
 

 

                                                                        

  

O Acolhimento aos Gestores e Técnicos das Secretarias Municipais de Saúde, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, em 

parceria com o COSEMS/MS e CONASEMS acontecerá nos dias 20 e 21 de março. No dia 20, todas as Superintendências, 

Coordenadorias e Gerências da SES farão a apresentação sobre seu trabalho para que os gestores tenham conhecimento. Haverá 

palestras simultâneas, distribuídas em 3 salas no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica fará sua apresentação no dia 20, às 9h, na Sala 3 “Tertuliano Amarilha”, inserida na temática Redes de Atenção a 

Saúde. No dia 20, no período matutino e vespertino haverá no salão de exposições stands por Superintendência, local onde os 

gestores e técnicos da Secretarias Municipais de Saúde poderão tirar suas dúvidas. A Assistência Farmacêutica estará à disposição para 

prestar esclarecimentos, no stand da Superintendência de Atenção a Saúde. Às 18h, no dia 20, haverá a abertura oficial do evento, 

com palestra ministrada pelo Governador do Estado. No dia 21, irão palestrar o Secretário Estadual de Saúde e demais convidados. 

As inscrições estão abertas pelo site www.saude.ms.gov.br. Cada Município possui um responsável pelas inscrições na Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Farmacêuticos, procurem na Secretaria Municipal de Saúde saber o quantitativo de vagas disponibilizadas para seu Município e a 

possibilidade de participarem. Como são várias palestras simultâneas, é interessante o Secretário assistir uma enquanto os técnicos 

assistem as demais. 

INFORME SOBRE OS REPELENTES 

 

Informamos que neste mês foi recebido na CAF estadual os repelentes advindos do Ministério da Saúde, para a prevenção e proteção 

individual contra o Aedes aegypti em MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. O produto 

atende pelo nome comercial Spray Repelente de Insetos Expert Total, registrado na ANVISA sob o nº 265960066001-9, cujo 

ativo repelente é o DEET na concentração 15%, oferecendo 10h de proteção após aplicação contra os insetos Aedes aegypti, Culex 

e Anopheles aquasalis e acondicionado em frasco de 200ml. 

Serão distribuídos para todos os Municípios o quantitativo de acordo com o número de gestantes cadastradas no Bolsa Família. 

Solicitamos que quando os repelentes chegarem na CAF Municipal, a Assistência Farmacêutica avise a Área Técnica da Saúde 

Municipal responsável pelo Bolsa Família. O responsável pelo Bolsa Família no Município deverá acessar o sistema do Bolsa Família e 

gerar uma lista nominal com as gestantes beneficiárias do programa possibilitando a dispensação EXCLUSIVA para este público. 

As distribuições pela CAF Estadual serão mensais, via NRS e para a Microrregião de Campo Grande, estes virão buscar. 

Fica a cargo de cada Município definir o fluxo de dispensação dos repelentes.  

A Área Técnica da SES responsável pelo Bolsa Família emitirá ofício com as informações pertinentes. Contato: 3318-1617 – Cida 

ou Eduardo. 

Cronograma de distribuição para o NRS: Dourados – 14/03; Aquidauana, Corumbá e Ladário – 14/03; Ponta Porã e Jardim – 

15/03; Coxim – 15/03; Naviraí e Nova Andradina – 21/03; Três Lagoas e Paranaíba – 23/03. 

Microrregião de Campo Grande: já estão disponíveis para retirada. 

http://www.saude.ms.gov.br/

