saúde do Homem”, que teve como obje� vo 
detectar doenças e oferecer acesso aos serviços disponibili-
zados pelo SUS. Neste dia, 67 homens par� ciparam da ação. 

As fotos das ações nas regionais estão no documento 
em anexo. 

Gestão eletrônica de frequência

A gestão eletrônica de frequência foi implantada para 
promover maior efi ciência no gerenciamento da sua vida 
funcional. Muitos avanços já foram alcançados por meio 
desse sistema. 

Durante a implantação do projeto houve uma série de in-
tercorrências com a empresa responsável pela instalação 
dos relógios, que foi penalizada e não teve o contrato re-
novado. Foi aberto um processo de licitação de uma nova 
empresa, que será responsável pela manutenção, troca e 
instalação de novos relógios.

Nessa fase, alguns problemas operacionais no funciona-
mento dos equipamentos e dos sistemas poderão ser per-
cebidos. Se isso ocorrer:

- a Unidade de Recursos Humanos deverá comunicar o 
fato imediatamente à Gerência de Gestão de Tempo, Di-
reitos e Bene� cios (GETED), pelo e-mail geted.pontoele-
tronico@pbh.gov.br

- o Servidor deverá inserir no espelho de ponto a jus� fi -
ca� va “Problemas lógicos, técnicos e elétricos” e indicar 
a quan� dade de horas trabalhadas em cada dia. Esse pro-
cedimento deverá ser realizado durante todo o período 
em que o equipamento e/ou sistema apresentar(em) pro-
blema.

No Centro de Saúde Ouro Preto, Regional Pampulha, idosos receberam atenção 
especial


