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Consulta on-line para
atendimento dos pacientes
com sintomas respiratórios
é reativada pela SMSA

A SMSA tem implementado ações para ampliar o atendimento médico à população com sintomas de doenças
respiratórias. O serviço de consulta on-line para casos de
síndrome gripal foi reativado e já está em funcionamento. O acesso é pelo Portal da Prefeitura de Belo Horizonte
e também pelo PBH APP. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.
As teleconsultas serão gradativamente ampliadas nas próximas semanas, conforme a necessidade e demanda dos
usuários. Entre os dias 6 e 10 de janeiro, foram realizados
170 teleatendimentos.
O serviço deve ser procurado por pessoas a partir de 18
anos que apresentam sintomas como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre. É mais
uma opção disponibilizada pela Prefeitura para ampliar
o acesso a atendimento médico neste momento de aumento de casos respiratórios.
Todos os moradores de Belo Horizonte, cadastrados em
Centros de Saúde na capital, têm acesso ao teleatendimento. Caso o cidadão não seja cadastrado, ele deve
procurar o Centro de Saúde de referência para realizar a
inscrição. Os endereços estão disponíveis no portal da
Prefeitura. O serviço é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Unimed-BH.
Durante o período mais crítico da pandemia, entre abril
de 2020 até novembro de 2021, o serviço foi disponibilizado e foram ofertadas cerca de 60 mil teleconsultas.

Como consultar?
O cidadão acessa o portal da Prefeitura ou o PBH APP e
se cadastra 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 da rede SUS.
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 levantado, 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 o medicamento no Centro de Saúde de sua área
de abrangência.
Os pacientes com síndrome gripal com critérios de risco
seguirão ainda em telemonitoramento, por telefone, pela
equipe da unidade de atendimento que irá ligar a cada
48h, de acordo com a indicação médica, para avaliar a
evolução dos sintomas relatados.

SMSA amplia assistência no
município diante do aumento
de casos de influenza e Covid

Diante do aumento de procura por atendimento e reflexos
na taxa de ocupação de leitos, a SMSA tem atuado para
garantir a assistência à população. Com a ampliação do horário de funcionamento de nove centros de saúde, entre os
dias 1º e 11 de janeiro, foram atendidas mais de 10 mil pessoas com sintomas gripais. A iniciativa teve como principal
objetivo prestar assistência de qualidade à população e desafogar as portas de urgência do município.
Somente em uma semana foram abertos 135 leitos de
enfermaria na rede SUS-BH, saindo de 220, no dia 4 de
janeiro, para 355 nesta quarta, dia 12. É importante esclarecer que pacientes com quadros gripais, ainda sem
resultado para a Covid-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria Covid, pois os sintomas são muito parecidos.
A SMSA reforça que a população siga adotando as medidas preventivas: uso correto da máscara, distanciamento
social, higienização das mãos, etiqueta respiratória e esquema vacinal completo.
A Secretaria Municipal de Saúde mantém ativo um banco
de currículos para contratação imediata de médicos. Os
interessados devem acessar o site da Prefeitura de Belo
Horizonte para realização do cadastro BANCO DE CURRÍCULOS | Prefeitura de Belo Horizonte.

Equipes se preparam para
vacinar crianças de 5 a 11
anos contra a Covid-19 em
Belo Horizonte

Com a expectativa da chegada de doses de Pfizer para
vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, a
SMSA já montou a estratégia para garantir a imunização
de forma ágil e segura. No município são 193 mil crianças destas faixas etárias. “Se recebermos do Ministério da
Saúde este quantitativo total de doses, vamos vacinar todas as crianças em sete dias. Inclusive, com perspectiva
de abertura de ponto de vacinação no sábado”, explica o
secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. O
planejamento da Prefeitura prevê a imunização das crianças em conjunto com as demais faixas etárias que já estão
no prazo para receber a dose de reforço.
Caso o município receba do Ministério da Saúde um quantitativo inferior de doses, fará a convocação das crianças
de forma escalonada. “É muito importante que as crianças
recebam a vacina antes do início das aulas. Sabemos que
a primeira dose já oferece uma importante proteção. Estamos presenciando um aumento no número de casos de
doenças respiratórias e quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação de vírus”, acrescenta Machado.
Belo Horizonte já atingiu 100,5% da população acima de
12 anos com primeira dose e dose única. Já com a segunda dose e dose única o índice chega a 93,2%, e 25,6%
com dose de reforço ou dose adicional. A atualização dos
dados de vacinação foi realizada extraindo relatórios do
sistema próprio do município, uma vez que o Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) permanece indisponível para acesso ao banco de dados de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura optou
por utilizar o sistema próprio para a atualização dos dados
para manter os cidadãos informados sobre a evolução da
vacinação no município.
Confira o cronograma atualizado de vacinação:
Dia 12/01, quarta-feira
Dose de reforço para pessoas de 28 e 27 anos que receberam CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha
completado 4 meses.
Dia 13/01, quinta-feira
Dose de reforço para pessoas de 55 anos, cuja data da
segunda dose tenha completado 4 meses.
Dia 14/01, sexta-feira
Dose de reforço para pessoas de 54 anos, cuja data da
segunda dose tenha completado 4 meses.
Repescagem da dose de reforço para todos os grupos e faixas etárias já convocadas
A dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda
dose tenha completado 4 meses.

Por dentro da LGPD

Uso do correio eletrônico
no âmbito municipal

O e-mail institucional (domínio@pbh.gov.br) é o meio eletrônico oficial de comunicação da Prefeitura. As diretrizes
e os procedimentos para sua utilização estão descritos na
Instrução Normativa nº 010/2015, a qual compõe a Política de Segurança da Informação do Município. O documento está disponível na intranet:
intranet.pbh.gov.br/instrucoes.
Para a troca, transmissão ou compartilhamento de dados
pessoais e/ou sensíveis por meio de documentos de arquivos digitais é recomendado que seja utilizado o e-mail
institucional, haja vista a segurança deste por seu caráter
corporativo e por estar sob a responsabilidade da PBH e
Prodabel, bem como sob as normas de segurança estabelecidas em contrato com a prestadora deste serviço.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 14/1
Até 17/1

Médico\Supervisor Hospitalar, na GECAV
Médico\Supervisor Hospitalar, na GECAV
Referência Técnica – farmacêutico,
na GAFIE/DIAS

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-depessoas/processos-seletivos.
RESULTADOS DE PROCESSOS SELETIVOS:
A servidora, Elkimen Noemia Miguel, BM 107033-7,
foi aprovada no processo seletivo como ENFERMEIRA na
GAERE Pampulha.
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