
Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS 

 
A reunião foi integralmente conduzida pela SMSP e GMBH. 

Comandante Prates (GMBH): Iniciou apresentando dados do Patrulha SUS: 
- 40 motos dedicadas ao projeto; 
- 157 unidades - Centros de Saúde - contempladas; 
- São 8 Centros de Saúde atendidos por cada equipe da GMBH (02 motos); 
- Percepção de redução de 23,09% de episódios de violência de 2020 a 2021. 
- As Visitas reduziram 1,19% de 2020 a 2021. 
- As visitas estão vinculadas à BCMRI da GMBH e reduziram em virtude da Pandemia. 
 
Monitoramento no COP: O COP conta com sala de controle integrado com várias 
instituições, como GMBH, Defesa Civil, CBMMG, BHTRANS, Saúde e SAMU, SLU, 
SUDECAP, CEMIG, COPASA, GASMIG, CBTU, BTN, FISCALIZAÇÃO, etc. 
São 95 posições de atendimento/monitoramento na sala de controle integrado. 
O COP recebe imagens de 2.654 câmeras, sendo 795 da SMSA, que chegará há 1322 
câmeras em 364 equipamentos de saúde. Há ainda o monitoramento das câmaras 
frias e contêineres. A SMSA utiliza o monitoramento por CFTV e alarmes, por meio de 
empresa contratada. 
A GMBH esclarece ainda que tem um canal de WHATSAPP com todos os gestores 
das unidades, visando agilizar as tratativas e avaliar inclusive a necessidade de 
deslocamento. O monitoramento veio agregar tanto o Patrulha SUS quanto às demais 
ferramentas que já eram utilizadas. 
 
Ilda (SINDIBEL): Agradece e elogia os avanços, mas reforça as preocupações com a 
segurança nas UPAS. Destaca que a relação GM / profissionais melhorou muito. 
 
Comandante Prates (GMBH): Esclarece que o acompanhamento da GMBH nas 
UPA’s se dá por meio de viaturas, em momentos não planejados, visando inclusive à 
segurança da própria GM, que porta armamento caro e muito visado pela 
criminalidade. Há estratégias de segurança adotadas pela GMBH que não podem ser 
abertas para não alarmar a Rede ou prejudicar as técnicas adotadas. 
 
Bruno (SINDIBEL): Também reforça e valoriza os avanços, mas traz as queixas de 
profissionais da Rede em relação ao número de visitas e demora de atendimento após 
acionamento. Relata o episódio da UPA-Pampulha, na última semana. Apresenta 
demanda de agente de segurança, que sirva de barreira física, não armada, 24h. 
 
Aline Cristina (UNSP): Contribui com os agradecimentos e reforça a proposta do 
agente de segurança nas UPA’s. 
 
Bruno (SINDIBEL): Sugere para incluir como monitoramento, os tempos de respostas 
e questiona do concurso.  
 
Wellington (GMBH): Esclarece que já existem vários indicadores específicos de 
UPAs e Centros de Saúde.  

Data: 23/11/2021 

Pauta: Reunião PRESENCIAL, no COP, com a MESUS, para apresentação das ações 

que estão sendo desenvolvidas para aumentar a segurança nas unidades de saúde. 

Local: COP: Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900-1050 - Buritis. 



Comandante Prates (GMBH): Esclarece que já foi licitado o GPS para controle de 
geomonitoramento de todos os veículos. O concurso da GMBH encontra-se suspenso 
e será retomado em janeiro de 2022. 
 
Moisés (DRES-N): Questiona como se dá a atualização dos membros dos grupos de 
WHATSAPP da GMBH.  
 
A GMBH: Esclarece que os próprios membros vão pedindo as atualizações, mas que 
estão sistematizando o processo e mudarão a ferramenta para o Telegram, onde 
definirão novas regras, inclusive de atualização dos membros. 
 
Fernanda Girão (SUOGF/SMSA): Sugere reunião com os Diretores Regionais para 
apresentação do novo modelo e pactuação das novas diretrizes. 
 
Secretário Genilson (SMSP): Agradece a participação de todos e pede a divulgação 
para os Conselheiros, que são também atores dessas estratégias importantes que 
estão sendo implementadas. 
 
Geórgia (SMSP): Cita projeto realizado em 2018, na UPA Noroeste/HOB, metodologia 
Iara, e se coloca a disposição para atualizar o estudo em nova UPA indicada pela 
Saúde. 
 
Secretário Genilson (SMSP): Cita episódios onde a própria comunidade expulsa os 
criminosos que geram violências nas unidades. 
 
Comandante Prates (GMBH): Solicita a coluna da GMBH no Acontece Saúde, com 
dicas de segurança. Fernanda Girão informa que fará a articulação com a 
Comunicação. 
 
Comandante Prates (GMBH): Compromete a rever as estratégias de atendimento 
das UPAs. 
 
Após as explanações a equipe fez uma visita guiada em toda a sala de 
Monitoramento, ficando todos encantados com a estrutura. 
 

Participantes: 

Fernanda Girão – SUOGF/SMSA 
Ricardo Lopes – DLOS/SMSA 
Nathália de Faria - DIEP 
Aline Cristina – UNSP  
Bruno Pedralva - SINDIBEL 
Ilda - SINDIBEL 
Moisés Gonçalves – DRES-N 
Geórgia Ribeiro – SMSP 
Lidiane Ferraz de Brito.   
Genilson Ribeiro – SMPS 
Rodrigo Prates - GMBH 
 
 
 
 


