ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
ATA DA 11ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
1

No oitavo dia do mês de julho 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/880769849464046

5

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

6

Expedientes; 3. Desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos do RS; 4. Covid-

7

19; 5. Relato de Comissões; 6. Assuntos Gerais. Estiveram presentes neste oitavo

8

encontro ordinário: Titulares: Inara Amaral Ruas (SERGS), Itamar Silva dos Santos

9

(FETAPERGS), Ana Maria Valls (AGAPAN), Luciana Alvarez de Oliveira Santos (CORSAN),

10

Rodrigo Caprio Leite de Castro (UFRGS), Flávia dos Santos Teixeira (SEDUC), Carolina

11

Gyenes (SEPLAG), Cristian Guimarães (SES/RS) Carlos Duarte (GAPA), Lucia Maria

12

Diefenbach (SINDSEPE), Angie Klassman (STAS), André Emílio Lagemann (FED STAS

13

CASAS), Paulo Antonio da C Casa Nova (CRMV/RS), Auber Fernando Alves (CREFITO),

14

Jaqueline Brandt da Rosa Mallon (CRN), Alice Ubatuba de Faria (CRP), Alfredo Elenar

15

Gonçalves (CUT/RS), Elpídio Jaques da Borba (CGTB), Lotário Schlindwein (CGTB),

16

Vitorio João Alexandre Passero (CNBB), Karina Hamada Iamasaqui Zuge (FCD), Milton

17

Domingues Brasil (FETAG), João de Deus Pawlak (FRACAB), José Claudio Maciel Tasca

18

(FRACAB), Débora Raymundo Melecchi (SINDIFARS)

19

Naundorf Santos (SES/RS), Giliane Santos Araújo (CRESS), Jaime Braz Bianchin Ziegler

20

(CGTB), Maria Conceição de Abreu (FGSM),

21

Paulo dos Santos Junior (FIERGS), Carolina Brandt Gualdi (SINDSEPE). Ao início da 11ª

22

Plenária Ordinária do CES/RS, Inara informa sobre substituição na representação da

23

SINDIFARS dentro do conselho, sendo Débora Raymundo Melecchi a nova titular e Irene

24

Porto Prazeres a suplente. Então, Ana Costa (SES/RS) começa informando sobre decisão

ao

vivo

no

seguinte

endereço

eletrônico:
,

Suplentes: Bruno Leonardo

Paula Rosana Fortunato (FETAG), Bóris

25

do Ministério Público Estadual, que não entendeu como irregularidade e fraude a situação

26

do Hospital de Pelotas (14m00s). Outro informe, Cristian Guimarães (SES/RS) informou

27

que a Secretaria recebeu a forma impressa do PES e estará distribuindo para municípios e

28

Conselhos de Saúde. Francisca Jesus, do fórum municipal de Pelotas informou que nesta

29

sexta-feira às 18h, participarão de um programa de rádio para tratar sobre os exames

30

citopatológicos arquivados. Em seguida, alguns conselheiros relataram não terem recebido

31

as atas que seriam votadas, ficando decidido então, que as atas seriam votadas juntas na

32

plenária seguinte, no dia 22/07. Então, a vice-presidente dá início ao seguinte ponto de

33

pauta, que trata sobre Desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos do RS (22m55s).

34

Ana Costa (SES/RS) é a primeira a falar sobre, citando o Hospital Colônia Itapuã e o

35

Hospital Psiquiátrico São Pedro. Comentou também sobre o cuidado utilizado para

36

trabalhar essa pauta. Marilise Souza (SES/RS) inicia então, uma apresentação de slides

37

com o título “Desinstitucionalização dos moradores de Hospitais Psiquiátricos do RS”. Ao

38

fim da apresentação, Inara elogiou a mesma e solicitou o material para os(as)

39

conselheiros(as). Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS) inicia isentando Marilise, por

40

entender que ela não tem culpa, mas critica algumas das decisões tomadas pelo Estado se

41

tratando do tratamento com os pacientes destes locais. Então, Ana Maria Valls (AGAPAN)

42

inicia questionando para onde iriam os servidores que atendem nessas áreas, depois

43

perguntou o que seria feito com estas áreas públicas, Hospital Colônia Itapuã e Hospital

44

Psiquiátrico São Pedro. Ainda questionou sobre a participação da OPAS no processo da

45

desinstitucionalização. Por fim, perguntou diretamente ao conselheiro Itamar Silva dos

46

Santos (FETAPERGS) sobre como o município de Viamão está tratando o assunto em

47

pauta. Então, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) também questionou sobre o que será

48

feito com as estruturas citadas por Ana Valls anteriormente. Larissa (FGSM) iniciou sua fala

49

também elogiando a apresentação, mas criticou a postura do governo do Estado em relação

50

a estas casas, demonstrando sua preocupação com os pacientes que necessitam deste

51

serviço. Rafael Woski, integrante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, disse ter ficado em

52

dúvida quanto a quais seriam os projetos para estes dois locais. Além disso, perguntou

53

sobre a participação do município de Viamão neste processo. Após a fala dos(as)

54

conselheiros(as), Ana Costa (SES/RS) iniciou deixando claro que a prioridade deve ser

55

sempre os pacientes e seu bem-estar, sempre se atentando as necessidades específicas

56

de cada um. Detalhou também sobre a contratação da OPAS com relação a estes projetos,

57

que o contrato com a mesma teria duração de um ano. Também comentou que os

58

servidores do Estado continuarão tendo respaldo da SES/RS. Então, passou a palavra para

59

Suelen Arduin (SES/RS), que tratou sobre o que será feito com as áreas físicas citadas

60

pelos(as) conselheiros(as). Ana Costa (SES/RS) complementou a fala de Suelen, falando

61

mais dos outros técnicos envolvidos no projeto. Michele Galvão, SMS de Viamão também

62

participou dando o parecer do município quanto ao assunto em pauta. Ato contínuo,

63

seguiram-se as perguntas, Alice Faria (CRP) questionou sobre a não participação da

64

Comissão de Saúde Mental do CES/RS na elaboração do projeto e também perguntou

65

detalhes sobre o contrato com a OPAS. Lucineide, Associação Construção, deu importância

66

a uma comunicação mais próxima para tratar deste assunto. Paulo Antonio da C. Casa

67

Nova (CRMV/RS), questionou se essa mudança de local não afetaria o tratamento dos

68

pacientes. Também perguntou detalhes sobre os locais físicos que seriam deixados. Em

69

seguida, Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) inicia sua fala defendendo as estruturas

70

públicas e comentando que as situações do Hospital Colônia Itapuã e Hospital Psiquiátrico

71

São Pedro são diferentes e devem ser tratadas como tal. Questionou também sobre mais

72

detalhes da continuidade do tratamento destes pacientes, que seriam realocados,

73

demonstrando preocupação com a situação dos mesmos. Francisca Jesus (UFPEL),

74

também exaltou a importância deste debate para os pacientes e solicitou que a

75

apresentação seja disponibilizada aos Conselhos Municipais. Larissa (FGSM) salientou a

76

preocupação do Fórum Gaúcho de Saúde Mental com os pacientes que serão

77

desinstitucionalizados durante este processo e como o Estado vai seguir com o tratamento

78

destes. Alfredo Elenar Gonçalves (CUT/RS) inicia sua fala também criticando algumas

79

decisões do Estado e lembrando que o Governador não cumpriu com a palavra em algumas

80

situações, citando as privatizações que vêm sendo realizadas. A seguir, Ana Costa

81

(SES/RS) tentou esclarecer as questões envolvendo os pacientes dos Hospitais envolvidos

82

e outras dúvidas apresentadas. Michele Galvão, SMS de Viamão, respondeu às perguntas

83

de Itamar sobre o município, dizendo que o projeto para enviar os pacientes ainda não está

84

pronto. Novamente, Ana Costa (SES/RS) explicou sobre a análise realizada para

85

realocação dos pacientes. Ato contínuo, Inara dá início ao seguinte ponto de pauta, sobre

86

Covid-19 (02h28m30s). Ana Costa (SES/RS) segue com a palavra e inicia sua fala

87

detalhando sobre o trabalho realizado pela SES/RS em conjunto com os municípios e

88

relatou as dificuldades recentes de algumas regiões durante a pandemia. Também

89

comentou sobre a distribuição de vacinas pelo Estado e sobre o caso das vacinas com

90

validade vencida. Lucia Diefenbach (SINDSEPE) explanou sua dúvida sobre o sistema de

91

codificação das doses das vacinas tomadas, em relação àquelas aplicadas de forma

92

equivocada. Questionou ainda sobre a Ordem de Serviço nº4, citando a plenária anterior

93

quando a mesma também foi discutida. Ana Costa recomendou que Lucia leve essas

94

questões individuais aos seus superiores ou formalize a pergunta para a SES/RS. Ana

95

Maria Valls (AGAPAN) perguntou sobre as orientações da SES/RS para as pessoas que

96

recebem vacinas Pfizer, em relação a efeitos colaterais desta vacina. Ana Costa (SES/RS)

97

esclareceu a questão levantada por Ana Valls e detalhou mais sobre a vacinação, usando

98

de exemplo outros contextos do país, como o Rio de Janeiro. Alfredo Elenar Gonçalves

99

(CUT/RS) perguntou sobre o procedimento adotado para aqueles que tomaram três doses

100

da vacina contra Covid-19 e para aqueles que escolhem a marca da vacina. Itamar relembra

101

que seguem surgindo novas variantes e os números de testes e EPIs não aumentaram de

102

forma adequada. Ainda comentou sobre hospitalizações Covid-19. Em seguida, Milton

103

Brasil (FETAG) comentou sobre a preocupação com pessoas que precisam de leitos não

104

Covid-19 e perguntou sobre o que a SES/RS está fazendo em relação às pessoas que não

105

estão indo fazer a segunda dose da vacina. Ana Costa respondeu às questões realizadas

106

pelos(as) conselheiros sobre a vacinação. Francisca Jesus, do fórum municipal de Pelotas,

107

trouxe a preocupação dos servidores do seu município quanto a voltar ao trabalho apenas

108

com a primeira dose da vacina, seguindo a Ordem de Serviço. Então, Itamar Silva dos

109

Santos (FETAPERGS) iniciou propondo, ao CES/RS e seus conselheiros, acompanhar o

110

Plano de acompanhamento ao Covid-19, argumentando que nenhuma das recomendações

111

realizadas foram atendidas pela atual gestão do Estado. Também falou sobre a

112

preocupação com novas variantes mais transmissíveis e mortais. Marcelo Farias, CMS de

113

Arroio Grande, questionou sobre os repasses para municípios reduzidos pelo Ministério da

114

Saúde. Cristian Guimarães (SES/RS) disse ter anotado as questões e que as levaria a

115

secretária de saúde do Estado. Ato contínuo, é iniciado o seguinte ponto de pauta, que trata

116

sobre relatos de comissões e assuntos gerais (03h23m15s). A primeira à comentar, Ana

117

Maria Valls (AGAPAN) relatou sobre a discussão do PL 260, sobre a legalização de

118

agrotóxicos, que foi aprovado mesmo com todas as recomendações contrárias. Comentou

119

sobre alguns dos tipos de venenos

120

proibidos de acordo com uma lei federal existente. Também falou sobre a realização de um

121

card sobre esses agrotóxicos que deveriam ser banidos do Estado, que seria apresentado

122

na plenária seguinte. Além disso, relatou sobre a Comissão de Vigilância em Saúde, que

123

iniciou a análise do PL 163/2021. Itamar propôs então, que fosse apresentado um parecer

124

da Comissão de Vigilância em Saúde sobre o PL citado. A seguir, Carlos Alberto Duarte

125

(GAPA) relatou sobre a última reunião da Comissão de IST/HIV/AIDS/Tuberculoses e

126

Hepatites Virais, onde receberam denúncias sobre falta de medicamentos. Além disso,

127

casos onde gestantes que são diagnosticadas com sífilis iniciam o tratamento no serviço

128

de referência e depois encaminhadas para postos de saúde, onde não há como concluir o

129

tratamento. Carlos falou ainda, sobre questões de enfrentamento da AIDS, em relação a

que viriam a circular pelo país, que seriam

130

pessoas que abandonaram o tratamento da doença e diferentes remédios que estas

131

pessoas necessitam, remédios esses que estão em falta em alguns locais. Elpídio Jaques

132

da Borba (CGTB) em nome da Comissão Permanente de Fiscalização, relatou sobre o

133

início de um levantamento de hospitais próprios do Estado que são administrados pelo

134

Instituto de Cardiologia. Itamar Silva dos Santos (FETAPERGS) iniciou solicitando que o

135

relato de Carlos Duarte fosse transformado em parecer da Comissão para ser divulgado e

136

trabalhado em seu município. Também falou sobre o Seminário estadual sobre defesa do

137

SUS no dia 13/07, promovido pelo CNS e CEAP. Divulgou também o curso para

138

conselheiros

139

convidando a todos a participarem das Plenárias Regionais de Saúde, promovido pela

140

CEPICS. Nada mais havendo a tratar, eu, Rafael Nunes Brum, lavrei a presente ata que,

141

após leitura e aprovação, será assinada pela presidente em exercício do Conselho Estadual

142

de Saúde. Porto Alegre, 08 de julho de 2021.

sobre ferramentas virtuais, também promovido pelo CNS. Finalizou

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

