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Prefeitura distribui as primeiras 
doses da vacina contra Covid

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta terça-feira (19) 
128.388 mil doses da vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan 
e do laboratório Sinovac Biotech, outras 6.882 doses destinadas à 
capital foram entregues diretamente pela Rede de Frio da Secretaria 
de Estado de Saúde para os hospitais Militar, Eduardo de Menezes e 
Júlia Kubitschek, da rede estadual. Seguindo as orientações do Plano 
Nacional de Imunização contra a Covid, do Ministério da Saúde, a 
SMSA distribuiu as doses para os hospitais e serviços de urgência. 
Esta primeira remessa deve possibilitar a vacinação de cerca de 
63.000 pessoas, uma vez que o Ministério da Saúde considera uma 
possibilidade de 5% de perdas das doses entregues.
 
Serão vacinados neste primeiro momento os profissionais de saúde 
que atuam nos 49 Hospitais da rede pública, filantrópica e privada, 
além dos profissionais das nove Unidades de Pronto-Atendimento e 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
 
As vacinas passaram por conferência na Prefeitura e na sequência 
começaram a ser entregues. Os lotes distribuídos pela Secretaria 
Municipal de Saúde vão contemplar a vacina, as seringas e as 
agulhas para a imunização. Cada hospital ou serviço de urgência terá 
autonomia para definir o seu cronograma de vacinação.
 
Condicionado ao recebimento de novas entregas da vacina pelo 
Ministério da Saúde, os próximos grupos a serem vacinados serão 
os residentes e profissionais das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPIs) e os profissionais que atuam na Atenção Primária 
em Saúde, em cronograma que será estabelecido em função dos 
novos quantitativos enviados a SMSA.
 
Mesmo com o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 
é muito importante a colaboração da população para evitar 
aglomerações, manter o uso de máscaras e a higienização correta 
das mãos.

Odilon
A primeira unidade da Prefeitura a iniciar a vainação foi o Hospital 
Odilon Behrens. Tão logo as doses foram entregues os profissionais 
de saúde começaram a ser imunizados na noite de terça-feira.

SMSA começa a adaptar aparelhos 
auditivos em serviço próprio

Mesmo em meio à pandemia, o SUS-BH segue dando passos 
importantes e se consolidando cada vez mais como referência em 
saúde pública. O Centro Especializado em Reabilitação Noroeste 
– CER IV realizou pela primeira vez a adaptação de aparelhos 
auditivos. Antes, os usuários da rede contavam com a oferta de 
vagas, exclusivamente, nos Serviços de Atenção à Saúde Auditiva 
(SASA) da rede contratada pela SMSA. Como essa oferta era 
insuficiente para atender à demanda dos usuários do município, 
há 3 anos a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um plano de 
implantação de um serviço próprio de saúde auditiva. 

Com o serviço já habilitado, foi necessário ainda que a SMSA 
identificasse o recurso federal para a compra dos aparelhos 
auditivos e organizasse o credenciamento de fornecedores, que 
também ofertam a manutenção dos aparelhos.

Também houve contratação e treinamento de profissionais, além 
da compra de equipamentos indispensáveis ao funcionamento 
do serviço, que realiza não só a adaptação dos aparelhos, 
mas toda a linha do cuidado em saúde auditiva, incluindo o 
diagnóstico audiológico, a seleção e adaptação de aparelhos e o 
acompanhamento por equipe especializada multidisciplinar.

A aposentada Maria Barbosa, de 74 anos, foi a primeira usuária da 
unidade a receber o novo aparelho. “Tenho que agradecer muito 
o carinho de vocês. Agora estou ouvindo bem, o aparelho não 
incomoda. Que o trabalho de vocês continue cada vez melhor. Muito 
obrigada”, disse Maria sem segurar as lágrimas. 

A expectativa é que com o início das atividades da reabilitação auditiva 
no CER, os usuários de Belo Horizonte tenham mais ofertas de vagas 
para o Programa de Atenção à Saúde Auditiva, reduzindo o tempo de 
espera para o diagnóstico e a adaptação dos aparelhos auditivos. 

“Receber um aparelho auditivo não é como receber um óculos, pois 
sua adaptação é mais complexa. A pessoa passa a escutar barulhos 
que nunca ouviu ou já não vinha ouvindo mais e seu cérebro vai 
precisar entender como processar esses sons, quais dar atenção e 
quais ignorar, por exemplo. Isso requer tempo, força de vontade, 
esforço e ajustes individuais nos aparelhos para cada pessoa. 
Por isso, a ajuda da equipe especializada pelo acompanhamento 
é fundamental”, disse a fonoaudióloga, referência técnica na 
Coordenação de Reabilitação e NASF-AB, Lílian Souto.

Mobiliza SUS faz ação sobre o 
coronavírus nas estações do Move

Com o objetivo de sensibilizar as pessoas quanto à prevenção da 
Covid-19, a SMSA, por meio do grupo de mobilização, Mobiliza SUS, 
tem desenvolvido ações de conscientização nas estações do Move. 
As ações ocorrem de forma simultânea ao trabalho das equipes de 
fiscalização sanitária.

Na intervenção, os atores são colocados nos espaços públicos, 
devidamente trajados com EPIs, como profissionais da linha de 
frente do enfrentamento à pandemia, e apresentam na encenação 
itinerante importantes recomendações para o momento atual.

Durante a performance, são usadas placas que sugerem ações de 
cuidado coletivo, como lavar as mãos, promover o distanciamento 
social e fazer o uso de máscara. Todas as estações do município 
estão recebendo a intervenção.

Secretaria reforça equipes para 
Vacinação contra a Covid-19

A SMSA está com cadastro aberto para contratação imediata 
de enfermeiros que vão reforçar as equipes de saúde durante a 
Campanha de Vacinação contra a Covid-19. 

Os profissionais devem atuar com os servidores responsáveis pela 
imunização no município. Foram disponibilizadas 468 vagas para 
uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 
3.974,98 a R$ 4.384,70, dependendo da unidade de lotação. 

Com a contratação, unidades de saúde da PBH devem receber reforço 
de mais dois enfermeiros. O contrato tem duração de 8 meses.

Os interessados devem cadastrar as informações no Banco de Currículos.

Atenção: 
• Os currículos são recebidos somente pela internet;
• O cadastro no Banco de Currículos tem validade de 12 meses.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email: 
comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

As inscrições para seleção de vaga para gerente da Gerência 
de Auditoria da SMSA estão abertas até o dia 22 de janeiro. 
Os interessados devem se inscrever e enviar a documentação 
necessária por e-mail para: selecao.nasf@pbh.gov.br.

Até amanhã (21), estão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente do Centro de Saúde Carlos Chagas. Os interessados 
devem se inscrever e 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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyPHVLW52T26JvrRdFuyzPEeUC0yD3sPUlWrn7q9O14iCcA/viewform
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