É a Prefeitura de Belo Horizonte trabalhando de maneira integrada
para cuidar melhor de você.

Com o Plano Mais Saúde Sempre, a Prefeitura de Belo Horizonte dá um importante
passo para elevar a qualidade dos serviços de saúde pública na capital. O plano estrutura,
de maneira integrada, ações em várias frentes, sendo as 4 principais:

Mais qualidade nos centros de saúde
Mais UPAs

Mais profissionais de saúde
Mais leitos em hospitais

Paralelamente, a Prefeitura de Belo Horizonte intensifica as ações de promoção à saúde e
prevenção de doenças. O objetivo é promover a melhoria dos serviços em todos os níveis de
assistência. Conheça a seguir detalhes desse trabalho.

MAIS QUALIDADE NOS CENTROS DE SAUDE
Os centros de saúde formam a rede de atenção
básica. São os serviços mais próximos da casa
do cidadão e devem ser os primeiros a serem
procurados quando as pessoas apresentam
algum problema de saúde.
Neles são realizadas as consultas médicas de
rotina, os exames de prevenção, as campanhas
de vacinação, a distribuição de medicamentos
e o acompanhamento de doenças crônicas,
como hipertensão.
Além de construir novos centros de saúde para
ampliar a rede, a Prefeitura está transformando
antigas unidades em verdadeiras clínicas,
com médicos de família, pediatras, ginecologistas,
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clínicos, dentistas, psiquiatras, psicólogos,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
A estrutura também está sendo modernizada,
com novos equipamentos e mais conforto.
Acompanhe o trabalho:

105 novos centros de saúde serão
construídos para substituir antigos
e para ampliar a rede
Ampliação da rede de 147 para
173 centros de saúde
todos os centros de saúde da prefeitura
terão o mesmo padrão de qualidade

Os centros de saúde de BH realizam mais de 2,5 milhões
de consultas médicas por ano.
São realizadas cerca de 416 mil consultas odontológicas
e mais de 100 mil tratamentos odontológicos por ano.
São 307 equipes de saúde bucal atendendo a população.
Todos os 147 centros de saúde oferecem próteses.

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

A maior cobertura entre as capitais do Brasil

O Programa Saúde da Família beneficia 83% da população
de Belo Horizonte, o que faz de BH a cidade com a maior
cobertura do programa entre as capitais do país. Em
áreas de vulnerabilidade social, a cobertura chega a 100%.

Cada equipe do PSF é formada por 1 médico, 1 enfermeiro,
2 auxiliares de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários
de saúde. No último ano as equipes do PSF realizaram
quase 5 milhões de visitas domiciliares em BH.

UPAS
Os números das UPAs
Atualmente, as UPAs de BH realizam
	mais de 580 mil atendimentos por ano
Nas UPAs, 96% dos casos são
	resolvidos na própria unidade,
	sem necessidade de encaminhamento
	dos pacientes para hospitais

As UPAs são Unidades de Pronto Atendimento.
São elas que atendem, 24 horas por dia, casos
como acidentes domésticos, fraturas e urgências
como as cardíacas, intestinais e respiratórias.
A Prefeitura de Belo Horizonte está ampliando
a rede para 11 UPAs, com a construção de
7 novas unidades. Todas com estrutura completa
para atender com muita qualidade cerca de 300
pacientes por dia. 4 unidades já estão em obras.
As novas UPAs vão funcionar em locais
estratégicos, para atender a população de toda
a cidade e aliviar a demanda dos hospitais.

MAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE
Para melhorar e humanizar o atendimento,
a Prefeitura de Belo Horizonte está investindo
nos profissionais de saúde.

Foram contratados 2.400 novos profissionais, entre
médicos, dentistas, técnicos, enfermeiros e outros
especialistas.

Para aumentar o número de equipes, a Prefeitura
retomou a política de concursos públicos.

E para garantir qualidade acima de tudo, todos os funcionários de saúde passam por treinamentos constantes.

Fortalecimento dos Núcleos de
Atenção à Saúde da Família
A Prefeitura dobrou o número de profissionais nos
NASFs, Núcleos de Atenção à Saúde da Família.
Hoje são 378 profissionais, que se revezam
nas 147 unidades de saúde. São fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos,
educadores físicos e fonoaudiólogos.

Cuidado com a saúde mental
Hoje, 3 CersaMs AD já estão em funcionamento.
O número de equipes de saúde mental também
dobrou. Atualmente, todo centro de saúde de BH
possui ao menos 1 psicólogo. São 58 psiquiatras
em centros de saúde. A cidade ainda conta com
4 Consultórios de Rua, que atendem os usuários
de drogas onde eles mais precisam. São mais de
7 mil atendimentos por ano.

MAIS PREVENCAO
A Prefeitura de Belo Horizonte tem mantido
uma forte política de promoção à saúde e
prevenção de doenças.

de maneira integrada, estimulando a prática
de atividades físicas, o controle nutricional e
os exames preventivos.

Médicos, educadores físicos, nutricionistas,
psicólogos e outros profissionais trabalham

Alguns desses programas já registram
resultados significativos.
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As Academias da Cidade oferecem atividades físicas gratuitas a
pacientes encaminhados pelas unidades de saúde. Na maioria das
vezes, são pessoas que sofrem de diabetes, hipertensão, depressão
e outras doenças crônicas. Praticando exercícios sob a orientação
de profissionais de Educação Física, os pacientes melhoram
extraordinariamente sua condição: 85% dos participantes relatam
que não precisam mais usar medicamentos ou reduziram seu uso.
Belo Horizonte tem hoje 59 Academias da Cidade,
frequentadas por milhares de pessoas.

Programa SaUde na Escola
Saúde e educação atuando de forma integrada

Com o Programa Saúde na Escola, mais de 100 mil
alunos são examinados anualmente por profissionais
de saúde dentro das escolas da Prefeitura. As crianças
e jovens passam por várias avaliações, incluindo
exames de saúde bucal, visão e audição, controle

vacinal e controle de peso/altura. Se algum
problema é detectado, o aluno é encaminhado
para o centro de saúde. Os estudantes também
participam de atividades educativas
que promovem os cuidados com a saúde.

Lian Gong. Ginástica chinesa promovendo qualidade de vida.
As aulas da ginástica chinesa Lian Gong hoje são oferecidas em todos os centros de saúde e têm 10 mil
alunos inscritos. Cerca de 60% dos alunos relatam diminuição do uso de analgésicos, anti-inflamatórios e
antidepressivos em consequência da prática. 25% não precisam mais dos medicamentos.

MAIS LEITOS EM HOSPITAIS
Para aumentar o número de leitos para
os pacientes do SUS, a Prefeitura de Belo
Horizonte adotou uma forte política de
recuperação de hospitais.

Parcerias com o Hospital das Clínicas e unidades da
rede privada, como o Felício Rocho, também abriram
novas vagas. Com ações como essas, a Prefeitura
conseguiu criar 915 novos leitos na cidade.

A Prefeitura reformou instituições como
a Santa Casa e os Hospitais São Francisco,
São José e Nossa Senhora Aparecida, que hoje
atendem exclusivamente pacientes do SUS.

E outros leitos serão criados com a ampliação
da estrutura do Hospital Odilon Behrens, que
está em curso. Ao fim da obra, o hospital terá
sua capacidade aumentada para 600 leitos.
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