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 Mais um sábado de vacinação 
contra a Paralisia Infantil em BH

Cerca de 1.680 crianças de 1 a 4 anos tomaram o reforço 
oral contra a pólio no fim de semana. No sábado, dia 24 
de setembro, foram abertos 150 centros de saúde, além 
de pontos extras no Central Parque Shopping, na Regional 
Oeste, e no Parque Municipal, onde os mascotes dos times 
de futebol da cidade, além da Maria Gotinha e Zé Gotinha, 
fizeram a alegria da meninada.

Belo Horizonte é a capital brasileira com a melhor cobertura 
vacinal contra a paralisia infantil neste momento, com 65,8% 
do público-alvo imunizado. Os dados são do Ministério da 
Saúde e, para atingir a meta de 95%, a Prefeitura segue com 
a campanha até o dia 30 de setembro nos 152 centros de 
saúde da capital.

 Vacinação contra a raiva imuniza 
mais de 190 mil animais

Os tutores atenderam ao chamado da SMSA e priorizaram a 
saúde dos pets no sábado, dia 24 de setembro. Mais de 260 
pontos de vacinação foram abertos, entre centros de saúde, 
praças e drogarias, para facilitar o acesso ao imunizante. 
Foram vacinados 191.602 animais, sendo 160.397 cães e 
31.205 gatos.

A vacina continua disponível em alguns pontos específicos, 
que devem ser verificados no portal da Prefeitura, na 
página pbh.gov.br/vacinacaoraiva. 

Para a vacinação dos animais a partir de três meses de idade, 
gestantes ou não, recomenda-se levar os cães com guia ou 
coleira e a condução deve sempre ser feita por adultos. Já os 
gatos devem ser levados em gaiolas ou caixas de transporte. 
Depois de vacinados, os pets não devem ser submetidos a 
esforços físicos e devem ser mantidos em casa, na sombra, 
com água e alimentação disponíveis.

 Lian Gong da Regional Barreiro 
comemora mais um aniversário

Para celebrar os 15 anos do Programa Lian Gong em 
18 Terapias (LG18T) na Academia da Saúde do Bairro 
Milionários, na Regional Barreiro, foi preparada uma aula 
especial, com direito a encontros, boas lembranças, alegria, 
sorrisos e, claro, um lindo bolo com a marca do programa.

A aula reuniu cerca de 110 praticantes, sendo a maioria 
frequentadores assíduos e testemunhas de que a atividade 
física está intimamente relacionada ao envelhecimento 
ativo e saudável.

“Sinto orgulho de fazer parte desse projeto. É muito 
gratificante dividir com os alunos um pouco desse 
conhecimento da medicina tradicional chinesa e poder 
contribuir para o resgate do equilíbrio físico, mental, 
emocional e proporcionar a consciência a corpos muitas 
vezes esquecidos. Comemoramos 15 anos de uma 
construção coletiva e bem-sucedida”, disse a fisioterapeuta 
e instrutora do LG18T nos Centros de Saúde Bonsucesso e 
Milionários, Marilda Zacarias. 

Maria Lúcia Dias Moreira, 55 anos, começou a frequentar 
o Lian Gong e não parou mais. “O Lian Gong é a minha 
fisioterapia e não abro mão. Agradeço a Deus por fazer 
parte desse grupo maravilhoso que tanto bem nos faz em 
todos os sentidos”, afirmou emocionada.

 Unidades de saúde celebram   
o Setembro Amarelo

Setembro é o mês Mundial da Prevenção ao Suicídio. Diante 
da relevância desse agravo na saúde pública, durante 
todo esse mês é realizada nacionalmente a Campanha do 
Setembro Amarelo.

A Regional Centro-Sul recebeu a equipe do Mobiliza Sus 
para uma ação na sexta, dia 23 de setembro, além da 
presença dos mobilizadores, a equipe montou um painel 
no hall do andar com frases motivacionais denominado 
Palavras Salvam. A ideia é que nas pequenas ações diárias 
é possível apoiar ou até mesmo resgatar alguém de seus 
grandes sofrimentos. 

No Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes, na Regional 
Noroeste, a equipe confeccionou uma caixinha com 
mensagens motivacionais na pré-recepção. Na copa, há um 
mural com a temática para conscientizar os profissionais.

Neste ano, o lema da campanha é “A vida é a melhor 
escolha!”, e busca conscientizar sobre a importância da 
vida e orienta como identificar e ajudar alguém próximo 
que pensa em suicídio.

 Academia da Cidade Dom Bosco 
celebra o Setembro Verde

As Academias da Cidade têm em seu escopo de atividades 
as ações de educação popular em saúde, muitas vezes 
seguindo as temáticas do calendário da saúde, com o 
objetivo de sensibilizar e informar os usuários sobre questões 
pertinentes à sua saúde e da comunidade em geral.

Em alusão ao Setembro Verde – Mês da Pessoa com 
Deficiência – a Academia da Cidade Dom Bosco, na 
Regional Noroeste, realizou, no dia 21, uma aula dedicada à 
inclusão social de pessoas com deficiência. A ação contou 
com duas atividades modificadas, nas quais os usuários 
puderam experenciar o desenvolvimento dos sentidos, 
trabalhar a lateralidade e potencializar a cooperação entre 
eles. A aula proporcionou uma reflexão a respeito das 
dificuldades enfrentadas na execução das atividades e sobre 
a importância da cooperação, respeito e solidariedade no 
alcance dos objetivos propostos nas mesmas.  

Além disso, o professor Rodrigo Lemos ressaltou a 
importância de oferecer acessibilidade a todas as pessoas 
que precisam. “As Academias da Cidade são espaços 
de inclusão social, sem distinção, e que oferecem os 
mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, 
independente delas terem ou não alguma deficiência”, 
disse o educador físico.

 

 Por um trânsito mais seguro

Entre as ações para celebrar a Semana Nacional de Trânsito, 
entre os dias 18 e 25 de setembro, a equipe do Programa 
Vida no Trânsito organizou o sorteio de 30 camisas entre 
os servidores do Nível Central. Os ganhadores receberam 
o brinde na sexta, dia 23 de setembro, e posaram para foto.

A Semana Nacional de Trânsito tem o objetivo de buscar 
um trânsito mais seguro, incentivando a participação da 
população para evitar mortes e acidentes, que infelizmente 
ainda são um grande problema de saúde pública.

Desde 2010, em parceria com o Ministério da Saúde, o 
Programa Vida no Trânsito (PVT) é coordenador pela SMSA 
e BHTrans. O programa tem como objetivo principal o 
fortalecimento de políticas intersetoriais de prevenção e 
mortes no trânsito voltadas prioritariamente para alguns 
fatores de risco, como velocidade excessiva, atropelamentos 
e associação entre álcool e direção.

 SMSA oferece 15 vagas 
para residência médica e 
multiprofissional

As inscrições para o Exame Nacional de Residência (Enare) 
terminam na próxima segunda, dia 3 de outubro, e a SMSA 
oferece 15 vagas para o ingresso de profissionais de saúde 
nos programas de residência ofertados na capital.
 
O Enare é um processo seletivo de abrangência nacional, 
que oferece vagas de residências nas áreas médica e 
multiprofissional em instituições de todo o Brasil. Inscreva-
se AQUI .
 
A SMSA tem dois programas de residência em saúde.
 
O Programa de Residência Médica em Medicina de Família 
e Comunidade oferece 5 vagas para quem pretende atuar 
na modalidade no SUS. O Programa, que teve início em 
2015, é como uma pós-graduação lato sensu, caracterizada 
por treinamento em serviço, com carga horária de 60 horas 
semanais e duração de dois anos.
 
Já o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 
Básica / Saúde da Família tem 10 vagas distribuídas nas 
seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Serviço 
Social, Psicologia, Odontologia, Nutrição, Farmácia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 
Profissional de Educação Física. O programa tem duração 
de dois anos, com carga horária total de 5.760 horas, entre 
atividades teóricas e práticas. É necessário que o candidato 
tenha disponibilidade de 60h semanais com dedicação 
exclusiva.
 
A remuneração bruta dos dois programas de residência 
oferecidos pela PBH é de R$ 4.106,09.

Atuação em BH
Os programas de residência médica e multiprofissional 
da PBH começam em 1º de março de 2023 e ocorrem em 
diversos cenários da rede SUS/ SMSA. Os selecionados 
atuaram em centros de saúde, unidades de referência 
secundária, serviços da rede de atenção psicossocial e 
serviços de urgência.

 

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

Até 29/9

TSS - Psicólogo - Gestão do Trabalho  
DRES Pampulha 

Referência Técnica – Enfermeiro 
GAERE - Pampulha

Até 30/9

Referência Técnica – Enfermeiro 
GAERE Nordeste

Referência Técnica – Enfermeiro 
GAERE Centro-Sul

Referência Técnica - Médico 
GAERE Nordeste 

Gerente 
CS Vale do Jatobá - DRES Barreiro

Referência Técnica – TSS 
DRES Centro-Sul

Gerente  
CS Vila Imperial Oeste – DRES Oeste

Até 3/10

Referência Técnica – Enfermeiro 
GERGETR Oeste

Referência Técnica – Médico 
GEURE

Referência Técnica – Assist. Social 
GAERE Centro-Sul

Até 4/10 Referência Técnica – Médico 
GAERE Centro-Sul

Até 5/10 Referência Técnica – Enfermeiro 
GAERE Barreiro

 
Os interessados devem enviar a documentação necessária 
por e-mail  para: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Os editais com todas as informações estão disponíveis em  
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-
pessoas/processos-seletivos.

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