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Reunião Gerencial apresenta 
as metas da SMSA para 2019

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:

comunicasaude@pbh.gov.br

ACESSE AS EDIÇÕES ANTERIORES:

prefeitura.pbh.gov.br/saude/acontece-saude

Cerca de 60 pessoas participaram da reunião gerencial 
da SMSA, realizada na quarta, 20/1, no espaço mul-
tiuso da PBH. Durante o encontro, que contou com a 
participação do secretário municipal de saúde, Jackson 
Machado Pinto, da secretária adjunta de saúde, Tacia-
na Malheiros, da presidente do Grupo de Inovação em 
Saúde da PBH, Jomara Alves, do secretário municipal 
de planejamento, orçamento e gestão, André Reis, e de 
diretores e gerentes do nível central e regional, foi apre-
sentado o conjunto de projetos estratégicos da saúde 
para 2019, além das ações que serão pactuadas no Con-
trato de Metas e Desempenho da PBH para este ano.

O secretário Jackson Machado Pinto citou os desafios 
da saúde, como a crescente demanda da sociedade 
por um serviço de qualidade e a dificuldade financeira, 
concluindo que somente com planejamento é possível 
driblar as dificuldades. “É como construir uma casa e 
ter um projeto confiável como guia. Da mesma forma 
acontece na SMSA. Se você tem um planejamento ade-
quado, você sabe onde colocar o recurso e quais são 
as principais necessidades. Isso nos tranquiliza, pois 
sabemos que o dinheiro público será empregado onde 
mais precisa. No caso da saúde, nossa prioridade é um 
serviço de mais qualidade para o cidadão”, ressaltou.
Entre os projetos estratégicos apresentados, que tam-
bém serão pactuados no Contrato de Metas e Desem-
penho da PBH para 2019, ganharam destaque a am-
pliação do acesso e qualificação do cuidado e gestão 
em saúde, com a implantação do “Menos Espera, Mais 
Saúde” em 4 UPA´s. Em 2018, o projeto já foi implantado 
em 3 UPA’s. Essas unidades apresentaram redução entre 
50% e 60% no tempo de espera por atendimento. Re-
formas e construções de outras unidades de saúde tam-
bém estão entre as metas pactuadas.

Outra ação estratégica é o fortalecimento da atenção 
primária, com a implantação da Gestão do Cuidado no 
Território em 80% dos centros de saúde.

Voltadas para o aumento da eficiência operacional das 
ações de prevenção, controle de doenças e redução do 
risco sanitário, foram ressaltadas as ações intersetoriais do 
Projeto Vida no Trânsito, em conjunto com a BHTrans, e a 
Reestruturação do processo de licenciamento e inspeção 
sanitária com base no risco, em interface com a Prodabel.

Segundo o secretário, um dos seus maiores sonhos está 
prestes a se concretizar com a criação do prontuário 
eletrônico único do paciente, a partir de ações voltadas 
para o desenvolvimento da tecnologia de informação 
que vão facilitar e conectar o uso dos serviços de saúde. 
Além do prontuário, em poucos dias deve ser lançada 
a funcionalidade de acesso aos resultados de exames 
por meio de aplicativo acessível em dispositivos móveis. 
“Temos uma agenda grande de investimentos em tecno-
logia e processos complexos. Por isso, estamos revendo 
nossa forma de trabalhar e, em alguns casos, fazendo o 
redesenho. A ideia é simplificar”, informou Jomara Al-
ves, presidente do Grupo de Inovação em Saúde da PBH.

Ao todo, cerca de 40 projetos de 17 áreas da saúde fo-
ram apresentados. O secretário municipal de planejamen-
to, orçamento e gestão, André Reis, se disse impressiona-
do com a carteira estratégica da SMSA e ressaltou que o 
mais importante é que o usuário perceba essa mudança.

A secretária adjunta, Taciana Malheiros, destacou a im-
portância do comprometimento de toda a rede para o 
alcance dos resultados esperados. “Já estamos colhen-
do os frutos dos projetos pactuados em 2018, como a 
redução do tempo de espera em algumas UPA´s, pelas 
consultas especializadas e cirurgias eletivas. Portanto, 
vamos pensar a saúde de forma estruturada e integra-
da. Este é o nosso planejamento e o grande mentor de 
tudo isso é o usuário”, afirmou Taciana.

Reduzir a fila e tempo de espera, além de fortalecer e 
qualificar o atendimento na atenção primária são alguns 
dos objetivos do projeto Regula+Brasil. Desde a última 
segunda-feira, 25/2, o projeto do Ministério da Saúde, 
em parceria com o Hospital Sírio Libanês, foi expandi-
do para os 152 centros de saúde de Belo Horizonte para 
as especialidades de reumatologia e neurologia adulto. 
Desta forma, caso o paciente necessite destes encami-
nhamentos, os médicos generalistas e clínicos das uni-
dades de saúde terão disponíveis teleconsultorias com 
os profissionais do Regula+Brasil.

Esses teleconsultores avaliam os encaminhamentos para 
neurologia e reumatologia, com base em protocolos, 
procedendo ou não o direcionamento aos ambulatórios es-
pecializados, de acordo com a pertinência dos critérios clíni-
cos. As teleconsultas favorecem o acesso aos pacientes que 
realmente necessitam de avaliação médica dos especialistas, 
além de promoverem discussão e aprendizado, ampliando a 
atuação do profissional da Atenção Primária à Saúde.

Em Belo Horizonte, o Regula+Brasil foi implantado em 2018, 
de forma piloto em três regionais. Em outubro no Barreiro, 
com reumatologia adulto, e em dezembro na Pampulha e 
parte de Venda Nova, com a neurologia adulto.

Em outubro de 2018, no Barreiro, 1.528 pessoas aguar-
davam por uma consulta com reumatologista. Atualmen-
te, a fila está com 679 pacientes, uma redução de 55%. 
No Centro de Saúde Mangueiras, depois do Regula+, foi 
possível zerar a espera pelo atendimento especializado.
“A expansão do Projeto Regula+Brasil favorecerá a melho-
ria da resolutividade da APS de Belo Horizonte, o aumento 
do acesso aos especialistas, em tempo oportuno, para os 
casos mais complexos e o uso da Teleconsultoria como fer-
ramenta de apoio à atenção básica”, afirmou Andrè Luiz 
de Menezes, gerente da Rede Complementar da SMSA.

A teleconsultoria pode ser solicitada por médicos da 
Atenção Primária da Rede SUS BH a qualquer momento 
através do telefone 0800 644 6543 (opção2) ou WhatsA-
pp: 11 973699137 ou email: regulamaisbrasil@hsl.org.br 

Mais de 1.500 servidores já 
responderam à pesquisa para traçar 
o perfil de saúde do trabalhador do SUS-BH. E você? O 
questionário tem o objetivo de levantar informações im-
portantes sobre as condições de saúde dos colaborado-
res. A partir dele, será realizado o planejamento de ações 
de segurança, prevenção e promoção para uma qualida-
de de vida no trabalho. Todos os profissionais da saúde, 
independente do vínculo, devem responder.

Clique AQUI e participe! A sua contribuição é muito im-
portante para nós. 

Regula+Brasil é ampliado para 
todos os centros de saúde de BH

Pesquisa sobre a saúde 
do s ervidor da SMSA

Nova tabela de remuneração dos 
contratos da Saúde

O contrato celebrado entre a SMSA e a empresa Sodexo, 
que tinha por objeto a prestação de serviço de adminis-
tração do benefício vale alimentação por meio de cartão, 
teve sua vigência contratual encerrada em 31/01/2019, 
sem possibilidade de nova renovação. Assim, tendo em 
vista a política Central de pessoal implantada pela PBH 
que vem trabalhando no sentido de migração de todas as 
verbas para a folha de pagamento, os servidores públicos 
efetivos que fazem jus ao benefício ‘vale-alimentação’ 
passaram a receber também em folha e os contratados 
passaram a receber via empresa Policard. 

No entanto, como não há previsão contratual de pa-
gamento do benefício para os profissionais contrata-
dos, os novos profissionais, contratados a partir de 
01/01/2019, não fazem jus ao benefício. Em contrapar-
tida, a Câmara de Coordenação Geral – CCG - aprovou 
na última semana uma nova tabela salarial para os pro-
fissionais contratados administrativamente pela SMSA, 
visando reduzir as discrepâncias de pagamento exis-
tentes entre categorias profissionais e cargas horárias 
iguais e sistematizar a folha de pagamento de forma 
única, tanto para contratos como para efetivos.

Esta nova tabela, proposta pela Subsecretaria de Gestão 
de Pessoas da Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, entrará em vigor em março de 2019 e um dos 
ganhos é a equiparação salarial entre profissionais de 
uma mesma categoria/carga horária. Outro ponto posi-
tivo é a concessão, mesmo que proporcional, de todos 
os abonos e gratificações já previstos para efetivos.

De acordo com a legislação que regulamenta as con-
tratações administrativas, os profissionais fazem jus 
apenas aos benefícios e gratificações previstos no ter-
mo do contrato e, até então, apesar do vale refeição ser 
fornecido para uma pequena parcela de profissionais 
que trabalham em regime de plantão, não existe essa 
previsão, o que impossibilitou a continuidade de paga-
mento a partir do término do contrato com a empresa 
responsável pelo fornecimento (SODEXO).

Um ponto importante é que nenhum profissional que já 
atua na Rede será prejudicado com a nova tabela, pois para 
estes serão mantidos os mesmos valores pagos até o térmi-
no do contrato. A nova tabela se aplicará apenas aos novos 
profissionais contratados a partir de 1º de março.

Secretários municipais de saúde de Minas 
visitam Hospital Célio de Castro para
 conhecer experiência da PPP

O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC) re-
cebeu representantes do Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) na terça, 
19/2, para conhecerem o modelo da Parceria Pública Priva-
da (PPP) da unidade. Eles também conheceram a estrutu-
ra, modelo assistencial e de gestão e aspectos do contrato.

O secretário Jackson Machado Pinto iniciou o evento 
apontando os resultados positivos para a Rede SUS-BH do 
funcionamento 100% do Hospital Célio de Castro. “Redu-
zimos a fila de espera para as cirurgias eletivas de ortope-
dia de um ano para três meses. Antes do Hospital Célio de 
Castro, o tempo de espera por um leito de CTI na cidade 
era de quatro dias. Hoje, não chega a um dia”, afirmou. 

Leia em anexo a matéria completa.

           Estão abertas as inscrições para seleção de vaga 
para gerente da Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA – Venda Nova. Até o dia 1/3, os interessados deve-
rão levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Cen-
tral, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

         Até o dia 11/3 estão abertas as inscrições para 
seleção de vaga para gerente do Centro de Saúde Nos-
sa Senhora de Fátima. Os interessados devem levar a 
documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h às 
12h, e das 13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis 
em: prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/ges-
tao-de-pessoas

Reunião da CIPA da Arte Brilho 
no nível central

A segunda reunião da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) da Arte Brilho Multiserviços do Nível 
Central foi realizada na sexta-feira, 22/02. Na reunião 
foram reforçadas as orientações a respeito da manu-
tenção da infraestrutura física do prédio. A solicitação 
de reparos deve ser feita à Gerência de Manutenção e 
Engenharia Clínica – GEMEC-SA. Já com relação a aci-
dentes de trabalho – ou doença em função da atividade 
exercida - o fluxo é informar à chefia imediata, que por 
sua vez, aciona o Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da 
Arte Brilho. O prazo para a notificação é de 72 horas. 

Segundo o cronograma de atividades da CIPA, na reu-
nião também seria apresentado pela empresa o “Pro-
grama de Prevenção a Riscos Ambientais” (PPRA), mas 
esta ação foi alterada para a próxima reunião, previs-
ta para 27/3, quando todos os trabalhadores todos os 
trabalhadores da Arte e Brilho devem participar. Na 
programação está previsto ainda treinamento sobre 
acidente de trabalho, além de repasse de orientações 
sobre o papel da CIPA na SMSA. 

Patrulha SUS ganha reforço

Mais segurança para usuários e trabalhadores das uni-
dades de saúde de Belo Horizonte. Na manhã de hoje, 
27/2, o prefeito Alexandre Kalil acompanhado do secre-
tário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, reali-
zou a entrega de 44 motocicletas que vão atender exclu-
sivamente à Patrulha SUS. Essas motos vão reforçar as 
rondas nas unidades de saúde e garantir maior agilidade 
no patrulhamento.  “Esse reforço já estava programado 
e é o resultado da economia e da otimização dos gastos. 
É uma filosofia de trabalho. A prefeitura tem que aten-
der à rua, não à burocracia”, afirmou o prefeito.

No Patrulha SUS as equipes da Guarda Municipal atuam 
nas áreas das unidades de saúde com o objetivo de le-
var mais segurança e diminuir os episódios de violência 
nesses ambientes. Só no ano passado, foram registradas 
cerca de 530 ocorrências. “Essa é uma promessa que o 
prefeito havia feito e é uma maneira da gente aumentar 
a vigilância nos centros de saúde para dar mais tranqui-
lidade, tanto para os usuários que estão indo consultar, 
quanto para os trabalhadores”, disse o secretário Jackson.

Além desse reforço, o secretário de saúde falou sobre outra 
medida que visa a segurança nas unidades de saúde. O con-
trato de monitoramento eletrônico, que prevê a instalação 
de câmera de segurança, alarme e cerca elétrica em 252 
unidades de saúde, já foi assinado e a previsão para finalizar 
a instalação dos equipamentos é para o mês de março.

Residentes do HMOB recebem diploma de 
especialistas

Noite de festa e celebração para a equipe de residentes do 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HMOB). Na terça, 
26/2, foi realizada a cerimônia de formatura de 99  profis-
sionais de saúde entre médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais, fonoaudiólogos e psicólogos na residência multipro-
fissional. O evento foi no Teatro Francisco Nunes.

Com uma residência reconhecida nacionalmente, inclu-
sive pelo Ministério da Saúde, como uma das melhores 
do país, o HMOB formou profissionais nas especialida-
des de Psiquiatria e saúde Mental, Medicina da Famí-
lia e Comunidade, Cirurgia e Trauma, Cirurgia Vascular, 
Clinica Médica, Geriatria, Saúde do Idoso, Neurocirur-
gia, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Urgência e 
Trauma, Pediatria, Medicina Intensiva Pediátrica, Obs-
tetrícia e Ginecologia, Ultrassonografia em Ginecologia 
Obstetrícia e Saúde da Mulher. 

O evento contou com a participação do Secretário Mu-
nicipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, do Superin-
tendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, 
Danilo Borges Matias, da gerente de Ensino e Pesquisa, 
Alexia Luciana Freire, da coordenadora da Comissão de 
Residência Multiprofissional em Saúde, Carolina Silva 
Bandeira de Melo, da Coordenadora da Comissão de 
Residência Médica, Audrey Beatriz Santos Araújo, além 
de preceptores e familiares dos formandos. 

As residências multiprofissionais e em área profissio-
nal da saúde são orientadas pelos princípios e diretrizes do 
SUS. Trata-se de uma pós-graduação latu sensu, no forma-
to de treinamento em serviço, e tem como objetivo formar 
profissionais especialistas em saúde para o trabalho no SUS.


