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Pessoas acima de 50 anos
são convocadas para receber
reforço contra a Covid-19

A Prefeitura convoca esta semana pessoas acima de 50
anos para se vacinar com a quarta dose contra a Covid.
De acordo com o Ministério da Saúde, aqueles que tenham
idade a partir de 50 anos e que já receberam duas doses da
Janssen também devem tomar mais uma dose de reforço.
Na terça, dia 21, adolescentes de 13 e 12 anos receberam
a dose de reforço contra a doença.
Confira a programação para os próximos dias:
Dia 22/6 (quarta-feira)
• Quarta dose para pessoas de 57 e 56 anos, completos
até esta data, e com pelo menos quatro meses desde o
recebimento da terceira dose.

Dia 23/6 (quinta-feira)
• Quarta dose para pessoas de 55, 54 e 53 anos,
completos até esta data, e com pelo menos quatro
meses desde o recebimento da terceira dose.

Dia 24/6 (sexta-feira)
• Quarta dose para pessoas de 52, 51 e 50 anos,
completos até esta data, e com pelo menos quatro meses
desde o recebimento da terceira dose. Para as pessoas
acima de 50 anos que tomaram o imunizante Janssen,
trata-se da terceira dose, ou do segundo reforço.

Os endereços dos locais de vacinação, além do horário
de funcionamento e toda a documentação necessária
para o recebimento de cada dose, podem ser verificados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. As pessoas
convocadas devem se vacinar nos locais listados para
cada grupo e sempre checar os endereços antes de se
deslocar aos pontos de imunização.

Teleconsultas são reativadas e
ampliam atendimentos em BH

Os moradores da capital contam, a partir de hoje, com mais
um serviço para atendimento de sintomas respiratórios: as
teleconsultas. O serviço, que anteriormente ofertava atendimentos somente para o público a partir de 17 anos, será
ampliado e haverá consultas para crianças e adolescentes
de 1 a 16 anos. O acesso é pelo portal da Prefeitura.
O serviço terá oferta inicial de 150 teleatendimentos diários,
com aumento gradativo nos próximos dias. Para garantir
a assistência aos usuários, todas as crianças atendidas
receberão, pelo menos, uma ligação 24 horas após o
teleatendimento para o monitoramento da situação. Já
os adultos com síndrome gripal e com critérios de risco
receberão o contato da equipe médica 48 horas após o
atendimento. Vale reforçar que ambos os públicos seguirão
em telemonitoramento, a depender da evolução clínica.
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 a unidade 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.

Como consultar?
O cidadão acessa AQUI o portal da Prefeitura 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. 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.

Mais uma Central de
Testagem de Covid-19
para a população

Belo Horizonte conta agora com seis centrais de testagem
para diagnóstico de Covid-19. O novo local estará vinculado
ao Laboratório Municipal de Referência, no Carlos Prates.
A nova central terá a capacidade de realizar 300 exames
por dia e funcionará de segunda a sexta-feira, de 7h30 às
17h30. Com a abertura desta nova unidade, as seis Centrais
de Testagem realizarão, em média, 1,2 mil testes diários.
Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves e devem ser
agendados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte ou
no aplicativo PBH APP. Após a marcação, o cidadão deve
comparecer à unidade no horário agendado.
Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro
no sistema com os dados, que possibilitará o acesso. Na
sequência, basta digitar o CPF e data de nascimento e
clicar em “entrar”.
Após esse processo será possível a marcação, além da
escolha de uma data, horário e local para realização do
exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.
O sistema para agendamento é mais uma parceria com a
Unimed-BH.
Após a realização da marcação, o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a
realização do teste. É necessário ficar atento aos endereços
de coleta, conforme abaixo:

FAMINAS-BH
Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h)

Faculdade Pitágoras
Rua dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h)

Uni BH Buritis
Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30)

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais
Alameda Ezequiel Dias 275 - Centro (8h às 16h30)

UNA Aimorés
Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes (8h às 16h30)

Laboratório Municipal
R. Frederico Bracher Júnior, 103 - Carlos Prates (7h30 às 17h30)

O resultado é repassado ao usuário cerca de 20 minutos
após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.
Além das Centrais de Testagem, a Prefeitura também
mantém a realização dos exames nos 152 Centros de
Saúde e nas 9 UPAs, para as pessoas sintomáticas.

Regional Centro-Sul realiza
ações de promoção à saúde da
população em situação de rua

Testes rápidos para diagnosticar tuberculose, HIV, sífilis,
além de hepatites B e C, acolhimento e muita orientação.
Essas foram algumas das atividades realizadas pela equipe
da GAERE Centro-Sul para a população em situação
de rua. Nos dias 14 e 15 de junho, os profissionais, em
parceria com os abrigos, albergues e Centro Pop promoveram várias ações de incentivo à saúde para esse público.
Dentro da programação também foi realizada vacinação
contra a gripe e Covid. Foram aplicadas cerca de 400
doses dos dois imunizantes. A saúde mental também foi
destaque na ação, em atenção aqueles que fazem uso
prejudicial de álcool e/ou drogas.
“O sucesso da ação só foi possível graças às atividades
contínuas conduzidas na Regional para a população em
situação e trajetória de vida nas ruas. O GT POP Rua grupo técnico que realiza um trabalho intersetorial para
população em situação e trajetória de vida nas ruas, possibilitando articulações intrassetorial e intersetorial com
a própria rede do SUS-BH e outras políticas públicas,
em especial da assistência social, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e
Cidadania (SMASAC)”, explicou a gerente adjunta da GAERE,
Alessandra Tristão.

Sorrisos mais saudáveis
na Emei Aarão Reis

A equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde Aarão Reis,
na Regional Norte, utilizou uma estratégia lúdica para
promover a saúde da boca na Emei Aarão Reis. De maneira
simples e envolvente, os profissionais repassaram informações às crianças com o objetivo de estimular a criatividade na hora dos cuidados com os dentinhos. Cerca de 40
alunos, com idades entre 4 e 5 anos, participaram da ação.
As crianças foram orientadas sobre a importância de bons
hábitos, como escovação dentária, cuidados com higiene
bucal, alimentação saudável e sobre a troca dos dentinhos
de leite pelos permanentes, gerando as famosas “janelinhas”. A Técnica em Saúde Bucal (TBS), Anazete Barbosa,
confeccionou dois dentes em tecido e espuma: o
saudável era o “Dente Feliz”, e o cariado era o “Dente triste”.
Foram confeccionadas também plaquinhas de madeira
com adesivos de guloseimas e alimentos saudáveis. As
crianças interagiram colando as respectivas plaquinhas
de madeira no “Dente triste” ou no “Dente feliz”, de acordo
com a situação. Os alunos também ganharam um porta-dentinhos produzidos pela TSB.
Segundo o 4º levantamento epidemiológico nacional na
área de Saúde Bucal, intitulado SB Brasil 2010, aos 5 anos
de idade uma criança brasileira possuía, em média, o índice
de 2,43 dentes com experiência de cárie, com predomínio
do componente cariado. Dessa forma, a Equipe de Saúde
Bucal tem como objetivo, além das ações de promoção de
saúde, realizar a busca ativa das crianças com necessidade
de tratamento odontológico de forma a ampliar o acesso
das mesmas aos serviços de saúde.

Readaptação em Movimento
tira dúvidas e orienta
profissionais da SMSA

Com objetivo de realizar um alinhamento entre a
Gerência de Saúde do Servidor e os gestores locais a
respeito dos fluxos e protocolos estabelecidos pela
PBH, a DIEP promoveu o Readaptação em Movimento.
Entre os assuntos foram abordados os processos
da readaptação funcional, recomendação médica,
avaliação de capacidade laborativa, entre outros.
Nos dias 13 e 14 de junho, foram realizados encontros
virtuais com a participação de cerca de 280 profissionais
da rede, entre referências técnicas, gestores e diretores de
todas as gerências regionais.
Além de repassar as orientações sobre os novos fluxos,
instituídos em 1º de junho de 2022, foram esclarecidas
as dúvidas dos participantes e discutidos alguns casos
em andamento.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para:
Até 23/6

TSS, na ASEDS
Referência Técnica, Cirurgião Dentista, na
GEAPS

Até 24/6

Psicólogo, na DRES Pampulha
Referência Técnica, Cirurgião Dentista, na
GAERE Centro-Sul

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.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
comunicasaude@pbh.gov.br
ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

