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Vacinação contra a Covid é ampliada
para idosos de 78 e 77 anos em BH

Durante esta semana, a SMSA estendeu a imunização para mais um
grupo. Nesta quinta-feira (18) começa a vacinação dos idosos com
77 anos completos até 31 de março de 2021. Os de 78 iniciaram na
terça-feira (16).
As faixas etárias foram incorporadas após uma nova remessa com
21,8 mil doses da vacina Coronovac. A expectativa é imunizar cerca
de 21 mil idosos com 78 e 77 anos residentes na capital.
A vacinação é das 7h30 às 15h30, nos 152 centros de saúde e
nos postos extras. No drive-thru, o horário é das 8h às 15h. O
idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante
de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o
distanciamento nas unidades. O ideal é levar, no máximo, um
acompanhante para evitar aglomerações.
A lista dos postos pode ser acessada no portal da Prefeitura. A
imunização deste novo grupo será realizada simultaneamente à
vacinação dos idosos de 79 a 81 anos.
Pessoas acamadas e com mobilidade reduzida podem se cadastrar
para receber a vacina em casa.
Para os idosos de 82 a 85 anos que ainda não se imunizaram, a
Prefeitura segue com a vacinação em Centros de Saúde específicos
e nos drive-thru. Veja a lista no portal da Prefeitura.

Cadastro para trabalhadores da saúde
A Prefeitura também abrirá, em breve, cadastro para a vacinação
dos trabalhadores da área da saúde de Belo Horizonte em atividade
que ainda não foram imunizados. A data de abertura do cadastro,
assim como o início da imunização deste grupo, será divulgada
oportunamente.
O cadastro será feito exclusivamente no Portal da Prefeitura. Não
serão aceitos e validados cadastros por outros canais, como e-mails
e telefones.

Centro de Saúde Lajedo começa a
funcionar na Regional Norte

O Centro de Saúde Lajedo, na Regional Norte, começou a funcionar
em nova sede nesta segunda-feira (15). A unidade está localizada
na Rua Júlio Ribeiro, 681, Bairro Lajedo. São 17 consultórios, sala de
espera, recepção ampla, sala de procedimentos, sala de curativos,
sala de higienização, zoonoses, sala multiuso, sub-espera, farmácia
e assistência farmacêutica, sala de coleta, vacina, consultório
odontológico, entre outros, distribuídos em dois andares com
1.085m² de área construída.
Para atender cerca de 15 mil usuários cadastrados, a unidade conta
com quatro equipes de Saúde da Família, equipe do NASF-AB e
Saúde Mental, duas equipes de saúde bucal, além de psicólogo,
equipe de enfermagem, administrativo, agentes de combate a
endemias e agentes comunitários de saúde.
A unidade faz parte do pacote de obras da Prefeitura – que prevê
a reconstrução de 40 centros de saúde, uma Central de Material
Esterilizado e um laboratório central, por meio de Parceria Público
Privada (PPP). Vinte e uma obras já foram iniciadas, sendo o
Centro de Saúde Lajedo a sexta entregue para a população. Todos
os centros de saúde contemplados na PPP terão espaço físico
padronizado e áreas com 100% de acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida.

CREAB Venda Nova realiza primeira
adaptação de aparelho auditivo

O Serviço de Saúde Auditiva do Centro de Referência em
Reabilitação Venda Nova – CREAB/ VN, realizou a primeira
adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI).
O serviço, recém-implantado, vem somar à rede de reabilitação
e ao Programa de Atenção à Saúde Auditiva da SMSA, que
tem como objetivo ofertar cuidado integral em saúde auditiva,
realizando diagnóstico audiológico, seleção e adaptação de AASI e
acompanhamento por equipe especializada multidisciplinar.
A aposentada Nadir de Almeida, 70 anos, tem déficit auditivo
há mais de 30 anos e ficou emocionada ao receber o aparelho.
“Foi uma grande vitória. Queria agradecer muito; fui muito bem
atendida, notei que é uma tecnologia moderna e houve muito
critério e muito cuidado. Agradeço profundamente”, disse Nadir.
A expectativa é que que, a partir da estrutura e investimento aplicados
pela SMSA, haja ampliação gradual das ofertas de vagas, reduzindo o
tempo de espera dos usuários que apresentam déficits auditivos.

Hospitais da Prefeitura abrem
vagas para profissionais da saúde

Os dois hospitais da Prefeitura estão com processos seletivos
abertos para contratação imediata de profissionais de saúde.
Em função da ampliação de leitos para atendimento Covid, o
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) está com vagas
abertas para contratação de profissionais da saúde.
São 12 vagas para médico clínico (24h), 8 vagas para médico
intensivista (12h), ou 4 vagas para médico intensivista (24h), 10
vagas para enfermeiro, 40 vagas para técnico em enfermagem e 6
vagas para fisioterapeuta.
Os profissionais interessados podem fazer a inscrição via Banco
de Currículos no site do hospital (http://www.hmdcc.com.br/
processo-seletivo-simplificado-do-hospital-metropolitano-dr-celiode-castro/). Basta escolher a vaga e preencher as informações
solicitadas. A carga horária e salário variam de acordo com a função:
Médico (12h semanais)

R$ 4.491,07

Médico (24h semanais)

R$ 8.982,14

Enfermeiro especialista para leito de CTI
(36h semanais)

R$ 4.718,41

Enfermeiro para leito clínico (36h semanais)

R$ 4.018,77

Técnico de Enfermagem (40h semanais)

R$ 2.768,60

Fisioterapeuta respiratório (30h semanais)

R$ 3.782,82

No Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HMOB) são nove
processos seletivos abertos para a contratação de profissionais
das áreas assistenciais e áreas de apoio. As vagas são para início
imediato e cadastro de reserva. Os processos em aberto são:
Médico
(Anestesiologista; Cirurgião Pediátrico; Clínico Geral;
Ecografista; Emergencista; Geriatra; Ginecologia; Intensivista;
Neurocirurgião; Neurologista; Radiologista)
Inscrições até 23/03 - edital 004/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1240578)
Enfermeiro
Inscrições até 26/03, edital 008/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241424)
Técnico em Enfermagem
Inscrições até 23/03, edital 007/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241423)
Farmacêutico
Inscrições até 30/03, edital 005/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1240950)
Nutricionista
Inscrições até 26/03, edital 009/202
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241550)
Médico do Trabalho
Inscrições até 30/03, edital 003/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1239792)
Técnico em Informática
Inscrições até 26/03, edital 006/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241136)
Técnico em Laboratório
Inscrições até 26/03, edital 011/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241136)
Técnico em Nutrição
Inscrições até 30/03, edital 010/2021
(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.
do?method=DetalheArtigo&pk=1241627)
Os interessados devem consultar o edital correspondente no Diário
Oficial do Município para verificar pré-requisitos de cada área
de atuação, documentação para inscrição e outras informações
importantes. Todas as inscrições são realizadas das 8h às 16h,
no departamento de Recursos Humanos do HMOB, localizado na
avenida José Bonifácio, 85, São Cristóvão.

Até amanhã (18) estão abertas as inscrições para seleção de vaga
para Referência Técnica – Cirurgião Dentista, na DRES Centro-Sul.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br
Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para Referência
Técnica:
– Psicóloga, DRES Nordeste
- Técnico Superior de Saúde na Diretoria de Vigilância Sanitária.
- Técnico Superior de Saúde no Grupo de Inovação em Saúde (GIS).
Os interessados têm até sexta (19) para enviar a documentação
necessária para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br
Até o dia 23/3 estão abertas as inscrições para as seguintes vagas:
- Referência Técnica – Psicólogo e/ou Gestão de serviço de Saúde na
GGCAT.
- Referência Técnica – Enfermeiro na GAERE Nordeste.
- Referência Técnica – Enfermeiro na DRES Nordeste.
Os interessados devem enviar a documentação necessária para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br
Entre os dias 18 e 24 de fevereiro estarão abertas as inscrições
para seleções de vagas para Referência Técnica – Cirurgião Dentista
na GAERE Nordeste e para gerente do CEREST Centro-Sul. Os
interessados devem enviar a documentação necessária para o
e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br
O edital com todas as informações está disponível AQUI .

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

