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Varíola do Macaco: teste para a doença passou a ser coberto pelo BC Saúde 

 O BC Saúde negociou com a Rede Dasa e com os Laboratórios Sabin a realização do teste para 
detecção da Monkeypox, conhecida no Brasil como Varíola do Macaco.  

Essa é uma doença de origem animal transmitida para humanos. Trata-se de um vírus 
infectocontagioso, cuja transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, 
gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Os principais sintomas são 
erupções na pele e alteração da temperatura corporal acima de 37,5° Celsius. A pe ssoa també m 
pode sentir dor no corpo, na cabeça e na garganta. O período febril tem duração de cerca de 5  dias 
e, conforme a febre reduz, as lesões na pele começam a aparecer. 

Desde 1/11/22, é possível a realização do teste em beneficiários do BC Saúde em Brasília, Belém, 
Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.  As praças de Porto Alegre  e  Be lo 
Horizonte não possuem Rede Dasa ou Sabin e estão em processo de negociação com prestadores de 
serviços locais. A coleta poderá ser realizada nos Laboratór ios Sabin, de forma domiciliar e nos 
hospitais da rede Dasa. Para esse teste, assim como para o da Covid-19, é  ne cessária prescr iç ão 
médica, sendo dispensada autorização prévia pelo BC Saúde.   

A opção de livre escolha está disponível para exames realizados desde 20/9/22. 

Clique AQUI e saiba mais sobre essa novidade. 

O Novembro Azul e a batalha contra o câncer de próstata 

 O movimento internacional conhecido como Novembro Azul é comemorado e m todo o mundo 
desde 2003, quando teve início o Movember, movimento cujo nome surgiu da junção das palavras 
moustache (bigode, em inglês) e november (novembro, em inglês), na Austrália. A iniciativa, 
também adotada no Brasil, pretende chamar a atenção dos homens para a importância da 
prevenção do câncer de próstata. Objetiva mudar os hábitos e atitudes do público masc ulino e m 
relação a sua saúde e a seu corpo, incentivando o diagnóstico precoce da doença.  

O diagnóstico precoce é hoje a arma mais importante, aumentado as chances de cura dessa espécie 
de câncer. Realizar os exames solicitados pelo médico no checkup é um bom exemplo de prevenção 
da doença. O BC Saúde oferece uma cesta de exames preventivos, com vários procedimentos 
direcionados à prevenção e à promoção da saúde masculina.  

Acesse a matéria no Portal BC Saúde e saiba mais sobre o movimento Novembro Azul. 

 

Fique por dentro das recentes atualizações em algumas regras do BC Saúde 
 
Em 31/10/22, entrou em vigor a versão atualizada do Manual de Critérios e Orientações do BC 
Saúde (MCOP). Foram incluídas alterações aprovadas pelo Comitê Gestor do Programa que 
abrangem ajustes redacionais e atualizações de critérios de cobertura. Clique  AQUI e acesse o 
resumo das mudanças no MCOP. Excepcionalmente no regime de credenciamento , e m razão de  
ajustes na parametrização de sistemas e de processos, as novas regras serão exigíveis dos 
prestadores de serviço credenciados a partir de 28/11/22. 

Uma novidade, por exemplo, é a possibilidade de autorização de administração de me dicamentos 
intravenosos em domicílio, de forma a permitir a alta hospitalar, observando-se as regras de 
atenção domiciliar. 

A nova versão do MCOP está disponível na área restrita do Portal BC Saúde. Ao acessá-la, deve-se 
clicar na opção “Documentos e Manuais”, localizada no menu lateral da esquerda, e em seguida e m 
“Normativos”. Para os servidores da ativa, há ainda a opção de consulta diretamente pela intrane t. 
Na página inicial, acessar o menu “Aplicativos”, clicar no botão “Mais aplicativos” e digitar no campo 
de pesquisa a sigla MCOP. Os textos atualizados estão identificados com a sigla (NR) à sua marge m 
direita.  

  

https://www.bcb.gov.br/noticiabcsaude/40/noticia
https://us.movember.com/about/history
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcsaude_cobertura
https://www.bcb.gov.br/noticiabcsaude/23/noticia
https://edicao-www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/bcsaude_docs/Atualiza%C3%A7%C3%B5es%20MCOP%20BC%20Sa%C3%BAde_a%20partir%20de%2031_10_22.pdf
https://www3.bcb.gov.br/portalbcsaude/Login?ReturnUrl=%2fportalbcsaude%2f%3f


  
Quer saber mais sobre os serviços de Atenção Primária à Saúde do BC Saúde e como deles 
participar? Acesse AQUI. 
  
Clique e acesse os contatos do BC Saúde, do atendimento médico por telefone e do serviço de 
ambulância 24h. 
  
Entre no Portal BC Saúde e tenha acesso a informações atualizadas e aos Informativos e 
comunicados anteriores! 
  

 

  

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcsaude_atendimento
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcsaude?modalAberto=atencaoprimaria
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcsaude_atendimento
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcsaude

