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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde expressa as intenções da gestão municipal sobre a 

construção de políticas e ações de saúde, a partir de um diagnóstico das condições e 

necessidades da população, objetivando a oferta de serviços de qualidade e a redução da 

inequidade do sistema. Trata-se de um dos principais instrumentos de gestão e planejamento do 

SUS, preconizado em dispositivos legais que norteiam o processo de descentralização do SUS, 

destacando-se a Lei nº. 8.080/1990, o Decreto nº 7.508/2011 e a Portaria nº 2.135/2013. 

A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece que o processo de planejamento e orçamento do 

SUS deve ser ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos. O 

Decreto nº 7.508, de junho de 2011, que regulamenta essa lei e dispõe sobre alguns aspectos do 

planejamento, define como obrigação do gestor público a elaboração e apresentação dos 

instrumentos de planejamento. Já a Portaria nº 2.135, de setembro de 2013, que estabelece 

diretrizes para o planejamento do SUS, define como instrumentos do planejamento em saúde o 

Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual da Saúde (PAS) e o Relatório Anual 

de Gestão (RAG) e orienta os pressupostos para o planejamento. 

O Plano Municipal de Saúde deve ser elaborado em consonância com os dispositivos 

legais do SUS e articulado junto aos espaços de gestão participativa, em especial, do Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) e das Conferências de Saúde. É importante destacar a construção 

do PMS como um processo participativo que possibilita o envolvimento dos atores que 

vivenciam o cotidiano do SUS no município, num processo de discussão e avaliação dos 

problemas de saúde e a melhor maneira de enfrentá-los. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte iniciou o processo de elaboração 

do Plano Municipal de Saúde (PMS), para o quadriênio 2018 a 2021, a partir da realização da 

14ª Conferência Municipal de Saúde. Desde o mês de março de 2017, usuários, trabalhadores 

e gestores do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte – SUS-BH se prepararam para a 

Conferência Municipal. Nessa preparação, foram realizadas 151 Conferências Locais e 9 

Conferências Distritais, além de 7 Conferências Hospitalares e 11 Conferências Livres. 

Estiveram envolvidos cerca de 12.000 cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte. 
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A XIV Conferência Municipal de Saúde, com o tema “SUS: nenhum direito a menos”, 

foi realizada nos dias 08 a 10 de junho de 2017 com a finalidade de discutir e aprovar as 

diretrizes e os objetivos para o próximo quadriênio. Os delegados dessa Conferência aprovaram 

um relatório com 6 eixos e 90 proposições prioritárias, que foi encaminhado à SMSA, pelo 

Conselho Municipal de Saúde.  

A partir daquele relatório, iniciou-se a ordenação das proposições, considerando os seis 

eixos de programação que norteiam o Plano Municipal de Saúde. Os eixos são: I) Atenção 

Primária: Saúde da Família e Comunidade; II) Promoção e Vigilância em Saúde; III) Atenção 

Secundária e Serviços Contratados; IV) Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar; V) 

Gestão da Força de Trabalho e Educação Permanente em Saúde e; VI) Direito à Saúde, 

Cidadania, Controle Social e Financiamento da Saúde. Os eixos e propostas foram tratados em 

consonância com as diretrizes, metas e orçamento preconizados pelo Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

O presente documento está organizado em seis capítulos. O capítulo 1 aborda as 

características gerais do município de Belo Horizonte, com índices sócio-econômicos, de 

vulnerabilidade em saúde e sua divisão administrativa. O capítulo 2 trata do diagnóstico 

situacional com destaque para o perfil epidemiológico dos residentes – as doenças mais 

frequentes, as principais causas de mortalidade, com série histórica. No capítulo 3 é abordada 

a organização em redes e a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS-BH, com 

descrição das principais áreas de atuação e análise da produção da saúde nos últimos anos. O 

capítulo 4 retrata as receitas e gastos com saúde, assim como as fontes de financiamento 

possíveis para custeio do SUS-BH. No capítulo 5 são especificados os instrumentos de gestão 

da saúde, fundamentais para o processo de planejamento, monitoramento e avaliação dos 

objetivos e metas da saúde do município, bem como os elementos constitutivos do 

Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. O capítulo 6 é 

dedicado à gestão do plano, que aponta, em cada eixo de programação, as ações e metas, 

considerando as prioridades aprovadas no PPAG e a disponibilidade de recursos financeiros.  

O êxito desse planejamento será resultado do trabalho integrado, pactuado e 

transparente, entre gestores, profissionais de saúde, conselheiros de saúde e a população. 

Pensando no SUS que queremos – equânime, resolutivo e com qualidade – convidamos todos 
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os belorizontinos para participarem como agentes corresponsáveis pela própria saúde e como 

protagonistas do nosso sistema de saúde. 

 

     Jackson Machado Pinto                                                 Bruno Abreu Gomes 

Secretário Municipal de Saúde                           Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

Este capítulo discorre sobre as características gerais do município, contemplando a 

divisão administrativa e as diretorias regionais de saúde, a evolução do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), população e estrutura etária, Índice de Vulnerabilidade em 

Saúde (IVS), economia, Produto Interno Bruto (PIB) e renda per capita. 

Segundo o Censo 2010 (IBGE), a população de Belo Horizonte é de 2.375.151 

habitantes, sendo estimados 2.523.794 habitantes para o ano de 2017. Do total de habitantes do 

último Censo, 46,88% são homens e 53,12 % são mulheres (tabela 1). A tabela 1 resume os 

dados gerais da população - total, por sexo e faixa etária de Belo Horizonte.  

 

Tabela 1 - População de Belo Horizonte, segundo sexo e faixa etária, 2010 

Faixa Etária Homens Mulheres 

0 a 1 ano 13.657 13.156 

1 a 4 anos 54.032 52.366 

5 a 9 anos 73.647 71.221 

10 a 14 anos 86.338 85.153 

15 a 19 anos 90.895 91.815 

20 a 24 anos 106.240 112.538 

25 a 29 anos 110.707 120.055 

30 a 34 anos 102.211 111.603 

35 a 39 anos 84.424 94.405 

40 a 44 anos 78.564 90.757 

45 a 49 anos 75.266 89.662 

50 a 54 anos 66.370 81.578 

55 a 59 anos 52.018 66.901 

60 a 64 anos 39.958 53.230 

65 a 69 anos 28.991 40.022 

70 a 74 anos 21.442 31.962 

75 a 79 anos 14.504 23.814 

80 a 84 anos 8.440 16.960 

85 a 89 anos 3.979 8.976 

90 a 94 anos 1.394 3.963 

95 a 99 anos 358 1.247 

100 anos ou mais 78 254 

Total 1.113.513 1.261.638 

                                      Fonte: IBGE, 2010. 
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A estrutura demográfica de Belo Horizonte teve uma mudança evidente quando se 

compara as pirâmides etárias de 2000 e de 2010 (gráfico 1). A base da pirâmide etária, ou seja, 

a população infantil, diminuiu significativamente, enquanto que a população adulta e idosa 

aumentou. Havia uma maior concentração populacional nas faixas de 15-19 e 20-24 anos em 

2000, e somente 1,1% do total com mais de 80 anos. Já em 2010, as faixas de 20-24, 25-29 e 

30-34 anos concentram a maior parte da população e o percentual de pessoas com mais de 80 

anos subiu para quase 2% do total (1,92%). Essa transformação da estrutura demográfica 

caracteriza o chamado “bônus demográfico” no município, no qual há um grande contingente 

de pessoas em idade produtiva e um menor número de idosos e crianças, o que favorece o 

crescimento econômico.  

 

Gráfico 1 - Pirâmides Etárias, Belo Horizonte, 2000 e 2010 

 
 Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

 

A redução da taxa bruta de natalidade e fecundidade, além do aumento da taxa de 

envelhecimento refletem essas transformações na estrutura etária de Belo Horizonte e resultam 

no aumento da expectativa de vida da população. 
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Gráfico 2 - Taxa Bruta de Natalidade,    Gráfico 3 - Taxa de Fecundidade Total,                                                        

Belo Horizonte, 1999 a 2015                                        Belo Horizonte, 1991, 2000 e 2010 

  

Fonte: DATASUS                                                                Fonte: ATLAS BRASIL, 2013 

A taxa de natalidade representa o número de crianças que nascem por ano, para cada 

mil habitantes. Já a taxa de fecundidade, por sua vez, é o número médio de filhos por mulher 

com idade de 15 a 49 anos. Em Belo Horizonte, as duas taxas mostram uma tendência de 

queda e estão inferiores, nos três anos analisados, à taxa de reposição populacional (gráficos 2 

e 3). Esta taxa tem um valor de 2,1 filhos por mulher, ou seja, duas crianças substituem os 

pais e a fração de 0,1 é necessária para compensar as pessoas que morrem antes de chegar à 

idade reprodutiva.  

O aumento da taxa de envelhecimento da população também é um fator que reflete as 

mudanças da estrutura etária, traduzindo em consequentes ganhos na esperança de vida. Em 

Belo Horizonte, essa taxa passou de 4,69 em 1991 para 8,67 em 2010. Isso reflete diretamente 

na esperança de vida ao nascer dos indivíduos do município, passando de 68,64 anos em 1991 

para 76,37 anos em 2010, significando um aumento considerável em 19 anos (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Esperança de vida ao nascer, Belo Horizonte, 1991, 2000 e 2010 

 

Fonte: ATLAS BRASIL, 2013 
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Quanto às questões relacionadas à economia, Belo Horizonte ocupa a 4ª posição no 

ranking dos municípios brasileiros em termos de produto interno bruto - PIB, com participação 

de 1,52% no PIB nacional (tabela 2). No comparativo entre os anos de 2010 a 2014, o PIB a 

preços correntes de Belo Horizonte, ou seja, calculado no ano em que o produto foi produzido 

e comercializado, teve um aumento significativo, de cerca de R$28.453.686.000,00, sendo que 

em 2014 o valor do PIB quase chegou a 88 bilhões de reais.    

 

Tabela 2 - Ranking dos 5 municípios com maior participação no PIB nacional, 2014 

Município Participação (%) 

1º São Paulo - SP 10,87% 

2º Rio de Janeiro - RJ 5,19% 

3º Brasília - DF 3,42% 

4º Belo Horizonte - MG 1,52% 

5º Curitiba - PR 1,37% 

                                 Fonte: IBGE, 2010. 

 

Gráfico 5 - PIB a preços correntes, Belo Horizonte, 2010 a 2014 

 

Fonte: IBGE 

 

O PIB per capita de Belo Horizonte em 2014 foi de R$35.187,85. Esse valor indica a 

riqueza produzida no município dividida pela população, ou seja, mostra até que ponto a 

produção total do município pode ser compartilhada por sua população. Já a renda per capita é 

a razão entre o somatório de renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. A renda per capita média de Belo Horizonte 
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cresceu 87,77% de 1991 a 2010, passando de R$797,72 em 1991 para R$1.497,29 em 2010. 

Este valor é um dos parâmetros utilizados para o cálculo do IDHM. 

 

Tabela 3 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Belo Horizonte, 1991, 2000 e 2010 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal 
1991 2000 2010 

IDHM Geral 0,602 0,726 0,810 

IDHM Longevidade 0,727 0,784 0,856 

IDHM Educação 0,406 0,617 0,737 

IDHM Renda 0,740 0,792 0,841 

             Fonte: ATLAS BRASIL, 2013. 

O IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - é uma medida composta 

de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

A dimensão educação do IDHM considera uma série de indicadores de escolaridade da 

população adulta e de fluxo escolar da população jovem. A dimensão longevidade considera a 

esperança de vida ao nascer e a dimensão renda considera a renda per capita da população. O 

IDHM de Belo Horizonte evoluiu bastante quando comparado ao de 1991. Nesse ano, o IDHM 

do município era de 0,602, e em 2010 chegou a 0,810, se situando na faixa de Desenvolvimento 

Humano Muito Alto (0,800 a 1), e ocupando a 20ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros, 

segundo o IDHM. A dimensão que mais contribui para o IDHM de Belo Horizonte é o de 

Longevidade, seguido de Renda e Educação. Porém, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos entre os anos foi a Educação.  

Para gestão e planejamento da cidade, Belo Horizonte é subdividida em nove áreas 

administrativas regionais, que são: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, 

Oeste, Pampulha e Venda Nova. Essa estrutura deu origem às nove regionais – elementos 

fundamentais na territorialização da saúde. 
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Figura 1 - Regionais de saúde de Belo Horizonte 

Fonte: PBH 

Em relação à distribuição da população por regional, a tabela 4 mostra os dados por sexo 

e população total no ano de 2010. De acordo com os dados, a regional com o maior contingente 

populacional é a Oeste, representando pouco mais de 13% da população de Belo Horizonte, 

seguido das regionais Nordeste e Centro-Sul. A regional Norte é a que concentra menor número 

de habitantes. 

 

Tabela 4 - População de Belo Horizonte, segundo regional de saúde e sexo, 2010 

Regional Masculino Feminino Ignorado Total 

Barreiro 135.815 146.369 398 282.582 

Centro Sul 127.045 155.702 101 282.848 

Leste 109.961 128.398 180 238.539 

Nordeste 136.441 153.177 735 290.353 

Noroeste 124.085 143.819 134 268.038 

Norte 100.252 110.425 67 210.744 

Oeste 144.142 163.752 1.553 309.447 
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Pampulha 106.684 118.372 1.054 226.110 

Venda Nova 126.980 139.510 0 266.490 

TOTAL 1.111.405 1.259.524 4.222 2.375.151 

            Fonte: IBGE, 2010. 

Outro indicador importante é o Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS), elaborado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte em 1998 e vem sendo atualizado até a edição 

de 2012, que utiliza dados do Censo Demográfico de 2010. O IVS é composto por outros seis 

indicadores de cunho socioeconômico e de saneamento, capaz de evidenciar as desigualdades 

no perfil epidemiológico de grupos sociais distintos e identificar áreas com condições 

socioeconômicas desfavoráveis dentro do espaço urbano delimitado. Ele divide a população de 

Belo Horizonte em quatro categorias de vulnerabilidade da saúde, de acordo com os setores 

censitários do IBGE: muito elevado, elevado, médio e baixo risco.  

 

Tabela 5 - Distribuição da população de Belo Horizonte por categoria de IVS em 1998, 2003 e 

2012 

ANO 1998 2003 2012 

Categoria IVS População % População % População % 

Baixo 476.306 22,8 627.224 28,0 798.797 33,7 

Médio 1.017.492 48,7 849.611 38,0 945.410 39,9 

Elevado 339.907 16,3 603.600 27,0 452.418 19,1 

Muito Elevado 257.625 12,3 157.897 7,1 173.984 7,3 

Total 2.091.330 100,0 2.238.332 100,0 2.370.609 100,0 

                 Fonte: IVS 2012. 

 Segundo os dados da Tabela 5, o percentual de pessoas classificadas na categoria de 

baixo IVS aumentou quase 11% em 14 anos, e a categoria de IVS muito elevado diminuiu 5%, 

o que demonstra uma melhora nas condições socioeconômicas e de saneamento da cidade. Na 

publicação do IVS de 2012, vale ressaltar que a regional Norte é a que concentra a maior parte 

da população com IVS muito elevado, e a Noroeste a menor parte. Na faixa de baixo IVS, a 

regional Centro Sul tem o maior número de habitantes nessa classificação, enquanto Venda 

Nova tem o menor número.  
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Tabela 6 - População por regional de saúde segundo IVS, Belo Horizonte, 2012 

Regional 
Baixo Médio Elevado Muito elevado População 

Total População % População % População % População % 

Barreiro 18.962 6,7 170.794 60,5 68.069 24,1 24.359 8,6 282.184 

Centro Sul 222.225 78,6 2.471 0,9 31.081 11,0 26.902 9,5 282.679 

Leste 96.992 40,7 83.386 35,0 35.508 14,9 22.379 9,4 238.265 

Nordeste 71.628 24,7 138.361 47,8 63.456 21,9 16.075 5,6 289.520 

Noroeste 103.223 38,5 130.370 48,7 28.413 10,6 5.839 2,2 267.845 

Norte 16.641 7,9 94.119 44,6 71.047 33,7 29.089 13,8 210.896 

Oeste 139.703 45,4 94.347 30,6 52.586 17,1 21.258 6,9 307.894 

Pampulha 121.238 53,9 66.841 29,7 26.748 11,9 10.128 4,5 224.955 

Venda Nova 8.185 3,1 164.721 61,8 75.510 28,3 17.955 6,7 266.371 

TOTAL 798.797 33,7 945.410 39,9 452.418 19,1 173.984 7,3 2.370.609 

Fonte: IVS 2012. 

O Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) é considerado como parâmetro para calcular 

numericamente a população a ser vinculada a um Centro de Saúde, além de orientar políticas 

públicas no sentido da equidade e formular intervenções capazes de aprimorar as condições de 

vida e saúde da população. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é a terceira maior aglomeração 

urbana do Brasil, composta por 34 municípios e uma área de 9.472,50 km². Sua população, 

segundo o Censo 2010 é de 4.883.970 habitantes, e para 2017 é estimada para 5.915.536 

habitantes, sendo que a população urbana da RMBH em 2010 representava 98,12% da 

população total. Entre 2010 e 2017, houve um crescimento estimado de 21,12% da população.  
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Figura 2 - Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Fonte: Granbel 

O Produto Interno Bruto (PIB) da RMBH é cerca de R$228.096.051.590,00, sendo os 

setores de indústria e comércio com maior participação. Já a renda per capita da RMBH em 

2010 foi de R$1.079,91 e o IDHM 0,774, sendo que a dimensão Longevidade é a que mais 

contribui para esse valor, com o índice de 0,849, seguido de Renda, com o índice de 0,788, e 

de Educação, com o índice de 0,694. A Região Metropolitana de Belo Horizonte é o centro 

político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando cerca de 

44% do PIB e 28% da população do estado. 
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2.  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

O perfil epidemiológico reflete a qualidade de vida da população, a assistência à saúde 

prestada em todos os ciclos da vida e o comportamento das doenças transmissíveis e doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Morbidade 

Em Belo Horizonte, no período de 2012 a 2017(*), foram notificados pelo município 

549.142 agravos de notificação compulsória (Tabela 7), sendo que 87% destes, foram de 

residentes no município. 

 

Tabela 7 - Número de casos de agravos e doenças de notificação compulsória registrados 

(suspeitos e confirmados) no município de Belo Horizonte, no período de 2012 a 2017* 

Agravos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dengue 5.471 137.649 13.513 34.179 193.717 10.725 395.254 

Atendimento Antirrábico 2.738 1.758 2.712 6.003 6.863 4.728 24.802 

Violência Interpessoal/ Autoprovocada 2.121 2.072 1.959 2.398 2.637 2.707 13.894 

Sífilis Adquirida 798 1.237 1.512 2.710 3.453 2.986 12.696 

Acidente de Trabalho Grave 1.853 1.884 1.834 2.540 2.285 1.853 12.249 

Varicela 2.825 5.342 1.305 906 813 905 12.096 

Intoxicações Exógenas 1.534 2.079 1.901 2.078 1.961 1.746 11.299 

Acidente por animais peçonhentos 1.773 1.817 1.833 1.941 2.083 1.747 11.194 

AIDS 1.193 1.149 1.759 1.996 1.896 1.657 9.650 

Hepatites Virais 634 700 1.192 1.487 1.860 1.144 7.017 

Acidente de Trabalho c/Expos. a 

Material Biológico 
717 714 969 1.745 1.546 1.303 6.994 

Tuberculose 1.241 1.137 1.132 1.054 1.029 877 6.470 

Leishmaniose Visceral 513 694 691 692 652 566 3.808 

Sífilis em Gestante 344 371 490 758 804 846 3.613 

Meningite 599 551 556 504 561 485 3.256 

Sífilis Congênita 249 319 454 624 725 751 3.122 

Esquistossomose 320 455 396 422 386 194 2.173 

Outros agravos 1.579 1.710 1.805 1.561 1.445 1.455 9.555 

Total 26.502 161.638 36.013 63.598 224.716 36.675 549.142 

Fonte: SINAN NET/MS/SMSA-BH Dados atualizados em 17/11/2017 - *dados preliminares 
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  Dos agravos agudos notificados no período, o de maior frequência foi a dengue, 

apresentando altos índices de ocorrência, especialmente em 2013 e 2016, constatando os anos 

de maior epidemia no município.  

Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral e que, em casos 

graves, pode levar ao óbito. O trabalho de combate à dengue realizado em Belo Horizonte é 

referência em todo o país. Cerca de 1.500 Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) fazem o 

monitoramento constante da presença de focos do mosquito Aedes aegypti nos imóveis da 

capital. Outra frente contínua de trabalho se dá através dos mutirões de limpeza, realizados com 

maior volume nas épocas de maior registro de casos, ou seja, durante o primeiro semestre.  

Os dados da tabela X também ilustram a necessidade de atenção para os demais agravos 

de notificação compulsória registrados no período, sendo eles o atendimento antirrábico, 

violência interpessoal/autoprovocada, sífilis adquirida, acidente de trabalho grave e varicela. 

Outras doenças que demandam esforços do SUS-BH são as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). Trata-se de doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da 

vida, são de longa duração e consideradas um sério problema de saúde pública, incluindo, 

principalmente, o grupo das doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias 

crônicas e diabetes. As DCNT’s representam, hoje, a principal causa de morbimortalidade no 

Brasil e no mundo.  

Diante deste cenário, a OMS e o Ministério da Saúde publicaram um Plano de 

Enfrentamento das DCNT’s. Segundo o Plano de Ação da OMS (2013-2020), a meta é reduzir 

em 25% a mortalidade de adultos de 30 a 69 anos pelas principais DCNT’s, no período de 2015 

a 2025. Uma das metas estabelecidas no Plano Nacional é o de redução de 2% ao ano da 

mortalidade de adultos na mesma faixa etária por principais DCNT’s. 

Seguindo o padrão nacional e internacional, as DCNT’s representam a principal causa 

de óbito no município de Belo Horizonte. No período de 2012-2016, essas doenças foram 

responsáveis por 75% do total de óbitos, seguido das causas maternas, infantis e transmissíveis, 

responsáveis por 13,2% dos óbitos e as causas externas, por 11,7% (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Mortalidade proporcional segundo causas, Belo Horizonte, 2012 a 2016 

 

Fonte: SIM-MS/SMSA-PBH. 

 Dentre as DCNT’s, as doenças cardiovasculares representaram a principal causa de 

morte geral em Belo Horizonte nos anos de 2012-2016 em todas as faixas etárias, seguidas pelas 

neoplasias, conforme gráfico abaixo (Gráfico 7). 

  

Gráfico 7 - Mortalidade Proporcional por DCNT, Belo Horizonte, 2012 a 2016 

 

Fonte: SIM-MS/SMSA-PBH 

Observa-se que na faixa etária de 30-69 anos, o percentual de óbitos por neoplasia 

ultrapassou o de doenças cardiovasculares em todos os anos analisados, representando, assim, 

a principal causa de morte em Belo Horizonte, responsável por 27,9% dos óbitos nessa faixa 

etária. (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Mortalidade proporcional por DCNT, em adultos de 30 a 69 anos, Belo Horizonte, 

2012 a 2016 

 

Fonte: SIM-MS/SMSA-PBH 

Quanto às internações, excluindo os procedimentos relacionados aos partos, as causas 

externas foram os principais fatores de morbidade e mortalidade, seguidas das doenças do 

aparelho circulatório, digestivo e neoplasias (Gráfico 9). As causas externas de morbidade e 

mortalidade mostram uma tendência crescente no período analisado, representando 16,3% de 

todas as internações em 2016. Observou-se a mesma tendência para as neoplasias (tumores). 

Há uma estabilidade no número de internações por doenças do aparelho circulatório e uma 

queda desse número por doenças do aparelho respiratório, no mesmo período. No ano de 2016, 

verificou-se elevação no número de internações por doenças infecciosas, em decorrência da 

epidemia de dengue vivenciada no município. 

 

Gráfico 9 - Principais causas de internação, segundo capítulo da CID10, residentes em Belo 

Horizonte, 2012 a 2016 

 
Fonte: Tabwin/SIH/SMSA/PBH 
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Obs: Os procedimentos relacionados aos partos foram excluídos 

Mortalidade Geral em residentes em Belo Horizonte 

A distribuição dos óbitos em residentes de Belo Horizonte, segundo ano de ocorrência 

e os principais grupos de causas (Capítulo da Classificação Internacional de Saúde da 10ª 

Revisão – CID10), demonstra que, no período de 2012 a 2017 (dados provisórios para este 

último ano), as doenças do aparelho circulatório e respiratório, as neoplasias e as causas 

externas (violência, acidente, suicídios, homicídios e outras causas) contribuíram com 2/3 do 

total de óbitos no município (Tabela 8 e 9).   

Tabela 8 - Número de óbitos segundo capítulo da CID10 e ano de ocorrência, Belo Horizonte, 

2012 a 2017* 

Causa (Capítulo CID10) 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Total 

IX. Doenças do aparelho circulatório 3.574 3.585 3.644 3.654 3.697 2.874 21.028 

II. Neoplasias (tumores) 3.012 3.067 3.158 3.250 3.261 2.821 18.569 

XX. Causas externas de morbidade e 

mortalidade 
1.859 1.788 1.804 1.496 1.580 1.331 9.858 

X. Doenças do aparelho respiratório 1.526 1.597 1.577 1.753 1.731 1.556 9.740 

XI. Doenças do aparelho digestivo 699 756 774 824 805 638 4.496 

XVIII. Sintomas, sinais e achad anorm 

ex clín e laborat 
762 736 665 633 664 817 4.277 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 
756 733 740 651 771 605 4.256 

VI. Doenças do sistema nervoso 615 621 708 790 783 662 4.179 

I. Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
661 582 569 623 801 476 3.712 

XVI. Algumas afec originadas no 

período perinatal 
486 460 481 451 389 343 2.610 

XIV. Doenças do aparelho 

geniturinário 
338 378 369 421 456 392 2.354 

V. Transtornos mentais e 

comportamentais 
441 376 374 415 405 299 2.310 

XVII. Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 
153 153 151 183 129 141 910 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 

conjuntivo 
118 170 205 138 145 98 874 

XII. Doenças de pele e do tecido 

subcutâneo 
74 72 76 90 92 54 458 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 

transt imunitários 
63 75 59 79 86 53 415 

XV. Gravidez parto e puerpério 16 14 11 10 12 4 67 

VIII. Doenças do ouvido e apófise 

mastóide 
3 2 5 3 1 2 16 

VII. Doenças do olho e anexos 0 2 0 1 0 0 3 
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Total 15.156 15.167 15.370 15.465 15.808 13.166 90.132 

Fonte: SIM/TabWin/SMSA-BH.  

*Dados parciais, sujeitos a alterações 

Tabela 9 - Número e proporção de óbitos segundo os quatro principais capítulos da CID10 e ano 

de ocorrência, Belo Horizonte, 2012 a 2017* 

Ano do 

óbito 

Grupo de Causas 

Total 

Doenças 

aparelho 

circulatório 

Neoplastias 

(tumores) 

Causas externas 

morbidade 

mortalidade 

Doenças 

aparelho 

respiratório 

Demais 

causas 

N % N % N % N % N % 

2012 3.574 23,6  3.012 19,9  1.859 12,3  1.526 10,1  5.185 34,2  15.156 

2013 3.585 23,6  3.067 20,2  1.788 11,8  1.597 10,5  5.130 33,8  15.167 

2014 3.644 23,7  3.158 20,5  1.804 11,7  1.577 10,3  5.187 33,7  15.370 

2015 3.654 23,6  3.250 21,0  1.496 9,7  1.753 11,3  5.312 34,3  15.465 

2016 3.697 23,4  3.261 20,6  1.580 10,0  1.731 11,0  5.539 35,0  15.808 

2017 2.874 21,8  2.821 21,4  1.331 10,1  1.556 11,8  4.584 34,8  13.166 

Fonte: SIM/TabWin/SMSA-BH.  

*Dados parciais, sujeitos a alterações 

 

Mortalidade Infantil 

A taxa de mortalidade infantil (TMI), em Belo Horizonte, vem apresentando queda 

progressiva no período de 1993 a 2016, atingindo a taxa de um dígito para os anos de 2013, 

2014 e 2016, com 9,6, 9,9 e 9,4 óbitos infantis para cada mil nascidos vivos, respectivamente. 

Gráfico 10 - Taxa de mortalidade infantil, segundo ano do óbito e componente, Belo Horizonte, 

1993 a 2016 

 

     Fonte: SIM e SINASC/ SMSA-PBH. 
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Destaca-se que o componente pós-neonatal (óbitos ocorridos entre 28 dias e 11 meses e 

29 dias de vida) da taxa de mortalidade infantil tem se mantido estável desde o ano de 2009. O 

componente neonatal (óbitos ocorridos entre 0 a 27 dias de vida) tem sido responsável por 

aproximadamente 2/3 da taxa de mortalidade infantil nos últimos anos analisados e tem como 

principais causas aquelas relacionadas à prematuridade, asfixia intraparto, infecções neonatais 

e as malformações congênitas. As causas mencionadas como principais contribuintes para o 

óbito neonatal, com exceção das malformações congênitas complexas, podem ser evitadas 

através da qualificação da assistência ao pré-natal, parto e manejo clínico ao recém-nascido. 

Mortalidade Materna 

A razão da mortalidade materna em Belo Horizonte vem apresentando uma tendência 

de queda, passando de 92,5 em 1998, para 28,5 em 2015, conforme Gráfico 11. Ao realizar o 

cálculo preliminar da razão de mortalidade materna do ano de 2016, constatou-se uma razão de 

37,9 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos de residentes em Belo Horizonte (número de 

mortes maternas = 12 e número de nascidos vivos = 31.605). 

Gráfico 11 - Razão da Mortalidade Materna, Belo Horizonte, 1998 a 2016 

 

Fonte: Comitê de Prevenção do óbito materno, fetal e infantil /BH Vida 1990: 132,0/100.000 (fator correção 2,5). 

1998: 92,5 / 1000.000 (fator correção 1,4) 

Para a redução da mortalidade materna no Brasil e em Belo Horizonte são necessárias 

ações efetivas de enfrentamento do paradoxo perinatal, em que há persistência de índices 

elevados de mortalidade materna e infantil. Ao mesmo tempo, há excesso de intervenções no 

parto e nascimento sem respaldo nas evidências científicas, como o excesso de cesarianas, 

resultando na medicalização do processo fisiológico com efeitos adversos à saúde perinatal e 
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materna. Ainda é necessário o enfrentamento das desigualdades no nascer e morrer para os 

cidadãos de Belo Horizonte, superando-se as desigualdades sociais e econômicas e de acesso a 

serviços qualificados de saúde, seja no SUS ou na saúde suplementar.  
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3. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

3.1. Modelo de Governança 

 O modelo de governança da atenção à saúde em Belo Horizonte é pautado na gestão do cuidado 

em rede, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada preferencial do usuário 

no sistema de saúde, por atender e resolver a maior parte das suas necessidades. 

A gestão do cuidado em rede pode ser definida como um conjunto de arranjos 

institucionais necessários para a garantia da produção, coordenação e gestão do cuidado. Com 

esse olhar, a gestão do cuidado em rede atua com os seguintes propósitos: a prática da equidade; 

o foco na Atenção Primária à Saúde (APS); a atenção voltada à pessoa; a integralidade das 

práticas e ações; e a coordenação do cuidado pela APS. A equidade permite assegurar atenção 

diferenciada a pessoas, populações ou grupos, sujeitos a variados riscos de adoecer e morrer, 

que necessitam de acesso aos diferentes tipos de serviços de saúde. Para garantir esse cuidado 

necessita-se de planejamento e priorização, considerando a responsabilidade sanitária de cada 

território, no processo de organização da rede. 

Conforme demonstrado na figura 3, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) perpassam os 

níveis de atenção, com seus equipamentos de saúde, subsidiados pelos sistemas logísticos e de 

apoio, nos cenários macro e micro socioeconômico específicos, dinâmicos e dialéticos dos 

territórios de saúde. Estes territórios estão contextualizados nos processos das situações 

demográfica e epidemiológica, que direcionam e se alteram, mediante o grau de efetividade de 

suas ações e serviços. 
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Figura 3 - Governança das Redes de Atenção à Saúde 

Fonte: Mendes, 2011 

  A política da Atenção Primária à Saúde (APS) contribui para o fortalecimento das redes 

de atenção nos diferentes ciclos de vida e em diferentes temáticas, com ênfase nas áreas e 

populações de maior vulnerabilidade. Engloba ações de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e reabilitação, com o intuito de alcançar a integralidade do cuidado. A APS é pautada 

em um conjunto de atributos essenciais e tem como foco o cuidado de uma população vinculada 

a um território específico, considerando a necessidade de cada localidade e de sua população. 

A rede de atenção à saúde em Belo Horizonte está organizada em um arranjo produtivo 

híbrido, que combina a concentração de alguns serviços com a dispersão de outros. Os serviços 

de menor densidade tecnológica, como os da APS, estão dispersos. Ao contrário, os serviços de 

maior densidade tecnológica como hospitais, unidades de processamento de exames de 

Patologia Clínica e de Imagem, dentre outros, estão mais concentrados. A estrutura das Redes 

de Atenção à Saúde do SUS-BH é composta por um conjunto de unidades de saúde, bem como 

sistemas de apoio. A relação de equipamentos consta na tabela 10, no capítulo 3.3. 
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3.2. Redes de atenção do Município de Belo Horizonte 

Conforme já mencionado, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) perpassam todos os 

níveis de atenção, retratados pelas áreas anteriormente analisadas, e subsidiados pelos sistemas 

logísticos e de apoio. A seguir, são descritas as principais redes para o cuidado integral ao 

usuário em todos os ciclos de vida. 

Rede de atenção à saúde da mulher, gestante, puérpera e recém-nascido 

Ao longo dos anos, a Secretaria Municipal de Saúde vem assumindo a responsabilidade 

da construção de uma rede de serviços para a organização da linha de cuidado integral à mulher, 

gestante, puérpera e ao recém-nascido. Estas ações impactaram na redução da 

morbimortalidade materna e infantil, no aumento do acesso das mulheres à assistência à saúde 

e ao pré-natal, na qualificação da assistência durante o trabalho de parto e nascimento, no 

acompanhamento ao puerpério e no aumento dos índices de aleitamento materno. 

Na APS, ações de promoção e prevenção à saúde, além do diagnóstico e tratamento das 

intercorrências relacionadas à saúde da mulher e gestação são realizadas pelas equipes de Saúde 

da Família e pelas equipes de apoio multiprofissional (saúde bucal, ginecologistas e obstetras, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF). Em 2016, a linha do cuidado materno-infantil e 

o protocolo de pré-natal foram atualizados com o intuito de qualificar a assistência prestada 

pelas equipes de Saúde da Família, a partir de práticas baseadas em evidências científicas, 

redefinição de fluxos assistenciais e orientações para a organização do processo de trabalho, 

coordenação do cuidado em rede e gestão clínica.  

A assistência à saúde sexual e reprodutiva faz parte desta rede, incluindo a avaliação e 

orientação pré-concepcional, que é o marco inicial para a preparação do cuidado de uma vida 

em potencial. Isso permite o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos e a escolha do 

momento ideal para a concepção, bem como, a identificação das situações que possam implicar 

em riscos para saúde tanto da mãe, quanto do concepto. O aconselhamento reprodutivo e a 

oferta de todas as estratégias que auxiliem a gravidez com menor risco para o binômio 

contribuem para a redução da morbimortalidade materna e infantil. 

As ações de promoção e prevenção às Infecções Sexuais Transmissíveis (IST) e 

rastreamento dos cânceres cérvico, uterino e de mama são contempladas na APS, a partir da 
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realização de testes rápidos (sífilis, hepatites, HIV), coleta de material citopatológico e 

solicitação de mamografias de rastreamento. A manutenção e o restabelecimento do bem-estar 

das mulheres é foco importante da assistência na rede. As intercorrências clínicas que 

necessitam de propedêutica e tratamentos especializados são encaminhadas para rede 

complementar e/ou para internação.   

Em qualquer situação de violência à mulher, o profissional de saúde procede à 

notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), devendo sempre 

ter o cuidado de informar e esclarecer sobre seus direitos e sobre a Rede de Apoio para 

enfrentamento à violência, existente no município, fornecendo subsídio para ajudá-la a tomar 

decisões. A Assistência à Saúde é prioritária e deve ser garantida à mulher antes de qualquer 

providência, seja ela no âmbito policial e/ou judicial e até mesmo independente dessas. 

A captação precoce da gestante (até doze semanas de gestação), o pré-natal do parceiro 

e a avaliação do risco gestacional têm como objetivo a realização de intervenções preventivas, 

educativas e terapêuticas em tempo oportuno, permitindo uma maior vinculação com a equipe 

de saúde da família e com a maternidade de referência.  

As gestantes em situação de vulnerabilidade social são estimuladas a fazerem o pré-

natal, a fim de já estabelecerem vínculo mãe-bebê e fortalecê-lo após o parto. O cuidado integral 

à saúde dessas usuárias é discutido sistematicamente por equipes interdisciplinares e 

intersetorias, possibilitando a construção de um Plano Terapêutico Singular, de acordo com as 

necessidades de saúde da mulher e vigilância em saúde dos casos. 

Na atenção especializada, o pré-natal de alto risco é realizado em maternidades e centros 

especializados de forma regionalizada pela Central de Marcação de Consultas. A atenção ao 

parto e nascimento de qualidade conta com sete maternidades e um Centro de Parto Normal, 

que garantem os princípios éticos de vinculação da gestante desde o pré-natal e o acolhimento 

- “vaga sempre” - da gestante, puérpera e bebê para o parto e as intercorrências pós-parto.  

Além da organização da rede de atenção perinatal, destaca-se a implementação das 

práticas baseadas em evidências científicas nas maternidades do SUS-BH, bem como: o direito 

ao acompanhante durante toda evolução do parto, ou seja, desde o momento da internação até 

o parto e pós parto, a inserção das doulas e da enfermagem obstétrica na assistência, a 

introdução dos métodos não farmacológicos para alívio da dor e da suíte de parto 
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individualizado, favorecendo contato pele a pele efetivo entre a mãe e bebê e o aleitamento 

materno imediatamente após o nascimento. 

Atualmente, a cidade conta com quatro Casas da Gestante, Puérpera e Bebê, que 

possibilitam o cuidado integral às gestantes com complicações na gravidez e aos bebês de risco 

que precisam de acompanhamento. A continuidade do cuidado após a alta é garantida com a 

alta responsável e as ações do quinto dia de saúde integral que envolvem o acompanhamento 

da puérpera e do bebê pela atenção primária, puericultura e o seguimento em saúde da mulher 

e o planejamento reprodutivo sexual. 

  O movimento BH pelo Parto Normal mobiliza a comunidade, profissionais e gestores 

para informar e divulgar os benefícios do parto normal, incentivando a redução dos índices de 

cesariana desnecessária e da morbimortalidade materna e infantil no município. 

Rede de atenção à Criança e Adolescente 

As maternidades informam aos centros de saúde quais puérperas e crianças tiveram alta, 

por meio da Alta Hospitalar. Nos primeiros dias de vida, logo após o parto e alta hospitalar, a 

mãe e seu filho recém-nascido recebem a primeira visita domiciliar e são acolhidos também no 

Centro de Saúde pelos profissionais da equipe de Saúde da Família. Essa consulta, programada 

do terceiro ao quinto dia de vida, é um momento importante para a mãe e o bebê. A avaliação 

integral da criança e do adolescente na puericultura propicia o acompanhamento longitudinal 

do crescimento; dos marcos de desenvolvimento; da nutrição; do sono; da imunização; e do 

contexto psíquico, familiar e social, permitindo cuidados oportunos para promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, devendo ser programada. O adolescente tem o direito de 

marcar suas consultas e de consultar sozinho, sem a presença dos pais, se assim ele desejar. A 

assistência à saúde sexual e reprodutiva também é um direito garantido a eles, bem como a 

disponibilização de preservativos e métodos contraceptivos. 

Diversas ações possibilitam o cuidado multidisciplinar a grupos de risco, tais como o 

Programa Criança que Chia que garante a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes 

com doenças respiratórias crônicas, disponibilizando não somente medicação adequada para 

todas as idades, mas também assistência na rede complementar e tratamento ortodôntico 

(ortopedia), quando necessário. As equipes de Saúde da Família estão aptas a reconhecer e tratar 

as crianças e adolescentes com problemas respiratórios nos centros de saúde. Essas equipes 
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coordenam o cuidado no território e, em consonância com os princípios do SUS, priorizam a 

assistência integral nas condições de vulnerabilidade clínica e social. Cuidados especiais são 

oferecidos às crianças e adolescentes com doenças crônicas, com deficiências, vítimas de 

violência, em conflito com a Lei, cumprindo medida socioeducativa em meio aberto e fechado, 

com trajetória de vidas nas ruas e em situação de violação de direitos. Os encaminhamentos 

para a atenção secundária e hospitalar seguem os fluxos estabelecidos. 

Rede de Atenção ao Adulto e Idoso com condições crônicas 

Adultos e idosos são acompanhados longitudinalmente pelas equipes de Atenção 

Primária e encaminhados para os serviços especializados e hospitalares, quando necessário. A 

promoção do envelhecimento saudável e o atendimento aos idosos, especialmente aos mais 

frágeis ou em situação de vulnerabilidade social, são grandes desafios para o SUS. Os 

profissionais do centro de saúde fazem o acompanhamento do idoso independente, do frágil, do 

desospitalizado, e daqueles que residem em Instituições de Longa Permanência (ILPI). Os casos 

mais complexos são encaminhados para os serviços de geriatria de referência da rede, assim 

como, o idoso frágil é encaminhado para o Centro Mais Vida (parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde e o Hospital das Clínicas da UFMG). No Centro Mais Vida os idosos são 

avaliados e acompanhados por uma equipe multiprofissional, que elabora um Plano de Cuidados 

individualizado que posteriormente deverá ser implementado pela Equipe de Saúde da Família 

e NASF. O Programa Maior Cuidado é um programa intersetorial resultante da parceria entre a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e a Secretaria 

Municipal de Saúde e oferece atendimento domiciliar aos idosos semi-dependentes e/ou 

dependentes para o autocuidado e em situação de vulnerabilidade social. A entrada do 

profissional cuidador de idosos nas residências tem evidenciado os riscos aos quais os idosos 

estão expostos e revelado graves situações de violência contra os mais velhos, exigindo 

estratégias urgentes para o enfrentamento à violência. 

As principais doenças crônicas desses grupos são o diabetes e a hipertensão arterial. A 

captação dos indivíduos com essas comorbidades ocorre durante a visita domiciliar ou em ações 

que acontecem nos Centros de Saúde. Os usuários são acompanhados com ações coletivas e 

individuais pelas equipes multidisciplinares locais, além de serem estimulados à adoção de 

práticas de vida saudável, sempre se respeitando as características regionais, culturais, sociais e 

econômicas dos indivíduos. 
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Rede de Saúde Bucal 

A rede de Saúde Bucal também faz parte das ações de Atenção Primária e oferta 

atendimento para todas as faixas etárias nos Centros de Saúde de Belo Horizonte. Além das 

atividades de promoção e prevenção das doenças bucais com atendimentos individuais e 

coletivos, são realizadas restaurações diretas, confecção de próteses totais e parciais acrílicas, 

pequenas cirurgias, exodontias, identificação e tratamento de lesões bucais e atendimento às 

urgências. 

Quando necessário, é feito o referenciamento para atendimento especializado nos 

Centros de Especialidades Odontológicas, seguindo os protocolos de encaminhamentos 

validados e implantados para as especialidades de endodontia, periodontia, prótese, disfunção 

têmporo-mandibular, ortodontia, estomatologia, odontopediatria, além dos pacientes com 

necessidades especiais e cirurgia. O atendimento às urgências de maior complexidade conta 

ainda com um serviço especializado em Cirurgia e traumatologia Buco-Maxilo-Facial, os 

atendimentos com retaguarda hospitalar e dos pacientes com necessidade hospitalar sob 

anestesia geral são realizados no Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB). As cirurgias para 

deformidade Crânio Facial são realizadas no Hospital da Baleia e as cirurgias de DTM, pelo 

Hospital das Clínicas. 

O serviço de Odontologia da PBH possui convênio com as universidades PUC e UFMG, 

complementando e ampliando os serviços ofertados pelo setor. 

Rede de Atenção Psicossocial 

O cuidado em saúde mental é viabilizado pelas equipes dos centros de saúde, incluindo 

as equipes de saúde bucal e os demais profissionais dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

(NASF). Existe minimamente um profissional psicólogo em cada Centro de Saúde, além de 

profissionais psiquiatras que dão suporte matricial às equipes. Existem 52 núcleos do “Arte da 

Saúde”, que atendem crianças e adolescentes em rota de exclusão, com a promoção da 

cidadania, usando como recurso atividades de arte e cultura.  A rede oferece atendimentos em 

nove Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), funcionando 24 horas por dia, com 

modalidade de atendimento ambulatorial, permanência dia e hospitalidade noturna, também, 

três CERSAM Álcool e outras Drogas com atuação na lógica da redução de danos preconizada 
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pelo Ministério da Saúde. Associada a esses equipamentos, existe a Unidade de Acolhimento 

Transitório, que recebe os usuários em tratamento nos CERSAM AD em caráter de moradia 

provisória. O atendimento infantil ocorre em dois CERSAM Infantil. O Serviço de Urgência 

Psiquiátrica (SUP) é munido de uma Unidade de Serviço Avançado do SAMU, com 

funcionamento das 19 às 7 horas e que recebe usuários já inseridos em tratamento, que estejam 

em situação de crise ou urgência mental. No âmbito da reinserção social, são 09 Centros de 

Convivência que funcionam como espaços de expressão e criação, propiciadores de inclusão 

social, onde o que se opera não é o tratamento por princípio, mas a oferta de atividades criativas 

e diferenciadas, relacionadas à cultura, tendo nas oficinas seu elemento organizador. Existe 

ainda uma Incubadora de Empreendimentos Solidários (Suricato), que objetiva assegurar aos 

usuários em sofrimento mental o direito ao trabalho, a partir de suas habilidades e competências. 

Visa produzir objetos comercializáveis, possuindo quatro grupos de produção: mosaico, 

marcenaria, costura e culinária, com cursos gerenciados pela Associação de Trabalho e 

Produção Solidária. 

Para abordagem no território, há quatro Equipes de Consultórios de Rua nas regionais 

Centro Sul, Leste, Noroeste, Norte e Oeste, que desempenham suas atividades in loco, de forma 

itinerante. É formado por equipes multiprofissionais, sem a presença de médicos, acolhendo 

usuários com trajetória ou moradores de rua, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas 

às equipes dos Centros de Saúde. Preferencialmente, são disponibilizados recursos para os 

cuidados básicos de saúde, atendendo o morador de rua em seu local de permanência e 

encaminhando as demandas mais complexas para a rede de saúde. Atua como uma ponte para 

essa população, que está à margem do sistema de saúde, possibilitando sua inserção na rede. As 

equipes dos Consultórios de Rua também articulam respostas intersetoriais com todos os 

serviços possíveis, a fim de atender as demandas surgidas no campo, respeitando cada caso, 

atendendo de forma singular a especificidade do sujeito - cidadão. Além desses dispositivos, 

existem 33 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em pontos diversos da cidade, que são 

casas, locais de moradia, destinados a pessoas com transtornos mentais egressos dos leitos 

manicomiais. Essas pessoas permaneceram em longas internações psiquiátricas e se 

encontravam impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem ou estavam sem vínculo 

social efetivo. Existem 49 núcleos do Programa Arte da Saúde que são dirigidos às crianças e 

aos adolescentes. Promovem os ateliês da cidadania, que são oficinas de arte, esporte, culinária, 

cultura e outras, realizadas por monitores da própria comunidade, em sua maioria, com grupos 
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reduzidos de crianças e adolescentes. Além disso, os monitores e coordenadores do programa 

buscam a construção de redes intersetoriais nas regionais para trabalhar com estas crianças e 

adolescentes. 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência integra serviços e profissionais através 

da abordagem interdisciplinar, da área da reabilitação, com o objetivo de garantir a integralidade 

do cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção. O enfoque do trabalho em saúde com 

pessoas com deficiência é desenvolvido à partir das necessidades de cada indivíduo e de acordo 

com o impacto da deficiência sobre a sua funcionalidade, levando em consideração não só a sua 

condição de doença, mas a interação desta com os fatores contextuais (ambientais e pessoais). 

Observa-se as especificidades de acessibilidade, comunicação, manejo clínico, medidas de 

prevenção da deficiência e de redução do ritmo da perda funcional, da melhora ou recuperação 

da função, da compensação da função perdida e da manutenção da função atual. Essas condições 

são inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na atenção a estes usuários. 

A responsabilidade pelo cuidado às pessoas com deficiência é compartilhada entre as 

equipes de Saúde da Família, profissionais do NASF, equipes de saúde mental, pediatras e 

outros profissionais de apoio. O NASF, principal responsável por esse tipo de cuidado pela 

especificidade dos saberes técnicos que agrega, é formado por profissionais de diversas 

categorias (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, 

farmacêuticos, assistentes sociais, dentre outras) que se constituem em referência para as 

equipes de saúde da família. Desenvolvem ações com o objetivo de promover, prevenir e 

reabilitar os indivíduos até o seu melhor potencial de funcionalidade. 

A rede conta com os Centros de Reabilitação (CREAB), unidades especializadas para 

atender a quatro modalidades de reabilitação, a saber: reabilitação física, intelectual, visual e 

auditiva. Os CREABs realizam diversas ações de assistência individual e em grupos, nas áreas 

gerais e específicas de reabilitação física (adulto e infantil). Além dos serviços próprios, a rede 

conta com clínicas contratadas para a prestação de serviço em reabilitação física. O atendimento 

em reabilitação/habilitação, seleção, prescrição, concessão, adaptação e manutenção de órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção é realizado pelos CREAB, através de serviços 

contratados e conveniados. O atendimento especializado a pessoas com deficiências se estende 

a serviços privados, públicos e filantrópicos contratados ou conveniados ao SUS BH, incluindo 
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o nível hospitalar. O trabalho integrado dos diversos pontos de atenção que compõem a Rede 

de Cuidados à Pessoa com Deficiência visa favorecer a qualificação da atenção prestada e o 

fortalecimento da responsabilização compartilhada do cuidado da pessoa com deficiência. 

 

Rede de Urgência, Emergência e Hospitalar 

A Rede de Urgência e Emergência de Belo Horizonte presta assistência aos usuários que 

necessitam de cuidados imediatos para o suporte à vida e restabelecimento de sua saúde de 

forma integrada a outras redes de atenção. Esse percurso assistencial percorre os componentes 

pré-hospitalares fixos (Unidades de Pronto-Atendimentos - UPAs); pré-hospitalar móvel 

(SAMU 192); Pronto Atendimento nos Hospitais da Rede SUS-BH; Serviço de Atenção 

Domiciliar – SAD e Transporte Sanitário. 

São nove UPAs em Belo Horizonte, preparadas para atender quadros agudos de 

qualquer natureza e cuja complexidade seja incompatível com o atendimento pelos Centros de 

Saúde. Atua no atendimento do usuário com doença crônica agudizado, favorecendo a 

continuidade do tratamento e descentralização do atendimento, diminuindo a sobrecarga nos 

hospitais de maior complexidade. Dessa forma são construídos os fluxos coerentes de referência 

e contra-referência. 

As UPAs funcionam 24 horas, em todos os dias da semana e têm capacidade de resolver 

grande parte das urgências e emergências, atendendo a demanda espontânea advinda da 

população de Belo Horizonte e de municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas 

localidades que contam com as UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. 

Quando o usuário chega às unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema e 

detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar o usuário a um hospital ou 

mantê-lo em observação por 24h. As Unidades de Pronto Atendimento utilizam metodologia 

preconizada pelo Protocolo de Manchester no processo de Acolhimento com Classificação de 

Risco, utilizada também em todos os prontos-socorros de Belo Horizonte.  

O SAMU é um componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências com 

o objetivo chegar à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, 

traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) mediante o envio de veículos 

tripulados por equipe capacitada. 
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O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tem como objetivo oferecer ações em saúde 

aos usuários com necessidade de cuidados intermediários entre o Hospital e a Atenção Primária. 

É um serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento 

ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes 

Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio. O acesso ao 

SAD é regulado por um perfil prioritário de casos. Cada regional de saúde possui uma equipe 

multiprofissional formada por dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem, 

que se dividem em dois turnos. A equipe faz um contato prévio com a família e segue uma 

programação de visitas, devidamente equipados para cada caso. 

Os hospitais com Unidades de Urgência e Prontos-Socorros integram diretamente a 

Rede de Urgência à Saúde do SUS de Belo Horizonte. São nove os hospitais que compõem essa 

rede:  Hospital João XXIII, Hospital das Clínicas, Hospital Municipal Odilon Behrens, Hospital 

Júlia Kubitschek, Hospital Alberto Cavalcanti, Hospital Risoleta Tolentino Neves, Hospital 

Infantil João Paulo II (HIJPII); Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro. 

As referências e contra-referências são estabelecidas respeitando os territórios e as 

Linhas de Cuidado. Os fluxos são pactuados com os diferentes pontos da Rede. As UPAs e 

Prontos-Socorros, quando demandam internação para continuidade do tratamento do usuário 

em leitos de outras unidades hospitalares, fazem o pedido na Central de Internação de Belo 

Horizonte. A Central regula o acesso segundo a oferta e é guiado pela classificação do risco, 

segundo quadro clínico e o tempo oportuno. Existem protocolos clínicos integrados, baseados 

em evidências científicas que orientam as decisões dos profissionais de saúde visando a 

assistência e a promoção à saúde dos usuários com eficiência e qualidade. 

A rede hospitalar de Belo Horizonte é composta por hospitais públicos, filantrópicos e 

privados que prestam serviços ao SUS. Alguns atendem especialidades (hospitais gerais) e 

outros são especializados em áreas médicas, como a pediatria, cardiologia e maternidade. 
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3.3. Estrutura e produção do sistema de saúde 

  Em 2017, a estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Saúde foi readequada de 

acordo com os Decretos nº 16.684/2017 e nº 16.767/2017. A Secretaria passa a dispor de três 

Subsecretarias, a saber: a Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças; Subsecretaria de 

Promoção e Vigilância à Saúde e; Subsecretaria de Atenção à Saúde. Ao Gabinete do Secretário 

foram instituídas assessorias para suporte e acompanhamento das ações de toda a Secretaria. 

As mudanças têm o objetivo de reorganizar a gestão administrativa e funcional do órgão, não 

promovendo impactos na oferta de ações da saúde e atendimento dos usuários. 

  A seguir, é demonstrada a estrutura física atual do sistema de saúde de Belo Horizonte, 

a partir da identificação da capacidade instalada referente aos equipamentos de saúde 

disponíveis à população, a produção e cobertura de ações e serviços de saúde nos últimos anos 

e as condições de saúde da população no município. 

  Nos últimos 5 anos houve um crescimento no número de unidades do SUS-BH. Essa 

expansão ocorreu sobretudo nas unidades da Atenção Primária, como destacado na tabela 

abaixo. Neste período, houve acréscimo de 25 novas unidades: 5 Centros de Saúde, 13 

Academias da cidade, 1 CERSAM, 1 CERSAMi, 1 Centro de Reabilitação, 1 Centro de 

Esterilização de Cães e Gatos, 1 UPA, 1 Laboratório de UPA e o Hospital Metropolitano. 

Tabela 10 - Unidades físicas da rede própria do SUS-BH, 2013 a 2017 

Tipo de Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 

Atenção Primária à Saúde 

Centro de Saúde 147 147 148 150 152 

Academias da Cidade 63 61 63 76 77 

Centro de Convivência 9 9 9 9 9 

Atenção Especializada / Rede Complementar 

Unidades de Referência Secundária 5 5 5 5 5 

Centros de Especialidades Médicas 9 9 9 9 9 

Centro de Especialidades Odontológicas 4 4 4 4 4 

Centro de Referência em Reabilitação 3 3 3 4 4 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 2 2 2 2 2 

Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias 1 1 1 1 1 

Centro de Testagem e Aconselhamento 1 1 1 1 2 

Centro Municipal de Oftalmologia 1 1 1 1 1 

Serviços de Atenção Especializada em Infectologia 3 3 3 3 3 

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem 1 1 1 1 1 
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Urgência e Emergência 

Unidade de Pronto Atendimento 8 8 9 9 9 

Centro de Referência em Saúde Mental 7 7 8 8 8 

Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil 1 1 1 2 2 

Centro de Referência em Saúde Mental p/ usuários de Álcool e Drogas 3 3 3 3 3 

Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturna 1 1 1 1 1 

Apoio Diagnóstico 

Laboratórios Distritais 5 5 5 5 5 

Laboratório Central 1 1 1 1 1 

Laboratório de IST 1 1 1 1 1 

Laboratório de UPA 7 7 7 8 8 

Vigilância em Saúde 

Laboratório de Bromatologia 1 1 1 1 1 

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais 1 1 1 1 1 

Laboratório de Zoonoses 1 1 1 1 1 

Centro de Controle de Zoonoses 1 1 1 1 1 

Centro de Esterilização de Cães e Gatos 3 3 4 4 4 

Unidade Móvel de Castração 1 1 1 1 1 

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante 1 1 1 1 1 

Apoio à Assistência 

Farmácia Distrital 9 9 9 9 9 

Central de Esterilização 8 8 8 8 8 

Hospitais 

Hospital Municipal Odilon Behrens 1 1 1 1 1 

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro 
  

1 1 1 

Total de unidades de saúde 310 308 315 333 337 

Fonte: SMSA. 

  Trata-se de uma rede robusta, capaz de ofertar na Atenção Primária à Saúde mais de 

213 mil consultas médicas, 200 mil doses de vacina, 400 mil visitas das equipes de Saúde da 

Família e 36 mil atendimentos odontológicos por mês. Nos atendimentos hospitalares, por sua 

vez, são mais de 20 mil internações e 8 mil cirurgias eletivas ou de emergência realizadas 

mensalmente. 

No entanto, a demanda dos usuários por serviços de saúde é crescente e a oferta não é 

suficiente para atender toda a população SUS/dependente. Dessa forma, a rede própria do 

SUS/BH não é capaz de absorver toda a demanda por serviços de saúde e, por isso, procura 

atuar de forma articulada com os serviços contratados, preenchendo lacunas e ampliando a 

oferta, integrando as redes e priorizando os grupos mais vulneráveis. A rede contratada é 
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constituída por clínicas especializadas, hospitais, unidades de diagnose e terapia, entre outros 

serviços, conforme a tabela abaixo.  

Tabela 11 - Números de unidades de saúde da rede contratada na Rede SUS/BH por tipo de 

serviço, 2017 

Tipo de Unidade Quantidade 

Centro de Hemoterapia 1 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 1 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 30 

Hospital Especializado 12 

Hospital Geral 15 

Unidades de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 25 

TOTAL 84 

                              Fonte: SMSA 

O volume de serviços da rede contratada, juntamente com a rede própria, é responsável 

por suprir não apenas a demanda por serviços especializados pela população residente em Belo 

Horizonte, mas funciona como rede de referência para indivíduos de outros municípios, 

especialmente dos residentes no interior de Minas Gerais. Devido ao elevado número de 

usuários, mesmo com toda a rede contratada e ações de otimização e regulação da demanda, os 

serviços ofertados pela Rede SUS/BH não é capaz de manter uma oferta suficiente para todos 

os serviços do rol de procedimentos do SUS. 

 

3.2.1. Atenção Primária à Saúde 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) foi implantada em Belo Horizonte em 2002. 

Desde então, tem crescido o número de equipes da Saúde da Família. Em 2017, eram 588 

equipes, promovendo uma cobertura populacional de 80,38%. As possíveis oscilações 

referentes à cobertura da ESF ocorrem devido à rotatividade de profissionais nas equipes ao 

longo de cada período. A queda da cobertura nos últimos anos se deve ao crescimento da 

população e manutenção do número de equipes. 
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Gráfico 12 - Equipes da Saúde da Família e cobertura populacional, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: SISREDE/SMSA. 

As equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) também fazem parte da 

Atenção Primária à Saúde (APS) e têm a missão de apoiar as equipes da ESF na abordagem do 

processo de saúde e doença da população. Atualmente, o município possui 59 Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família, cobrindo todas as 588 Equipes de Saúde da Família (EqSF), nas diferentes 

regiões da cidade. Cada NASF, em Belo Horizonte, é constituído por uma equipe 

multiprofissional, podendo ser composta por psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo e assistente social. A 

responsabilização compartilhada entre as equipes do NASF e da EqSF, sob a lógica do apoio 

matricial, envolve, principalmente, as ações de promoção da saúde, alimentação e nutrição, 

cuidados aos usuários com condições crônicas e a reabilitação de pessoas com limitações na 

funcionalidade e deficiências. As ações são definidas a partir do diagnóstico do território de 

atuação das EqSF e de forma compartilhada com o NASF são construídas agendas para 

possibilitar atendimentos clínicos, visitas domiciliares, ações coletivas, discussões de casos e 

ações de mobilização social.  

Gráfico 13 - Equipes NASF, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 

                   Fonte: SISREDE/SMSA. 
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O Agente Comunitário de Saúde (ACS) representa “o olhar vigilante da Equipe de 

Saúde da Família” no território. O ACS tem um papel muito importante na construção de ponte 

entre os Centros de Saúde e a população, pois o ACS é um membro da equipe e pertence a 

comunidade, o que permite a criação de vínculos das equipes de saúde com a população. Por 

meio da visita domiciliar é feita uma observação sistematizada da dinâmica familiar e da 

comunidade, propiciando o desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, de prevenção 

das doenças e agravos e de vigilância à saúde, assim como a orientação das famílias quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis. No gráfico abaixo, pode-se observar a importância 

da atuação desses profissionais. As visitas domiciliares realizadas pelo ACS se referem ao 

número de pessoas visitadas por essa categoria profissional, enquanto o total de visitas 

domiciliares ESF contabiliza o trabalho realizado por todos os profissionais das equipes da 

Saúde da Família. 

Gráfico 14 - Visitas domiciliares por ACS e ESF, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: e-SUS, SISREDE/SMSA. 

 

Uma das diretrizes da Atenção Primária à Saúde é ser coordenadora do cuidado, 

caracterizando-se como centro de comunicação e ordenadora das ações e dos fluxos dos 

usuários entre os pontos de atenção da rede de atenção à saúde. O desenvolvimento do trabalho 

dos profissionais da APS é realizado conforme um programa de atividades que siga a agenda 

de trabalho compartilhado de todos os profissionais, evitando a fragmentação das atividades 

segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias. Além disso, os 

profissionais atuam com o objetivo de construir relações de vínculo com os usuários e 

corresponsabilização pela atenção/resolução dos problemas de saúde da população do território 

e articular com a comunidade para definição de ações prioritárias e fortalecimento do controle 

social no planejamento e avaliação das ações.  
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Em relação à saúde da mulher, as consultas de pré-natal, puerpério, internações por 

gravidez e parto, exames preventivos do câncer de colo de útero e mamografia, os protocolos e 

diretrizes do cuidado com a saúde da mulher orientam os profissionais da APS para a assistência 

qualificada e humanizada. À nível distrital e central, é enfatizada a priorização da solicitação 

de mamografias de rastreamento e coleta de citologias oncóticas para as mulheres na faixa etária 

alvo de maior incidência dessas doenças.  

Tabela 12 - Atendimentos da saúde da mulher na APS, Belo Horizonte, 2012 a 2016 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consultas de pré-natal 108.860 110.488 110.446 112.588 100.426 101.820* 

Consultas de puerpério 8.822 11.705 11.207 11.465 8.897 4.879 

Internações, gravidez, parto 29.845 31.407 32.353 27.571 31.284 24.045** 

Exames preventivos do Câncer de Colo 

do útero 
198.941 181.407 182.304 94.310 220.864 161.196* 

Exames de Mamografia 76.308 154.090 187.071 163.457 134.307 116.386* 

Fonte: Bancos de Dados do Tabnet/Fênix; SISREDE/SMSA. 

* Dados parciais até novembro/2017. 

** Dados parciais até dezembro/2017. 

 

  A atenção à saúde da criança e do adolescente é feita de forma integral nos Centros de 

Saúde. Realiza-se as ações do 5º dia, o teste de pezinho, puericultura para criança até dois anos, 

imunização e atualização da caderneta da criança, orientações nutricionais, prevenção e manejo 

da asma na infância e outras condições crônicas, acolhimento e atendimento de adolescentes, 

realização de ações para abordagem da Saúde Sexual e Reprodutiva para os adolescentes, e 

ações de prevenção, identificação e acompanhamento das IST/AIDS. 

O PSE oferece aos estudantes de 6 a 14 anos avaliações oftalmológicas, saúde bucal, 

estado nutricional, imunização, crescimento e desenvolvimento, prevenção de doenças e 

agravos à saúde, avaliação auditiva e mental. Os alunos são atendidos nos centros de saúde ou 

na própria escola por equipes itinerantes e depois são encaminhados, se necessário, para o 

atendimento especializado. Nas escolas, todo o acompanhamento é feito por profissionais 

treinados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
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Tabela 13 - Atendimentos à saúde da criança e do adolescente no Programa Saúde na Escola, 

Belo Horizonte, 2012 a 2016 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Escolas municipais com o Programa 

implantado 
169 171 171 172 173 379 

Escolares avaliados  98.460 102.395 102.374  96.143  97.085 - 

Consultas oftalmológicas ofertadas  9.330 10.500 8.200  9.296  7.847 - 

Óculos fornecidos  2.604 2.475 2.370  2.211  2.378 - 

Fonte: SMSA. 

As ações direcionadas para a população de adultos e idosos do município têm por 

objetivo a promoção, prevenção, manutenção e/ou recuperação da saúde. Dentre as atividades 

realizadas para organizar e qualificar a atenção aos usuários que apresentam condições crônicas, 

destacam-se ações direcionadas à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), obesidade, Diabetes 

Mellitus, doença renal crônica, o cuidado com feridas, tuberculose, hanseníase e o tabagismo. 

São vários os fatores determinantes dessas doenças, desde os socioeconômicos até os 

relacionados aos hábitos de vida. Com atenção integral desenvolvida de maneira 

contextualizada e multiprofissional, oferta-se oportunamente à população a possibilidade de 

uma vida mais saudável, para que possam desempenhar seus papéis na sociedade. 

Dentre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), o tabagismo aparece como a 

principal causa evitável de doença e morte e está relacionado a aproximadamente 63% dos 

óbitos por doenças crônicas. A cessação do tabagismo é uma das intervenções de saúde que 

apresenta melhor relação custo-benefício. A Abordagem Breve dos Fumantes (aconselhamento 

estruturado realizado por profissionais de saúde de nível médio e/ou superior, em 3 a 10 

minutos) e a Abordagem Intensiva (tratamento do fumante) estão implantadas em 100% e 

80,2% dos Centros de Saúde, respectivamente. Entretanto, considerando a magnitude e o 

impacto do tabagismo na saúde individual e coletiva, o número de fumantes tratados deve ser 

ampliado e as ações do Programa de Controle do Tabagismo fortalecidas. 

A cessação do tabagismo é uma das intervenções de saúde que apresenta melhor relação 

custo-benefício. É menos oneroso auxiliar os fumantes a abandonarem o tabagismo do que 

tratar as doenças que ocorrem em consequência do mesmo. Como observado na tabela 14, o 

número de fumantes atendidos apresenta uma tendência de aumento significativa, mas tendo 

em vista a alta prevalência de fumantes (10,9% em maiores de 18 anos), o número de assistidos 
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na Rede SUS-BH é baixo, representando aproximadamente 2,1% dos fumantes estimados para 

Belo Horizonte. 

O resultado do indicador “Percentual de diabéticos fumantes identificados pelo Centro 

de Saúde” evidencia uma tendência a queda. Esses dados se referem aos usuários que 

apresentam um maior risco de acometimento cardiovascular em virtude da associação desses 

importantes fatores de risco (diabetes e tabagismo). 

Tabela 14 - Atendimentos da saúde do adulto e idoso na APS, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Percentual de pessoas com diabetes fumantes 7,0% 7,2% 6,9% 6,7% 5,9% 4,2% 

Número de fumantes atendidos no SUS-BH 1.385 1.468 2.019 3.147 4.534 4.232 

Centros de Saúde com Abordagem Intensiva ao 

Fumante  
31 73 97 103 122 122 

     Fonte: SISREDE/SMSA. 

No que se refere à Saúde do Idoso, o apoio ao cuidado dos que apresentam condições 

de manejo mais complexo, é feito pelo Centro Mais Vida (CMV) e o Programa Maior Cuidado. 

No CMV são elaborados os planos de cuidados dos idosos, com orientações e sugestões para 

os profissionais do Centro de Saúde que darão continuidade ao acompanhamento. Desta forma, 

o CMV contribui para aumentar a resolubilidade das equipes e facilitar a detecção precoce do 

processo de fragilização dos idosos, com encaminhamento dos casos mais complexos para os 

serviços de geriatria de referência da rede.  

Gráfico 15 - Atendimentos no Centro Mais Vida, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 
                          Fonte: SISREDE/SMSA. 

As ações de promoção, prevenção e tratamento de saúde bucal no SUS-BH são 

realizadas pelas 302 equipes de saúde bucal nos Centros de Saúde e nos quatro Centros de 
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Especialidades Odontológicas (CEO) no município. Desde 2010, essas unidades adotam o 

programa de oferta de próteses, distribuindo uma média de quatro mil próteses nos últimos 

anos. Em 2017, a prestação de serviços de prótese odontológica enfrentou grandes desafios. O 

abastecimento da rede foi normalizado em maio de 2017, após um período de desabastecimento. 

Entretanto, a descontinuidade da prestação de serviço por um dos laboratórios contratados 

afetou o quantitativo da oferta, sem, no entanto, parar a oferta do serviço à população.  Foi 

realizado o chamamento para laboratórios de próteses, o que resultou na contratação de cinco 

laboratórios que apresentaram conformidade para realizar os procedimentos do protocolo de 

prótese. A tutoria em prótese continua a ser realizada e apoia os profissionais nos casos mais 

complexos, tornando-os mais capacitados e seguros na realização das próteses. 

Gráfico 16 - Próteses distribuídas nos Centros de Saúde e CEO, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: Bancos de Dados do Tabnet/Fênix; SISREDE. 

 

O Levantamento de Necessidades em Saúde Bucal é um instrumento de vigilância 

epidemiológica que mensura as necessidades individuais e coletivas em saúde bucal. São 

identificadas as pessoas com necessidades de intervenção, o que permite a priorização do 

atendimento individual dos usuários mais acometidos pelas doenças bucais. O exame clínico 

detalhado é feito pelo cirurgião-dentista, na primeira consulta odontológica. As primeiras 

consultas representam uma média de 37% do total de consultas odontológicas realizadas 

anualmente. Já os tratamentos odontológicos completados registram a média de 70% do número 

de primeiras consultas, retratando a quantidade de usuários que potencialmente deram 

continuidade ao tratamento até o final desde o primeiro atendimento, com destaque para o 

aumento de tratamentos completados em 2016. 
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Tabela 15 - Atendimentos da saúde bucal, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Levantamento de necessidades em 

saúde bucal realizados 
144.489 178.740 202.517 175.855 240.654 178.518 

Nº de 1ª consulta odontológica  148.078 150.485 156.491 173.806 146.485 138.959 

Nº de tratamentos odontológicos 

completados 
104.047 111.757 115.603 127.266 140.821 96.270 

Total de consultas odontológicas 391.804 427.116 430.218 450.764 402.259 415.608 

Fonte: Bancos de Dados do Tabnet/Fênix; SISREDE. 

Os usuários com sofrimento mental e em uso prejudicial de álcool e outras drogas 

recebem a assistência psicossocial na rede SUS-BH em cada distrito sanitário e nas devidas 

áreas de abrangência das diversas unidades de saúde. O município conta com quatro 

Consultórios de Rua e 150 equipes complementares atuantes nos centros de saúde, além dos 

atendimentos realizados em oito Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), três 

CERSAM Álcool e outras Drogas (CERSAM-AD) e com o atendimento infantil nos dois 

CERSAM Infantil (CERSAMi). A estratégia Consultório na Rua foi instituída pela Política 

Nacional de Atenção Básica, em 2011, e oferecem o tratamento de forma itinerante, levando 

aos dependentes químicos uma nova abordagem de tratamento e servem como ponte entre o 

usuário e as políticas oferecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

Tabela 16 - Atendimentos da saúde mental, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de equipes nos Centros de Saúde 147 147 147 147 150 152 

Nº Equipe Consultório de Rua 4 4 4 4 4 4 

Nº Atendimentos em Centros de Saúde, 

CERSAM e outros 
296.710 287.179 329.223 270.624 269.820 345.417 

   Fonte: Bancos de Dados do Tabnet/Fênix; SISREDE. 

 

3.2.2. Promoção à Saúde 

A Promoção da Saúde, que se traduz como um conjunto de estratégias e formas de 

produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracteriza-se pela articulação e cooperação 

intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas 

ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social, vem 
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fincando suas bases teóricas e práticas na SMSA/SUS-BH. Trabalhando com referências nas 

políticas nacional e estadual de Promoção da Saúde, o Grupo de Trabalho da Promoção da 

Saúde (GTPS) tem ajudado na articulação dos temas transversais mais relevantes como os 

determinantes sociais da saúde (DSS), equidade e respeito à diversidade, desenvolvimento 

sustentável, redes de produção social da saúde e do cuidado, ambientes e territórios saudáveis, 

vida no trabalho e cultura da paz e direitos humanos. 

A Promoção da Saúde, institucionalmente reconhecida na estrutura da SMSA BH, 

possui o importante papel de fomentar, através de ações nos diversos espaços, particularmente 

da atenção primária, práticas individuais e coletivas relativas a atividades físicas, cessação do 

tabagismo, Programa Saúde na Escola, saúde do trabalhador, saúde e vigilância ambiental, 

saúde bucal, saúde mental (uso prejudicial de álcool e outras drogas), envelhecimento saudável 

e ativo, infecções sexualmente transmissíveis (IST/HIV), práticas integrativas e 

complementares e as intersetorialidades com a PBH e 3º setor.  

Promover saúde e contribuir para melhoria da qualidade de vida são os principais 

objetivos da Academia da Cidade. As atividades realizadas visam a melhora do 

condicionamento cardiorrespiratório, consciência corporal, flexibilidade, força e coordenação 

motora geral, além de oferecer outros benéficos aos usuários como a socialização e a 

mobilização da comunidade. Também são trabalhadas nas Academias da Cidade as ações de 

educação em saúde, por meio da abordagem de temas importantes no cuidado, como 

alimentação saudável e tabagismo. 

Atualmente, Belo Horizonte possui 77 Academias da Cidade, com objetivo de 

proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas. 

Tabela 17 - Números da Academia da Cidade, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Academias 53 63 61 63 76 77 

Número de Professores 154 170 176 176 170 160 

Número de Usuários 25.062 24.589 24.479 17.855 19.602 17.170 

               Fonte: SMSA. 

A implantação do Lian Gong em 18 terapias em Belo Horizonte teve início em 2007, e, 

atualmente, é uma prática regular, realizada em 179 espaços de saúde, sendo que destes, 137 

são centros de saúde. Os demais ocorrem no seu entorno, como: quadras, praças, igrejas, salões 
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paroquiais, escolas, Centros Culturais, CRAS e parques. É válido mencionar que vários fatores 

influenciam na oferta da prática provocando variações no número de locais e também no 

número de praticantes regulares.  

Tabela 18 - Números do Lian Gong, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Espaços públicos de prática 167 202 222 217 221 179 

Instrutores ativos 318 309 306 311 292 248 

Alunos inscritos 10.000 10.000 11.500 11.700 8.731 8.008 

              Fonte: SMSA. 

Para registrar os benefícios do Lian Gong, foi realizada uma pesquisa junto aos usuários, 

“Avaliação da efetividade do programa de Lian Gong em 18 terapias na Atenção Primária à 

Saúde do município de Belo Horizonte, Minas Gerais”, desenvolvida em parceria com a UFMG 

e finalizada em 2015. Foram aplicados mais de 1.500 questionário durante a etapa quantitativa 

da pesquisa, realizada nos anos de 2010 e 2014. Os resultados desse estudo sugerem uma 

melhora significativa no nível de dor, redução no uso de medicamentos pelos praticantes e na 

procura pelos Centros de Saúde. Os gráficos abaixo ilustram alguns resultados dessa pesquisa. 

Gráfico 17 - Principais resultados da prática do Lian Gong, Belo Horizonte 

 
Fonte: Pesquisa “Avaliação da efetividade do programa de Lian Gong em 18 terapias na Atenção 

Primária à Saúde do município de Belo Horizonte, Minas Gerais”, 2015. 
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O PRHOAMA é o programa de Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica da 

rede SUS-BH. Este programa existe no município desde 1994 e hoje integra a oferta de Práticas 

Integrativas Complementares (PICS) do município. Os médicos do Programa atuam em alguns 

Centros de Saúde das nove Regionais e oferecem apoio às Equipes da Saúde da Família (EqSF). 

Ações também são desenvolvidas em alguns Centros de Reabilitação (CREAB). 

O campo das PICS contempla a Homeopatia, as Plantas Medicinais e Fitoterápicas, a 

Medicina Tradicional Chinesa / Acupuntura e Práticas Corporais, a Medicina Antroposófica e 

o Termalismo Social-Crenoterapia. Em 2017, houve ampliação do rol de procedimentos da 

PICS, abrangendo, por exemplo, atividades como meditação, dança circular e auriculoterapia.  

É possível notar que o acesso dos usuários do SUS a essas práticas integrativas tem 

apresentado notável crescimento. A presença do PRHOAMA na rede de atenção à saúde de 

Belo Horizonte como ferramenta de cuidado tem alcançado a ampliação da abordagem clínica 

e, diante do movimento de incremento das PICS, espera-se fortalecer ainda mais este processo.   

Tabela 19 - Números do PRHOAMA, Belo Horizonte, 2013 a 2017 

Especificação 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº Consulta de Acupuntura 8.680 10.846 11.895 14.438 16.969 

Nº Consulta de Homeopatia 16.300 18.880 17.308 18.860 15.289 

Nº Consulta Medicina Antroposófica 1.305 2.014 1.337 1.424 1.146 

Número de Médicos 35 37 36 36 33 

      Fonte: SMSA. 

Outras duas diretrizes devem ser destacadas, como a aplicação de um Plano Municipal 

de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e ações voltadas ao combate das 

diversas violências, buscando a redução dos agravos e mortalidade crescentes causadas pelas 

DCNT e desse fenômeno social que é a violência. 

 

3.2.3. Urgência e Emergência 

Atualmente Belo Horizonte conta com nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), 

localizadas nas regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, 

Pampulha e Venda Nova. As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, 
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lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e 

emergência no país, com o objetivo de integrar a atenção às urgências.  

Todo o território do município é coberto pelos serviços de urgência, realizando uma 

média de 600 mil atendimentos por ano, conforme tabela abaixo. Destaca-se o incremento de 

23% do total de atendimentos em 2017, em relação ao ano anterior. Cerca de 97% dos casos 

são solucionados na própria unidade. 

Tabela 20 - Número de atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento, 2012 a 2017 

Ano Atendimentos Taxa de Resolutividade 

2012 580.935 97% 

2013 569.479 96,4% 

2014 570.181 96,4% 

2015 608.988 96,58% 

2016 654.797 96,87% 

2017 812.732 97,40% 

                Fonte: SMSA. 

Nas UPAs são realizados atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria, 

cirurgia, ortopedia e odontologia. Nessa mesma ordem, ocorre a crescente do número total de 

atendimentos, conforme gráfico a seguir. 

Gráfico 18 - Total de atendimentos por especialidade nas UPAs, 2012 a 2017 

 
Fonte: SMSA. 

 

O SAMU atende os casos que necessitam de atendimento imediato e transporte do 

paciente para uma Unidade de Urgência, como traumas, urgências clínicas, obstétricas e 
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psiquiátricas. O atendimento por telefone é realizado por funcionários administrativos e 

médicos reguladores. Esse médico avaliará cada caso e poderá liberar a ambulância para o 

atendimento e transporte do usuário ou dar orientações sobre como os acompanhantes ou 

familiares devem agir. A partir dessa avaliação, pode-se definir qual o nível de urgência do 

atendimento para envio da ambulância mais adequada. O SAMU conta, atualmente, com 38 

unidades móveis, dentre as quais 31 são Unidades de Suporte Básico (USB), com auxiliares de 

enfermagem, e 7 são Unidades de Suporte Avançado (USA), que conta com a presença de um 

médico para atendimento imediato. 

Tabela 21 - Número de atendimentos com deslocamento de ambulância SAMU, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de atendimentos realizados 

com deslocamento de 

ambulância 

102.769 96.199 97.752 96.937 107.329 111.415 

     Fonte: Sistema 192/SAMU 

Já o Transporte em Saúde é o transporte de pessoas portadoras de quadro de saúde agudo 

ou cronicamente enfermas, avaliadas por profissionais de saúde em domicílio ou em unidades 

de saúde e que não possuem risco imediato de morrer, mas necessitam de encaminhamento a 

outra unidade de saúde, geralmente, de maior complexidade. Os deslocamentos são realizados 

por ambulâncias de pequeno porte, classificadas como ambulâncias do tipo A, e por veículos 

como vans para pacientes estáveis, conforme padronizado pelo Ministério da Saúde. 

Atualmente, Belo Horizonte conta com 76 veículos para a oferta desse serviço. 

Tabela 22 - Solicitações atendidas pelo transporte em saúde, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total de pacientes 

transportados 
65.485 72.901 69.642 72.114 82.260 69.388 

      Fonte: SMSA. 

 O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde 

e presta assistência em saúde no domicílio a pacientes que demandam cuidados de 

complexidade intermediária entre hospital e o centro de saúde, reduzindo, e, por vezes, evitando 

internações hospitalares. O encaminhamento do paciente para o serviço é feito por profissional 

de saúde e segue alguns critérios, como idade, ser residente da capital, ter um cuidador 

responsável, ter diagnóstico definido, além do consentimento do paciente e da família. 
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Atualmente, a capital conta com 13 equipes multidisciplinares de atenção domiciliar. Quatro 

ficam no Hospital Metropolitano Odilon Behrens e as demais, nas nove UPAs. 

Tabela 23 - Resultados do Serviço de Atenção Domiciliar, 2012 a 2017 

Especificação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de vidas 

acompanhadas 
9.942 8.886 8.417 9.807 10.190 9.873 

Número de 

desospitalizações 
1.822 1.987 2.026 2.441 1.796 1.669 

         Fonte: SMSA. 

 

3.2.4. Cuidados Especializados Complementares à Saúde 

A rede de cuidados especializados complementares à saúde da SMSA se refere à atenção 

especializada de média complexidade do Sistema Único de Saúde em BH, composta por uma 

rede de equipamentos próprios e de serviços contratados e conveniados, que atuam em 

articulação com as demais áreas da Secretaria, visando garantir integralidade assistencial, 

equidade entre os territórios, padrões de funcionamento, acesso oportuno e adequado aos 

recursos. 

A solicitação da consulta, exame ou tratamento especializado pelas unidades da rede é 

realizada por meio do Sistema de Regulação Ambulatorial (SISREG). A marcação ocorre 

através de encaminhamento do Centro de Saúde para a Central de Marcação de Consultas ou 

Central regional, dependendo da especialidade requerida. O aviso ao usuário é realizado pelo 

Centro de Saúde. 

Dentre os principais prestadores contratados/conveniados destacam-se: Hospital Odilon 

Behrens, Hospital das Clinicas, Santa Casa de BH, Rede Fhemig, Ciências Médicas, Hospital 

São Francisco, Mário Pena, São José, Hospital Evangélico, etc.  

A rede própria conta com: 

- 05 Unidades de Referencia Secundária (URS): Realizam consultas médicas em várias 

especialidades, exames especializados e procedimentos cirúrgicos, de pacientes acompanhados 

nos Centros de Saúde da capital, e de outros municípios, com recursos pactuados em Belo 

Horizonte.  
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- 09 Centros de Especialidades Médicas (CEM): Focado no atendimento aos usuários do 

território distrito, agendados a partir dos Centros de Saúde e ofertam as especialidades médicas, 

principalmente as de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, mastologia, ortopedia, 

neurologia e otorrinolaringologista. 

- 04 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO): Realizam procedimentos especializados 

em odontologia, como: radiografias, endodontia, periodontia, odontopediatria, ortodontia, 

cirurgia, próteses, entre outros. 

- 04 Centros de Referência em Reabilitação (CREAB): Realizam atendimento a pessoas com 

deficiência e que necessitam de reabilitação – como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, dispensação de órteses e próteses. 

- 01 Centro Municipal de Oftalmologia: Concentra a oferta dos procedimentos oftalmológicos, 

como consultas oftalmológicas de adultos e crianças, exames específicos, perícias e 

fornecimento de óculos. O centro também é habilitado para atendimento do Programa 

Glaucoma e para o serviço de reabilitação visual. 

- 01 Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem: Principal referência do SUS–BH para 

realização de exames de ultrassonografia. 

- 01 Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias: 

Aconselhamento, acompanhamento clínico e dispensação das medicações específicas para 

DST/AIDS/Hepatites virais e outras Doenças infecciosas.  

- 02 Centros de Testagem e Aconselhamento/Serviço de atenção especializada (CTA/SAE):  

Destina-se a realizar exames para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST/AIDS/Hepatites virais), apoio técnico aos serviços de saúde e aconselhamento. 
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Gráfico 19 - Oferta média mensal de atendimentos em atenção especializada, na rede própria e 

conveniada SUS-BH, 2012 a 2017 

 

    Fonte: SISREG 

Gráfico 20 - Consultas e exames realizados pela rede própria e contratada,  2012 a 2017 

 

        Fonte: SISREG 

Apesar da ampla oferta de serviços disponibilizados, a rede complementar ainda tem 

como desafio reduzir as filas de espera e o percentual de absenteísmo nas consultas agendadas. 

O absenteísmo tem apresentado redução desde 2012. 
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Gráfico 21 - Absenteísmo nas consultas agendadas na rede complementas à saúde, 2012 a 2017 

 

                        Fonte: SISREG 

A oferta de procedimentos de média complexidade também conta com uma rede 

laboratórios próprios para apoio diagnóstico. Trata-se de um Laboratório Municipal de 

Referência, cinco Laboratórios Regionais, seis laboratórios de UPAs e um laboratório para 

diagnóstico de IST. 

 

Tabela 24 - Produção dos Laboratórios Regionais e Municipal, 2013 a 2017 

Laboratório Regional 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste/Pampulha 833.118 880.270 917.245 879.528 1.022.289 

Leste/Nordeste/ 

Centro Sul 
1.380.093 1.500.216 1.457.795 1.421.847 1.602.489 

Municipal 1.012.991 1.174.546 1.089.140 1.296.484 1.546.952 

Norte 1.133.215 1.200.716 1.285.878 1.260.762 1.430.742 

Oeste 1.086.510 1.119.062 1.211.010 1.209.909 1.391.911 

Total 5.445.927 5.718.694 6.046.474 6.068.530 6.994.383 

Fonte: SLPC 
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Tabela 25 - Produção laboratorial das Unidades de Pronto Atendimento, 2013 a 2017 

Laboratório UPA 2013 2014 2015 2016 2017 

UPA Barreiro 166.558 201.914 201.073 225.238 236.782 

UPA Venda Nova 151.473 154.928 164.771 176.439 186.750 

UPA Oeste 139.817 142.210 147.462 144.590 141.820 

UPA Leste 166.558 159.375 159.589 183.510 178.966 

UPA Pampulha 173.500 159.268 159.829 166.635 167.941 

UPA Norte 167.452 162.832 175.943 171.045 180.097 

Total 965.358 980.527 1.008.667 1.067.457 1.092.356 

Fonte: SLPC 

 

3.2.5. Atenção Hospitalar 

As internações em Belo Horizonte são realizadas em diversos hospitais da Rede SUS-

BH, dentre federais, estaduais, municipais, filantrópicos 100% SUS, filantrópicos ou privados. 

O gráfico abaixo retrata a distribuição de internações segundo a esfera administrativa dos 

hospitais entre os anos de 2012 e 2017. 

Gráfico 22 - Número de internações (AIH) segundo esfera administrativa do hospital, Belo 

Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: SIH/SUS. Dados de 2017 referentes à projeção para o ano. 

Até 2016, os hospitais 100% SUS foram os principais responsáveis pelo incremento de 

internações no município em relação à 2012, indicando um aumento de 17%, seguidos pelas 
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unidades municipais, com 16%. Em 2017, observa-se uma notória queda na produção de 

internações dos hospitais 100% SUS, podendo esta ser atribuída ao bloqueio temporário de 400 

leitos na Santa Casa de Belo Horizonte, o que impactou na disponibilidade de leitos totais da 

rede. Proporcionalmente, em relação a produção total, a participação de cada segmento em 2017 

foi a seguinte, em ordem crescente: Hospitais Filantrópicos 100% SUS – 35,7%; Hospitais 

Estaduais – 22,5%; Hospitais Municipais – 18,9%; Hospitais Filantrópicos – 11,5%; Hospitais 

Federais – 8,9%; Hospitais Privados – 2,5%. A tabela abaixo indica a relação dos hospitais da 

Rede SUS-BH e a respectiva esfera administrativa. 

Tabela 26 - Hospitais Rede SUS-BH segundo esfera administrativa 

 PÚBLICO FEDERAL: Hospital das Clínicas da UFMG 

 PÚBLICO ESTADUAL: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (9 hospitais) 

 PÚBLICO MUNICIPAL: Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Hospital Risoleta 

Tolentino Neves e Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 

 FILANTRÓPICO 100% SUS: Santa Casa de Belo Horizonte, Complexo Hospitalar São 

Francisco, Hospital Sofia Feldman, Hospital Universitário Ciências Médicas e Hospital 

da Criança 

 FILANTRÓPICO: Hospital Evangélico, Hospital da Baleia, Associação Mário Penna, 

Hospital Madre Teresa, Hospital Paulo de Tarso, Rede Sarah Belo Horizonte 

 PRIVADO: Hospital Felício Rocho, Biocor Instituto, Centro Oftalmológico de Minas 

Gerais, Fundação Hilton Rocha, Hospital Infantil Padre Anchieta 

  Fonte: SIH/SUS. 

O gráfico abaixo demonstra o número de internações (Autorização de Internação 

Hospitalar - AIH) segundo complexidade do atendimento. Novamente, as internações de média 

complexidade se destacam, representando a maioria da execução de serviços, em torno de 85% 

do total produzido em todos os anos analisados.  
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Gráfico 23 - Número de internações (AIH) segundo complexidade do atendimento, Belo 

Horizonte, 2012 a 2017 

 

   Fonte: SIH/SUS. Dados de 2017 referentes à projeção para o ano. 

Quanto à especialidade das internações autorizadas, destaca-se o quantitativo de leitos 

cirúrgicos, seguido dos leitos clínicos e obstétricos, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Entre 

2012 e 2017, verifica-se que o histórico de internações em todas as especialidades apresenta 

uma tendência de aumento, exceto a categoria “outros”, que reflete o fechamento gradativo de 

leitos psiquiátricos. Notadamente, 2016 revela-se como o ano de maior ocorrência de 

internações clínicas, assim como, em 2014 e 2015, o destaque são as internações cirúrgicas. 

Gráfico 24 - Número de internações (AIH) segundo especialidade do leito, Belo Horizonte, 2012 

a 2017 

  

Fonte: SIH/SUS. Dados de 2017 referentes à projeção para o ano. 

 

Outro fato que merece destaque é o das internações segundo o território de procedência 

do paciente. O gráfico a seguir ilustra um número de pacientes não residentes em Belo 
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Horizonte consideravelmente alto, o que demonstra uma população referenciada muito acima 

da população do município. Nota-se que, entre 2012 e 2017, houve um acréscimo gradual tanto 

no atendimento à população residente quanto a população não residente referenciada, sendo 

que, proporcionalmente, o número de internações de munícipes se manteve estável ao longo 

deste período, situando-se em torno de 56%. A procura de não residentes por serviços 

especializados em Belo Horizonte retrata um dos grandes desafios para a saúde do município, 

frente a necessidade de atender uma demanda crescente e imprevisível e que, 

consequentemente, onera o orçamento municipal. 

Gráfico 25 - Número de internações (AIH) segundo território de procedência do paciente, Belo 

Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: SIH/SUS. Dados de 2017 referentes à projeção para o ano. 

Considerando-se o valor aprovado nas internações de pacientes procedentes de outros 

municípios versus o valor aprovado para munícipes de Belo Horizonte, verifica-se que as 

internações à população de referência alcançam a fração de 54% do total movimentado em 

2017. Tendo em vista que a proporção de não residentes representa 44% quando analisada 

quantitativamente, conclui-se que essa população demanda por um atendimento mais complexo 

em Belo Horizonte, quando comparada à população própria. 

 A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um importante instrumento de gestão pelo 

qual são definidos os limites de financiamento do Teto de Média e Alta Complexidade (Teto 

MAC) para que cada um dos municípios possa custear e ter acesso aos serviços ambulatoriais 

e hospitalares de média e alta complexidade. A partir de critérios baseados no valor unitário de 

cada procedimento, contingente populacional, demanda histórica, entre outros fatores, se 

definem metas físico-financeiras anuais de assistência à população, que poderá ser atendida no 
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próprio município onde reside ou referenciada para outros municípios de atendimento. A PPI 

se viabiliza nos acordos firmados entre os gestores para garantir a cobertura assistencial de toda 

população, principalmente daqueles que residem em municípios menores, escassos de recursos 

tecnológicos para atendimentos de casos que não são passíveis de serem resolvidos pela atenção 

básica.  

 Os serviços que necessitam de maior complexidade tecnológica e, portanto, com altos 

custos de investimentos e manutenção, buscam uma lógica de oferta regionalizada na qual um 

município polariza todos os demais municípios pertencentes a sua base microrregional. Dessa 

forma, os municípios com capacidade de oferta desses serviços assumem o atendimento das 

metas quantitativas e financeiras, não só para a população própria, mas também para a 

população de outros municípios, conforme a pactuação intergestores previamente estabelecida. 

Já os municípios que demandam tais serviços, sem a capacidade de atendê-los localmente, 

destinam seus recursos (gerenciados pela PPI) aos municípios onde há melhor estrutura, 

visando garantir o custeio e oferta do atendimento a sua população. 

 No que tange a Belo Horizonte, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização de 

Minas Gerais, o município apresenta-se como município estratégico para o SUS-MG, sendo 

referência estadual, macro e microrregional de saúde. Dessa forma, assume o atendimento de 

metas quantitativas e financeiras de diversos municípios de Minas Gerais, recebendo recursos 

dos mesmos. O gráfico 24 mostra a evolução dos recursos orçamentários do Teto MAC 

programados para atendimento da população própria e referenciada em Belo Horizonte entre os 

anos de 2012 e 2017. 

Gráfico 26 - Evolução da PPI (Teto MAC), Belo Horizonte, 2012 a 2017 

 

Fonte: PPI Assistencial SES-MG; SMSA. 
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 Nota-se a expansão de 23% dos recursos financeiros consignados no Teto MAC de Belo 

Horizonte entre 2012 e 2017, reflexo dos credenciamentos de média e alta complexidade 

aprovados no Ministério da Saúde, das adesões à política de incentivos federais e dos 

remanejamentos da PPI assistencial de outros municípios para atendimento em Belo Horizonte. 

 A tabela abaixo mostra um consolidado mais detalhado dos recursos físicos e 

orçamentários programados para atendimento da população própria e referenciada em 

novembro de 2017. 

Tabela 27 - Consolidado dos recursos físicos e orçamentários (Teto MAC) programados para 

atendimento da população própria e referenciada de acordo com a PPI, Belo Horizonte, 2017 

Grupo 

Teto Anual (População Própria + 

Referenciada) 
Teto mensal 

Quantidade 

Anual 
Valor Anual 

Quantida

de Mensal 
Valor Mensal 

1. Ações de promoção e 

prevenção em saúde 
4.072  R$              10.994,40  339  R$              916,20  

2. Procedimentos com 

finalidade diagnóstica 
5.753.392  R$       47.277.856,13  479.449  R$    3.939.821,34  

3. Procedimentos 

clínicos 
3.988.705  R$     117.286.565,85  332.392  R$    9.773.880,49  

4. Procedimentos 

cirúrgicos 
228.729  R$     111.867.767,57  19.061  R$    9.322.313,96  

4. Procedimentos 

cirúrgicos (Grupo A) 
239  R$         2.892.741,59  20  R$       241.061,80  

4. Procedimentos 

cirúrgicos (Grupo B) 
48  R$            431.314,99  4  R$         35.942,92  

7. Órteses, próteses e 

materiais especiais 
15.610  R$         7.122.611,10  1.301  R$       593.550,93  

8. Ações 

complementares da 

atenção à saúde 

924  R$     115.488.896,08  77  R$    9.624.074,67  

9. Outras Programações 323.900  R$     773.739.392,15  26.992  R$  64.478.282,68  

9. Outras Programações 

(Grupo A) 
239  R$         1.195.000,00  20  R$         99.583,33  

9. Outras Programações 

(Grupo B) 
48  R$            480.000,00  4  R$         40.000,00  

SADT -  R$         8.885.296,06  -  R$       740.441,34  

Total 10.315.906  R$  1.186.678.436,00  859.659  R$  98.889.869,66  

 Fonte: Dados parciais novembro/2017. 
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3.2.6. Vigilância em saúde 

A Vigilância em Saúde tem o propósito de identificar agravos, riscos e determinantes, 

e fazer intervenções no sentido de proteger, prevenir e promover a saúde da população. Com 

esse objetivo, a atuação da vigilância em Belo Horizonte reúne as ações de vigilância 

epidemiológica, de agravos transmissíveis e não transmissíveis, sanitária, ambiental, saúde do 

trabalhador, saúde do viajante, controle de zoonoses e imunizações.  

A Vigilância Epidemiológica tem como finalidade fornecer subsídios para execução de 

ações de controle de doenças e agravos. A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 do 

Ministério da Saúde define a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de 

notificação compulsória (casos suspeitos ou confirmados). Os casos suspeitos notificados são 

investigados, para confirmação ou descarte, e monitorados pela equipe de Vigilância 

Epidemiológica do município. 

A imunização é uma das medidas mais eficazes para a prevenção de doenças 

infecciosas. Os programas de imunização têm contribuído para reduções significativas nas taxas 

de morbidade e mortalidade por várias doenças infecciosas e, consequentemente, aumentam a 

expectativa de vida da população. 

Na rede SUS-BH, atualmente, existem 164 salas de vacina, sendo 152 nos Centros de 

Saúde do município, uma no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), uma 

no Centro de Orientação à Saúde do Viajante e nove unidades conveniadas. 

O Programa de Imunização de Belo Horizonte está trabalhando atualmente com 24 

imunobiológicos e com o PPD. São eles: 

 

1. BCG 

2. Dupla Adulto 

3. Febre Amarela 

4. Haemophilus influenzae tipo b 

5. Hepatite A 

6. Hepatite B 

7. Imunoglobulina anti-hepatite B 

8. Imunoglobulina antirrábica 

9. Imunoglobulina antitetânica 

10. Imunoglobulina antivaricela-zóster 

11. Influenza 

12. Meningocócica conjugada C 

13. Papilomavírus Humano (HPV) 

14. Pentavalente 

15. Pneumocócica 10V  

16. Poliomielite inativada 

17. Poliomielite oral (Bivalente) 

18. Raiva em cultivo celular Vero 
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19. Rotavírus humano 

20. Tríplice bacteriana 

21. Tríplice bacteriana acelular adulto 

22. Tríplice bacteriana acelular infantil  

23. Tríplice viral 

24. Varicela (atenuada)

 

Observa-se a cada ano, um incremento de imunobiológicos disponíveis à população e 

aumento do público alvo e faixas etárias a serem cobertas pelas vacinas. Desde 2012, ocorreram 

as seguintes alterações no Calendário Vacinal:   

Tabela 28 - Alterações ocorridas no Calendário Básico de Vacinação do PNI, Belo Horizonte, 

2012 a 2016 

Ano Mês Tipo de alteração 

2012 Setembro 

Adoção do esquema sequencial Vacina Inativada Poliomielite (VIP)/Vacina 

Oral Poliomielite (VOP) - duas primeiras doses com VIP e 3ª dose e reforços 

com VOP 

Substituição da vacina Tetravalente pela Pentavalente BR (DTP/HB/Hib) 

2013 Setembro 
Implantação da vacina Tetraviral 

Ampliação da vacina Hepatite B para faixa etária de 49 anos 

2014 

Março 

Implantação da vacina HPV quadrivalente em meninas de 11 a 13 anos de 

idade 

Implantação da vacina Hepatite A para crianças de 1 ano de idade - dose única 

Novembro 

Implantação da vacina Tríplice Bacteriana acelular adulto (dTpa) para 

gestantes e trabalhadores da ginecologia/obstetrícia/neonatologia 

Alteração do esquema vacinal da Febre Amarela -1ª dose aos 9 meses e reforço 

aos 4 anos de idade 

2016 Janeiro 

Mudança no esquema vacinal da Poliomielite: esquema básico com VIP (3 

primeiras doses), as duas doses de reforço com VOP (mudança da composição 

de VOP trivalente para bivalente a partir de agosto de 2016) 

Mudança no esquema vacinal da Hepatite A: a faixa etária para aplicação 

passou de 1 ano para 15 meses de vida - dose única 

Mudança no esquema vacinal da Pneumo 10: esquema básico com duas doses e 

não mais 3 doses - D1 aos 2 meses e D2 aos 4 meses de vida - Reforço aos 12 

meses 

Mudança no esquema vacinal da Meningo C: reforço passou a ser feito aos 12 

meses de vida 

Implantação da vacina contra o HPV para as meninas de 9 a 11 anos de idade, 

com 2 doses, com intervalo de (0 e 6 meses), não mais 3 doses 

Fonte: PNI/MS. 

 A Saúde do Trabalhador é um campo da saúde coletiva que compreende práticas com 

raízes na Medicina Social. Seu objeto é o processo saúde e doença, em sua relação com o 

trabalho. 

 Em 2002, o Ministério da Saúde definiu a RENAST - Rede Nacional de Saúde do 

Trabalhador - através da Portaria GM/MS n° 1679, sendo o município de Belo Horizonte 
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habilitado como Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST BH. Com 

a observação de uma grande demanda dos trabalhadores da área de serviços mais próxima da 

região central, optou-se pela instalação de um segundo serviço, designado CEREST Centro-

Sul. 

 Atualmente, os dois CEREST’s de Belo Horizonte são referências na RENAST para 22 

municípios vizinhos, recebendo investimentos para atendimento daquela população 

trabalhadora e suporte técnico na implantação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora.  

As ações específicas da saúde do trabalhador são desenvolvidas por uma equipe 

multidisciplinar composta por 31 pessoas, distribuídas em três unidades (Coordenação no Nível 

Central, CEREST Barreiro e CEREST Centro Sul). Tais ações se dividem entre: Assistência 

aos trabalhadores portadores de doenças relacionadas com o trabalho; Vigilância em Ambiente 

e Processo de Trabalho (VAPT); Capacitação em saúde do trabalhador da rede SUS de BH e 

demais municípios referenciados ao CEREST; Gestão da informação em saúde do trabalhador; 

além de outras atividades como o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET), 

seminários abordando a saúde do trabalhador e a elaboração e revisão de protocolos e 

recomendações.  

A assistência aos trabalhadores portadores de doenças relacionadas com o trabalho é 

feita a partir de atendimentos em procura direta ou referenciada na Rede SUS. Entre os anos de 

2012 e 2017 foram realizados em torno de 3.500 atendimentos por ano nos CERESTs de Belo 

Horizonte, conforme mostra a tabela abaixo. 

Tabela 29 - Atendimentos realizados nos CERESTs, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Atendimentos/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Atendimento por assistente social 274 358 238 181 165 136 

Atendimento de enfermagem 1048 1.177 967 1190 665 592 

Teste de contato 184 241 212 318 310 275 

Consulta médica (primeira) 908 622 711 549 593 481 

Consulta médica de acompanhamento 820 631 711 759 774 711 

Consulta de fisioterapia (primeira) 295 232 365 313 383 219 

Consulta de fisioterapia de acompanhamento 397 276 323 379 362 291 

Total 3.926 3.537 3.527 3.689 3.252 2.705 

  Fonte: SIA/SUS. 
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A Vigilância em Ambiente e Processo de Trabalho (VAPT) consiste de inspeções 

realizadas em postos de trabalho, com base em critérios epidemiológicos informados pelo 

SINAN, denúncias ou solicitações de instituições (públicas ou sindicais), visando a prevenção 

de agravos pelo reconhecimento e controle dos riscos à saúde dos trabalhadores. Nessas ações 

são propostas medidas corretivas, na busca de melhores condições de saúde e segurança. Entre 

os anos de 2013 e 2016, foram realizadas cerca de 750 ações de VAPTs por ano. Em 2017, 

houve um aumento no número de ações realizadas de, aproximadamente, 28% em relação ao 

ano anterior. 

No que tange à Saúde do Viajante, em 2012 foi inaugurado o Serviço de Atenção à 

Saúde do Viajante em Belo Horizonte. O local tem como objetivo atender pessoas que buscam 

informações de saúde acerca de seus destinos, pacientes retornando de suas viagens ou oriundos 

do exterior em trânsito no nosso país, assim como profissionais de saúde de outras unidades, 

através de contato telefônico ou e-mail, também recebem a devida orientação para atendimento 

das situações acima descritas. No local também é realizada a emissão do CIVP – Cartão 

Internacional de Vacinação e Profilaxia – e, aos viajantes que necessitam de atualização vacinal, 

são aplicadas todas as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações para o 

indivíduo adulto.  

Quanto às ações de prevenção e controle de zoonoses, elas são realizadas pelas equipes 

de Controle de Zoonoses, Laboratório de Zoonoses e Centro de Controle de Zoonoses. Tais 

ações são baseadas tanto no controle dos agentes causais quanto na melhoria das condições 

sanitárias e da informação à população, buscando minimizar a exposição ao risco e evitar a 

ocorrência de vários agravos. 

A prevenção e controle de focos do mosquito transmissor da Dengue, Zika e 

Chikungunya consiste em atividades sistemáticas de vistorias periódicas em todos os imóveis 

visando a informação, pesquisa larvária e controle químico. A Tabela 28 mostra o número de 

visitas realizadas para o controle do Aedes aegypti em Belo Horizonte entre 2012 e 2017. 
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Tabela 30 - Visitas realizadas para o controle do Aedes aegypti, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Ano Tratamento Pesquisa Larvária Ovitrampas Total 

2012 4.251.983 103.206 39.596 4.394.785 

2013 4.422.730 103.446 40.872 4.567.048 

2014 4.752.201 197.470 79.595 5.029.266 

2015 4.433.904 183.311 84.031 4.701.246 

2016 6.331.766 87.630 82.988 6.502.384 

2017 4.946.546 237.501 84.716 5.268.763 

                            Fonte: SMSA. 

Observa-se um aumento expressivo nas visitas para o controle do vetor em 2016, o que 

reflete a intensificação das atividades frente à maior epidemia de dengue ocorrida em Belo 

Horizonte. 

As ações de prevenção e controle da Leishmaniose Visceral são desenvolvidas de forma 

sistemática e direcionadas de acordo com a estratificação das áreas de transmissão ou de risco, 

considerando as taxas de incidência humana acumulada, a soroprevalência canina, condições 

ambientais favoráveis à transmissão e áreas com reincidência recente de casos humanos. As 

atividades realizadas pelas equipes das Regionais são as coletas de sangue em cães e o controle 

químico do vetor, conforme estratificação de risco (Tabela 29). 

Tabela 31 - Atividades realizadas para controle da leishmaniose visceral, Belo Horizonte, 2012 a 

2017 

 

Atividades de controle 

Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sorologias realizadas 202.896 113.997 52.408 20.659 22.965 32.980 

Cães Positivos 6.434 4.862 6.198 3.806 5.529 6.523 

Domicílios Borrifados 80.282 74.455 54.436 55.296 5.617 17.991 

           Fonte: SMSA. 

A equipe de controle de zoonoses também realiza vistorias com objetivo de promover 

alterações no ambiente, de forma que o mesmo não favoreça a presença e proliferação de 

roedores e animais peçonhentos. Quando necessária, é feita a aplicação de produtos químicos 

(raticidas). As demandas recebidas e atendidas estão demonstradas na Tabela 30. 
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Tabela 32 - Solicitações para controle de roedores e animais peçonhentos atendidos e recebidos, 

Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Ano 

Roedores Animais peçonhentos 

Solicitações 

recebidas 

Solicitações 

atendidas 

Solicitações 

recebidas 

Solicitações 

atendidas 

2012 31.452 30.172 1731 1731 

2013 27.905 26.634 1848 1733 

2014 23.386 22.592 1687 1547 

2015 16.627 16.113 1518 1354 

2016 8.238 7.811 1673 1579 

2017 7.183 7.622 1.495 1.456 

Fonte: SMSA. 

As ações que visam o controle da Raiva incluem a vacinação sistemática de cães e gatos, 

a observação de animais agressores e o monitoramento, identificação e exame dos quirópteros 

encontrados em situações adversas. A tabela 31 mostra o número de animais vacinados na rotina 

e em campanhas entre os anos de 2009 e 2017. 

Tabela 33 - Vacinação antirrábica de cães e gatos, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Ano Animais vacinados na rotina Animais vacinados em campanha Total Geral 

2012 1.138 188.638 189.776 

2013 3.176 194.894 198.070 

2014 5.250 Não houve campanha 5.250 

2015 6.011 228.378 234.389 

2016 5.542 251.216 256.758 

2017 5.947 241.443 247.390 

         Fonte: SMSA. 

O controle de zoonoses também atua diretamente no controle ético da população de 

animais, realizando cirurgias de esterilização de cães e gatos. Esta atividade foi instituída 

enquanto política pública em 2008, e vem a cada ano se consolidando como um relevante 

serviço junto à população, o que pode ser observado através do aumento gradativo da procura 
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pelo procedimento. São quatro Centros de Esterilização de Cães e Gatos, além de uma Unidade 

Móvel também utilizada para este fim. 

Tabela 34 - Número de cirurgias de esterilização animal, Belo Horizonte, 2012 a 2017 

Ano Cirurgias realizadas 

2012 18.333 

2013 15.946 

2014 17.625 

2015 17.773 

2016 20.281 

2017 23.430 

Fonte: SMSA. 

 Um outro setor de extrema importância é a Vigilância Sanitária (VISA). A área realiza, 

anualmente, a programação de suas ações com o objetivo de reduzir os riscos à saúde da 

população e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida. 

 Face ao amplo e diversificado universo de estabelecimentos que compõem a cadeia de 

produção, transporte, armazenamento e consumo de produtos e serviços de interesse à saúde 

(Gráfico 25), as ações de vigilância sanitária são organizadas de modo a manter um 

acompanhamento sistematizado dessa cadeia. As prioridades são definidas com base em 

critérios técnicos e legais de forma a concentrar esforços nos estabelecimentos e serviços de 

maior risco para a ocorrência de agravos. 

Gráfico 27 - Empresas cadastradas na Prefeitura por Setor e Distrito Sanitário, Belo Horizonte, 

2016 

 

Fonte: Cadastro Municipal de Contribuintes / Secretaria Municipal de Finanças 
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 A cada ano, os serviços de saúde e de interesse à saúde e os produtos para uso e consumo 

humano ficam cada vez mais complexos. Com vistas a garantir a segurança da população na 

utilização e consumo desses serviços e produtos, as legislações sanitárias estão cada vez mais 

detalhadas e específicas, ampliando cada vez mais a atuação da VISA de forma a certificar as 

condições organizacionais, estruturais e funcionais dos estabelecimentos. A tabela 33 

demonstra um panorama da Vigilância Sanitária em Belo Horizonte no ano de 2016, com o 

número de fiscais sanitários do município, serviços cadastrados, Alvarás de Autorização 

Sanitária (AAS) requeridos e liberados, dentre outras estatísticas. 

Tabela 35 - Panorama da Vigilância Sanitária em Belo Horizonte, 2016 

Especificação Total 

Nº de fiscais sanitários 124 

Serviços cadastrados na VISA 79.367 

AAS requeridos 11.513 

AAS liberados 5.419 

SAC atendidos 12.458 

Apreensões (Kg) 24.351,30 

Apreensões (unidade) 409.759 

Interdições 63 

Coletas amostras para 

monitoramento laboratorial 
904 

Fonte: Relatório PDVISA 2016. 

A Vigilância Sanitária também realiza diversos outros serviços para atender às 

pactuações e programas nacionais e estaduais: 

 Vigilância em saúde ambiental: VIGIÁGUA, VIGIAR, VIGISOLO, VIGIPEQ, 

VIGIDESASTRES e Projeto Ambiência e SUStentabilidade; 

 PARA (Programa Estadual de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos); 

 PROGVISA (avalia a qualidade dos alimentos ofertados no comércio); 

 Monitoramento da qualidade da água para hemodiálise. 

 Outra frente de trabalho que tem ganhado força nos últimos anos em Belo Horizonte é 

a implantação do Programa de Segurança do Paciente da ANVISA. A VISA realiza o 

monitoramento dos eventos adversos notificados pelos serviços de saúde no NOTIVISA, 

acompanhando prioritariamente os eventos relacionados a assistência à saúde que evoluíram a 

óbito, eventos graves e aqueles com dano grave. 
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3.2.7. Sistemas Logísticos e Sistemas de Apoio 

Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico 

Coerente com a estruturação do Sistema Único de Saúde – SUS, cujos princípios visam 

garantir acessibilidade, integralidade e humanização do atendimento ao usuário, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA/BH - tem organizado a sua rede de atenção 

primária com a ampliação da oferta de serviços de apoio diagnóstico em análises clínicas. A 

rede de laboratórios da Prefeitura de Belo Horizonte realizou a descentralização de seus serviços 

com a implantação dos Laboratórios Regionais e postos de coletas nos centros de saúde. Hoje, 

a rede de laboratórios conta com um Laboratório Municipal de Referência, 5 Laboratórios 

Regionais, 6 laboratórios de UPAs e 1 laboratório para diagnóstico de IST. 

Os laboratórios são responsáveis pela realização dos exames de hematologia, 

bioquímica, urinálise, hormônios, imunologia, citologia do colo e anatomia patológica, etc, Eles 

exercem papel importante nas ações da vigilância epidemiológica, com a realização dos exames 

para confirmação dos casos e monitoramento dos agravos, e funcionam como uma rede de apoio 

em consonância com os fluxos necessários ao funcionamento da rede assistencial da SMSA. 

Cerca de 97% dos exames solicitados pelos profissionais dos centros de saúde são 

processados pelos laboratórios da rede. Para maior comodidade, os resultados são 

disponibilizados no Prontuário Eletrônico do paciente, através do Sistema de Saúde em Rede – 

SISREDE, além de ser acessível aos usuários pela Web. 

No ano de 2017 a produção de exames laboratoriais na rede própria atingiu 8.000.000 

exames. 

Gestão da Informação e Informática em Saúde  

A gestão da informação em saúde é um importante dispositivo qualificador da gestão da 

política pública de saúde. Essa relevância estimula os órgãos gestores a tratar as tarefas 

relacionadas a essa gestão de forma ordenada e integrada aos diversos processos assistenciais e 

gerenciais existentes. Observa-se que, ao longo dos últimos 30 anos, a SMSA-BH tem 

valorizado ações que instituem uma cultura de produção e uso da informação. Um importante 

elemento fomentador dessa cultura informacional é a implantação de sistemas para apoiar as 

ações assistenciais, de regulação e vigilância. Para avançar na gestão da informação é necessário 

superar a fragmentação dos recursos informacionais e aprofundar as ações de convergência 
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informacional. Essa construção requer a evolução dos recursos tecnológicos e a melhoria na 

articulação das necessidades de informação como o processo de produção e disseminação.  

Atualmente, o Ministério da Saúde tem conduzido uma política de informação e 

informática na perspectiva de diminuir o volume de dados com baixo valor agregado e 

implementar tecnologias com alta conectividade. Em consonância com a diretriz nacional, a 

SMSA,  de forma institucionalizada, realiza a sistematização e produção de informações em 

saúde que subsidiam a gestão, vigilância, atenção e a produção de conhecimentos em saúde; 

informações que se configuram como insumos à tomada de decisões de profissionais, usuários, 

prestadores de serviços e gestores e que, portanto, efetivam os princípios de universalidade do 

acesso, integralidade, resolubilidade, qualidade, igualdade e equidade da atenção à saúde.  

Para a consecução desse propósito é necessário gerir as soluções sistêmicas de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que se consubstanciam na construção, 

manutenção e desenvolvimento de sistemas de informação em saúde articulados e integrados, 

com padrões definidos para representar e compartilhar a informação em saúde, adotando os 

padrões nacionais de identificação unívoca de usuários, profissionais e estabelecimentos de 

saúde, padrões e protocolos de interoperabilidade eletrônica e/ou digital entre os 

equipamentos/sistemas, além de estabelecer a infraestrutura de conectividade e de 

telecomunicação adequadas para a implantação de sistemas integrados de informação em saúde 

e de telessaúde. 

Abaixo, identifica-se os principais recursos tecnológicos que dão suporte à gestão da 

informação na SMSA nos âmbitos operacional/assistencial, intermediário e gestão estratégica:  

1. Sistema de Informação baseado na concepção de Prontuário Eletrônico do Usuário do 

SUS, denominado SISREDE, utilizado em todas unidades ambulatoriais da rede própria. 

Objetiva-se a evolução desse sistema para ampliar sua abrangência de uso. 

2. Sistemas de regulação do acesso à saúde nas modalidades ambulatorial e hospitalar 

(SA04D/CINT e SISREG). Os sistemas precisam evoluir a tecnologia e funcionalidades para 

ampliar sua abrangência, considerando as relações estabelecidas com o governo do estado e 

com os municípios que pactuam a execução da oferta em Belo Horizonte.  

3.  Gestão das bases de dados corporativas utilizadas pelos diversos sistemas transacionais 

da SMSA-BH (SIGBASES). Trata-se de uma iniciativa em curso que visa superar alguns 

determinantes limitadores da convergência informacional. 
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4. Fornecimento de dados para a alimentação de sistemas/base de dados nacionais geridas 

pelo Ministério de Saúde. 

Além das ações e recursos supracitados, é necessário considerar o planejamento em 

curso para as ações em Tecnologia de Informação e Comunicação com a elaboração do Plano 

Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI), que orientará a priorização de ações e projetos 

voltados para a consolidação da informação como recurso que precisa ser devidamente gerido 

para estar à disposição das ações finalísticas da saúde pública e dar suporte aos processos 

decisórios. Prioriza-se, também, a adequação da infraestrutura de Tecnologia da Informação 

para a modernização do parque tecnológico da SMSA, buscando-se viabilizar a evolução dos 

sistemas de informação (transacionais e estratégicos). 

Assistência Farmacêutica 

A estruturação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) é 

estratégia fundamental para sua ampliação e qualificação. Em Belo Horizonte, a estruturação 

da Assistência Farmacêutica iniciou-se em 1993 com a implantação de nove Farmácias 

Regionais e a reorganização das farmácias das unidades de saúde. A inserção do farmacêutico 

nas unidades de saúde assistenciais significou a consolidação da Assistência Farmacêutica e a 

melhoria da qualidade do serviço ofertado aos usuários do SUS/BH. A Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF) ampliou a atuação dessa área, tratando aspectos como a 

prescrição, a dispensação e prevendo medidas para assegurar o acesso e o uso racional de 

medicamentos.  

O Sistema de Assistência Farmacêutica, fundamental para a organização das Redes de 

Atenção à Saúde, envolve uma conformação complexa exercitada por um conjunto de 

atividades relacionadas com os medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas pela população. Nesse sistema estão englobadas as ações logísticas (seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos) e as ações 

assistenciais da farmácia clínica e de vigilância (formulário terapêutico, dispensação, adesão ao 

tratamento, conciliação de medicamentos e farmacovigilância), ambas ações apoiadas pela 

farmacoeconomia e pela farmacoepidemiologia. Nesse contexto, a Assistência Farmacêutica 

deve estar efetivamente inserida em todos os níveis de atenção à saúde de forma integrada. As 

ações do farmacêutico, seja como integrante ou como referência das equipes de saúde, devem 

ter por objetivo o cuidado integral do usuário, e não somente o acesso aos medicamentos 

(BRASIL, 2014a; Conselho Federal de Farmácia (CFF), 2015; MENDES, 2011). 
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Transporte em Saúde 

No município de Belo Horizonte, o Transporte em Saúde tem a função específica de 

realizar o transporte qualificado da clientela do SUS entre unidades de saúde, unidades pré-

hospitalares e hospitalares. Por meio desse transporte, são realizados os deslocamentos de 

usuários portadores de quadros agudos ou crônicos intra rede, internações hospitalares e 

transporte eletivo/programado para realização de exames e consultas agendadas de pessoas 

acamados, com incapacidade de locomoção, assim como o transporte de pessoas portadoras de 

insuficiência renal crônica para sessões de hemodiálise agendadas. Os deslocamentos são 

realizados por 76 veículos do tipo ambulâncias de pequeno porte, conforme padronizado pelo 

Ministério da Saúde. O Transporte em Saúde dispõe de uma central de regulação própria e 

informatizada, que faz interlocução com todos os serviços de saúde da SMSA de Belo 

Horizonte. 

Regulação em Saúde 

A Regulação em Saúde é uma das macrofunções a serem desempenhadas pelo gestor 

que, a partir dos consensos estabelecidos no Pacto pela Saúde, vem sendo definida não apenas 

como um instrumento de garantia do acesso, mas como uma ferramenta de gestão do sistema 

de saúde. Compreende desde a Regulação do Acesso a ações e serviços especializados 

ambulatoriais e a internações hospitalares, eletivas ou de urgência, até o planejamento e a 

viabilização da oferta destas ações.  

 A tentativa de garantir a oferta de ações e serviços especializados, ambulatoriais e 

hospitalares de alta e média complexidade se dá por meio do estabelecimento de contratos entre 

a SMSA/SUS-BH e os prestadores de serviços. Esse processo de contratualização vem sendo 

continuamente reformulado e aprimorado, com a inclusão de novos indicadores de eficiência e 

produtividade, sempre com a finalidade de garantir a disponibilidade da oferta pelos 

prestadores, necessária ao atendimento aos moradores de Belo Horizonte e de municípios do 

interior do Estado, através da referência estabelecida pela Programação Pactuada e Integrada 

(PPI). Também com o objetivo da qualificação permanente da atenção, bem como a garantia 

do acesso em tempo oportuno aos usuários do SUS, de acordo com as suas necessidades e 

formalizada entre as partes. 
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A Regulação em Saúde envolve: 

1. Os mecanismos de coordenação e regulação do acesso dos usuários do Sistema Único 

de Saúde ao atendimento especializado e às internações, em um movimento articulado e 

integrado com a rede de unidades da Atenção Primária à Saúde, com a rede de Cuidados 

Complementares e rede de Urgência e Emergência, efetivada por meio do Complexo Regulador 

Municipal, composto pela Central de Internação (CINT), Central de Marcação de Consultas e 

Exames (CMC), pelo Centro Municipal de Alta Complexidade e pelo setor de Tratamento Fora 

do Domicílio (TFD), cujo objetivo principal é garantir o acesso adequado e oportuno do 

usuário/cidadão à rede de assistência do município de Belo Horizonte. 

2. O acompanhamento e dimensionamento das necessidades por serviços e sua contratação 

e a gestão da assistência hospitalar, em articulação com a área de Urgência e Emergência, bem 

como o controle e o ordenamento dos pagamentos aos prestadores contratados e o 

monitoramento e avaliação da assistência prestada. 

3. O assessoramento nas pactuações e diretrizes assistenciais no âmbito das Comissões 

Intergestores Bipartites microrregional, macrorregional e estadual; além de consolidação das 

informações que subsidiem as negociações relativas à PPI e o relacionamento com os demais 

municípios do Estado. 

4. A análise e o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades de habilitação, 

qualidade, oportunidade e oferta dos serviços de alta complexidade contratualizados. 

5. A auditoria, que tem como competência auditar os serviços de saúde, próprios e 

conveniados, instruindo processos e apurando denúncias relativas às irregularidades no SUS-

BH, sugerindo sanções a partir das apurações realizadas e assessorar as Comissões Especiais 

de Sindicância. 
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4. RECURSOS FINANCEIROS 

Conforme determina o § 1º do Art. 198 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), o 

Sistema Único de Saúde deve ser financiado com recursos da União, dos Estados e dos 

Municípios, além de fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados 

no orçamento da seguridade social de cada ente. A Emenda Constitucional nº 29/2000 definiu 

a participação das esferas de governo no financiamento do SUS, determinando para os Estados 

um percentual mínimo de 12% da receita de impostos, compreendidas as transferências 

constitucionais, a serem destinadas à saúde, e para os municípios, um percentual de 15%. Já a 

União, conforme EC 95/2016, deve destinar em 2017 montante correspondente à despesa 

primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que 

afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% e, a partir de 2018, o valor do limite do exercício 

anterior corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

Dentre o montante da receita de impostos do Município que deve ser considerada como 

base de cálculo para destinação dos 15% para a saúde, compreendem transferências 

constitucionais e outras receitas correntes provenientes de impostos. Entre as transferências da 

União há a Quota-parte do FPM, a Quota-parte do ITR e as Transferências da Lei 

Complementar nº 87/1996. No âmbito estadual, há transferências para o Município da Quota-

parte do ICMS, Quota-parte do IPI-Exportação, Quota-parte do IPVA, entre outras.  

A Emenda Constitucional Nº 29/2000 e o processo de descentralização do SUS 

provocaram impactos importantes no gasto em saúde. Quando a EC nº 29 foi criada, em 2000, 

a União respondia por 59,98% do total dos recursos públicos alocados na saúde, os Estados, 

18,5% e os Municípios, 21,7%. No período entre 2000 e 2016, a participação do governo federal 

foi decrescendo, atingindo 43,2% no último ano do período. Já nos Estados, a participação 

aumentou de 18,5% para 25,9%, e nos municípios de 21,7% para 30,9%.  

O financiamento do SUS em Belo Horizonte nos últimos anos tem apresentado um 

congelamento preocupante do montante total de recursos financeiros transferidos pelas esferas 

federal e estadual (Gráfico 29), não obstante a demanda crescente da população por serviços de 

saúde, cujo resultado tem apresentado o aumento da produção hospitalar e ambulatorial em 

Belo Horizonte. É relevante ressaltar, em relação à evolução do financiamento da Saúde do 

SUS/BH, que os recursos do Tesouro Municipal têm aumentado todos os anos e, em 

contrapartida, os recursos vinculados do Fundo Municipal de Saúde (FMS), composto por 
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recursos estaduais e federais, têm apresentado queda desde 2014, conforme se pode inferir no 

gráfico abaixo. 

Gráfico 28 - Histórico da Execução do Orçamento da SMSA, Belo Horizonte, 2008 a 2016 

 

   Fonte: Fundo Municipal de Saúde 

As aplicações constitucionais mínimas obrigatórias de cada esfera de governo, mesmo 

quando efetivamente cumpridas, não são suficientes para fazer face às despesas necessárias à 

manutenção do sistema.  Isso porque a demanda dos usuários por serviços de saúde é crescente 

e a oferta de serviços não é suficiente para atender toda a população SUS/dependente. Como 

resultado disso existe uma demanda reprimida de serviços de saúde em Belo Horizonte, o que 

tem levado a filas para atendimento às demandas da população. Além disso, Belo Horizonte 

atende à população de todo Estado de Minas Gerais, sendo que aproximadamente 44% das 

internações em Belo Horizonte são de residentes em outros municípios. 

O montante de aplicação de recursos na saúde por cada ente da federação reflete o 

grande desafio do financiamento do SUS em Belo Horizonte e outros municípios. A 

constituição estabelece que o município deve repassar 15% da receita corrente líquida em gastos 

com saúde. Belo Horizonte executou, em 2015, 21,84% da sua receita corrente líquida anual 

com despesas de saúde, sendo que, em 2017, esse número chegou a 23,68%, como mostra o 

gráfico 27. Em contrapartida, as esferas Federal e Estadual têm mantido suas aplicações em 

saúde invariavelmente dentro dos limites mínimos constitucionais. 
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Gráfico 29 - Gastos da PBH com Ações e Serviços de Saúde, Belo Horizonte, 2007 a 2017 

 
       Fonte: Relatório Financeiro - ano 2017 

Como uma das formas de minimizar os problemas referentes ao financiamento do SUS, 

a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), enquanto instância interfederativa, adotou como 

premissa que a participação no custeio do SUS se daria conforme as seguintes frações: 50% do 

custeio como de responsabilidade da União e 25% paritariamente entre Estados e Municípios. 

Entretanto, esse entendimento tripartite ainda não gerou efeito prático. Ao se observar a fração 

proporcional de recursos em saúde transferidos/gastos per capita em Minas Gerais, segundo a 

esfera de governo, verifica-se que a União e o Estado não conseguem atingir os patamares 

referenciais de financiamento pactuados, ficando a cargo dos municípios mineiros o custeio 

excedente de 10% em relação à sua fração de responsabilidade, no período de 2012 a 2016. 

Gráfico 30 - Evolução do gasto proporcional SUS per capita em Minas Gerais segundo esfera de 

governo financiadora, 2012 a 2016 

 

           Fonte: SIOPS e SAGE 
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Tabela 36 - Evolução dos gastos com saúde, Belo Horizonte, 2014 a 2017 

 

Fonte: Relatório Financeiro do 3º quadrimestre 2017. 

 Para o próximo período, precisamente, 2018 a 2021, houve um planejamento de gastos 

na saúde abrangendo oito grandes programas, conforme demonstra a tabela abaixo.  

GASTOS COM AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE

2014 2015 2016 2017

CUSTEIO 862.832.032,08     989.959.900,62     1.092.164.647,10  1.249.322.206,70  

Pessoal e Encargos 706.714.430,63     788.879.515,66     803.180.110,97     869.715.160,02     

Outras despesas 

correntes
       156.117.601,45        201.080.384,96        288.984.536,13 379.607.046,68     

Outras despesas 

correntes (Orçamento 

Participativo)

 -  -  - -

INVESTIMENTOS 38.363.343,31        39.219.337,17        12.976.027,27        3.585.613,22          

Investimentos 24.212.307,47        26.174.437,55        3.803.876,12          3.535.736,00          

Investimentos 

(Orçamento Participativo)
         14.151.035,84          13.044.899,62            1.717.461,51 

Inversões Financeiras                                  -                                    -              7.454.689,64 49.877,22

1 - TOTAL DE DESPESAS 901.195.375,39     1.029.179.237,79  1.105.140.674,37  1.252.907.819,92  

RECEITAS DE IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS
2014 2015 2016 2017

Impostos 2.601.356.649,72  2.756.886.294,93  2.892.638.813,88  3.044.685.149,50

Tranferências Correntes 1.783.608.983,75  1.799.071.483,99  1.975.743.676,61  2.067.511.912,40

Outras receitas correntes 176.919.493,86     156.566.350,30     146.351.848,67     178.817.987,14

2 - TOTAL DE RECEITAS DE 

IMPOSTOS E 

TRANFERÊNCIAS

   4.561.885.127,33    4.712.524.129,22    5.014.734.339,16    5.291.015.049,04 

CÁLCULO DO 

PERCENTUAL DE 

APLICAÇÃO EM SAÚDE

2014 2015 2016 2017

1 - TOTAL DE DESPESAS        901.195.375,39    1.029.179.237,79    1.105.140.674,37    1.252.907.819,92 

2 - TOTAL DE RECEITAS DE 

IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS

   4.561.885.127,33    4.712.524.129,22    5.014.734.339,16    5.291.015.049,04 

3 - PERCENTUAL 

APURADO NO MESMO 

PERÍODO

19,75% 21,84% 22,04% 23,68%
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Tabela 37 - Demonstrativo Sintético da Alocação de Recursos por Programa  - Plano Plurianual 

de Ação Governamental, UO Fundo Municipal de Saúde, Belo Horizonte, 2018 a 2021 

 

Fonte: PPAG 2018-2021 

Vale ressaltar que o programa com maior valor orçamentário previsto para todos os anos 

é a Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado, seguido do programa de Atenção 

Primária à Saúde (APS) e do programa de Rede de Cuidados Especializados Complementares 

à Saúde. O orçamento total previsto para a saúde nos quatro anos está bem equilibrado, 

apresentando aumento ao longo do período, porém, tais valores devem ser revistos ano a ano, 

de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A aplicação dos recursos em saúde exige uma correspondência do gasto com o que foi 

planejado (Plano Plurianual de Ação Governamental, Plano Municipal de Saúde e Programação 

Anual de Saúde) e orçado (estabelecido no PPAG, LDO e na LOA). O gasto em saúde deve ser 

considerado como um ato de viabilizar o planejamento da Política de Saúde. O planejamento, 

primeira função da gestão orçamentária-financeira, é o instrumento essencial para determinar 

as prioridades de alocação de recursos. Para tanto, é necessário que o processo orçamentário 

espelhe o planejamento.  

  

Programa Municipal 2018 2019 2020 2021 Total

Vigilância em Saúde 74.867.700,00        74.343.572,00        76.720.942,00        80.031.489,00        305.963.703,00        

Rede de Cuidados Especializados  

Complementares à Saúde
656.790.540,00     660.529.433,00     672.256.406,00     696.662.895,00     2.686.239.274,00    

Gestão do SUS-BH 479.167.250,00     495.296.257,00     511.405.546,00     532.952.959,00     2.018.822.012,00    

Atenção Primária à Saúde (APS) 830.994.600,00     875.637.714,00     911.408.718,00     953.106.012,00     3.571.147.044,00    

Hospital Metropolitano 137.019.528,00     142.356.023,00     145.504.679,00     149.308.315,00     574.188.545,00        

Melhoria do Atendimento 

Hospitalar e Especializado
1.431.095.412,00  1.440.427.380,00  1.457.992.788,00  1.506.569.913,00  5.836.085.493,00    

Gestão e Regionalização da Saúde 53.661.796,00        40.916.270,00        38.933.090,00        41.774.311,00        175.285.467,00        

Total 3.663.596.826,00  3.729.506.649,00  3.814.222.169,00  3.960.405.894,00  15.167.731.538,00  
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5. INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO SUS/BH 

A Constituição Federal, em seu art. 165, determina que o processo de planejamento 

governamental seja realizado por meio de três instrumentos:  

❏ Plano Plurianual de Ação (PPA): estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os 

objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Periodicidade: 

Quadrienal, sendo revista anualmente. 

❏ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): compreende as metas e prioridades da 

administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subseqüente. Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. Periodicidade: anual. 

❏ Lei Orçamentária Anual (LOA): estima as receitas e fixa as despesas do governo, seus 

poderes, seus fundos, órgãos e entidade da administração direta e indireta, empresas das 

quais o poder público detenha direta ou indiretamente a maioria do capital com direito 

a voto. Periodicidade: anual. 

 

No âmbito do SUS, foram estabelecidos instrumentos específicos, mas que devem 

guardar estreita relação com o planejamento governamental, quais sejam: 

❏ Plano Municipal de Saúde (PMS) 

❏ Programação Anual de Saúde (PAS) 

❏ Relatório de Gestão (RAG) 

A Programação Anual de Saúde e o Relatório de Gestão se referem a instrumentos de 

monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde e serão descritas nos tópicos a seguir. 

 

5.1. Programação Anual de Saúde (PAS) 

A Programação Anual de Saúde (PAS) modela a atuação anual em saúde do governo 

municipal, ao definir as ações, os recursos financeiros e outros elementos que contribuem para 

o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas expressas no Plano Municipal de Saúde 

(PMS). As ações anuais para cada meta definida, os indicadores utilizados no monitoramento e 
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na avaliação de sua execução devem estar previstas na PAS. Dessa forma, ela deverá ser 

elaborada em consonância com o PMS e apresentar a mesma estrutura programática do mesmo.  

A elaboração da Programação Anual de Saúde se inicia no ano em curso, para execução 

no ano subsequente, antes do encaminhamento da LDO, conforme prevê o art. 36, parágrafo 2º 

da Lei Complementar nº 141 de 2012. Concluída a elaboração da PAS, ela deve ser 

encaminhada ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação.  

No município de Belo Horizonte, a Programação Anual de Saúde extrapola as metas do 

PPAG e da LOA, uma vez que apresenta detalhadamente as ações que serão realizadas para o 

cumprimento do Plano Municipal de Saúde. 

 

5.2. Relatório Anual de Gestão (RAG) 

Realizado o planejamento das políticas, mapeadas as diretrizes e definidas as estratégias 

de execução e recursos orçamentários, é fundamental que se acompanhe o andamento, visando 

a correção de possíveis falhas e adequações necessárias. Nesse momento, é importante a 

utilização de instrumentos de monitoramento, como os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) e 

os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA). 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) apresenta anualmente os resultados alcançados 

com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS), assim como a análise da execução 

orçamentária, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores da PAS, e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano Municipal de Saúde e às 

Programações seguintes. O RAG deve ser apresentado até o final do mês de março do ano 

subsequente, sendo submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde e apresentado em 

audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

Já o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) objetiva a realização de 

um monitoramento de menor periodicidade em relação ao RAG, permitindo a identificação de 

possíveis desvios e que sejam feitos ajustes tempestivos ainda dentro do exercício, além de 

favorecer a compilação das informações gerais para a prestação de contas anual. O RQDA deve 

ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em 

audiência pública na Câmara Municipal. 
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5.3.  Planejamento Estratégico SMSA 

O Planejamento Estratégico possibilita a identificação, a descrição e a análise dos 

principais problemas de saúde da população, servindo de referência para a elaboração da análise 

situacional do Plano Municipal de Saúde e definição das estratégias de atuação pela SMSA. 

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) foram 

definidas a Visão, Missão e Valores da SMSA e, em seguida, foi construído um mapa 

estratégico, de acordo com a metodologia Balanced Scorecard, contendo 24 objetivos 

estratégicos divididos em quatro perspectivas - sociedade, financeira, processos internos e 

aprendizagem e conhecimento -, que nortearão todo o processo de planejamento da SMSA nos 

próximos anos. As perspectivas são relacionadas de forma a ilustrar a inter-relação entre elas, 

de forma que o alcance de um objetivo impacta direta ou indiretamente nos demais.  

A Visão da SMSA foi definida como “Ser reconhecida pela excelência em gestão e 

serviços de saúde pública”. A Missão é a de “Desenvolver e executar ações em redes de atenção 

integradas, de forma oportuna, ágil, com qualidade, sustentabilidade e eficiência, em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS”. Os valores da SMSA que permeiam todas 

as ações dessa instituição e embasam o relacionamento com usuários, prestadores e 

colaboradores são: Ética, transparência, Inovação, Excelência, Respeito, Participação, 

Compromisso e Gentileza. 

Abaixo, é apresentado o mapa estratégico da secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte em que constam a Visão, Missão, Valores e objetivos estratégicos. 
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Figura 4 - Mapa estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

 

A clareza dos objetivos institucionais por parte dos profissionais e o alinhamento de toda 

a instituição com as estratégias traçadas são fatores essenciais para garantir o sucesso da 

instituição. Por isso, a partir dos dados do planejamento apresentados, busca-se o alinhamento 

entre todos os elementos estratégicos da saúde, assim como entre os instrumentos de 

planejamento e avaliação da SMSA. Visa-se, assim, a maximização dos resultados e a coerência 

com os princípios que devem conduzir as ações da organização. 
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6. EIXOS DE PROGRAMAÇÃO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

A política de saúde para o período de 2018 a 2021, preconizada no Plano Municipal de 

Saúde, está constituída em seis eixos de programação e 20 temáticas. Os eixos de programação 

foram delineados conforme proposto pela Conferência Municipal de Saúde e definem o tema 

central a ser tratado nas metas que se seguem. Já as temáticas objetivam distinguir as metas 

dentro de cada eixo e de relacioná-las às áreas, redes de atenção ou serviços que buscam 

fortalecer. Abaixo, são relacionados os eixos de programação: 

Eixo I: Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

Eixo II: Promoção e vigilância em saúde 

Eixo III: Atenção secundária e serviços contratados 

Eixo IV: Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

Eixo V: Gestão da força de trabalho e educação permanente em saúde 

Eixo VI: Controle Social, gestão e financiamento da saúde 

Buscando-se o alinhamento entre os instrumentos de gestão, os objetivos estratégicos 

da Secretaria Municipal de Saúde foram também definidos como os objetivos que permeiam os 

eixos e as metas deste Plano Municipal de Saúde. Dessa forma, objetiva-se a construção de uma 

gestão voltada para resultados, focada em objetivos prioritários e unificados. Em cada eixo, são 

identificados os objetivos relacionados às temáticas e metas definidas.  

Com vistas à operacionalização das proposições factíveis para o quadriênio, buscou-se 

a adaptação das diretrizes do Plano Nacional de Saúde, 2016 a 2019, o que resultou em dez 

diretrizes, quais sejam: 

1. Ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, 

com foco na humanização, integralidade e equidade. 

2. Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde e promover o cuidado integral às pessoas nos 

vários ciclos de vida, considerando as questões de gênero e das populações em situação 

de vulnerabilidade social. 

3. Prevenir e reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio da integração das 

ações de vigilância, promoção e proteção, buscando reduzir as mortes evitáveis e 

melhorando as condições de vida das pessoas. 

4. Aprimorar a Política de Atenção Especializada. 
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5. Fortalecer as redes de Urgência e Emergência e Hospitalar, com adequação dos serviços 

e unidades de atendimento.  

6. Qualificar a Gestão do Trabalho em Saúde, promovendo a valorização e formação dos 

profissionais da saúde, com ampliação de programas de educação e adequada integração 

ensino-serviço. 

7. Aprimorar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

8. Promover a modernização estrutural e tecnológica das unidades de saúde, bem como da 

gestão municipal de saúde. 

9. Fortalecer a gestão orçamentária e financeira, buscando maior sustentabilidade, 

transparência e eficiência e promovendo o controle social e a gestão participativa na 

construção e regulação da política de saúde. 

10. Promover análises de situação de saúde e da inovação em saúde, contribuindo para a 

sustentabilidade do SUS. 

A seguir são apresentadas as metas e programações de acordo com os seis eixos já mencionados. 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Eixo I: Atenção Primária: Saúde da Família e Comunidade 

Objetivos:   

 Ampliar a resolutividade, a integração e a qualificação das redes de atenção, fortalecendo 

a Atenção Primária, buscando a integralidade do cuidado. 

 Aprimorar a regulação assistencial e o monitoramento em todos os pontos da rede de 

atenção à saúde. 

 Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica e de atendimento das unidades da 

secretaria, especialmente as unidades da saúde, promovendo ambiência acolhedora, 

funcional e segura. 

 

Temática 1.1: Gestão do Cuidado e Estratégia de Saúde da Família 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.1.1 
Apoiar 100% dos Centros de Saúde na 
estratégia da Gestão do Cuidado no 
Território (GCT) até 2021 

Percentual de Centros de 
Saúde acompanhados 
pela GCT ao ano 

30% 50% 75% 100% 

1.1.2 

Construir 80 Centros de Saúde (novos e 
em substituição) até 2021, conforme 
diagnóstico do Movimento VivaSUS, 
construído pelas 152 Comissões Locais de 
Saúde, sem a utilização de Parceria 
Público-Privada e com ampla discussão 
junto ao controle social sobre as formas de 
financiamento¹ 

Centro de Saúde 
construído 

1 28 28 23 

1.1.3 
Implantar 23 novas equipes do NASF até 
2019 

Equipe NASF implantada 23 0 0 0 

1.1.4 
Implantar 40 novas Equipes de Saúde da 
Família até 2021 

Equipe de Saúde da 
Família implantada 

5 10 20 5 

1.1.5 

Ampliar para 85% o diagnóstico das 
pessoas vivendo com HIV/aids, na Rede 
SUS-BH, a partir de 2019, considerando a 
prevalência nacional da infecção pelo HIV 
de 0,4% na população geral 

Percentual de pessoas 
vivendo com HIV/aids 
diagnosticadas 

75% 85% 85% 85% 

1.1.6 
Implementar a política municipal 
intersetorial para População em Situação 
de Rua, no âmbito da saúde 

Política implementada no 
âmbito da saúde 

0 1 0 0 

1.1.7 

Manter a cobertura de acompanhamento 
das condicionalidades de Saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF) acima de 
86% no período de 2018 a 2021 

Percentual de cobertura 
de acompanhamento das 
condicionalidades de 
Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

86,6% 86,7% 86,8% 86,9% 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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1.1.8 
Implantar 23 novas Academias da Cidade 
até 2021 

Número de Academias da 
Cidade implantadas 

3 5 5 10 

1.1.9 

Realizar um estudo de viabilidade técnica 
orçamentária em 2018 para avaliar 
ampliação das práticas integrativas e 
complementares (PRHOAMA) para a APS 

Estudo de viabilidade 
concluído 

1 0 0 0 

1.1.10 
Ampliar a oferta de intervisões de Terapia 
Comunitária Integrativa a cada ano 

Número de Intervisões de 
TCI 

6 8 10 10 

1.1.11 

Apresentar Plano de Ações para 
solucionar as demandas apontadas no 
diagnóstico do Movimento VivaSUS, 
construído pelas 152 Comissões Locais de 
Saúde 

Plano de Ação 
apresentada 

1 0 0 0 

 

Temática 1.2: Atenção à saúde da mulher, criança e adolescente 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.2.1 
Desenvolver ações de combate ao 
Aedes aegypti em todas as escolas 
municipais até 2021 

Percentual de escolas 
cobertas com ação de 
combate ao Aedes aegypti 

80% 85% 90% 100% 

1.2.2 

Ampliar o percentual de escolas com 
Campanha para promoção de ambientes 
livres de tabaco na Rede Municipal de 
Educação 

Percentual de escolas com 
a Campanha implantada 
para promoção de 
ambientes livres de tabaco 

30% 50% 70% 100% 

1.2.3 

Implementar política municipal para 
gestantes, bebês e puérperas em 
situação de vulnerabilidade em 2020, no 
âmbito da saúde 

Política implementada 0 0 1 0 

1.2.4 
Reduzir a taxa de mortalidade infantil em 
Belo Horizonte no período de 2018 a 
2021 

Taxa de mortalidade infantil 9,9 9,7 9,5 9,5 

1.2.5 
Manter o número de óbitos maternos em 
Belo Horizonte em valor de um dígito no 
período de 2018 a 2021 

Número de óbitos maternos 
em determinado período e 
local de residência 

9 9 8 8 

1.2.6 

Manter a proporção de gravidez na 
adolescência entre as faixas etárias de 
10 a 19 anos em, no máximo, 11% até 
2021 

Proporção de gravidez na 
adolescência entre as 
faixas etárias 10 a 19 anos 

11% 11% 11% 11% 

1.2.7 

Reduzir em 34% o número de casos 
novos de sífilis congênita em menores de 
um ano de idade até 2021, considerando 
como base o ano de 2016 

Número de casos novos de 
sífilis congênita em 
menores de um ano de 
idade 

270 243 219 197 

1.2.8 

Aumentar a coleta de exames 
preventivos de câncer de colo uterino 
nas mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente no município e da 
mesma faixa etária para a razão de 0,37 
em 2021 

Razão de exames 
citopatológicos de colo de 
útero realizados na faixa 
etária de 25 a 64 anos 

0,36 0,37 0,37 0,37 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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1.2.9 
Aumentar a realização de exames de 
mamografias em mulheres de 50 a 69 
anos para a razão de 0,31 em 2021 

Razão de exames de 
mamografia de 
rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 
anos 

0,28 0,29 0,3 0,31 

1.2.10 

Implementar as práticas baseadas em 
evidências na atenção à gestação, parto, 
nascimento, puerpério e abortamento, de 
acordo com as Diretrizes Nacionais e 
Atenção ao Parto (Conitec / Ministério da 
Saúde e Norma Técnica de Atenção 
Humanizada ao Abortamento), nas 
maternidades do SUS-BH e em efetiva 
articulação junto à saúde suplementar 

Percentual de 
maternidades do SUS-BH 
com práticas baseadas em 
evidências implantadas 

0% 25% 75% 100% 

 

Temática 1.3: Atenção à saúde do adulto, idoso e dos usuários com condições crônicas 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.3.1 

Manter em 90% a proporção de cura dos 
casos novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos das coortes até 
o ano de 2021 

Proporção de cura dos 
casos novos de 
hanseníase 
diagnosticados nos anos 
das coortes 

90% 90% 90% 90% 

1.3.2 

Diminuir a taxa de abandono do 
tratamento da tuberculose em 30% até 
2021, considerando como base o ano de 
2015 

Proporção dos casos de 
tuberculose que 
abandonaram o 
tratamento nos anos 
selecionados 

15,5% 14,0% 13,5% 12,0% 

1.3.3 
Qualificar a política de saúde do idoso no 
município 

Número de reuniões 
técnicas realizadas 

40 50 60 70 

 

Temática 1.4: Rede de atenção psicossocial 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.4.1 
Implantar 06 Consultórios de rua até 
2020¹ 

Consultórios de rua 
implantados 

0 4 2 0 

1.4.2 
Implantar 09 equipes complementares em 
2018 

Equipe complementar 
implantada 

9 0 0 0 

1.4.3 

Elaborar estudo de redimensionamento 
de equipes de saúde mental na APS, com 
apresentação ao CMS e implementação 
das mudanças¹ 

Estudo entregue 1 0 0 0 

1.4.4 
Realizar adequações na Unidade de 
Acolhimento Infantil para pleno 
funcionamento em 2018 

UA em pleno 
funcionamento 

1 0 0 0 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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1.4.5 
Implantar 2 Unidades de Acolhimento 
Adulto até 2021 

Unidade implantada 0 1 0 1 

1.4.6 
Implantar 10 leitos clínicos para saúde 
mental no Hospital Doutor Célio de Castro 

Leitos implantados 3 4 2 1 

 

Temática 1.5: Rede de Saúde Bucal 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.5.1 
Implantar 38 novas equipes de Saúde 
Bucal até 2021 

Equipe de Saúde Bucal 
implantada 

5 8 15 10 

1.5.2 
Aumentar a média de Ação Coletiva de 
Escovação Dental Supervisionada para 
9,78 da população até 2021 

Média da Ação Coletiva de 
Escovação Dental 
Supervisionada 

9,75 9,76 9,77 9,78 

1.5.3 

Ampliar para 80% o percentual de 
tratamentos completados em relação à 
primeira consulta odontológica 
programática até 2021 

Percentual de tratamentos 
completados em relação à 
primeira consulta 
odontológica programática 

70% 75% 78% 80% 

1.5.4 
Ofertar 8.000 próteses acrílicas 
anualmente 

Número de próteses 
acrílicas ofertadas 

8.000 8.000 8.000 8.000 

1.5.5 
Ampliar para 100% de escolas municipais 
cobertas com ações de saúde bucal até 
2021 

Percentual de escolas 
cobertas com ação de 
saúde bucal 

80% 85% 90% 100% 

 

Temática 1.6: Assistência Farmacêutica 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação 

2018 2019 2020 2021 

1.6.1 
Ampliar o índice de abastecimento de 
medicamentos nas unidades de saúde 
para 98% até 2021 

Percentual de 
abastecimento de 
medicamentos nas 
unidades de saúde 

90% 93% 96% 98% 

1.6.2 
Enviar mensalmente relatório com os 
indicadores da Assistência Farmacêutica 

Percentual de relatórios 
apresentados 

100% 100% 100% 100% 

1.6.3 

Fornecer os medicamentos da REMUME 
em 100% das farmácias das unidades de 
saúde, de acordo com o perfil de 
atendimento de cada unidade, no período 
de 2018 a 2021 

Percentual de farmácias 
que fornecem 
medicamentos da 
REMUME 

100% 100% 100% 100% 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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1.6.4 

Minimizar ocorrência de erros de 
medicação a partir da identificação de 
100% dos Medicamentos Potencialmente 
Perigosos (MPPs) padronizados 

Porcentagem de MPPs 
padronizados 
devidamente identificados 

10% 60% 100% 100% 

1.6.5 

Publicar boletins trimestrais para 
fortalecer e intensificar o programa de 
farmacovigilância nas farmácias locais 
das unidades de saúde 

Percentual de boletins 
publicados 

100% 100% 100% 100% 

1.6.6 
Publicar documento das Diretrizes da 
Assistência Farmacêutica em 2018 

Documento publicado 1 0 0 0 

1.6.7 
Implantar 2 novos protocolos 
assistenciais anualmente 

Número de protocolos 
implantados 

2 2 2 2 

1.6.8 
Promover a capacitação de 100% dos 
farmacêuticos da rede a cada ano 

Percentual de 
farmacêuticos capacitados 

100% 100% 100% 100% 

1.6.9 
Promover a ampliação e adequação da 
área destinada ao armazenamento de 
medicamentos no almoxarifado central 

Almoxarifado ampliado e 
adequado 

0 0 0 1 

1.6.10 
Inaugurar a Farmácia Viva na regional 
Norte em 2019 

Farmácia Viva inaugurada 0 1 0 0 

1.6.11 

Garantir a presença de profissionais de 
nível médio fixo e farmacêuticos de 40 
horas semanais nas farmácias dos 
Centros de Saúde¹ 

Percentual de Centros de 
Saúde com farmacêutico 
40h 

0% 20% 40% 100% 

  



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Eixo II: Promoção e vigilância em saúde 

Objetivos: 

 Promover a integração das áreas de Vigilância e desenvolver processos simplificados de 

avaliação do risco em saúde, fomentando as ações de promoção e a intersetorialidade. 

 Aumentar a eficiência operacional da prevenção e controle das doenças e agravos, reduzindo 

sua letalidade. 

 

Temática 2.1: Vigilância sanitária e ambiental 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

2.1.1 

Fiscalizar sistematicamente as unidades 
de saúde da rede SUS-BH, conforme 
classificação de risco sanitário, em 
sintonia com a RDC 153/2017 

Percentual de Unidades de 
Saúde da rede SUS-BH 
fiscalizadas, conforme 
classificação de risco 

80% 85% 90% 95% 

2.1.2 

Fiscalizar 80% dos estabelecimentos de 
alto risco, conforme planejamento 
estratégico e em sintonia com a RDC 
153/2017 

Percentual de 
estabelecimentos de alto 
risco fiscalizados 

50% 60% 70% 80% 

2.1.3 

Realizar análise de, no mínimo, 90% das 
amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, 
cloro residual livre e turbidez até 2021 

Proporção de análises 
realizadas 

60% 70% 80% 90% 

2.1.4 

Elaborar e implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS) nas unidades de 
saúde do SUS-BH 

Percentual de unidades de 
saúde com PGRSS 
elaborado e implantado 

30% 50% 70% 85% 

2.1.5 

Produzir informação referente à saúde 
respiratória das crianças menores de 
cinco anos, frente às doenças e agravos 
respiratórios, no período de 2018 a 2021 

Número de relatórios 
elaborados e publicados 
nos Boletins de Vigilância 
em Saúde. 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Temática 2.2: Vigilância Epidemiológica e Imunização 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

2.2.1 

Reduzir 10% ao ano a proporção de 
óbitos de residentes em Belo Horizonte, 
tendo como causa básica diagnósticos 
imprecisos (Garbage Code - GC - óbitos 
por causas mal definidas ou pouco úteis 
para a análise e planejamento em Saúde 
Pública) nos Hospitais do município, 
tendo como referência o ano 2015 

Proporção de óbitos tendo 
como causa básica GC 

9,27% 8,34% 7,50% 6,75% 

2.2.2 

Reduzir a taxa de mortalidade prematura 
(de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 
principais doenças crônicas não 
transmissíveis 

Taxa de óbitos (de 30 a 69 
anos) por DNCT 
registrados a cada 100.000 
habitantes 

234,4 232,1 229,8 227,5 

2.2.3 
Investigar e encerrar, oportunamente, 
80% dos casos de agravos e doenças de 
notificação compulsória 

Percentual de 
investigações de doenças 
de notificação compulsória 
encerradas oportunamente 

80% 80% 80% 80% 

2.2.4 

Ampliar investigação dos casos de 
recém-nascidos com sífilis congênita de 
mães residentes em Belo Horizonte, 
nascidos nas maternidades do SUS-BH, 
até 2021 

Percentual de recém-
nascidos com sífilis 
congênita de mães 
residentes em Belo 
Horizonte investigados 

80% 83% 85% 90% 

2.2.5 
Vacinar 95% das crianças menores de 
um ano com a vacina Pentavalente até 
2021. 

Percentual de crianças 
menores de um ano 
vacinadas com a vacina 
Pentavalente 

95% 95% 95% 95% 

2.2.6 

Monitorar e analisar o perfil dos acidentes 
de trânsito fatais e graves em Belo 
Horizonte, produzindo e divulgando dois 
relatórios anuais 

Relatórios divulgados 2 2 2 2 

2.2.7 

Monitorar e investigar os surtos de 
doenças transmissíveis e demais 
emergências em saúde pública por meio 
do Centro de Informação Estratégica em 
Vigilância em Saúde (CIEVS), com 
investigação de 100% dos casos no 
período de 2018 a 2021 

Percentual de surtos de 
doenças transmissíveis e 
demais emergências em 
saúde pública investigados 

100% 100% 100% 100% 

2.2.8 

Realizar análise de situação de saúde e 
divulgar boletins informativos 
quadrimestralmente aos gestores, 
profissionais e população em geral 

Boletins divulgados 3 3 3 3 

 

 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Temática 2.3: Controle de Zoonoses 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

2.3.1 

Ampliar em 10% ao ano o número de 
cirurgias de esterilização de cães e 
gatos, tendo como referência o ano de 
2016 

Número de cirurgias 
de esterilização de 
cães e gatos 

22.309 24.309 26.739 29.412 

2.3.2 

Ampliar as ações de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e 
agravos em 10% ao ano, no período 
de 2018 a 2021 

Número de visitas 
realizadas para o 
controle de zoonoses 
(LV, escorpião e 
roedor) 

87.750 96.525 106.177 116.794 

2.3.3 
Manter a quantidade de vistorias 
realizadas anualmente para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti 

Número de vistorias 
realizadas para 
combate do Aedes 
aegypti 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

2.3.4 

Realizar 4 ciclos de visitas com 
mínimo de 80% de cobertura de 
imóveis visitados para controle vetorial 
da dengue, até 2021. 

Número de ciclos que 
atingiram mínimo de 
80% de cobertura de 
imóveis visitados para 
controle vetorial do 
Aedes aegypti 

3 3 4 4 

 

Temática 2.4: Vigilância à saúde do trabalhador 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

2.4.1 
Promover o aumento das notificações de 
acidentes e agravos relacionados ao 
trabalho 

Percentual de notificações 
de acidentes e agravos 
relacionados ao trabalho 

2,5% 5% 7,5% 10% 

2.4.2 
Manter a Vigilância em Ambientes e 
Processos de Trabalho em 820 por ano 

Nº de VAPT realizadas 820 820 820 820 

 

Temática 2.5: Promoção à saúde 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

2.5.1 
Reorganizar o Grupo de Trabalho da 
Promoção da Saúde - GTPS em 2018 

GTPS formalizado e em 
funcionamento 

1 0 0 0 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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2.5.2 

Criar o Núcleo de Evidências em 
Promoção da Saúde no SUS-BH em 
2018, em parceria com o Mestrado 
PSPV/UFMG 

Núcleo de Evidências em 
Promoção da Saúde no 
SUS-BH criado 

1 0 0 0 

2.5.3 

Apoiar o Conselho Municipal de Saúde na 
criação de uma agenda junto a 65% das 
Comissões Locais de Saúde dos centros 
de saúde da rede SUS-BH para 
potencializar o seu funcionamento regular 
e capacitá-los em Promoção à Saúde 
para atuarem ativamente na comunidade 

Percentual de comissões 
locais de Saúde ativas 

40% 50% 60% 65% 

2.5.4 
Aumentar o número de notificações das 
situações de violências no SUS-BH em 
relação aos números de 2017 

Percentual de aumento no 
número de notificações 

5% 10% 15% 20% 

2.5.5 

Intensificar e ampliar a parceria da rede 
SUS-BH com o Ambulatório Para 
Elas/FM/UFMG durante toda a gestão da 
SMSA/SUS-BH 

Parceria SUS-BH e 
Ambulatório Para Elas 
mantida e ampliada 

100% 100% 100% 100% 

2.5.6 

Revisar e implementar o Plano Municipal 
de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) até 2021 

Plano implementado 0 0 0 1 

2.5.7 
Ofertar 40 vagas para capacitação de 
instrutores de Lian Gong em 2018 

Número de vagas ofertadas 40 0 0 0 

 

  



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
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103 

Eixo III: Atenção secundária e serviços contratados 

Objetivos: 

 Ampliar a resolutividade, a integração e a qualificação das redes de atenção, fortalecendo 

a Atenção Primária, buscando a integralidade do cuidado. 

 Aprimorar a regulação assistencial e o monitoramento em todos os pontos da rede de 

atenção à saúde. 

 Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica e de atendimento das unidades da 

secretaria, especialmente as unidades da saúde, promovendo ambiência acolhedora, 

funcional e segura. 

 

Temática 3.1: Acesso à atenção especializada 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

3.1.1 
Implantar um novo Centro de Referência 
em Reabilitação (CREAB) até 2020 

CREAB implantado 0 0 1 0 

3.1.2 
Realizar estudo de viabilidade até 2019 
para implantação de Central Municipal de 
Esterilização e laboratórios 

Estudo realizado 0 1 0 0 

3.1.3 
Aumentar para 65% o percentual de 
consultas especializadas agendadas em 
até 60 dias, até 2021 

Percentual de consultas 
especializadas agendadas 
em até 60 dias 

55% 58% 62% 65% 

3.1.4 
Manter a liberação de 98% dos resultados 
de exames laboratoriais realizados na 
rede própria até 72 horas da coleta 

Percentual de exames 
realizados na rede própria 
liberados até 72 horas da 
coleta 

98% 98% 98% 98% 

3.1.5 
Monitorar a taxa de recoleta de exames 
laboratoriais em 100% dos Centros de 
Saúde até 2021 

Percentual de Centros de 
Saúde com taxa de 
recoleta monitorada 

75% 85% 90% 100% 

3.1.6 

Manter o absenteísmo de consultas e 
exames especializados com percentual 
abaixo de 20% no período de 2018 a 
2021 

Percentual de absenteísmo  < 20% < 20% < 20% < 20% 

3.1.7 

Implantar Passe Livre da Saúde, em 
conjunto com outras secretarias 
municipais, para diminuir absenteísmo a 
consultas e exames especializados¹  

Lei Municipal aprovada  1 0 0 0 

3.1.8 
Construir nova área física para CREAB 
Leste para garantir acessibilidade aos 
usuários¹ 

CREAB construído 0 1 0 0 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Temática 3.2: Cuidados à pessoa com deficiência 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

3.2.1 

Concluir a elaboração do documento de 
Diretrizes de Atenção Integral à Pessoa 
com Deficiência Intelectual ou Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) até 2018 

Documento elaborado 1 0 0 0 

3.2.2 
Elaborar documento com as diretrizes do 
Modelo Assistencial da Rede de 
Reabilitação no SUS-BH até 2019 

Documento elaborado 0 1 0 0 

   



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
outros órgãos. 
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Eixo IV: Urgência, Emergência e Atendimento Hospitalar 

Objetivos: 

 Ampliar a resolutividade, a integração e a qualificação das redes de atenção, fortalecendo 

a Atenção Primária, buscando a integralidade do cuidado. 

 Aprimorar a regulação assistencial e o monitoramento em todos os pontos da rede de 

atenção à saúde. 

 Equacionar o déficit de leitos de urgência e emergência e reduzir o tempo de atendimento 

nos serviços, as filas de cirurgias eletivas, SADT e consultas. 

 Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica e de atendimento das unidades da 

secretaria, especialmente as unidades da saúde, promovendo ambiência acolhedora, 

funcional e segura. 

 

Temática 4.1: Rede de urgência e emergência 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

4.1.1 
Ampliar a quantidade de pessoas 
beneficiadas pela frota de veículos em 
saúde para 79.000 até 2021 

Número de pessoas 
beneficiadas 

70.000 73.000 76.000 79.000 

4.1.2 
Ampliar a quantidade de pessoas 
beneficiadas pela frota de veículos de 
urgência para 120.000 até 2021 

Número de pessoas 
beneficiadas 

111.000 114.000 117.000 120.000 

4.1.3 
Ampliar a capacidade de atendimento nas 
UPAs para até 810.000 em 2019 

Número de atendimentos 
realizados 

800.000 810.000 810.000 810.000 

4.1.4 
Concluir obras da UPA Norte e construir 
as UPAS Noroeste, Nordeste e Pampulha 

UPA construída 0 1 2 1 

4.1.5 
Implantar 12 novas equipes do Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD) até 2019 

Equipe implantada 8 4 0 0 

4.1.6 
Implantar o Projeto de Atendimento 
Rápido nas UPAs das 9 regionais até 
2020 

Número de UPAs com 
projeto implementado 

3 6 9 9 

4.1.7 

Reorganizar a grade e o fluxo de urgência 
em BH e na região metropolitana com a 
pactuação do Instrumento e fluxos de 
Referenciamento de Urgência do SUS-BH 
em 2018 

Percentual de hospitais 
de urgência da Rede 
SUS-BH com pactuação 
definida 

100% 100% 100% 100% 

4.1.8 
Ampliar o serviço de ortopedia em mais 
uma UPA até 2021 

Número de UPAs com 
atendimento ortopédico 

5 5 5 6 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
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106 

4.1.9 
Ampliar a oferta de exames de imagem 
nas UPAs, alcançando 330.000 exames 
até 2021 

Número de exames 
realizados 

324.000 326.000 328.000 330.000 

4.1.10 Implantar CERSAM AD Noroeste CERSAM AD implantado 1 0 0 0 

4.1.11 
Implantar o serviço de hospitalidade 
noturna no CERSAMi Nordeste em 2018 

Serviço implantado 1 0 0 0 

4.1.12 
Ampliar o número de atendimentos 
realizados nos CERSAMs para 315.000 
até 2021 

Número de atendimentos 
realizados nos CERSAM 

286.000 300.000 310.000 315.000 

4.1.13 

Viabilizar e implantar funcionamento de 
100% do Serviço de Urgência 
Psiquiátrica, incluindo no período diurno 
nos finais de semana e feriados, até 2019 

SUP com funcionamento 
100%, incluindo no 
período diurno nos finais 
de semana e feriados 

1 0 0 0 

4.1.14 
Implantar CERSAM na regional Centro-
Sul¹ 

CERSAM implantado 0 1 0 0 

 

Temática 4.2: Atenção hospitalar 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

4.2.1 

Implantar o SISCAN em todos os pontos 
de atenção que prestam assistência em 
oncologia, fortalecendo a vigilância dos 
casos oncológicos atendidos na rede 
SUS BH 

Nº de hospitais 
oncológicos com 
processamento de dados 
no SISCAN/Nº de 
hospitais oncológicos 
habilitados em BH 

100% 100% 100% 100% 

4.2.2 

Estruturar um processo dinâmico de 
reorganização da rede para otimizar a 
ocupação e ampliar o acesso a leitos 
hospitalares 

Processo estruturado 0 1 0 0 

4.2.3 

Monitorar mensalmente as condições 
clínicas e sociais dos pacientes de alta 
hospitalar mantidos internados nos 
hospitais por motivos sociais, com 
articulação intersetorial, visando a 
desospitalização 

Percentual de 
monitoramento dos 
pacientes de alta 
hospitalar mantidos 
internados por questões 
sociais 

100% 100% 100% 100% 

4.2.4 
Implantar o Centro de Parto Normal 
Leonina Leonor, com cobertura de equipe 
multidisciplinar necessária¹ 

Centro de parto normal 
implantado 

1 0 0 0 

4.2.5 
Realizar estudo para identificar as 
especialidades estratégicas de maior 
demanda para cirurgias eletivas 

Estudo realizado 1 0 0 0 

4.2.6 
Implantar a gestão de segurança do 
paciente nos hospitais 100% SUS 

Percentual de hospitais 
100% SUS com gestão 
de segurança do paciente 

100% 0 0 0 

  



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
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Eixo V: Gestão da força de trabalho e educação permanente em saúde 

Objetivos: 

 Viabilizar processos de formação e qualificação profissional para manutenção e 

aprimoramento do conhecimento em saúde. 

 Promover o desenvolvimento de habilidades gerenciais. 

 Reestruturar o modelo de Gestão de Pessoas, modernizando os processos internos. 

 

Temática 5.1: Educação Permanente em Saúde e integração ensino-serviço 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

5.1.1 
Assegurar a manutenção do Núcleo de 
Pesquisa, com análise de 100% dos 
projetos de pesquisa submetidos a SMSA 

Percentual de pesquisas 
analisadas pelo Núcleo 
de Pesquisa 

80% 85% 90% 95% 

5.1.2 
Ampliar para 60% a oferta das ações 
educativas desenvolvidas a partir de 
metodologias ativas 

Percentual de ações 
educativas que utilizam 
metodologias ativas 
desenvolvidas 

30% 40% 50% 60% 

5.1.3 

Firmar Termo de Cooperação com 100% 
das instituições de ensino de residência 
médica e multiprofissional para a oferta de 
cenários de prática na SMSA 

Percentual de Instituições 
de Ensino de residência 
médica e multiprofissional 
com Termos de 
Cooperação firmados 

70% 80% 100% 100% 

5.1.4 
Firmar Termo de Cooperação com 100% 
das instituições de ensino superior que 
utilizam cenários de prática da SMSA 

Percentual de Instituições 
de Ensino Superior com 
Termos de Cooperação 
firmados 

70% 80% 100% 100% 

5.1.5 
Emitir parecer técnico sobre atividade 
educacional em 100% das solicitações da 
SUGESP para a progressão de carreira 

Percentual de pareceres 
sobre atividade 
educacional para 
progressão de carreira 
emitidos 

100% 100% 100% 100% 

5.1.6 

Ampliar para 80% o percentual de 
execução do Programa de Educação 
Permanente em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte  

Percentual médio de 
execução das ações 
previstas no ProEP 

70% 70% 75% 80% 

5.1.7 

Ampliar para 65% a taxa de ocupação das 
vagas do Programa de Educação 
Permanente em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

Taxa de ocupação das 
vagas do ProEP 

60% 60% 65% 65% 

5.1.8 

Pactuar com os Hospitais de Ensino a 
responsabilização com a formação teórica 
e prática com trabalho em equipe 
multidisciplinar desde a formação 

Percentual de Hospitais 
de Ensino com pacto 
estabelecido 

0% 25% 75% 100% 

 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
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Temática 5.2: Gestão do trabalho 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

5.2.1 
Realizar estudo da força de trabalho, 
garantindo a melhor distribuição dos 
profissionais 

Percentual de unidades 
analisadas 

50% 100% 0 0 

5.2.2 

Realizar estudo para a reclassificação das 
unidades de saúde, adequando a 
realidade atual a novos parâmetros sócio-
econômicos e de risco 

Estudo realizado 0 0 1 0 

5.2.3 

Realizar estudo e criação de um 
Programa de Valorização do Servidor da 
Saúde com foco na qualidade de vida, 
saúde e segurança em 2018 

Estudo realizado e 
programa criado 

1 0 0 0 

5.2.4 

Revisão proposta de Plano de Carreira da 
Saúde, dos Médicos e dos ACS/ACE/ 
Agentes Sanitários, em conjunto com 
SUGESP (Subsecretaria de Gestão de 
Pessoas) 

Planos de Carreira 
apresentados e 
negociados 

3 0 0 0 
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Eixo VI: Controle Social, gestão e financiamento da saúde 

Objetivos: 

 Alcançar e manter o equilíbrio entre receitas e despesas orçamentárias e financeiras. 

 Aprimorar a qualidade do gasto na saúde. 

 Ampliar receitas e reduzir despesas. 

 Promover a gestão responsável e eficiente do recurso, com planejamento e definição de 

prioridades. 

 Estruturar a gestão da informação de forma integrada, oportuna e qualificada para apoiar 

o monitoramento de indicadores, a tomada de decisões e as atividades da secretaria. 

 Estruturar e modernizar o processo de suprimento, abastecimento e os sistemas logísticos 

de apoio às redes, promovendo o uso eficiente dos recursos. 

 Modernizar e qualificar o modelo de comunicação interna e externa. 

 Fortalecer e instrumentalizar a gestão das diretorias regionais de saúde. 

 Fortalecer a cultura do planejamento, gestão e monitoramento. 

 Fomentar a inovação e a incorporação de novas tecnologias. 

 

Temática 6.1: Infraestrutura tecnológica 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

6.1.1 
Implantação de soluções tecnológicas 
para Atenção Básica e Secundária 

Percentual de execução 20% 100% 100% 100% 

6.1.2 
Implantar o Sistema de Gestão Integrada 
nas UPAs 

Percentual de execução 30% 100% 100% 100% 

6.1.3 
Implantar o Sistema de Gestão Integrada 
no HOB 

Percentual de execução 50% 88% 100% 100% 

6.1.4 
Instalar 200 pontos de rede nas unidades 
de saúde 

Percentual de execução 50% 100% 100% 100% 

6.1.5 
Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da 
SMSA em 2018 

Plano elaborado 1 0 0 0 

6.1.6 
Implantar o Sistema de Gestão em 
Regulação até 2019 

Percentual de execução 15% 100% 100% 100% 

 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
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Temática 6.2: Participação e controle social 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

6.2.1 

Realizar Seminário Municipal sobre 
políticas de saúde sobre o tema do uso 
de álcool e outras drogas, envolvendo 
diversos atores sociais, para debate 
permanente sobre o tema, segundo os 
princípios de redução de danos e da 
Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 

Número de Seminários 
realizados 

1 1 1 1 

6.2.2 

Realizar reuniões de monitoramento da 
política de saúde mental em Belo 
Horizonte através da Comissão Municipal 
de Reforma Psiquiátrica 

Reuniões realizadas 11 11 11 11 

6.2.3 

Ofertar 3.000 vagas para capacitação de 
conselheiros de saúde até 2021, por meio 
das Oficinas de Qualificação de 
Conselheiros, com garantia de seu 
financiamento¹ 

Número de vagas 
ofertadas 

1.000 500 1.000 500 

6.2.4 

Envolver Comissões Locais no 
Movimento de Fortalecimento da Atenção 
Primária em Saúde e do Controle Social 
VIVASUS em todas as Comissões Locais 
de Saúde 

Comissões Locais 
desenvolvendo ações do 
Movimento 

152 152 152 152 

6.2.5 

Incentivar a participação de estudantes e 
professores da área da Saúde em ações 
do Controle Social no Sistema Único de 
Saúde 

Estudantes e professores 
participando do Projeto 

500 500 500 500 

6.2.6 
Realizar atividades de avaliação e 
formação sobre políticas de saúde para 
mulheres e participação política 

Atividades com mulheres 
realizadas 

13 13 12 12 

6.2.7 
Realizar Plenária de Comissões Locais e 
Conselhos Distritais de Saúde 

Plenárias realizadas 2 2 2 2 

6.2.8 

Implantar iniciativas de Comunicação que 
possibilitem a disseminação de 
informações sobre o Controle Social no 
Sistema Único de Saúde 

Iniciativas de 
Comunicação 
Implantadas 

2 3 4 5 

6.2.9 

Distribuir materiais formativos e de 
divulgação do Controle Social e o Direito 
à Saúde aos conselheiros de saúde, 
como ConSaúde, Mosquitinhos e 
Cartazes para Comissões Locais, 
panfletos e Cartilhas sobre Direitos dos 
Usuários do SUS e outros temas 

Material produzido e 
distribuído 

251.000 251.000 251.000 251.000 



 

¹ As metas físicas acrescidas pelo Plenário do CMS-BH ficam condicionadas à captação de recursos 
adicionais específicos, por meio de esforço conjunto da gestão, conselhos de saúde, parlamentares e 
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111 

6.2.10 
Realizar Conferências Municipais nos 
anos de 2019 e 2021 

Número de Conferências 
realizadas 

0 1 0 1 

6.2.11 

Garantir ao CMS e aos Conselhos 
Distritais de Saúde a organização da 
secretaria-executiva com infraestrutura e 
quadro de pessoal para apoio técnico, 
conforme deliberação pelo plenário do 
Conselho Municipal de Saúde 

Percentual de quadro 
técnico em efetivo 
exercício, conforme 
deliberação do CMS 

100% 100% 100% 100% 

 

Temática 6.3: Gestão e financiamento da saúde 

Nº Meta 2018 a 2021 Indicador/Produto 
Programação Anual de Saúde 

2018 2019 2020 2021 

6.3.1 
Encaminhar Relatório Financeiro e 
Prestação de Contas ao Conselho 
Municipal de Saúde quadrimestralmente 

Número de relatórios 
entregues 

3 3 3 3 

6.3.2 

Disponibilizar o relatório referente aos 
repasses regulares da rede hospitalar 
conveniada a rede SUS/BH ao Conselho 
Municipal de Saúde quadrimestralmente 

Número de relatórios 
entregues 

3 3 3 3 

6.3.3 
Encaminhar relatório de prestação de 
contas sobre recursos PMAQ ao 
Conselho Municipal de Saúde anualmente 

Número de relatórios 
entregues 

1 1 1 1 

6.3.4 

Realizar projeto de remodelagem da 
cadeia de fornecimento de medicamentos, 
materiais, insumos e serviços para 
redução do tempo de suprimento na rede 
SUS-BH em 2018 

Cadeia remodelada 1 0 0 0 

6.3.5 
Reorganizar e fortalecer o modelo 
administrativo das Diretorias Regionais de 
Saúde em 2018 

Modelo administrativo das 
regionais reorganizado 

1 0 0 0 

6.3.6 
Realizar projeto de qualificação da gestão 
de convênios e emendas parlamentares 
em 2018 

Projeto realizado 1 0 0 0 

6.3.7 
Expandir o projeto PatrulhaSUS para as 9 
regionais de saúde até 2019 

Número de regionais com 
o PatrulhaSUS 

5 9 9 9 

 

 

 

  


