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GEO SUAS BH

O que é
O GEO SUAS BH é uma plataforma personalizável e de acesso 
gratuito que utiliza a lógica do geoprocessamento. Com essa 
ferramenta, é possível identificar os contornos do território 
municipal e suas divisões administrativas, a localização de 
endereços, localização e abrangência de atendimento das 
unidades da rede socioassistencial e também de políticas 
de interface.

ObjetIvo
Com foco na necessidade de fortalecer a vigilância socioas-
sistencial em Belo Horizonte, o GEO SUAS BH surgiu como um 
instrumento auxiliar a diversos processos desenvolvidos no 
SUAS. Dentre eles, destacam-se:

 ●  cadastro e referenciamento de usuários e beneficiários;
 ● conhecimento e articulação da rede socioassistencial;
 ● intersetorialidade com outras políticas públicas;
 ● subsídio ao diagnóstico socioterritorial;
 ● aumento do conhecimento de trabalhadores e gestores 

sobre o território municipal;
 ● e o auxílio no planejamento e gestão de ações.

Controle social
Para  o cidadão, a plataforma possibilita ainda o fortalecimento 
do controle social, configurando uma oportunidade de acesso 
à informação sobre a oferta de serviços públicos socioassis-
tenciais, a heterogeneidade dos territórios, entre outros. O GEO 
SUAS BH provoca, assim, a melhoria da fiscalização da socieda-
de civil, para que haja a garantia de direitos e cumprimentos dos 
deveres estatais.

Funcionalidades
O GEO SUAS BH foi desenvolvido pela Equipe de Estudos Ter-
ritoriais e Geoprocessamento, da Gerência de Informação, 
Monitoramento e Avaliação (GEIMA) da Secretaria Municipal 
Adjunta de Assistência Social. Atualmente é disponibilizado 
em 3 interfaces: Cidadão, Trabalhador e Gestor nas quais tra-
balhamos as seguintes camadas de dados: 

 ● Localização dos equipamentos CRAS; 
 ● Territórios dos equipamentos CRAS;
 ●  Abrangência das Unidades Básicas de Saúde;
 ●  Regionais Administrativas de Belo Horizonte;
 ●  Territórios de Gestão Compartilhada de Belo Horizonte;
 ● Setores Censitários 2010 (IBGE) com Índice de Vulnera-

bilidade à Saúde (PBH);
 ● Bairros;
 ● Equipamentos da Rede de Serviços Públicos (educação, 

saúde, lazer e cultura);
 ● Rede Socioassistencial (direta e indireta);
 ● Benefícios de Prestação Continuada (BPC) por setor 

censitário;
 ● CadÚnico por setor censitário;

Desafios
 ● Dificuldade dos profissionais em utilizar o Excel na orga-

nização dos registros;
 ● Mudança em alguns procedimentos de trabalho das 

equipes, que repetiam práticas equivocadas;
 ● Romper a visão de que a vigilância possui caráter fiscalizató-

rio, mas sim de orientação e organização estratégica.

Resultados
 ● Reorganização dos serviços;
 ● As informações geradas se tornaram indispensáveis 

para o planejamento estratégico e operacional;
 ● Nova visão do público atendido, de suas demandas e 

seus territórios;
 ● Suporte à gestão;
 ● Organização de listas para busca ativa como estratégia 

norteadora de ações proativas e preventivas;
 ● Identificação de demandas para campanhas e projetos;
 ● Informações territorializadas;
 ● RMA, Censo SUAS e demais banco de dados preenchi-

dos de forma mais correta.


