
Data: 13/12/2021 

 
Pauta: Consolidado Episódios de Violência; Retrospectiva 2021; Datas especiais 2022;   
Pautas 2022. 

Local: *Reunião virtual por Hangout meet. 

Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS 

 
Nathália (DIEP - Coordenadora da Mesa): Inicia agradecendo a presença de todos e 

apresentando a pauta.  

 

A Gerente Juliana Angélica inicia com a apresentação dos dados de registros de episódios 

de violência, comparando 2020 com 2021. Em 2020 tivemos 344 registros e 481 registros 

em 2021. 

 

Em 2020, o volume de episódios teve uma redução, considerando a redução dos serviços 

em virtude da Pandemia. As unidades com mais episódios em 2021 foram CS Vale do 

Jatobá, CS Mangueiras e CS Jardim Alvorada. (ver apresentação na íntegra) 

 

Narra que durante o ano de 2021 ocorreram 23 transferências de profissionais para 

preservação de sua integridade física, e que 86 profissionais se encontram em 

acompanhamento sociofuncional. 

 

Os tipos de violência mais recorrentes no decorrer do ano de 2021 foram: psicológica, 

verbal e física (percebe-se um aumento nesta última). 

 

Dos 481 episódios de violência registrados: 422 (violência interna), 34 (externos, ao redor 

da unidade de saúde) e 25 casos de arrombamento. 

 

Explana ainda, sobre a análise qualitativas dos planos de ações, a implementação de 

ações de melhorias internas e externas, e as ações de redução de impacto e 

conscientização. 

 

Por fim, foi apresentada a proposta para 2022:  

- Acompanhamento mais efetivo das unidades que mais reincidiram nos episódios de 

violência;  

- Ampliação e divulgação dos fluxos de denúncias e discussões estratégicas para 

melhorias da segurança nas unidades junto às DRES. 

 

Término da apresentação do consolidado de episódios de violência. 



André (SINMED): Afirma que os episódios de violência são um problema perene que deve 

ser acompanhado, e relata preocupação com o aumento das notificações, pois não é 

possível precisar se é um aumento real dos números de violência, ou se é devido a 

subnotificação nos anos anteriores. 

 

Nathália (DIEP): Concorda e acredita que há um impacto da pandemia na geração dos 

episódios de violência, tendo em vista que há maior solicitação das demandas das 

unidades de saúde. 

 

Ilda (SINDIBEL): Ressalta a importância desse protocolo, porém, diz que é importante 

alinhar as estatísticas com as da Guarda Municipal-BH, pois antes havia muita 

discrepância entre estes relatórios. Afirma que é um dado positivo e sugere aumentar a 

divulgação dos protocolos para evitar as subnotificações.  

Observa que o monitoramento pelas câmeras é importante, e que a criação dos comitês é 

importante para acompanhamento desses protocolos. 

Questiona se já houve um alinhamento de todos os gestores sobre os protocolos de 

registro de violência e qual a previsão de instalação de câmeras de segurança em todas as 

UPAS. Sugere a intensificação das ações de segurança para reforçar e cobrar mais ações. 

 

Nathália (DIEP): Informa que levará o questionamento sobre as câmeras aos responsáveis 

e informa que está havendo um trabalho junto à GM-BH para alinhamento das ações.  

 

Ilda (SINDIBEL): Elogia e agradece a apresentação da Juliana pela clareza nas 

informações e pelo trabalho no decorrer do ano. 

 

Nathália (DIEP): Reafirma o compromisso da SMSA em intensificar as ações junto as 

regionais, para estarem cada vez mais alinhados, visando mitigar aumento nos históricos 

de violência. 

 

Inicia a apresentação das retrospectivas das pautas mensais no decorrer de 2021. 

 

Em seguida, apresenta a proposta das datas especiais para pagamento do abono em 

2022, conforme previsão legal. 

Após debate de todos os presentes, ficou acordado as seguintes 10 (dez) datas para a 

urgência:  

- 1º de janeiro, sábado - Ano Novo; 

- 1º de março, terça-feira – Carnaval; 

- 15 de abril, sexta-feira – Paixão de Cristo; 

- 21 de abril, quinta-feira – Tiradentes; 

- 1º de maio, domingo – Dia do Trabalhador; 



- 07 de setembro, quarta-feira – Independência do Brasil; 

- 28 de outubro, sexta-feira - Dia do servidor; 

- 15 de novembro, terça-feira – Proclamação da República; 

- 25 de dezembro, domingo – Natal; 

- 31 de dezembro, sábado – Véspera de Ano Novo. 

 

E as 05 (cinco) datas abaixo para as demais unidades: 

- 28 de fevereiro, segunda-feira – Véspera de Carnaval; 

- 14 de abril, quinta-feira – Véspera Paixão de Cristo; 

- 22 de abril, sexta-feira – Pós feriado de Tiradentes; 

- 17 de junho, sexta-feira – Pós feriado de corpus Christi; 

- 14 de novembro, segunda-feira – Véspera do feriado da Proclamação da República; 

- 09 de dezembro, sexta-feira – Pós feriado de Nossa Senhora da Conceição (data reserva, 

caso algum dos  data citada anteriormente seja declarada ponto facultativo). 

 

Nathália (DIEP): Solicita à Ilda (SINDIBEL) indicações para as entidades de classe até o 

dia 30/12, para composição da nova bancada da MESUS-BH, e informa que ela solicitará 

indicações para a gestão. 

Ademais, relata que a uma das pautas de 2021 que não foi cumprida é o Dimensionamento 

da Força de Trabalho e questiona a opinião dos demais participantes sobre em qual mês 

poderiam alocá-la. 

 

André (SINMED): Sugere que esse assunto seja discutido em fevereiro/2022, pois é uma 

pauta urgente e questiona sobre as nomeações de concurso. 

 

Nathália (DIEP): Questiona se os demais participantes concordam e aloca o 

Dimensionamento na data sugerida. 

 

Ilda (SINDIBEL): Corrobora com o posicionamento do Dr. André. Reforça que é uma pauta 

urgente, pois há escassez de profissionais gerando atraso na prestação dos serviços de 

saúde, englobando SAMU, UPAS e profissionais sanitários. Inclusive, afirma que se não 

houver um retorno, essa questão será judicializada. 

 

Nathália (DIEP): Alerta que atrair muita atenção para essa questão não seria algo positivo, 

visto que o estudo atual demonstra que há mais profissionais de saúde do que o 

necessário. Por isso, pede que não sejam tomadas decisões desesperadas e que 

aguardem o novo estudo de dimensionamento. 

 

Ilda (SINDIBEL): Evidencia que essa é uma questão que já foi postergada pela pandemia, 

mas que demanda uma ação urgente e afirma que essa discussão deve ser feita em 



fevereiro. 

 

Nathália (DIEP): Reafirma que o estudo está pronto, porém, os gestores não concordam 

com esse estudo e que este se mostrou desfavorável à SMSA. 

 

Bruno (SINDIBEL): Pede que seja apresentado em reunião extraordinária a temática das 

transferências dos profissionais.  

 

Ilda (SINDIBEL): Afirma que as transferências não estão ocorrendo conforme previsão em 

lei, pois a desinformação dos profissionais é grande, e não há divulgação das vagas para 

transferência. 

 

Nathália (DIEP): Esclarece que antes da última nomeação, houve a disponibilização de 35 

vagas para permuta e utilização das vagas, posteriormente, foram nomeados novos 

servidores.  

 

André (SINMED): Manifesta pedindo que seja inserida em janeiro/2022, a definição de 

novas pautas, juntamente a apresentação da nova bancada. 

 

Nathália (DIEP): Salienta que a reforma da portaria MESUS é uma pauta de 2021 que não 

foi concluída e sugere que seja debatida em março. Todos concordam. 

Questiona sobre a apresentação da prestação de contas e capacitação previstas. 

 

Cláudia (ASEDS): Narra que todo o consolidado da prestação de contas, bem como, as 

capacitações previstas são finalizadas no início do ano. Sendo assim, pede que seja 

apreciado em pauta de março ou abril. 

Todos concordam em alocar na pauta de abril/2022. 

 

INFORMES E ENCAMINHAMENTOS: 

 

- SINMED questiona se está havendo redução da Pediatria nas escalas das UPAs. Cita 

exemplo da UPA-P onde afirmaram que o Pediatra CADM foi demitido. Relata invasão de 

usuários nas salas de descanso dos médicos, como por exemplo na UPA-VN. Relato da 

PMMG afirmar que os médicos precisam atender mais rápido pois a espera está longa. 

Relato de profissional que sugeriu a inutilização do protocolo de Manchester tendo em vista 

a demora dos atendimentos “verdes”. Solicita reunião para discutir processos de trabalho e 

problemas nas UPAs; 

- SINDIBEL relata que os profissionais de saúde não estão obtendo autorização para 

plantões extras, ainda que necessário; 

- Demandam a permanência do pagamento da CTR a partir de janeiro/2022; 



- SINDIBEL questiona se um servidor de 40/semanais pode ser transferido para duas 

vagas de 20h cada. Deseja saber se é possível e se depende de autorização especial; 

- Pedem esclarecimentos sobre o pagamento de horas extras que foi acordado para as 

campanhas exclusivas de covid-19, e posteriormente, foi divulgado que seriam pagos 

todos os saldos de horas de todas as campanhas de vacinação, não somente de covid-19;  

- SINDIBEL interroga sobre o atraso no pagamento dos plantões extras e qual a previsão 

para pagamento. E adverte que há erros de marcação de pontos, durante a transição para 

o ponto eletrônico, e que alguns profissionais estão se recusando a trabalhar em plantões 

extras por causa disso; 

- Questiona se haverá renovação de todos os profissionais vacinadores, visto a 

necessidade das unidades de saúde; 

- Inquire sobre o funcionamento das unidades nos dias 24 e 31 de dezembro deste ano. 

 

Nathália agradece a participação de todos, deseja uma semana abençoada e um Final de 

Ano abençoado.  

 

PARTICIPANTES: 

Nathália de Faria Barbosa (DIEP) 

Aline Cristina (UNSP) 

Ana Cristina Brígido (AFISA) 

André Christiano dos Santos (SINMED) 

Andreia Maria Ribeiro ( UPA-L) 

Bruno Pedralva (SINDIBEL) 

Ilda Aparecida (SINDIBEL) 

Paulo Roberto Lopes (DPSV) 

Simone Palmer (GERAE) 

Cláudia Barcaro (ASEDS) 

 

Convidados - ASTIS: 

- Juliana Angélica - GGASF 


