Ata da Reunião da Mesa de Negociação do SUS
Data: 14/09/2020
Pauta: Nova UPA Norte; Retomada dos atendimentos com as consultas especializadas.
Local: *Reunião virtual por Hangout meet.

Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Iniciou a reunião às 14h10min, dando boas-vindas
a todos.

Nathália (Diretoria Estratégia de Pessoas - DIEP) questionou antes do início da pauta
principal acerca da apresentação dos registros de episódios de violência, considerando que
a pauta âncora poderia ser extensa. Todos avaliaram que devido à complexidade da pauta
seria melhor não fazer a apresentação neste momento, ficando a apresentação consolidada
para dezembro. Nathália combinou de encaminhar a apresentação junto com a ata.
Dr. Alex (Gerência de Urgência e Emergência - GEURE): Iniciou a apresentação acerca da
Nova Upa-Norte. Contextualizou a necessidade da nova sede, destacando as inadequações
e fragilidades da estrutura anterior. O projeto da nova UPA foi retomado em 2020 e a
unidade foi inaugurada em 09 de agosto do referido ano. Mesmo com alguns ajustes a
serem feitos, a abertura da nova unidade foi a melhor estratégia, considerando que a
estrutura da unidade antiga era muito inferior. Sem dúvida era um ganho tanto para usuários
quanto para os trabalhadores. Citou ainda a incorporação de novos equipamentos.
Daniela Aparecida (Rede de Urgência / UPA Norte): Ressaltou que a estrutura é muito
melhor que a anterior.

Naélia (Assessoria de Planejamento e Ações Intersetoriais): Informou que as grades já
estão prontas e sendo instaladas.

Leonardo (Diretoria de Logística e Suprimentos - DLOS): Informa que a previsão para a
conclusão da parte estrutural é até o dia 30 de setembro.
Dr. Jordani (SINMED): Disse que mesmo com o gradeamento na unidade se faz necessário
uma segurança maior, pois, estamos diante de um território com risco de vulnerabilidade
social e todos têm conhecimento que a arquiteta da obra no passado, teve seu carro
roubado. Os trabalhadores, desde a inauguração têm sofrido agressões, ameaças de morte
e escalas de plantão incompletas. A Guarda Municipal não está ficando permanente no
local. Neste final de semana, dois médicos e uma enfermeira foram agredidos.

Dr. André (SINMED): Ressalta que a Nova UPA Norte foi uma conquista, mas, a questão da
violência é problema crítico e essas adequações precisam ser realizadas urgentemente.
Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Contextualizou a luta histórica dos três segmentos
para a conclusão da obra da nova unidade, mas, no momento estamos vivenciando uma
violência institucional, devido às inadequações do ambiente de trabalho, a sobrecarga dos
profissionais com as escalas desfalcadas, seja pelo afastamento do grupo de risco ou pelo
fato de vários servidores se afastarem temporariamente por COVID. Informou que tomou
conhecimento em reunião na DRES Venda Nova, que a página do Fluxo de Episódios de
Violência da rede SUS-BH estava fora do ar devido ao período eleitoral. Quanto aos
episódios de violência neste momento na nova unidade, reforçou que se continuar desta
forma e com a falta de segurança no local, irá organizar os trabalhadores para um ato de
protesto ou paralização. Salientou que não podemos deixar que esta ameaça chegasse às
vias de fato.
Daniela Aparecida (Rede de Urgência / UPA Norte): Informou que a UPA Norte é a unidade
que mais registra os episódios de violência e que a Guarda Municipal tem uma resistência
em permanecer no local, mesmo com a estrutura adequada para a equipe. Os profissionais
do grupo de risco afastados por COVID-19 foram repostos, mas, as licenças ocorrem
constantemente e nem sempre conseguem repor todos os funcionários.

Jadir (SINDSAÚDE): Ressalta sobre o portal do servidor fora do ar, e afirma que a Guarda
Municipal é subordinada ao prefeito sendo necessário cobrar uma intervenção do prefeito
para que a guarda cumpra com o seu papel.

Leonardo (Diretoria de Logística e Suprimentos - DLOS): Diz que quanto a Guarda
Municipal, o gabinete já havia articulado com a corporação para a manutenção da presença
de guardas na unidade. Citou que o corpo de bombeiros realizou nova vistoria no local.

Daniela Aparecida (Rede de Urgência / UPA Norte): Esclarece que as Câmeras de
segurança já estão ligadas na sua sala, e que na portaria já tem o monitor para direcionar o
espelhamento dos porteiros. As instalações dos mosquiteiros já estão sendo realizadas e o
gabinete está trabalhando no remanejamento dos porteiros.

Nathália (Diretoria Estratégia de Pessoas - DIEP): Informa que a página do Registro de
Violência foi retirada pela Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Prefeito e que

ao tomar conhecimento foi feito contato imediato com a Comunicação da SMSA solicitando o
retorno da página, o que já ocorreu há dias. Reforçou que todas as reposições necessárias
em virtude de afastamento preventivo de profissionais do grupo de risco foram realizadas,
contudo, afastamentos curtos (inferiores a 60) não são passíveis de reposição. Nas
unidades de urgência os plantões descobertos podem ser cobertos por plantões extras. A
Lei, alterada este ano, possibilita a realização do plantão extra por profissionais efetivos e
contratados, todos os dias da semana. Para facilitar o acesso dos gerentes aos profissionais
interessados, foi disponibilizado formulário eletrônico, na página da PBH/Gestão de pessoas,
para que os profissionais que tinham interesse registrem suas disponibilidades.

Daniela Aparecida (Rede de Urgência / UPA Norte): Ressalta que a solicitação de
manutenção de guardas na unidade já foi feita via gabinete, contudo, quando há ocorrências
próximas à unidade, os guardas se ausentam momentaneamente e é justamente nestes
momentos que ocorrem as agressões. Salientou que a UPA Norte realiza uma média de
cinco mil atendimentos por mês e que o novo espaço é ampliado, o que poderá demandar
um redimensionamento das equipes.
Dr. Alex (Gerência de Urgência e Emergência - GEURE): Informa que o SAMU já foi
orientado para não encaminhar os pacientes graves para a UPA Norte, tendo em vista a
ausência temporária do equipamento de raio-x, evitando assim a necessidade de
remanejamento de usuários para realização de exames em outras unidades. A situação é
temporária e em breve estará solucionado.

Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Informa que a entidade enviou um ofício para a
SMSA, com várias inadequações na unidade e obteve retorno. Quanto à falta de segurança
será encaminhado um ofício institucional para o Governo.

Leonardo (Diretoria de Logística e Suprimentos - DLOS): Informa que o gerador está em
processo de contratação, o que evitará novos problemas elétricos nos equipamentos.

Nathália (Diretoria Estratégia de Pessoas - DIEP): Agradece a presença da equipe da
Gerencia de Urgência, Diretoria de Logística e Suprimentos – DLOS e da Assessoria de
Planejamento e Ações Intersetoriais, dando abertura para a próxima pauta: A retomada dos
atendimentos das consultas especializadas.

Dr. André (Gerência da Rede Ambulatorial Especializada): Realiza breve apresentação
sobre a retomada das consultas especializadas.

Dr. André (SINMED/MG): Contextualizou a importância do Projeto Regula Mais Brasil e seu
objetivo. Relata que alguns médicos têm uma resistência, e a rede privada tem muitas
dificuldades com os encaminhamentos. Ressalta também que a fila da regulação não estava
respeitando os encaminhamentos por ordem de prioridade: média, alta ou baixa. Reitera que
devido à dificuldade de anestésico, as cirurgias eletivas haviam sido suspensas, mas
gostaria de saber se no momento isto já foi equacionado.
André (Gerência da Rede Ambulatorial Especializada): Esclarece que as cirurgias eletivas
estão sendo retomadas, mas que os atendimentos de urgência nunca foram interrompidos.

Ilda Aparecida (Coordenadora da Mesa): Solicita o prazo para as adequações da nova UPA
Norte. Solicitou também as informações sobre os recursos da BCMRI, uma vez que estamos
solicitando agenda para alinhamento dos Indicadores de 2020, sem sucesso.

Leonardo (Diretoria de Logística e Suprimentos - DLOS): Diz que a previsão é até o dia 30
de setembro para grande parte das adequações.
Dr. André: Esclarece que o “Projeto Regula Mais” é uma parceria do Ministério da Saúde
com o Hospital Sírio Libanês, sendo que o contrato finaliza em dezembro. São três as
especialidades atendidas: neurologia, reumatologia e ortopedia.
Segue em anexo as apresentações utilizadas durante a reunião.
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