ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA DA 13ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
1

No quinto dia do mês de agosto de 2021, às 13:30 o pleno do Conselho Estadual de Saúde

2

do Rio Grande do Sul, reunido em formato virtual por meio da plataforma “Cisco Webex” e

3

transmitido

4

https://www.facebook.com/ConselhoEstadualdeSaudeRs/videos/276259687602577 ,

5

discutiu os seguintes pontos de pauta: 1. Assuntos Gerais; 2. Ata, Informes e

6

Expedientes; 3. Hepatites virais no RS; 4. Acessos a ambulatórios, hospitalares no

7

RS e situação dos leitos; 5. Covid-19; 6. Relato de Comissões; 7. Assuntos Gerais.

8

Estiveram presentes neste décimo terceiro encontro ordinário: Titulares Itamar Silva dos

9

Santos (FETAPERGS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Alfredo Elenar Rodrigues Gonçalves

10

(CUT/RS), Elpídio Jaques de Borba (CGTB), Rodrigo Cáprio Leite de Castro (UFRGS),

11

Luciana Alvarez de Oliveira (CORSAN), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Cynthia

12

Goulart Molina Bastos (SES/RS) Terezinha Valduga Cardoso (SES/RS), Paulo Antonio da

13

C Casa Nova (CRMV/RS), Auber Fernando Alves (CREFITO), Brenda Natalie Girardi de

14

Almeida (CRESS), Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Alice Ubatuba de Faria (CRP),

15

Carlos Airton Weber dos Santos (FESSERS), Debora Raymundo Melecchi (SINDIFARS),

16

Mara Cassani Andreta (AGAFAPE), Vitorio Alexandre Passero (CNBB), Maribel Costa

17

Moreira (FETAG/RS), Milton Domingues Brasil (FETAG/RS), João de Deus Pawlak

18

(FRACAB), José Claudio Maciel Tasca (FRACAB), Carlos Duarte (GAPA). Suplentes:

19

Cristiane Paim (FED STAS CASAS), Irene Porto Prazeres (SINDIFARS), Jaime Braz

20

Bianchin Ziegler (CGTB), Adão Alcides Zanandréa (FCD), Paula Rosana Fortunato

21

(FETAG), Maria Conceição de Abreu (FGSM), Bóris Paulo Santos Junior (FIERGS),

22

Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Elpídio Jaques de Borba (CGTB) inicia da 13ª Plenária

23

Ordinária do CES/RS lembrando a todos(as) da licença de saúde do presidente Claudio

24

Augustin e sobre a vice-presidenta Inara Amaral Ruas, que está em Brasília a trabalho. Em

ao

vivo

no

seguinte

endereço

eletrônico:

25

seguida, Elpídio informou os novos representantes da SES/RS no Conselho, sendo os

26

titulares Cynthia Goulart Molina Bastos, Péricles Stehman Nunes e Terezinha Valduga

27

Cardoso, e os novos suplentes Bruno Leonardo Naundorf Santos, Eduardo Albuquerque

28

Nunes Elsade e Lisiane Wasem Fagundes. Elpídio informou também sobre as correções já

29

realizadas na ata da última plenária. Então, iniciou-se a votação da ata da 12ª Plenária

30

Ordinária, a qual, foi aprovada com 17 votos a favor, 05 votos de abstenção e nenhum voto

31

contrário. Seguindo com a Plenária, Elpídio inicia o seguinte ponto de pauta, que trata sobre

32

as Hepatites Virais no Estado. Ana Baggio iniciou explanando os planos e projetos do

33

governo de Estado para tratar destas doenças. Ana Carolina (CEVS) inicia então, uma

34

apresentação de slides sobre o “Programa Estadual de Hepatites Virais – SES/RS”

35

(29m00s). Helena (SINDIFARS) questionou em seguida se a equipe utilizou o manual das

36

Hepatites para realização deste trabalho. Paulo Casa Nova (CRMV/RS) perguntou sobre o

37

que está sendo feito para reverter o quadro preocupante das doenças no Estado e sobre

38

algumas das diferenças entre os tipos de Hepatites. Elpídio solicitou mais explicações sobre

39

o tratamento dentário citado. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) também perguntou

40

sobre os planos de enfrentamento, busca ativa e testagem. Carlos Duarte (GAPA/RS)

41

complementou os questionamentos em relação ao enfrentamento da epidemia de Hepatites

42

no Estado. Ana Baggio e Ana Carolina tentaram resolver os questionamentos trazidos

43

pelos(as) conselheiros(as). Ana Baggio explicou o processo de seleção das pessoas que

44

viriam a ser tratadas. Em seguida, Irene Porto Prazeres (SINDIFARS) questionou sobre o

45

fornecimento de medicamentos e a fila que existe para isso no Estado. Ana Maria Valls

46

(AGAPAN) perguntou quem trata sobre as Hepatites Medicamentosas dentro da SES/RS.

47

Paulo Casa Nova solicitou mais explicações sobre a grande quantia de casos de Hepatite

48

C em relação a outros estados. Carlos Duarte (GAPA/RS), falou sobre o movimento

49

realizado com a Comissão de IST, HIV, AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais. Também falou

50

sobre a maior quantidade de casos de HIV/AIDS no Rio Grande do Sul, na qual antes era

51

explicado pela maior notificação de casos, motivo questionado frequentemente. Então,

52

Roberto Schneiders respondeu sobre o fornecimento de medicamentos, esclarecendo que

53

entre 2019 e 2020 houve uma falha na distribuição, mas que já foi resolvido e não existem

54

filas para receber estes medicamentos no momento. Ana Baggio comentou sobre as

55

questões envolvendo Hepatite C. Ana Carolina comentou sobre os indicadores das

56

notificações. Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS) voltou a comentar sobre a grande diferença

57

de casos entre o Rio Grande do Sul e outros estados. Carlos questionou também sobre

58

projetos e ações do governo para evitar e tratar das doenças. Ato contínuo, Elpídio dá início

59

ao seguinte ponto de pauta, que trata sobre Acessos a ambulatórios, hospitalares no RS e

60

situação dos leitos (01h18m45s). Milton Brasil (FETAG/RS) explicou sobre o trabalho

61

realizado pela sua entidade para identificar uma superlotação de leitos não-covid e leitos

62

Covid que estão vagos por todo o Estado acarretando em mais mortes. Maribel Moreira

63

(FETAG/RS) detalhou a pesquisa realizada para os(as) conselheiros(as) e o ofício enviado

64

para o governo para tratar sobre. Maribel também falou sobre os leitos e reforçou o

65

posicionamento em defesa dos(as) trabalhadores(as) pelo interior do Estado. Em seguida,

66

Carla Pertille (SES/RS) comentou sobre o assunto em pauta e falou sobre as

67

apresentações preparadas para essa plenária. Rita Ribeiro (SES/RS) inicia então, uma

68

apresentação de slides com o título “Pandemia Covid-19 e Cirurgias Eletivas” (01h34m00s).

69

Milton Brasil (FETAG) falou novamente sobre as superlotações nos hospitais e falta de

70

medicamentos, pedindo providências. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) inicia sua

71

fala elogiando o trabalho dos técnicos e a FETAG, pelo levantamento realizado. Mas

72

atentou à falta de políticas de enfrentamento as doenças e melhores providências na área

73

da saúde. João de Deus Pawlak (FRACAB) também comentou sobre a falta de

74

medicamentos e os problemas dos trabalhadores do campo. Finalizou parabenizando os

75

colegas que realizaram o relato. Cristiane Paim (FED. STAS. CASAS) respondeu sobre a

76

retomada das cirurgias e atendimentos eletivos, explicando porque isso não consta em

77

cronograma, mas que algumas regiões do Estado já estão retomando essas ações de forma

78

individual. Jaime Braz Bianchin Ziegler (CGTB) complementou a fala de Itamar, falando

79

sobre a falta de cuidado com a saúde por parte do governo do Estado. Lisiane Fagundes

80

disse não ter mais comentários por parte da Secretaria da Saúde. Então, Elpídio deu início

81

ao seguinte ponto de pauta, relatos de comissões e assuntos gerais, tendo em vista que o

82

representante da SES/RS responsável por participar da pauta “Covid-19” ainda não estava

83

presente (02h06m00s). Ana Maria Valls (AGAPAN) relatou sobre as reuniões da Comissão

84

de Vigilância em Saúde, que tratou sobre o Projeto de Lei nº260. Ana Maria também

85

comentou sobre o agrotóxico “Paraquat”, que terá seu uso proibido no Brasil e o pedido que

86

foi enviado pela comissão para saber os projetos para fiscalizar o uso do agrotóxico. Além

87

disso, lembrou novamente sobre o card que está sendo elaborado com o intuito de

88

promover a luta contra os agrotóxicos. Em seguida, falando pela CEPICCSS, Itamar Silva

89

dos Santos (FETAPERGS) relatou sobre as oficinas de lideranças sociais e conselheiros,

90

que serão realizadas. Elpídio relatou sobre a Comissão de Fiscalização, que tratou sobre

91

15 denúncias realizadas no SUS e vai selecionar três para trabalhar mais de perto. Também

92

informou sobre a fiscalização que está sendo feita em Hospitais pelo Estado. Irene Porto

93

Prazeres relatou pela Comissão de Assistência Farmacêutica, que também discutiu a falta

94

de Insulina e outros medicamentos. Além disso, falou sobre o Seminário que foi realizado

95

durante a semana e sobre o Projeto de Lei nº12, que deve gerar mais vacinas. Jaime Braz

96

Bianchin Ziegler (CGTB) relatou pela COFIN, falando sobre os valores investidos pelo

97

governo do Estado, o qual, investiu apenas 6,53% de investimento em saúde. Indo contra

98

o superávit apresentado pelo mesmo governo recentemente. Alfredo Elenar Gonçalves

99

(CUT/RS), comentou sobre a reunião Estadual da CIST, que deve ser realizado no dia 18/08.

100

Paulo Casa Nova iniciou sua fala criticando a postura da SES/RS e do governo, citando

101

que os(as) conselheiros(as) estão sempre falando sobre a falta de remédios nas reuniões,

102

em vez de tratar de formas de evitar estas doenças. “Saúde não é mercadoria, nós sabemos

103

disso, mas nossos governantes parecem não saber”, afirmou Paulo. Elpídio retomou a

104

pauta, por conta de o Desabastecimento da Insulina no Estado. Seguindo com os assuntos

105

gerais, Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE) divulgou novamente o curso de conselheiros

106

municipais que ainda está aberto para inscrições. Carlos Alberto Duarte (GAPA/RS)

107

comentou como o Estado apresenta dados e gráficos sobre as Hepatites, mas não traz

108

projetos de enfrentamento destas doenças. Carlos ainda falou sobre a falta de investimento

109

na saúde no Rio Grande do Sul. Comentou também sobre pesquisa realizada na cidade de

110

São Paulo, que mostra como as classes mais altas são mais vacinadas contra Covid-19.

111

Ana Maria Valls (AGAPAN) relatou sobre o programa de televisão “Pampa Debate” e a má

112

influência que o mesmo causa em relação a saúde. Ana também comentou sobre testes

113

Covid-19. Ainda aproveitou a participação de um representante da SES/RS e questionou

114

se todos os pacientes que entram em Hospitais são testados para Covid. Ana Costa

115

(SES/RS) iniciou sua fala esclarecendo algumas questões que estavam em pauta para

116

os(as) conselheiros(as). Além disso, Ana ainda atualizou a todos sobre os dados do Covid-

117

19 pelo Estado, dados estes que constam no site. Irene Porto Prazeres comentou sobre o

118

caso de alguns municípios que vacinam uma faixa etária muito mais alta que os municípios

119

vizinhos ou vice-versa. Irene também falou sobre testagem e a importância da mesma para

120

evitar mais casos. Milton Brasil (FETAG) perguntou sobre o que o Estado está fazendo para

121

evitar a transmissão da variável Delta da doença. Paulo Casa Nova (CRMV/RS) comentou

122

sobre a terceira dose no Uruguai para perguntar sobre possíveis estudos sobre a aplicação

123

da terceira dose no Estado. Ana Costa (SES/RS) respondeu as questões trazidas pelos

124

conselheiros. Comentou que existem debates para possível necessidade de uma terc eira

125

dose, mas nada ainda definitivo. Ana Costa seguiu com as explicações sobre a distribuição

126

das vacinas e o andamento da vacinação. Elpídio agradeceu a participação de Ana Costa

127

e de todos(as) os(as) conselheiros(as). Ao final foi esclarecido aos conselheiros que ao

128

lerem as atas encontrarão “hiperlinks”, em azul, e clicando nos mesmos poderão acessar a

129

transmissão na íntegra da plenária, que é realizada via Facebook. Nada mais havendo a

130

tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que, após leitura e aprovação, será

131

assinada pela presidente em exercício do Conselho Estadual de Saúde. Porto Alegre, 05

132

de agosto de 2021.

________________________
Inara Beatriz Amaral Ruas
Vice-Presidente do CES/RS

