
 

ATA DA REUNIÃO DA MESA DE NEGOCIAÇÃO DO SUS 

 
Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) Inicia a reunião agradecendo a presença de todos. 
Relata preocupação com as reuniões mais vazias, tanto pelas entidades dos trabalhadores, 
quanto pela gestão. Ressalta a importância desse espaço e acredita que com a chegada da 
diretora na DIEP, isso possa melhorar. 
Mateus (GERAE) apresenta uma contextualização da Rede de Atenção Especializada. 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) agradece a apresentação e informa que está aberto 
para esclarecimentos e dúvidas. 

Cristiano (DRES-CS) parabeniza o Mateus pela apresentação tão completa, que contextualizou 
toda a rede especializada. Afirma que sabem que as consultas são um grande desafio, mas o 
bom direcionamento ajuda muito. 

Dr. André (SINMED) afirma que a pandemia contribuiu para o aumento do gargalo nas filas, 
expõe suas preocupações e questiona: I) Coloproctologia é uma especialidade que preocupa 
muito, acredita que 80% das consultas se devem devido a pesquisa de sangue oculto positivo. 
Afirma há usuários na fila desde 2019. Questiona quais são as propostas para situações críticas 
como essa, além da revisão da fila; II) Cirurgias são outros gargalos, por causa da paralisação 
percebem que houve complicações de cirurgias que deveriam ter sido feitas como eletivas; III) 
Regula mais, havia a possibilidade de ter uma discussão direta com o regulador e hoje não existe 
mais a possibilidade de falar com os reguladores; IV) Ter mais de um profissional que faz a 
avaliação dos pedidos, cita uma situação em que os avaliadores apresentaram opiniões diversas; 
V) Por fim, alguns exames especiais já possuem um protocolo que permite que o profissional do 
CS faça o pedido e sugere estender a avaliação a outros exames, pois o paciente não precisaria 
ir ao especialista para obter a solicitação. 

Mateus (GERAE) esclarece: I) A Coloproctologia era área mais crítica quando assumiu a gerência, 
pois estavam com um atraso de 22 meses no início desse ano. Informa que uma equipe com 5 
coloproctologistas estão trabalhando na avaliação de todos os pedidos de exames. Estão 
revisando a lista e a NT tornando-a mais fácil de compreensão. O último dado, mostra que houve 
uma queda de 6 meses para agendamento de rotina. É aberta para o médico da APS pedir a 
regulação. II) Cirurgia geral: via de regra, as unidades próprias não têm condições de realizar 
cirurgias. A partir de setembro haverá uma oferta de 220 vagas por semana para avaliação da 
fila de cirurgias eletivas, em parceria com FELUMA. III) Exames de imagem são o maior gargalo 
da rede, deve ser aberto, ainda esse ano, um chamamento público para ampliar os prestadores 
de serviço. IV) Regula Mais: o objetivo é ter um contato telefônico.  A nefrologia já possui essa 
discussão por telefone junto ao regulador. Está em processo a implantação de um sistema de 
regulação, deve entrar nos próximos vezes uma ordem de compra. Informa desconhecer a 
dificuldade de marcação com o especialista de urologia, irá fazer um encaminhamento. Informa 
que no 2º semestre vinculado ao CAM VN, ao principio um profissional de 12h, uroginecologia. 
V) Entendimento diferente entre a equipe de reguladores, para os casos em que houver 
divergência nas avaliações, pode direcionar um e-mail para a GERAM: 
regulacao.ambulatorial@pbh.gov.br. VI) Exames vedados para APS: acredita que todos podem 
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pedir, desde que sigam critérios, afirma que do ponto de vista no novo sistema SIGRAH, todos 
poderão pedir tudo desde que alinhado ao que precisa. É uma proposta.  

Dr. André (SINMED) fala sobre os encaminhamentos entre especialistas, pois ao ser sucinto no 
encaminhamento acaba não subsidiando informações suficientes. 

Sugere uma forma do resultado das avaliações chegarem com mais facilidade na atenção 
primária, pois não há como avaliar. Talvez isso possa ser otimizado no SIGRAH, pois 
desconhecem quando fica faltando uma informação. 

Mateus (GERAE) informa que o SIGRAH vai resolver isso, os novos encaminhamentos serão 
feitos pela própria rede especializada e chegará para a própria regulação, que entrarão em 
contato com o especialista.  

Explica que o CS tem acesso ao relatório de rejeitados no SISREG, sugere que seja implementado 
um processo de trabalho de retirada no sistema semanalmente, informando o que foi marcado 
e rejeitado.  

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) questiona se há mensuração do nº de absenteísmo 
nas consultas especializadas. 

Mateus (GERAE) informa que varia de 25 a 30% por especialidade. 

Bruno (SINDIBEL) parabeniza pela qualidade do trabalho, fala sobre a dificuldade para reter 
profissionais e questiona: I) Quando Fuad assumiu, colocou como prioridade cirurgias eletivas, 
realização inclusive à noite. Questiona se existe um projeto especifico para enfrentar as filas. II) 
Projetos e diretrizes de cuidados, questiona como funciona e se existe uma linha de trabalho 
para rever as linhas de cuidado. III) Telemedicina, para quem será direcionado e como será 
realizada a teleconsulta. IV) Se existe algum debate para ultrassom point of care, existe 
discussão sobre médicos realizarem pequenos US diretamente no CS, fala do reconhecimento e 
qualificação. V) Preenchimento de AIH, às vezes o médico fica inseguro sobre o preenchimento 
adequado. 

Mateus (GERAE) expõe: I) Corujão da saúde, o Fuad possui a proposta, inicialmente para 
cirurgias eletivas, o mesmo será feito com a rede especializada. II) Previsão de 25 especialidades 
serem contempladas nesse chamamento público. Ressalta que para consulta não acha 
vantajoso, por causas das diretrizes internas. O desafio é a tabela SUS, tem volume, mas não 
sabe como o mercado verá. III) Alinhamento do profissional da ponta e revisão do atendimento 
ao diabético, por meio de matriciamento de processos.  Estão trabalhando incessantemente na 
atualização de NT e protocolos. IV) Plataforma de teleconsulta que permita interface entre 
profissionais e que o paciente também possa utilizá-la. 

Barbara (GERAE) informa que a plataforma, não será necessariamente o MV. Estão buscando 
evitar deslocamento desnecessário para conseguir uma consulta, na teleconsulta também 
haveria a possibilidade da interface entre profissionais ponta e rede secundária.  

Mateus (GERAE) esclarece: I) Sobre o ultrassom point of care, estão em fase de elaboração de 
processo de compra, já incluiu US para CEM, mas vão adquirir e qualificar o serviço para ampliar 
a oferta. II) AIH tem um parecer do CRM que retrata até onde vai a responsabilidade do médico 
emissor da AIH e informa que ela termina com o cadastro, pois quando ele preenche uma AIH, 
ele precisa passar por uma consulta W, com um profissional habilitado. III) Oferta de cirurgia 
geral nos ambulatórios foi questionado, com o SIGRAH haverá a redução do tempo de espera. 

Barbara (GERAE) afirma que nunca quiseram onerar o trabalho da ponta, a intenção é reduzir a 
fila da cirurgia geral, resolver mais a vida do paciente, ao ter um diagnóstico. 



Bruno (SINDIBEL) questiona se o SIGRAH será destinado à ponta. 

Barbara (GERAE) disse que que será multiprofissional, será uma inovação para uso de todos. 

Dr. André (SINMED) afirma que: I) na APS existe dificuldade de avançar em algumas discussões, 
muitos enxergam que está aumentando os trabalhos do médico na ponta. Às vezes por um 
desconhecimento e insegurança sobre a questão da irresponsabilidade. II) Sobre o 
preenchimento da AIH, acredita que quando o SIGRAH quando realmente estiver funcionando 
irá facilitar muito, pois o preenchimento é muito burocrático. E sugere uma forma de sensibilizar 
os médicos, pois muitas vezes chega como uma imposição aos médicos, quando deveria ser 
tratado como uma forma de otimizar o serviço e melhorar o atendimento prestado ao paciente.  

Barbara (GERAE) explica que há um desconhecimento da consulta W, precisam pensar numa 
forma de popularizar essa sensibilização.  

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) agradece ao Mateus e a Dra. Barbara pela 
apresentação e esclarecimentos e por trazer uma nova visão que mostra a rede como um todo. 
Fala da importância de alinhamento da comunicação, pois o objetivo é a qualificação dos 
atendimentos aos usuários. 

Não há pauta definida para o próximo mês, fala que existe o Agente Executivo Governamental 
dentro da rede e não há um rodizio do processo de trabalho ou nas escalas, sugere pautar no 
próximo mês PSE e o processo de trabalho do AEG. 

Mateus (GERAE) se coloca à disposição para demais esclarecimentos. 

Todos estão de acordo com a pauta sugerida. 

Bruno (SINDIBEL) sugere uma discussão sobre a recepção e administrativos. 

Ilda (SINDIBEL – Coordenadora da Mesa) agradece a Samantha pela colaboração e os retornos 
no grupo. Fala que vai entrar em contato com a sugesp sobre as opções de 40h para verificar e 
agilizar. 

 

 

INFORMES E ENCAMINHAMENTOS 

- SINDIBEL informa que I) como a lei não definiu a fonte dos financiamentos do piso da 
enfermagem, suspenderam o projeto de lei em até 60 dias. Diante disso. estão convocando para 
um ato para no dia 19/09 será convocada uma paralisação da enfermagem junto a Confederação 
da Enfermagem. II) Receberam denúncias do CS Carlos Chagas, onde ocorreram três furtos em 
dez dias, inclusive, no último furto um homem utilizou uniforme da Zoonoses para adentrar ao 
CS em 10 dias. Sugerem a possibilidade de ter um porteiro. 

Questiona sobre: I) a entrada da Dayane na MESUS; II) Definição das datas para disponibilização 
das vagas para movimentação a pedido no 2º semestre; III) Questiona sobre o andamento das 
opções de 40h para pediatras, exemplifica a situação da UPA B, no qual uma médica irá assinar 
um contrato em Contagem, pois não conseguiu deferimento da opção de 40h. 

- SINMED informa que iniciaram as reivindicações da campanha salarial de 2022, estão em 
construção da pauta especifica dos médicos e esperam começar a discussão em breve. Afirmam 
que alguns pontos ficaram pendentes, inclusive, sobre o redimensionamento está parado no 
CCG e há uma agenda especifica com a Secretária. 



- SINDIBEL fala sobre o redimensionamento que foi muito debatido na MESUS, principalmente 
UPA e CERSAM, afirma que o entendimento era que faltava somente aprovação na CCG. 
Solicitam um retorno sobre as pautas que estão na CCG. Questiona sobre a escala mínima dos 
pontos facultativos para 13 e 14/10.  

- SINMED afirmam já antever o retorno das reclamações sobre o calor nas unidades PPP. 

- DRES-NE se compromete a verificar o que foi feito para amenizar o calor nas unidades PPP e 
buscará informações sobre a janela de transferência e sobre a indicação da diretora da DIEP para 
integrar a MESUS.  
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Silvia Moreira Guimarães – DRES-NE 

Cristiano de Souza Amaral Amaral – DRES CS 
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Convidados 

Everton Souza Neves - GERAE 

Aline Cristina – SINDIBEL 

Barbara C. Leite Barbosa - GERAE 

 


