ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

ATA DA 7ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CES/RS
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No dia 16 de Julho de 2020, às 14h, no aplicativo “Webex”, reuniu-se o Plenário do
CES/RS, com os seguintes pontos de pauta: 1) Inscrições para Assuntos Gerais; 2)
Aprovação de Atas; 3) Informes e Expedientes; 4) Falta de medicamentos
anestésicos; 5) Reabertura das escolas; 6)
Uso de medicamentos sem
comprovação científica no tratamento da COVID-19; 7) Assuntos Gerais. Titulares:
Alfredo Gonçalves (CUT), Carlos Duarte (GAPA), Itamar Santos (FETAPERGS), Jefferson
Boeira (SIMERS), Leila Ghizzoni (EMATER), Ana Valls (AGAPAN), Sonia Pinheiro, Vera
Leonardi (CREFITO), Juliana Hoffmann (SEPLAG), Irene Prazeres (SINDFARS), Elpídio
Borba (CGTB), Karina Hamada (FCD), Tuane Devit (CRESS), Ana Costa (SES), Claudio
Augustin (CUT), Lucia Maria Diefenbach (SINDSEPE), Claudio Tasca (FRACAB), Milton
Brasil (FETAG), Denize Cruz (SERGS), Carla Pertile (SES), João de Deus (FRACAB),
Carlos Weber (FESSEERS), Sandra Schmitt (MS), Rodrigo Cáprio (UFRGS). Suplentes:
Jaime Ziegler (CGTB), José Becker (FRACAB), Maria Conceição (FGSM), Vitorio Passero
(CNBB). Cláudio Augustin, Presidente do CES/RS inicia a plenária, com nenhuma
inscrição para assuntos gerais o próximo ponto de pauta são os informes, onde se é
colocado a substituição de Leandro por Eliane Lemos. A 3ª ata é colocada em votação,
aprovada com 7 abstenções. Agora a 6ª ata é colocada em votação, aprovada. Irene
Prazeres informa que foi convidada para trazer informações sobre a pauta da falta de
medicamentos anestésicos, Débora, que coordena a comissão de assistência
farmacêutica. Irene cita que em maio começaram a surgir desabastecimentos de
medicamentos anestésicos e sedativos, necessários para intubação de pacientes. Assim
foi enviado uma solicitação de pedido de informações sobre a realidade do
desabastecimento no estado do RS. Débora diz que foi recebida uma informação que
hoje está saindo do almoxarifado do ministério da saúde alguns lotes de medicamentos
para 18 estados do país, o RS não se encontra entre eles, e em quantidades pequenas
onde a escolha dos estados partiu das secretarias estaduais. Débora também relata que
já está em fase de confirmação da intenção de registro de preços e na próxima segunda
feira o departamento de logística em saúde deve publicar um edital para licitação. Débora
também pede que o governo respeite a ciência pois é um desrespeito o governo federal
insistir em medicamentos que não tem comprovação que combatem a COVID-19. É feita
a leitura da resolução 06, logo após é feita a discussão sobre o documento. A SES afirma
que já foi feita pela 3ª semana consecutiva atualização de estoque de hospitais e vem
informando o ministério da saúde e diz que a minuta de resolução 06 já está atendida.
Cláudio diz que é preciso incluir no documento a transparência dos medicamentos,
estoques etc. E concorda que as responsabilidades são dos hospitais para conseguir a
medicação porém não são hospitais que vão resolver quando há um desabastecimento
internacional. A resolução 06 é colocada em votação, aprovada pela maioria com uma
abstenção. Célia Chaves, diretora do sindicato dos farmacêuticos e da federação nacional
dos farmacêuticos, por muitos anos conselheira e também presidente do CES participa da
pauta sobre o uso racional dos medicamentos dizendo que por muitos anos houve
denúncias pela omissão dos governos sobre essa pauta. Célia também diz que já se tinha
conhecimento das recomendações que o ministério da saúde tinha emitido,
recomendações essas que não estão assinadas então não são oficiais e muito menos
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protocolos. Célia frisa que todos os estudos que foram feitos chegaram a mesma
conclusão, sem benefícios terapêuticos para os pacientes e tem demonstrado problemas
cardíacos. É lida a resolução 05 em plenária. Ana Valls, AGAPAN, pede que a SES
encaminhe para o controle social os dados do uso da hidroxicloroquina e cloroquina. Na
discussão sobre a resolução o conselheiro Jefferson Boeia defende sua ação onde em
alguns pacientes prescreveu cloroquina e diz que não concorda com o documento. Itamar
Santos, FETAPERGS, rebate e pede respeito aos técnicos e colegas que criaram o
documento e concorda com o pedido de Ana Valls. Itamar frisa que essa resolução serve
para alertar mais uma vez a sociedade brasileira e gaúcha de que há uma política
deliberada de extermínio dos vulneráveis desse país e é contra isso e defesa da vida que
está sendo aprovada essa resolução. A resolução é colocada em votação aprovada com
21 votos sim e, 1 abstenção e 1 voto não (SIMERS). Resolução 04, sobre a volta as
aulas, é lida em plenária, depois das correções propostas o documento é colocado em
votação, aprovada com 21 votos sim e uma abstenção. Sem mais nada a tratar é
encerrada a plenária da qual eu, Leonardo Dias Lima lavrei a presente ata que, após
leitura e aprovação, será assinada pelo presidente e vice-presidente deste colegiado.
Porto Alegre, 16 de Julho de 2020.

Claudio Augustin
Presidente do CES/RS
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