
Ata da Reunião da Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Data: 16/03/2020 

Pauta: Apresentação do fluxo de abordagem de violência no mês de Janeiro 

/Fevereiro; Dengue e educação permanente 

 

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino (coordenadora da Mesa): Iniciou a reunião, 

dando boas-vindas a todos, foi acordada com os membros presentes que após 

apresentação do fluxo de violência, a inversão da pauta para que seja discutido o momento 

atual da pandemia do coronavírus. 

 

Marina (Gerencia de Gestão de Pessoas - GESPE): Iniciou com episódio de violência; 

 

Nathalia (Diretoria Estratégia de Pessoas - DIEP): Apresentou cartaz sobre fluxograma 

sobre violência que será distribuído para todas as unidades da rede SUSBH, informou que 

apresentou o mesmo também para as gerencias da DRES e que na apresentação surgiu 

muitas reclamações da deficiência de profissionais nas equipes básicas, informa que os 

Centros de Saúde e as unidades de urgência estão na prioridade de contratação imediata. 

 

Dr. Fabiano Guimarães (Gerência de Atenção Primária à Saúde - GEAPS): Informa sobre 

as doenças respiratórias e as estratégias com relação aos insumos, mas informa que ainda 

não há desabastecimento. Apesar da reclamação em relação à falta de treinamento, 

reafirma que as orientações serão dadas, sobretudo, de forma eletrônica. Houve um 

alinhamento presencial com todos os gestores na CELUMA, os gestores foram orientados a 

fazer uma discussão com os trabalhadores na ponta sobre o uso dos EPI´s e informa 

também que será feito um treinamento por via WEB – Conferencia para evitar aglomeração 

de pessoas. 

 

Paulo (Gerência de Vigilância Epidemiológica): Faz uma breve apresentação de como 

surgiu o coronavírus mundialmente, e reforça que a máscara é indicada para pessoas com 

sintomas ou para trabalhadores que estão acompanhando cidadãos com suspeita. Informa 

que a campanha de imunização H1N1 está sendo antecipada, mas, no momento não temos 

nenhum caso confirmado em BH.  

 



Dr. André (SINMED): Fala dos inúmeros questionamentos que as entidades têm recebido 

nos grupos e que está vendo um pânico generalizado e que as entidades têm sido cobradas 

nos grupos e apresentou as seguintes sugestões: 

 

1- Suspensão de visitas, atendimentos programados e coletas domiciliares conforme 

aumento da demanda; 2- Suspender as atividades do grupo até segunda ordem. 3- 

Orientar os pacientes a entrarem às Unidades de Saúde em casos leves ou que 

possam aguardar atendimento; 4 - Evitar aglomerações de pacientes dentro da 

unidade, mantendo pacientes em espera ao ar livre quando possível; 5 - Distribuir 

máscaras cirúrgicas para sintomáticos respiratórios em espera por atendimento; 6- 

Retirar brinquedos dos consultórios; 7 - Deixar idosos e imunossuprimidos o menor 

tempo. 8- avaliar o afastamento dos profissionais de saúde que compõe o grupo de 

risco; 9 – reavaliação e recomposição da força de trabalho; 10- rever o fluxo da 

abordagem. 10- bloquear as agendas permitindo que o profissional faça o 

treinamento; 11- Evitar a presença de acompanhantes nas unidades; 12- reavaliação 

do atendimento dos servidores na perícia medica; 13 postos de vacinas fora das 

unidades; 14- sugeres que os ACS e ACE não continuem fazendo o trabalho nas 

casas 

 

Dr. Jordani (SINMED): Questiona se haverá descentralização da vacina para outros 

equipamentos (postos volantes). Renata informa que será estudado.  

 

Renata Mascarenhas (Diretoria de Assistência a Saúde – DIAS): Informa sobre as 

contratações feitas e sobre o fluxo de coleta de SUAB que não está mais centralizado 

apenas no CIEVS. O  EMAD está fazendo a coleta domiciliar (cerca de 40 coletas/ dia). Foi 

solicitado treinamento na Funed para treinar o enfermeiro RT das UPAs/noturno por não ter 

EMAD noturno. Será realizada web conferência para todos os profissionais da Rede. Sairá 

decreto municipal e as notas técnicas.  

 

Vanessa (DIAS RT Epidemiologia): Inicia pauta apresentando os casos notificados de 

Dengue em 2020: 4.545 casos, destaque concentrados na regional Leste, A partir da 

epidemia de 2019 passou a monitorar os casos notificados por semana e os atendimentos 

de dengue, foram incluídos no plano de contingencia. No momento foram realizados 1269 

exames de dengue e 704 casos confirmados. 

 

Renata Mascarenhas (Diretoria de Assistência a Saúde – DIAS): Informa que foi 

encaminhado para a CCG previamente a proposta do plano de contingencia para 



contratação de profissionais em caso de epidemia e arbovirose e dengue. Uma equipe 

volante composta por um médico e 01 enfermeiro, 02 técnicos de 40 horas para dar apoio, 

especificamente para a regional leste. 01 equipe assistencial para o centro especializado na 

DRES/CS, esta unidade funciona no equipamento da UIPA/CS, o recurso vai sair via 

FUNDEP que vai entrar no POA. 

Unidades de urgência: Foi solicitada a contratação de 02 técnicos por UPA especificamente 

para monitoramento das notificações sobre dengue (01 técnico por dia). Renata apresentou 

a enfermeira Fabiana ex-gerente do Centro de Saúde Tiro que vai compor a equipe da 

(DIAS) e ficará responsável pela coordenação técnica da linha do cuidado. 

 

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino (coordenadora da Mesa): Chama a pauta de 

Educação Permanente.  

 

Cláudia (Gerencia de Educação em Saúde): Informa que houve mudanças na metodologia 

em 2019, foi solicitado levantamento das necessidades educacionais, mas devido à 

epidemia de dengue houve uma interrupção das ações educativas de março a junho. 

Apresentou os recursos financeiros no valor de R$ 65.000,00(Sessenta e cinco mil reais). 

Informou que os cursos se encontram em processos licitatórios serão 40 vagas e o público 

alvo serão os trabalhadores da subsecretaria de gestão e finanças. Recurso do 

PROEP/SUS,105.000,00(Cento e cinco mil reais), tem que ser informado qual curso será 

realizado até a data de 30 de junho . Foi solicitado que esse recurso seja liberado para 

outras capacitações haja vista que o mesmo não precisa mais ser utilizado para 

capacitação gerencial, fez a apresentação do quadro do PROEP/2020. Informa que foi feito 

o treinamento introdutório de segurança do trabalho para os ACS, Informou também que as 

faculdades comunicaram as suspensões dos estagiários nas nossas redes, as aulas 

teóricas e práticas exceto a UFMG que informou nos apoiar neste momento e agendou uma 

reunião para o dia 18 deste para tratar do assunto. 

Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino (coordenadora da Mesa): Informa a votação do 

PL do reajuste na Câmara Municipal; traz reclamação da ponta acerca da ausência da 

GMBH nas Upas. Tem situação que a PM chega primeiro.  

Informes:  

- Dr. André (SINMED): Cita a faltas de profissional na rede e ressalta que 08 anos 

atrás foi feito um treinamento com os médicos para ajudar a suprimir uma demanda 

emergencial da falta de psiquiatras para atendimento e com isso os profissionais 

acabam atendendo diversos casos, exemplo como manejo da crise terapêutico 

ocupacional, etc. Isto causa uma sobrecarga de trabalho, cita também a demora do 



retorno dos pacientes da neurologia. Apresenta a sugestão de uma capacitação 

especifica em saúde mental para os generalistas.  

- Simone (URSS): Sugere inclusão de categoria profissional no Protocolo; 

- Carol (SEEMG): Informa que o COREN instituiu uma comissão de combate à 

violência e tem um grupo de estudos sobre a violência para tratar a violência na 

enfermagem: Comissão de Combate à Violência.  

- Dr. André (SINMED): Questiona sobre concurso e falta de insumos para 

manutenção das impressoras.  

- Moisés (DRES/N): Informa que após incêndio no Cersam-N os pacientes foram 

transferidos para o CERS/VN e está sendo locado um novo espaço para adequação 

do CERSAM/N.  

- Elisane (DRES/P): Elogia a reunião, que foi sem embates e de forma muito positiva 

e colaborativo-construtiva.  

- Giovani (Cento de Saúde Tia Amância): Ressalta a importância da Gestão e 

Sindicatos na comunicação positiva e assertiva em relação ao SUS-BH.  

- Ilda Aparecida (coordenadora da Mesa): Reforça a necessidade dos trabalhadores 

participarem das plenárias.  
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