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RESOLUÇÃO 482/2022 CMSBH  
 

 
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, reunido em ambiente virtual entre 
os dias 4 a 11 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e legais conferidas 
pela Lei Municipal Nº 5.903 de 03 de junho de 1991 e pela Lei Municipal Nº 7.536 de 19 de junho 
de 1998; 
 
Considerando que o art. 198, em seu inciso III, da Constituição Federal de 1988 prevê a 
participação da comunidade como uma das diretrizes para a organização das ações e serviços 
públicos de saúde; 
 
Considerando a Lei Federal Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; 
 
Considerando o que disciplina a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e o Decreto 
Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde; 
 
Considerando a Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 453, de 10 de maio de 2012, que 
dispõe sobre as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde; 

Considerando a Resolução Nº 397 de 30 de maio de 2016, que institui o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 

Considerando o Parecer favorável da Câmara Técnica de Controle, Avaliação e Municipalização 
nº229, de 15 de fevereiro de 2021; e 

Considerando o Parecer favorável da Câmara Técnica de Gestão da Força do Trabalho nº 
226/2021, de 22, de novembro de 2021.  

 

Resolve: 

Aprovar o Relatório Anual de Gestão de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Belo Horizonte, com as seguintes recomendações: 

 
1. Solicitar que o Conselho Estadual de Saúde faça interlocução com escolas estaduais para que 
ações do PSE sejam executadas nas escolas estaduais; 
 
2. Esclarecimento da ausência de dados na página 98, diretriz nº 01, objetivo 1.1, gestão do 
cuidado e estratégia de saúde da família; 
 
3. Maior agilidade na devolutiva da saúde bucal para confecção e entrega de próteses; 
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4. Esclarecimento de dados na página 119 em vários itens, coluna sem repasse tabela 54 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição; 
 
5. Esclarecimento mudança do item 4 do objetivo 4.2 atenção hospitalar a página 109, objetivo 
discutido e aprovado em conferência municipal, já previsto em outros documentos cujo teor 
modificado não obteve aprovação do Pleno do Conselho; 
 
6. Apontamento da necessidade de discutir sobre a importância e a urgência da abertura da 
Maternidade Leonina Leonor, visto que os dados apontam aumento da mortalidade em puérperas 
e maior relevância as internações por gravidez, parto e puerpério (14,44%), considerando a 
Tabela 3 - Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10, 2015 a 2019 (pag. 
17);  
 
7. Ampliar o número de consultas do PRHOAMA – em 2017 foram 33.404, mas em 2019 foram 
30.035, conforme consta na Tabela 16 - Dados do Programa de Homeopatia, Acupuntura e 
Medicina Antroposófica (PRHOAMA), 2017 a 2019 (pag. 29); 
  
8. Rediscutir o item “Publicação do Protocolo da Rede Municipal de Anticoagulação”, conduzido 
pela GERRC, que tem como objetivo reorganizar fluxo de pacientes em uso de warfarina, 
ofertando acesso, em tempo oportuno, a novos usuários que apresentam necessidade de 
avaliação e acompanhamento nos Ambulatórios de RNI; 
 
9. Reforçar a recomendação de plano de operação para garantir o acesso do profissional da 
saúde na área hospitalar no período de carnaval, no item Operação Carnaval 2019 – (pag.33); 
  
10. Construir estratégia para executar o procedimento de testagem rápida para sífilis de maneira 
mais eficiente e eficaz nas unidades;  
 
11. Garantir que todos os Centros de Saúde disponibilizem o procedimento da inserção do DIU; 
 
12. Instituir o “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” como política institucional da SMSABH, com 
isso, a inclusão desses eventos no calendário oficial de eventos da SMSABH, para ampliar a 
publicização com elaboração de informativos, peças publicitárias; 
  
13. Construir medidas para o matriciamento em saúde mental ser realizado de forma sistemática 
pelas Equipes de Saúde Mental junto às Equipes de Saúde da Família; 
 
14. Aprofundar debates sobre o “Manual do Agente Comunitário de Saúde” (documento com as 
diretrizes institucionais para normatizar o trabalho destes profissionais), o Projeto World Mosquito 
Program – Wolbachia, o Programa Saúde na Hora e a gravidez indesejada na adolescência junto 
à CTGFT. 

 
 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2022 
 

 
 

  
Carla Anunciatta de Carvalho 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde - CMSBH 
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA 
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