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 Saúde de Belo Horizonte 
conquista o primeiro lugar  
em prêmio nacional

Belo Horizonte conquistou o primeiro lugar no Ranking 
Connected Smart Cities 2021, na categoria Saúde. A cida-
de foi reconhecida, entre outros fatores, por oferecer aos 
habitantes um elevado número de leitos nos hospitais da 
cidade. Atualmente, a capital conta com 4,59 leitos para 
cada mil habitantes. De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o recomendado é de 2 a 5 leitos por 
mil habitantes. 
 
Além disso, Belo Horizonte conta com 670 médicos para 
cada 100 mil habitantes e oferece serviços aos cidadãos, 
como agendamento on-line de consultas na rede pública 
de saúde, o que proporciona mais rapidez e comodidade 
ao cidadão. O investimento per capita em Saúde é de R$ 
1.400, um dos maiores do país. 
 
No monitoramento, criado pela equipe da Necta e Urban 
Systems, foram analisadas 677 cidades com mais de 50 mil 
habitantes. Belo Horizonte foi ranqueada como a cidade 
mais inteligente e conectada, de acordo com nove indica-
dores no eixo Saúde. 
 
A solenidade de entrega do prêmio foi realizada em São 
Paulo, na manhã desta quarta-feira, dia 1º de setembro. A 
Prefeitura de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de 
Saúde foram representadas pela presidente do Grupo de 
Inovação em Saúde, Jomara Alves. “Essa premiação reco-
nhece o esforço e o investimento que a atual gestão do 
município de Belo Horizonte tem realizado na moderniza-
ção e melhoria da prestação dos serviços públicos de saú-
de na capital, o que o coloca na vanguarda das políticas 
públicas de saúde no Brasil”, disse.

Prêmio

A edição 2021 do Ranking Connected Smart Cities, desen-
volvido pela Urban Systems, mapeou todas as cidades 
com mais de 50 mil habitantes com o objetivo de definir 
os municípios com maior potencial de desenvolvimento 
do Brasil, em 11 diferentes eixos, quais sejam, economia, 
educação, saúde, empreendedorismo, meio ambiente, 
urbanismo, mobilidade, segurança, energia, governança, 
tecnologia e inovação. 
 
A plataforma Connected Smart Cities é um projeto que en-
volve empresas, entidades e governos e tem por missão 
encontrar experiências de inovação para cidades mais inteli-
gentes e conectadas, sejam elas pequenas ou megacidades.

Destaque também em Tecnologia e Inovação 

Além do primeiro lugar no eixo Saúde, o município de Belo 
Horizonte também foi reconhecido como segundo colocado 
no eixo de Tecnologia e Inovação, em indicadores que con-
templam diversas áreas, desde governo digital, até conectivi-
dade e economia tecnológica.

 Secretaria Municipal de 
Saúde é condecorada pela 
Polícia Militar de Minas Gerais

O excelente trabalho desempenhado pelos profissionais 
da SMSA no enfrentamento à pandemia da Covid-19 foi 
reconhecido pela Diretoria de Saúde da Polícia de Militar 
de Minas Gerais. Na segunda-feira, 30 de agosto, o secre-
tário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, rece-
beu o Grau Ouro da Moeda Comemorativa da instituição. 
A solenidade foi realizada no Clube dos Oficiais e marcou 
também os 108 anos do Hospital da Polícia Militar.

Belo Horizonte se destacou desde o início no combate à 
Covid com planejamento, capacitações e investimentos 
na rede SUS-BH. Antes mesmo do vírus chegar ao muni-
cípio, foram elaborados protocolos e notas técnicas nor-
teando o trabalho dos profissionais, sempre pautados pela 
ciência. Durante todo o enfrentamento ao Coronavírus, o 
município tem mantido um dos menores índices de le-
talidade entre as capitais com mais de 1 milhão de habi-
tantes. No momento mais crítico da pandemia, a cidade 
chegou a ter cerca de 1.800 leitos, de UTI e enfermaria, 
exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid. 
Nesta semana, a SMSA conclui a vacinação da primeira 
dose de todos as pessoas acima de 18 anos.

“A Moeda é o reconhecimento do trabalho de 19.400 cola-
boradores da Secretaria Municipal de Saúde. Um time forte, 
unido que não aceita menos que a superação a cada novo 
desafio. Divido com todos vocês o orgulho desta condeco-
ração”, comemorou o secretário Jackson Machado.

 Vacinação contra a Covid-19 
para homens e mulheres de 
19 anos será realizada no 
mesmo dia

Com o recebimento de novas doses de vacina contra Co-
vid-19, a Prefeitura irá antecipar a vacinação de mulheres 
de 19 anos. A imunização será realizada no mesmo dia 
que os homens, amanhã, 2 de setembro. O restante do 
cronograma de vacinação está mantido. Confira:

DATA DIA PÚBLICO-ALVO

2/9/2021 Quinta-
feira

• Primeira dose para homens 
e mulheres de 19 anos, com-
pletos até 30 de setembro, 
exclusivamente residentes 
de Belo Horizonte;

• Segunda dose trabalhado-
res do Transporte Coletivo 
e Rodoviário de passageiros 
(motoristas e cobradores); 
trabalhadores da Limpeza 
Urbana e manejo de resí-
duos sólidos e trabalhado-
res de transporte metroviá-
rio e ferroviário.

3/9/2021 Sexta-  
feira

• Segunda dose para pessoas 
de 56 anos.

4/9/2021 Sábado

• Primeira dose para pessoas 
de 18 anos, completos até 4 
de setembro, exclusivamente 
residentes de Belo Horizonte;     

• Segunda dose caminhoneiros.

No momento da vacinação, para a aplicação da primeira 
dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:
 
•  Ser cidadão residente de Belo Horizonte;
•  Apresentar documento de identificação com foto;
•  Não ter recebido vacina contra a Covid-19;
•  Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;
•  Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últi-

mos 30 dias. 
  
O horário de funcionamento dos locais de vacinação em 
dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 
8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os 
postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pon-
tos drive-thru das 8h às 14h. 
 
Há também quatro pontos de vacinação com horário no-
turno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os 
horários e endereços: 
 
•  UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem)

avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia
Funcionamento das 12h às 20h; 

•  Faculdade Pitágoras
rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários
Funcionamento das 8h às 20h; 

•  UNA-BH
rua Aimorés, 1.451 - Lourdes 
Funcionamento das 8h às 20h;

•  Faminas-BH
avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris
Funcionamento das 8h às 20h. 

 
Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno 
são exclusivamente os convocados para o dia em questão.  
 
As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais lista-
dos para cada grupo e sempre checar os endereços, dis-
ponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar 
aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saú-
de orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. 
Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está 
sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem 
estão distribuídos em uma unidade por regional e por 
tipo de vacina.
 

 Prefeitura de Canoas 
visita BH para conhecer a 
experiência das Parcerias 
Público Privadas

Representantes de Canoas, no Rio Grande do Sul, visita-
ram Belo Horizonte na última semana para conhecer a 
estruturação, modelagem e a execução dos contratos de 
Parcerias Público Privadas (PPP) com a Prefeitura da capi-
tal. Para isso, a comitiva visitou duas unidades de saúde: o 
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e a nova sede 
do Centro de Saúde Santa Maria. Participaram do encon-
tro o assessor superior do Núcleo de PPPs e Concessões 
da Prefeitura de Canoas, Luis Rogério Link, e a diretora de 
captação de recursos, Larissa Junckes. Eles foram acom-
panhados pela diretora executiva do HMDCC, Maria do 
Carmo, pela integrante do Grupo de Inovação em Saú-
de (GIS), Christiane Lazzarotti, pelo diretor presidente da 
ONM Health, Alan Brener e pelo CEO da SPE Saúde Primá-
ria, João Mário Martins.

Nesse modelo de parceria, a concessionária é responsável 
pelos serviços de apoio não assistencial como, por exem-
plo, manutenção predial, rouparia, almoxarifado, higiene, 
limpeza e segurança. Já as equipes das unidades de saúde 
ficam dedicadas ao cuidado assistencial.

Na visita, eles puderam conhecer a experiência da PPP no 
SUS-BH e conversar com profissionais das áreas assisten-
ciais e de apoio. No Centro de Saúde Santa Maria o grupo 
conheceu o modelo construtivo em Light Steel Frame, um 
sistema ainda pouco conhecido no Brasil, mas que possi-
bilita que as unidades sejam entregues em um prazo mé-
dio de nove meses, um dos maiores ganhos do modelo.

“A visita foi muito produtiva. Essa troca de experiências e 
de construção de diferentes modelos de gestão nos mos-
tram que estamos no caminho certo na estruturação da 
PPP em saúde de Canoas”, afirmou Larissa Junckle.

 Centro de Saúde Tupi 
promove ação de apoio         
ao aleitamento materno

Com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a im-
portância do leite materno, o Centro de Saúde Tupi ofere-
ceu uma ação inusitada e divertida aos usuários. A inicia-
tiva foi coordenada pelo Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica (NASF-AB).

No dia 27 de agosto foi realizada a intervenção teatral 
Festival Agosto Dourado, na sala de espera do Centro de 
Saúde, com a participação do NASF-AB, assistente social e 
ACS da unidade. Fazendo alusão ao cinema, o leite mater-
no foi a estrela principal e ganhou a estatueta laço doura-
do na categoria melhor atuação na promoção de saúde 
do bebê.  Para Carla Marien Peres, nutricionista da equipe, 
a ação foi uma intervenção bem-humorada, que brincou 
com os títulos de clássicos das telas de cinema e TV, trans-
formando o leite materno em celebridade. Os usuários 
que estavam aguardando a consulta na sala de espera en-
traram na brincadeira e também foram protagonistas.

 Mudanças no ponto      
registro de frequência

Atenção, servidores! A partir do dia 1º de outubro, para 
o processamento da frequência referente ao mês de se-
tembro, os registros do espelho de ponto serão utilizados 
diretamente para o pagamento do salário e na contagem 
de tempo dos profissionais. Com a integração dos siste-
mas ArteRH e IfPonto, a Apuração Mensal de Frequência 
(AMP) ou o Consolidado de Frequência não serão mais 
utilizados.  

Para esclarecer dúvidas e reforçar as regras e orientações 
sobre o ponto eletrônico, a Diretoria Estratégica de Pes-
soas (DIEP) vem divulgando semanalmente informes para 
evitar possíveis falhas, que terão como consequência pro-
blemas no pagamento dos servidores.

Clique  AQUI  e fique por dentro das mudanças!

Excetuam-se dessa regra os casos autorizados a permanece-
rem com o registro manual, previstos na Portaria Conjunta 
SMPOG/SMSA 001/2020.

Estão abertas as inscrições para seleções de vagas para: 
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GECAV, até 2/9;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GERAM, até 3/9;
• Referência Técnica – Psicólogo, na GAERE Norte, até 6/9;
• Referência Técnica – Enfermeiro, na GECAV, até 8/9;
• Referência Técnica – TSS, na GECAV, até 8/9.
 
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-de-pes-
soas/processos-seletivos.

A servidora Gláucia Mara Freitas Galizzi, BM 78.322-X, 
foi selecionada para assumir a gerência do Centro de Saú-
de Noraldino de Lima.

A servidora Roberta Costa Rangel, BM 73133-5 foi 
aprovada para a vaga de TSS na GECAV.

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

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