Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS
Data: 16/11/2020
Pauta: Patrulha SUS e Educação Permanente.
Local: *Reunião virtual por Hangout meet.

Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Iniciou a reunião às 14h18min, dando boasvindas a todos e agradecendo a participação da GMBH.
Subinspetor Humberto (Guarda Municipal de Belo Horizonte - GMBH): Inicia a
apresentação. Informa que a GMBH teve uma redução nas visitas do Patrulha SUS,
em relação ao ano anterior, exclusivamente em virtude da Pandemia. Demonstra que
mesmo com a redução das visitas, o número de ocorrências também reduziu. No
acumulado das ocorrências de março á outubro, comparando 2019 com 2020, os
dados saíram de 216 para 116, redução de 46% nos crimes nas Unidades de Saúde.
O Centro de Saúde Independência se destacou na DRES-B, que teve aumento de
ocorrências, saindo de 03 (três) em 2019 e partindo para 09 (nove) em 2020, no
período de março a outubro de 2020 (dados de ocorrências de crimes da GMBH).
Humberto apresenta os dados da GMBH comparando com os dados dos registros da
SMSA, o que demonstra que ainda há subnotificação.
Nathália (DIEP): Informa que fará um levantamento junto aos Diretores Regionais
para identificar as possíveis unidades com reclamação de guardas que não estão
adentrando a unidade nas visitas do Patrulha SUS.
Após os esclarecimentos de todas as dúvidas, Ilda (Coordenadora da Mesa) agradece
a participação e cobra retorno sobre o plano estratégico de segurança nas Upas.
Convoca Cláudia Barcaro para iniciar a próxima pauta.
Cláudia Barcaro (ASEDS-SA): Inicia a apresentação.
Claudia inicia contextualizando a situação da Pandemia, que paralisou diversas ações
da Educação Permanente. De toda forma, já foram capacitados no PROEP em 2020
1.349 profissionais. Destaca a construção de 23 vídeos (produção áudio visual) para
capacitação popular. Houve também a construção de mais de 30 materiais (vídeos e
podcast) para os trabalhadores da SMSA, com conteúdos relacionados à Pandemia,
Programa de Odontologia entre outras temáticas.
Recursos do PADS: 65 mil que será utilizado com curso de processos licitatórios, mas
os trâmites foram suspensos dados o cenário de pandemia.

Recursos para trabalhadores da APS - 105 mil que serão utilizados no próximo ano
considerando a prorrogação do MS. As demandas estão sendo levantadas.

161 análises de Licença para Aperfeiçoamento Profissional

94 análises de projetos de pesquisa

14 mil vagas de estágio na Rede, com os Termos de Cooperação com as instituições
assinados.
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