
SMSA retoma teleconsultas para 
moradores com sintomas gripais

A Prefeitura de Belo Horizonte retomou, na sexta-feira, dia 25, as 
teleconsultas gratuitas para moradores da capital que apresentam 
sintomas gripais. O serviço, que é uma parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde com a Unimed-BH, oferta 100 teleatendi-
mentos diários para o público a partir de 18 anos.

Todos os moradores de Belo Horizonte a partir de 18 anos e ca-
dastrados em Centros de Saúde na capital têm acesso ao teleaten-
dimento. Caso o cidadão não seja cadastrado, ele deve procurar a 
unidade de referência para realizar a inscrição. Os endereços dos 
Centros de Saúde estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

AGENDAMENTO

Para a marcação, o cidadão deve acessar o Portal da Prefeitura 
ou o PBH APP (no ícone “Teleconsulta Síndrome Gripal”) e se 
cadastrar para uma Consulta On-line Síndrome Gripal. Após 
confirmar o cadastro no SUS-BH, o paciente entra em uma 
tela para escolha da data e horário da teleconsulta, dentro da 
disponibilidade. No dia e hora agendados, o usuário entrará 
novamente no sistema com seus dados cadastrais (CPF e data 
de nascimento) e terá acesso à consulta por vídeo.

De acordo com o diagnóstico, ele poderá receber orientações 
de isolamento domiciliar e receita de medicamento que seguirá 
escaneada no e-mail de cadastro informado. Com a impressão 
da receita, o paciente poderá buscar a medicação no Centro de 
Saúde de sua área de abrangência.

Ações contra proliferação do  
Aedes aegypti são intensificadas  
no período chuvoso

Com a chegada das chuvas, a SMSA amplia as ações de combate 
ao mosquito Aedes aegypti com vistorias em imóveis da capital. 
Em 2022, os Agentes de Combate à Endemias já realizaram mais 
de 3,7 milhões de visitas, quando foram verificadas a existência 
de focos do mosquito, repassadas orientações para eliminação de 
objetos que possam acumular água e aplicação de biolarvicidas 
nos recipientes.

No período chuvoso é fundamental que a população reforce 
os cuidados para evitar e eliminar locais que acumulam água e 
possam se tornar focos do mosquito.

Seguem cuidados básicos para combater o Aedes aegytpi:

• Retirar os pratinhos de plantas;
• Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em lixeira 

tampada até o dia de recolhimento feito pelo Serviço de 
Limpeza Urbana;

• Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas;
• Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros 

materiais que possam impedir o escoamento da água;
• Entregar os pneus ao Serviço de Limpeza Urbana ou man-

tê-los em local coberto;
• Tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana;
• Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material 

que possa se tornar foco do Aedes aegypti. 

Além das vistorias de rotina, os Agentes de Combate a Endemias 
também fazem ações motivadas por denúncias e pedidos dos 
cidadãos. A solicitação deve ser feita pelo Portal de Serviços 
ou pelo PBH APP. Em 2022, foram mais de 700 vistorias em 
atendimento às solicitações dos moradores da capital.

A PBH também realiza mutirões de limpeza para combater a 
dengue, zika e chikungunya. Somente neste ano, de janeiro até 
o final da primeira quinzena de novembro, a Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU) já recolheu 301 toneladas de resíduos, em 
114 ações de limpeza, que demandaram 192 viagens de caminhão 
até o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará.

CERSAM Norte comemora 
mais um aniversário

Trabalhadores, gestores, parceiros, usuários e familiares de pes-
soas atendidas no CERSAM Norte se reuniram para celebrar os 
sete anos de inauguração do serviço. O evento, que comemorou 
a história, o presente, e vislumbra os próximos passos desse 
cuidado que se faz com investimento coletivo de muitos, foi no 
dia 23 de novembro.

Foi realizado um farto café da manhã, partilhado entre os cerca 
de 120 convidados que também assistiram ao espetáculo “O 
Boi da Norte”, peça teatral criada e interpretada por usuários 
e trabalhadores do CERSAM Norte. O “Parabéns para você” foi 
cantado com alegria em homenagem a todos que se empenham 
no cotidiano por manter vivo esse cuidado.

O CERSAM é um serviço da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) 
do SUS/BH, que atende a população em sofrimento mental nos 
momentos mais agudos. O trabalho está conectado a toda a 
rede de saúde da cidade, e tem como princípios orientadores o 
cuidado em liberdade, o respeito aos direitos humanos e a luta 
contra a exclusão aos usuários do SUS.

Atualmente, o CERSAM Norte atende a cerca de 50 usuários por 
dia, em suas diversas modalidades de acompanhamento, com 
uma equipe composta de 65 funcionários ao todo.

Redução de Danos e o cuidado em 
rede são debatidos na APS

A partir da necessidade da oferta de espaços que abordem a 
temática álcool e outras drogas para profissionais de saúde 
dos diversos níveis de atenção na rede, a Gerência da Rede de 
Saúde Mental (GRSAM) e a Coordenação de Saúde Sexual e 
atenção às IST/Aids e Hepatites Virais, por meio do Programa 
BH de Mãos Dadas contra a AIDS, estão promovendo rodas de 
conversa em 18 Centros de Saúde do município, sendo dois 
por regional. O foco das discussões será a redução de danos e 
o cuidado à pessoa que faz uso prejudicial de álcool e outras 
drogas.  A formação tem como objetivos contextualizar sobre o 
acolhimento qualificado das pessoas que fazem uso prejudicial 
de álcool e outras drogas, discutir fluxos e rotinas para o cuidado 
compartilhado das pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e 
outras drogas entre APS e a rede de urgência em saúde mental, 
fortalecer o cuidado pautado na Redução de Danos, promover o 
acesso ao diagnóstico e adesão ao tratamento da sífilis e outras 
IST para as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras 
drogas.

Já foram realizadas 6 rodas de conversa, sendo duas na Regional 
Norte, duas na Regional Nordeste e duas na Regional Oeste, 
com uma média de participação de 35 profissionais de cada 
Centro de Saúde, representantes de outros serviços da RAPS-BH, 
facilitadores da GRSAM e do BH de Mãos Dadas contra a AIDS. 
A conclusão da formação está prevista para maio de 2023.

SAIBA MAIS SOBRE A FORMAÇÃO

A Redução de Danos apresenta princípios políticos, éticos e 
técnicos para o cuidado às pessoas em uso prejudicial de álcool 
e outras drogas, em que a abstinência não pode ser o único 
objetivo a ser alcançado. A Redução de Danos é reconhecida 
em muitos países como uma Política Pública de Saúde e Social, 
apoiada, principalmente, na autonomia e liberdade das pessoas, 
reconhecidas em sua cidadania e direitos.

Considerando a vulnerabilidade acrescida às pessoas que fa-
zem uso prejudicial de álcool e outras drogas para as infecções 
sexualmente transmissíveis (IST), as políticas de promoção, pre-
venção e atenção às IST em populações vulneráveis é planejada 
e executada de maneira integrada entre a Gerência da Rede 
de Saúde Mental (GRSAM) e Coordenação de Saúde Sexual e 
atenção às IST/Aids e Hepatites Virais.

Qualificação na assistência pré-natal 
é debatida na Regional Leste

Médicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos de enfermagem das 
equipes de Saúde da Família e de apoio, ginecologistas, equipe 
de saúde bucal e gerentes participaram da Oficina de Pré-Natal, 
organizada pela DRES Leste.

Durante a capacitação foram apresentados o cenário da Regional 
Leste relacionado às gestantes, os indicadores do Previne Brasil 
e as formas de registro. Também foi abordado o Protocolo de 
Pré-Natal da SMSA. Em um segundo momento, os participantes 
foram divididos em duas estações, sendo a primeira com o tema 
Pré-Natal Odontológico, e a segunda sobre Testes Rápidos.

“Foi um momento voltado para a aproximação com as equipes 
assistenciais dos Centros de Saúde, para alinhamento das ações e 
fluxos assistenciais, de apresentação dos indicadores, de troca de 
informações e experiências exitosas. A grande participação dos 
profissionais, com foco na importância da atuação das equipes 
multiprofissionais no atendimento das gestantes e puérperas, 
nos dá a certeza de uma equipe cada vez mais coesa”, afirmou 
a coordenadora da Saúde da Mulher, Cristiane Veiga.

Centros de Saúde Santa Mônica e 
Alameda dos Ipês promovem ações 
no Novembro Azul

As formas de prevenção, cuidado e tratamento do câncer de 
próstata foram pautas frequentes durante este mês nos centros de 
saúde Santa Mônica e Alameda dos Ipês, na Regional Venda Nova. 
 
As ações educativas foram realizadas a partir de um jogo 
de perguntas e respostas sobre o câncer de próstata, 
grande parte relacionado à nutrição. As perguntas foram 
colocadas dentro de balões e, ao estourá-los, os parti-
cipantes deveriam responder aos questionamentos. Os par-
ticipantes que acertaram as perguntas ganharam brindes. 
 
Na sala de espera, foram realizadas abordagens sobre o tema 
e os usuários puderam tirar dúvidas.  Entre os assuntos, houve 
destaque para o papel que a alimentação saudável ocupa na 
prevenção do câncer de próstata.

RH INFORMA  
 
Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:

De 1º/12  
a 7/12

Seleção para RT - Médico
GECAV

 
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.
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