
Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) Inicia a reunião agradecendo a presença de todos e 

sobre a pauta de revisão do Regimento Interno da MESUS/BH, sugere utilizar o critério que é 

utilizado no Conselho de Previdência, como há entidades sem participação efetiva, o SINDIBEL 

e o SINMED ficariam com essas vagas para terem maior representatividade. Deste modo, não 

seria necessário diminuir a participação da gestão.  

Atualmente, a gestão possui 8 representações e os sindicatos 6 representações. 

Isabela (Gabinete) questiona como seria feita essa divisão. 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) explica: I) que a intenção é manter os 8 representantes 

da gestão, e os sindicatos com maior representatividade no município, exemplo o SINMED e o 

SINDIBEL poderiam indicar mais membros para que a mesa fique paritária. II) sugere ainda que 

ao final do ano seja realizada uma plenária, e as entidades que se fizerem presentes, ganhariam 

espaço na MESUS-BH do ano subsequente. 

Todos concordam. 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) aciona a Renata Mascarenhas (Dias) para 

apresentação das informações assistenciais do cenário atual da COVID em Belo Horizonte.  

Renata (DIAS) apresenta o Plano de contingência para o enfrentamento do aumento das 

doenças respiratórias na infância na rede de saúde de BH. 

Cristiano (DRES-CS) reforça que temos um cenário desafiador, principalmente pela falta de 

médicos não só em BH, mas que devemos ter muito cuidado com a mídia pois ela não mostra a 

realidade e o esforço dos profissionais. 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) fala sobre a preocupação com o grande gargalo na 

rede, pois uma reportagem afirmou que há 2.348 profissionais afastados na área da saúde. 

Dr. André (SINMED) afirma que estamos em um momento delicado e elogia a nomeação dos 

médicos publicada hoje no DOM, porém, ressalta que talvez o cenário estivesse melhor se 

tivessem nomeado há um mês. 

 

INFORMES E ENCAMINHAMENTOS 

- SINMED solicita que:  I) autorização prévia do banco de horas; II) seja divulgado o limite de 

atendimentos por dia, tendo em vista que o CS tem hora de fechar para coibir situações de 

ameaças a profissionais que estão no fim do plantão. III) sejam revistos os protocolos 

institucionais, pois os enfermeiros perderam sua autonomia para realizar a triagem dos 

pacientes e quase todos os casos estão passando pelo médico. 

Sobre a nomeação dos pediatras e psiquiatras, expõe que profissionais efetivos foram chamados 

pelo gestor para trocar dia e horário de trabalho, pois os nomeados querem assumir essas 
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escalas. Ressalta que, profissionais em escalas de fins de semana há anos não tiveram opções 

de mudar de plantão na UPA. 

- SINDIBEL afirma ter conhecimento sobre a situação abordada pelo Dr André, inclusive, os 

pediatras estão reclamando das negativas da solicitação de opção de 40h. 

- Gabinete informa que cada UPA terá uma comissão formada por seus médicos para tratar essas 

reivindicações e assim que tiver um retorno, essas informações serão avaliadas. 

- DRES-NE relata que as opções de 40h e as movimentações tiveram algumas inconsistências, 

informa que estão em conversa com a Subsecretaria para resolução. É importante realizar esses 

apontamentos e o que pode ser contingenciado. 

- DRES-CS complementa que além do contingenciamento pela GEAPS, há o comparativo com os 

afastados. Esclarece que: I) em algumas situações possuem autonomia para autorizar o banco 

de horas durante o mês. II) sobre o concurso, na nomeação de pediatra haviam nomeados 

querendo ocupar vaga de efetivo que solicitou a opção de 40h. Ressalta que o intuito é sempre 

dar clareza a todas as informações. 

- SINDIBEL questiona ações de segurança tendo em vista as ameaças aos profissionais  

- DIAS explica que foi solicitado que a Guarda Municipal ficasse 24h nas UPAs, pois elas estão 

lotadas e com tempo de espera maior, visando garantir a segurança de todos. 

Fernanda afirma que verificou uma movimentação da UPA-VN, e soube que foi solicitado a eles 

um intensificamento das ações nas UPAs/CS com respostas rápidas e percebem essa melhora. 

- SINMED informa que: i) conversaram na SUGESP sobre o valor defasado do plantão extra; II) o 

PL 278 está na câmara e já foi aprovado em 1º turno e tem previsão para ser votado em 2º turno 

no dia 21/06. Sugere que seja avaliado conjuntamente com a SUGESP se aprovando o PL em 2º 

turno, se já poderiam começar a pagar emergencialmente esse valor extra como forma de reter 

os profissionais. 

- SINDIBEL relata que: I) a força tarefa realizada surgiu efeito e agora estão aguardando a 

autorização do PL. II) a insatisfação dos profissionais que solicitaram opção de 40h e receberam 

a negativa. Afirma que prometeram um retorno em 31/05 e descobriram que agora está com o 

Dr. Hércules. Pede que a gestão ajude com a falta de resposta. 

- Gabinete pede que seja informado os nomes para avaliar. 

- SINDIBEL informa que passou os nomes para a Mariana, mas os profissionais de nível médio 

permanecem sem resposta. 

- Gabinete afirma que conversará com a Fernanda Girão sobre o pagamento do plantão extra 

com valor atualizado. 

- SINMED esclarece que sabem dos prazos, mas pedem uma atenção para priorizar a autorização 

dos pagamentos. 

- UPA-B salienta que é importante sinalizar a situação dos pediatras na UPA-B, inclusive, já se 

reuniu com alguns pediatras e com a coordenadora. O único problema é que só possuem 

profissionais no domingo à noite e estes estão solicitando alterar para dia de semana. Quando 

a proposta foi apresentada, percebeu que se trata de demandas pessoais e não assistenciais. 

Reforça que no momento há dificuldade de fazer o remanejamento por defasagem de 



profissionais em escalas de fins de semana, todavia, afirma que não há falta de diálogo. Por fim, 

parabeniza pela reunião objetiva e pela pauta importante. 

- SINMED informa que ficaram sensibilizados com as situações levadas para seu conhecimento, 

principalmente, o caso dessas 02 pediatras que estão há 15 anos no plantão de fim de semana. 

Concorda que esse não é o melhor momento, devido as demandas assistenciais. 

- UPA-B concorda que é preciso ter esse rodízio. 

- SINDIBEL relata que denunciaram na plenária do conselho municipal de saúde que tem um 

consultório na UPA-B que não possui pia. 

- UPA-B informa que antigamente foram construídos dois consultórios sem pia, mas que hoje 

foram liberados os contêineres com 3 consultórios pediátricos, todos com pias e que na UPA-B 

há estimativa de ampliação de 15 leitos adultos e 5 leitos pediátricos. Essa readequação da 

acontecerá a partir de sexta e garantirá mais conforto. 

- SINDIBEL questiona se devido a essa readequação haverá incremento de técnico de 

enfermagem. 

- UPA-B informa que a UPA-P disponibilizou 2 técnicos em enfermagem e que não será 

necessário mais nenhum incremento, pois possuem profissionais suficientes. 

- SINDIBEL pede que seja colocado no grupo da urgência que uma pediatra ficou atendendo no 

horário de almoço e reforça que haja uma atenção com esses profissionais. Por fim, questiona 

sobre quando haverá um nome para assumir a DIEP. 

- Gabinete informa que, provavelmente, terá um nome na próxima reunião. 

 

Presentes: 

Isabela Melo – Gabinete  

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino – SINDIBEL 

Aparecida Viana - UNSP 

Cristiano Amaral – DRES CS 

André Christiano dos Santos – SINMED 

Sílvia Guimarães Gonçalves - DRES NORDESTE 

Ione Fortunato – SINTSPREV 

Jadir Martins - SIND SAUDE-MG 

Cláudia Fidelis Barcaro - ASESDS 

Rejane Maria Macedo - CS N. SRA APARECIDA 

Paulo Henrique Franco Lopes – GEURE 

Ana Emília de Oliveira Ahouagi – GAFIE 

Fernanda Dias Vieira -  

 



Convidados 

 

Renata Mascarenhas – DIAS 

 


