Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS
Data: 12/04/2021
Pauta: Atendimento das Academias da Cidade; Atendimento da Odontologia;
Diagnóstico estrutural da Odontologia (vigilância Sanitária).
Local: *Reunião virtual por Hangout meet.

Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Inicia agradecendo a presença de todos e
acionando a Renata para a Pauta das Academias da Cidade.
Renata (DIAS): Inicia falando que a apresentação foi em conjunto com a Vigilância
Sanitária, mas que iniciará com a pauta das Academias da Cidade, covidando a
Coordenadora Anelise para a explanação inicial.
Anelise (Coord. Academias da Cidade): Inicia fazendo uma explanação das Academias
da Cidade no contexto da Pandemia COVID-19. São 79 academias da Cidade com 17.155
usuários cadastrados.
- 1ª Fase COVID-19: Explica o contigenciamento que foi necessário dada a Pandemia,
citando a NT Covid-19 007/2020, versão de abril de 2020. Os profissionais começaram a
atuar no Monitoramento COVID19, Monitoramento de crônicos e apoio administrativo
interno aos Centros de Saúde. A Nota Técnica foi sendo atualizada considerando a
mudança do cenário que foi ocorrendo ao longo de 2020 e 2021. Começaram também com
aulas virtuais aos usuários – aula virtual síncrona e assíncrona.
- Processo de Reabertura: Nota Técnica 037/2020, elaborada coletivamente e publicada
em 20/10. As academias que estavam em espaços parceiros só voltaram a atender quando
os espaços também estivessem abertos. Foram feitas articulações com diversos parceiros:
FMP, FMC, SMEL, SMED, SMASAC. Onde não abriu ainda, foi iniciada a reavaliação dos
usuários para retorno em momento oportuno e dadas orentações de saúde.
FASE1: Puderam retornar apenas os usuários frequentes nos últos 06 (seis) meses
anteriores ao fechamento e que não pertençam ao grupo de risco;
FASE2: Usuários cadastrados não contemplados na fase1. Ainda não aconteceu.
FASE3: Novos usuários. Ainda não aconteceu.
A Nota técnica trouxe todos os cuidados e medidas de segurança epidemiológica para a
oferta presencial e orientou sobre a oferta virtual. Em janeiro houve novo fechamento, com
suspensão das aulas, avaliações e reavaliações presenciais. Nova fase de suspensão foi
orientada na atualização da NT 007/2020, com data de 19/03/21 – que trata da
Readequação emergencial da APS, com suspensão até das aulas virtuais. Os profissionais
estão

apoiando

em

outras

atividades

dos

Centros

de

Saúde,

inclusive

com

telemonitoramento de usuários. A expectativa é o retorno das atividades virtuais com
atualização da NT 037/2020.

Ilda (SINDIBEL): Solicita nova reunião com os representantes das academias para
apresentação de novos estudos para discussão dos processos de trabalho.
Daniela Tavares (C.S Santa Cecilia): Questiona a suspensão das atividades virtuais e a
proibição de se realizar o telemonitoramento ou até aula virtual sem ser nos espaços dos
Centros de Saúde.
Renata (DIAS): Alerta que deixar o educador físico sozinho na academia da cidade sem
atendimento pode ser um risco para o próprio servidor. De toda forma, a retomada das
aulas virtuais será reavaliada pela área técnica e Gabinete.

Ilda (SINDIBEL): Questiona possibilidade de teletrabalho para realização das aulas
virtuais.
Renata (DIAS): Informa que não existe previsão de teletrabalho para educadores físicos.

Bruno (SINDIBEL): Questiona sobre qual a orientação da Secretaria acerca apoio de
educadores físicos na recepção das unidades.
Renata (DIAS): Orienta que os Educadores Físicos não devem atuar na recepção. Essa
orientação já foi dada para a Rede e solicita que qualquer situação que ocorrer a Gestão
deve ser acionada.
Daniela Tavares (C.S Santa Cecilia): Questiona o mesmo, alertando que tem
profissionais contribuindo nas campanhas de vacinação, inclusive Drive Thru.
Renata (DIAS): Ressalta que apoiar nas campanhas de vacina é muito diferente de estar
em uma recepção e ser acionado para demandas espontâneas. Reforçou que a Diretoria
de Assistência – DIAS, fará novas instruções acerca das ações de apoio que os
educadores físicos poderão atuar.
Anelise (Coord. Academias da Cidade): Agradece a oportunidade de participação e
reforça a importância da discussão coletiva, se colocando à disposição para maiores
esclarecimentos.
Camila Mundin (Coordenação De Saúde Bucal): Inicia a apresentação sobre a
Odontologia no contexto da Pandemia. Cita a mesma NT 007/2020 que trouxe a
manutenção dos atendimentos odontológicos de urgências e emergências. Cita a
regulamentação da teleodontologia por Resolução do CFO. Os profissionais da

Odontologia estão atuando no rastreamento, busca ativa, monitoramento de usuários
prioritários ou de risco com problemas sistêmicos. Cita as ações relacionadas à
reestruturação de consultórios odontológicos: NT 007 item 9; NT 019/20; processo de
compra de canetas de alta rotação e dos kits acadêmicos. Definição de grupo intersetorial
para desenvolvimento de plano de trabalho; levantamento de necessidades junto aos
gerentes dos CEOs; vistoria em todos os centros de saúde e CEOs pela Vigilângia
Sanitária; Levamento de estoques dos insumos que passou a ser ato contínuo; Definição
de compra de biombos. Adequações estruturais: Instalação de divisórias entre as cadeiras;
Instalação de novos armários para armazenamento de insumos no CEO-VN; Instalação de
06 equipamentos de ar condicionados no CEO-VN. Adequação das unidades com formato
roseta. Definição de insumos essenciais e finalização dos processos de aquisição e
qualificação do descritivo do Cimento Ionômero de vidro junto à COIS, na garantia de
melhorar a qualidade do insumo, para utilização na técnica restauradora TRMI/ART.
Apresentou ainda sobre os retornos graduais dos atendimentos: já pode funcionar com
capacidade total (54), curto prazo – pode funcionar com capacidade parcial (79 CS), médio
prazo (111 CS) longo prazo (41 CS).
Aparecida Viana: Questiona sobre cronograma para as readequações e diagnóstico
estrutural. Questiona que o resultado das vistorias e o planejamento, não foram
compartilhados com a Rede e Sindibel.
Renata (DIAS): Explica que o detalhamento feito pela Vigilância Sanitária foi entregue ao
Gabinete e a solicitação de acesso deve ser encaminhada a chefe de gabinete.
Enedina (C.S. Cachoeirinha): Questiona a teleodontologia que é extremamente complexa
e sugere um estudo mais profundo para utilizá-la inclusive com a estomatologia. Questiona
a paralisação das compras de luvas de tamanhos variados, citando a PP e nº 6.
Renata (DIAS): Disse que a Diretoria de Assitência - DIAS fará a verificação sobre as
luvas.

Ilda (SINDIBEL): Reforça a necessidade do cronograma e se preocupa com o
remanejamento dos profissionais uma vez que não haverá cadeiras suficientes nas
unidades que já estão aptas a funcionar ou estão no curto e médio prazo. A preocupação
maior é com as equipes dos 41 Centros de Saúde que demandam reestruturações de
longo prazo. Parabeniza a discussão coletiva, pois a Odontologia tem feito boas
articulações.
Renata (DIAS): Explica que para cada unidade que apresenta readequações físicas e
estruturais há um plano de ação, que está sendo discutido com a Diretoria de Logística e

Suprimentos – DLOS DLOG.
Aparecida Viana: Propõe para a Coordenação de Saúde Bucal a apresentar o diagnóstico
estrutural feito

pela

vigilância;

Apresentação

da

proposta do

cronograma

das

readequações estruturais; Apresentação da proposta de cronograma para a reabertura das
54 UBS que estão aptas à reabertura; Convite à Dias/ GEAPS/ coordenação da saúde
Bucal para fazer a apresentação na reunião do Núcleo da saúde Bucal. Dia 20/04 ou
27/04/2021.
Renata (DIAS): Explica que o cronograma das readequações deve ser informado pela
Diretoria de Logística e Suprimentos – DLOS, e que a Coordenação da Saúde Buscal pode
articular e participar desta conversa. Colocou-se à disposição para participar da reunião do
Núcleo.
Zilmara (DVSA): Explica que a avaliação da Vigilância Sanitária se baseou nos
parâmetros mínimos ao funcionamento da Odontologia nas unidades.
Camila Mundin (Coordenação De Saúde Bucal): Agradece os feedbacks e a participação
da Ilda, Enedina e Aparecida nas discussões da Odontologia.

ENCAMINHAMENTOS:
- Ilda (SINDIBEL): Propõe a continuidade da discussão da pauta da Odontologia no CMSBH, convidando DIAS, DLOS e DVSA.
- Ilda (SINDIBEL): Solicita o agendamento da reunião com a Coordenação das Academias
da Cidade para retomada das discussões.
- Após explanação da Ilda (SINDIBEL), Dr. André (SINMED): e Bruno (SINDIBEL) a
Mesa deliberada por demandar do Gabinete a concessão do Banco de Horas, cumulativo
com a data especial de 02/04 para a Atenção Primária;
- Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Apresenta demanda do HOB acerda da troca
do cronograma de data especial para considerar o dia 02/04 um data especial também
para a urgência. Toda a Mesa delibera pela manutenção das datas especiais já definidas
para a Urgência, sem alterar o cronograma.
- Ilda (SINDIBEL): Solicita o agendamento de reunião da BCMRI para apresentação dos
indicadores do ano de 2020.

INFORMES:
- Bruno (SINDIBEL) Destaca uma pequena melhora na situação das UPAS nesta última
semana. Solicita um estudo/avaliação acerca das UPA’s considerando o quadro grave
vivenciado nas unidades nesta situação crítica de atendimento assistencial – Protocolo de
desastres. Critica a possibilidade de reabertura da cidade enquanto existir fila para CTIs.

- Renata (DIAS) Apresenta dados gerais da Estratégia de Resposta Rápida em Saúde no
Contexto da Pandemia, com as Unidades de Atendimento 24h Não COVID, sendo 01 por
Regional. Já foram feitos 5.499 atendimentos e destes apenas 257 foram transferidos para
as UPAs, no período de 26/03 a 06/04. O maior volume foi de casos verde não respiratório
49,10%. Cita ainda a transferência da Pediatria da Upa-P para o Centro de Saúde 24h.
- Ilda (SINDIBEL) Questiona sobre a data especial que pasou de 01/04 para 02/04 e
solicita a aplicação da regra de Banco de Horas para o dia 02/04. Reclama da paralisação
dos ônibus nos fins de semana, que prejudica os profissionais de saúde escalados no fim
de semana. Questiona ainda sobre os técnicos de enfermagem para tribular as
ambulâncias e transporte sanitário quando da necessidade de transferência de pacientes.
Por fim, solicita treinamento emergecial para atuação em casos urgentes respiratórios que
chegam na APS. Ilda destaca ter recebido queixas de profissionais que foram alocados
para a campanha de vacina nos sábados e que, no meio do expediente estão sendo
liberados por baixa demanda.
- Dr. André (SINMED): Ratifica a questão do banco de horas, cumulativo com a data
especial. Ressalta que a SMSA não está dando o merecido reconhecimento aos
profissionais da saúde. Cita também a necessidade de técnicos de enfermagem para
transferência de usuários para UPAS. Denuncia que alguns estão tendo que atuar em
alguns processos de trabalho dentro da UPA quando chega o que trás uma demora no
retorno à unidade e na logística do transporte sanitário.
- Jadir (SIND-SAUDE-MG): Solicita novamente a troca dos capotes que está impraticável.
O mal estar e o calor são adoecedores.
Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Agradece a participação de todos, deseja uma
semana abençoada e com melhorias no cenário epidemiológico e salienta que dará os
encaminhamentos às demandas levantadas na Mesa.

Participantes:
Jordani Campos (SINMED-MG)
Jadir Martins (SINDSAÚDE)
Moisés Gonçalves de Oliveira (DRES-N)
Ana Cristina Brígido AFISA
Ilda Aparecida (SINDIBEL)
Aline Cristina (UNSP)
Ione Fortunato (SINTSPREV)
Eduardo Viana Gusmão (Diretoria de Zoonoses)
Nathália de Faria Barbosa (DIEP)
André Christiano (SINMED-MG)
Andreia Maria Ribeiro ( UPA-L)
Bruno Pedralva (SINDIBEL)
Mariana Rocha (Centro de Saúde São Marcos)
Zilmara Aparecida G. Ribeiro - DVSA
Fabiana Ribeiro Silva – DIAS
Paulo Henrique Franco - GEURE
Renata Mascarenhas (Diretoria de Assistência à Saúde)
Silvia Moreira Guimarães – DRES-NE

Convidados:
Aparecida Viana Cordenadora do Núcleo da saúde Bucal /Sindibel
Anelise Nascimento – DIAS/GEAPS - coordenação NASF-AB / Academias da Cidade
Enedina Ávila , Núcleo de Saúde Bucal/ Sindibel
Daniela Amoglia - representante do núcleo dos profissionais de educação física (Academia
da Cidade)/conselheira distrital Barreiro
Camila Muindim Palhares - DIAS/GEAPS – Coordenação de Saúde BUcal
Eliza Queiroga - Elizabeth, núcleo de saúde Bucal Sindibel, dentista Cs Bonsucesso
Carolina Serravite – GEAPS
Hildegardes Júnior – GEAPS / Coordenação de Saúde Bucal

