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540ª Reunião Ordinária CESMG
A 540ª Reunião Ordinária do

Conselho Estadual de Saúde de

Minas Gerais (CESMG)

aconteceu no dia 08/07 no

auditório do CESMG. Sendo a

primeira reunião a ser

executada ao longo de todo o

dia e teve sua abertura as 9hrs

da manhã. Como de costume a

mesa diretora abriu a reunião

com os informes para o pleno,

logo abrindo para que as

conselheiras e conselheiros

presentes também pudessem

dar os seus informes. Aline

Pacheco (AMAPEM)  convidou

todas para a Audiência

Pública que acontecerá na

Assembleia Legislativa de

Minas Gerais (ALMG) no dia 7 de

agosto de 2019, também falou

sobre a falta de atendimento

pelo SUS de

pessoas com Esclerose Múltipla

no leste de Minas e informou

que no segundo semestre a

AMAPEM visitará as cinco

macro do estado verificando a

situação dos atendimentos.

A conselheira Terezinha Oliveira

(FADEMG) apontou o descaso

de deputados mineiros com

transplantados e apelou para a

gestão estadual e ao CESMG

que se cobre políticas públicas.

A Secretária Geral do CESMG

Lourdes Machado (CRPMG)

convidou todas do pleno para as

 reuniões da Comissão de

Reforma Psiquiátrica (CERP)

que acontecem todas as

primeiras quartas-feiras do

mês. Maryane Rodrigues

(ABRALE) informou sobre a

Comissão criada para

acompanhar a política de

atenção farmacêutica no

CESMG, a Comissão de

Acompanhamento a

Assistência Farmacêutica

(CAAF), criada para discutir

desabastecimento de

medicação e outras situações

afetas à assistência

farmacêutica. Levou também a

notícia que

30 leitos foram fechados no

Hospital Das Clinicas da UFMG

por falta de mão de

obra e questões financeiras.

Após todos os informes e

intervalo as coordenadoras e os

coordenadores das Câmaras

Técnicas e Comissões que

compõem o CESMG tiveram uma

breve fala ao pleno e a 1ª Diretora

de Comunicação Fernanda Coelho

(Coletivo BIL) propôs uma nova

comissão, a Comissão de

Equidade, que ficou para ser

discutida como pauta na próxima

Reunião Ordinária. A reunião

seguiu ao longo da tarde com a

presentação do Relatório

Quadrimestral

da SESMG (1º RDQA-

2019/SESMG), e se encerrou

com a Avaliação da 9ª
Conferência

Estadual de saúde de Minas

Gerais.
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Reunião da Mesa Diretora CESMG
No dia 09 de julho de 2019, a

Mesa Diretora se reuniu com

o representante de Patos de

Minas Paulo César Moreira

(CISREUNO) e com

representantes da SES para

discutir sobre o Consórcio

Intermunicipal de

Saúde/SAMU Patos de Minas. 

Estiveram presentes na

reunião o vice-presidente do

CESMG Ederson Alves

(CUTMG), a secretária geral

Lourdes Aparecida (CRPMG),

o 3º secretário Pedro Cunha

(CNBB) e a 1ª diretora de

comunicação Fernanda

Coelho (Coletivo BIL); e

representando a SESMG

estiveram presentes Renata

Vaz, Renata Cardoso,

Monique Ferreira, Erika Santa

e Izabela Teixeira.

Reunião da Câmara Técnica de Educação

Permanente

A Câmara Técnica de

Educação Permanente

(CTEP) se reuniu na manhã
de 09 de julho nas

dependências do CESMG. A

reunião abordou a avaliação

das atividades da

Conferencinha (repasse e

propostas) e o projeto em

defesa do SUS, além dos

informes gerais dos

conselheiros participantes

da Câmara Técnica. 

Participaram desta reunião

a coordenadora da CTEP

Glaucia Batista (CRESS MG),

Aline Pacheco (AMAPEM),

Manuela Hauck

(Hemominas) e a convidada

Gabriela Amaral Dias

(CRESS MG).
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Reunião da  Câmara Técnica de Controle Avaliação e

Atenção a Saúde 
No dia09 de julho a Câmara

Técnica de Controle

Avaliação e Atenção à Saúde

(CTCAAS) se reuniu no

auditório do CESMG junto de

representantes da Mesa

Diretora e SESMG

para discutir sobre o Ofício

09/2019 que trata de

demandas não atendidas 

 após a visita da CTAAS no

Centro de Referência a

Gestantes Privadas de

Liberdade.

Estiveram presentes na

reunião o vice-presidente do

CESMG Ederson Alves

(CUTMG), a secretária geral

Lourdes Machado (CRPMG), o

3º Secretário Pedro Cunha

(CNBB), a 1ª diretora de

comunicação Fernanda Coelho

(Coletivo BIL), Eduardo Araújo

(MORHAN), Ione Fortunato

(Sintsprev), Maryane Rodrigues

(ABRALE), Luiza Azevedo

(SESMG), Jober Souza

(SEJUSP), Sandra dos Santos

(Sintsprev) e Maria Guimarães.

Reuniões da Câmara Técnica de Orçamento e

Financiamento do SUS

A Câmara Técnica de

Orçamento e

Financiamento do SUS

(CTOF) se reuniu nos

dias 9 e 10 de julho

nas dependências do

CESMG para a

discussão sobre os

Instrumentos de

Gestão: 3º Relatório

Detalhado do

Quadrimestre Anterior

(RDQA) 2018, 1º RDQA

2019 e Relatório Anual

de Gestão (RAG)

2018.

Estiveram presentes

nesses dois dias de reunião

Aleteia D’Alcantara

(FADEMG), Claudete Liz

(UGT), Carolina Britto

(SEEMG), Consuelo

Aparecida (FADEMG),

Denilson Gonça~ves

(MORHAN), Erli Rodrigues

(MORHAN), Maria Nazária

de Souza (FAPMG), Marília
Aparecida

(Federasantas/AHFMG),

Maria de Lourdes dos

Santos (CMP) e Paulo dos

Reis Braga (FMSM).
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Visita do Comitê Executivo Judiciário ao CESMG

No dia 12 de julho, o Comitê Executivo

Judiciário visitou as dependências do

Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais

(CESMG) para conhecer seu

funcionamento. 

O vice-presidente Ederson Alves

(CUTMG) apresentou a estrutura e os

trabalhos executados pelo CESMG,

mostrando a importância do conselho

na participação social, suas

competências, composição e

realizações. Ederson também

apresentou a Mesa Diretora e todas as

Câmaras Técnicas e Comissões que

compõem o CESMG, também deu

destaque para a realização da 9ª
Conferência Estadual de Saúde de

Minas Gerais e para o Curso de

Capacitação de Conselheiros e

Conselheiras que é executado em

parceria com a ESP-MG.

A Secretária Geral Lourdes Machado

também apresentou a Comissão de

Reforma Psiquiátrica (CERP) para o

comitê e distribuiu a cartilha sobre os

retrocessos da reforma psiquiátrica

brasileira a partir da portaria do

Ministério da Saúde nº 3588 de 21 de

dezembro de 2017.

Participaram da reunião O Presidente

Regional do COSEMS Fabricio

Henrique dos Santos, a Assessora

Jurídica Cristiane Costa (COSEMS), os  

desembargadores Renato Dresch

(TJMG) e Osvaldo Oliveira (TJMG),

Márcia Mol Arreguy (TJMG), a

superintendente do SRSBH Débora 

Marques (SESMG), Daniela

Domingues (SESMG), o

Defensor Público Federal-

Chefe Guilherme Machado

(DPUMG), o vice-presidente

do CESMG Ederson Alves

(CUTMG), a Secretária Geral

do CESMG Lourdes Machado

(CRPMG), o 1º Secretário

CESMG Renato Barros

(SindSaúde) e a Secretária

Executiva do CESMG

Eleciania Tavares.

Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do

Trabalhador e da Trabalhadora
A reunião da Comissão Intersetorial de

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

(CISTT/MG) aconteceu no dia 16 de julho,

na sala de reuniões do Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais

(CESMG). A reunião abordou as pautas:

Seminário da CISTT, Centros de

Referência em Saúde do Trabalhador

(CEREST), Referência Técnica e RT – ST.

Participaram o vice-presidente do

CESMG Ederson Alves (CUTMG), Antônio

Pádua (CUTMG), Djalma Rocha (CUTMG),

Conceição Moreira (SESMG/CSAT),

Romulo Campos (FETAEMG) e Vanessa

Aniceto (SESMG).
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Reunião da Câmara Técnica de  Comunicação e

Informação a Saúde
No dia 22 de julho a Câmara

Técnica de Comunicação e

Informação em Saúde (CTCIS) se

reuniu na sala de reuniões do

CESMG para discutir sobre

assuntos gerais da comunicação

do Conselho Estadual de Saúde

de Minas Gerais.

Participaram da reunião a 1ª
Diretora de Comunicação do

CESMG Fernanda Coelho

(Coletivo BIL), Rubens Silvério

(FAMEMG) e a estagiária de

comunicação Débora Alves.

Reunião da Mesa Diretora com Coordenadoras (es)

das Câmaras Técnicas e Comissões do CESMG
No dia 22/07 a Mesa Diretora se

reuniu com as

Coordenadoras(es) e Relatoras

(es) das Comissões que

compõem o Conselho Estadual

de Saúde de Minas Gerais:

Comissão Intersetorial de Saúde

do Trabalhador e da

Trabalhadora (CISTT), Comissão

Estadual de Reforma

Psiquiátrica (CERP) e Comissão

de Acompanhamento a Política

de Assistência Farmacêutica

(CAPAF). A reunião aconteceu

na sala de reuniões do CESMG e

foram discutidas a elaboração

de propostas e resoluções

sobre as comissões.
Participaram o vice-presidente do CESMG Ederson

Alves (CUTMG), a secretária geral e coordenadora da

CERP Lourdes Machado (CRPMG), o 3º secretário

Pedro Cunha (CNBB), a 1ª diretora de comunicação

Fernanda Coelho (Coletivo BIL), a coordenadora da

CAPAF Aline Esteves (AMAPEM) e a relatora da CAPAF

Maryane Rodrigues (ABRALE).
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Reunião da Mesa Diretora CESMG
A Mesa Diretora do

Conselho Estadual de

Saúde (CESMG) se reuniu

na sala de reuniões no dia

22/07 para discutir sobre

as pendências da 9ª
Conferência de Saúde de

Minas Gerais.

 

 

Reunião da Comissão de Acompanhamento a

Política de Assistência Farmacêutica

No dia 24/07, nas dependências do

Conselho Estadual de Saúde de Minas

Gerais (CESMG) aconteceu a reunião da

Comissão de Acompanhamento da

Política de Assistência

Farmacêutica do CESMG (CAPAF). A

reunião abordou os temas planificação,

regimento interno, viabilizar pauta com a

FUNED e informes SAF.

Participaram o vice-presidente do CESMG

Ederson Alves (CUTMG), Maryane Ferreira

(ABRALE), Aline Pacheco (AMAPEM),

Gustavo Viana (SES/SAF), Ana Aline

(SES/SAF), Terezinha Oliveira (FADEMG),

Carolina Brito (SEEMG) e Rubens Ribeiro

(Associação de Diabéticos de BH).

CESMG Palestra em Antônio Dias
O vice-presidente do CESMG

Ederson Alves (CUTMG)

esteve no dia26/07, na

Câmara Municipal de Antônio

Dias ao lado da 1ª Diretora

de Comunicação do CESMG

Fernanda Coelho (Coletivo

BIL), para palestrar sobre

Controle Social para o

Conselho Municipal,

servidoras e servidores

públicos da atenção básica

do município. 

 

Foto: Daniel Miranda

(Secretário de Saúde de

Antônio Dias)
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Agosto Laranja: Mês de conscientização da

Esclerose Múltipla

No dia 30 de agosto se comemora o Dia

Nacional de Conscientização da

Esclerose Múltipla (EM), por isso, ao

longo do mês é realizado o “Agosto

Laranja” que consiste em atividades

produzidas por associações para a

conscientização da população sobre

essa doença crônica muitas vezes

desconhecida. Sabendo da importância

de se falar sobre a Esclerose Múltipla, o

Conselho Estadual de Saúde, que tem

em sua composição a Associação

Mineira de Apoio a Portadores de

Esclerose Múltipla (AMAPEM), bateu um

papo com a conselheira Aline Pacheco,

representante titular da AMAPEM. 

“Esclerose parece um termo assustador,

mas vem do latim e significa cicatriz ou

lesão que

se forma no cérebro e medula espinhal

que são componentes do sistema

nervoso central. Essas lesões se

formam a partir de inflamações que

ocorrem em pontos específicos do

sistema nervoso central, por isso o

termo Esclerose Múltipla, ela pode

acometer em qualquer ponto desse

sistema”, explica Aline de que forma

funciona a doença, que atinge 2 milhões

e meio de pessoas no mundo.

 

Aline Esteves (AMAPEM) Foto: Arquivo Pessoal

A Esclerose Múltipla é diagnosticada geralmente

entre os 20 e 40 anos do

indivíduo, portanto, atinge uma população mais

jovem, sendo assim indispensável seu diagnóstico

de forma precoce para que os tratamentos sejam

iniciados fazendo o paciente ter uma qualidade de

vida melhor diante a doença. Os sintomas são

diversos e muito facilmente confundidos: fadiga

muito expressiva, comprometimento visual e motor,

comprometimento do sistema urinário, cognitivo e

sexual são exemplos desses sintomas. A doença

atinge os nervos sensitivos, não motores, por isso

ela não acomete órgãos vitais por exemplo, sendo

uma doença que não traz riscos de morte, mas

limita algumas atividades do paciente com essa

condição.

Mas como é feito o tratamento para a Esclerose

Múltipla? Já que é uma doença que não se sabe a

causa e nem a cura? Perguntamos para Aline:

“Atualmente existem várias alternativas de

tratamento para tentar controlar a ação da doença

no organismo. Temos um protocolo de tratamento

do Ministério da Saúde que tem oito medicamentos,

com diferentes mecanismos de ação e formas de

uso”.
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Todo esse tratamento medicamentoso é
feito pelo SUS, que apesar de encontrar

dificuldades acolhe esses pacientes

pelo serviço especializado e os tratam

pelo resto de suas vidas. “A maior

dificuldade do sistema é para garantir o

acesso do paciente ao serviço

especializado, é por isso que a AMAPEM

está propondo ao Estado de Minas a

formatação de uma rede assistencial a

pessoas com EM para que seja efetivado

um fluxograma de atendimento dessas

pessoas desde atenção primária até a

especializada”.

Além do tratamento com medicamentos

Aline destaca a importância da atenção a

outras áreas da vida dessas e desses

pacientes, que em sua maioria são

jovens e precisam de ressignificar o

diagnóstico, entender suas limitações e

conviver com elas. “O que eu falo muito é
que não é só o tratamento

medicamentoso, entramos então nas

especificidades da vida de uma pessoa

com Esclerose Múltipla. Para se tratar, o

indivíduo precisa ser acompanhado por

várias áreas da saúde além da

neurologia, como nutrição, fisioterapia e

psicologia, pois a pessoa apresenta uma

tendência real de desenvolver quadros

depressivos. Às vezes precisa do auxílio
não só de instrumentos sociais, mas até
de medicamentos para tratar essas

questões. O amparo social e o

acompanhamento psicológico são

extremamente importantes para

ajudarem o sujeito a ressignificar a nova

vida a partir do diagnostico, pois, apesar

de não ser impedido de fazer nada, vai

precisar respeitar suas limitações em

alguns momentos. Quando essa

limitação acontece em uma fase jovem

da vida, pode comprometer a autoestima

da pessoa e causar uma revolta em

quem tem o diagnóstico de Esclerose

Múltipla, já que, eventualmente não vai

conseguir desenvolver muitas

atividades que gostaria, o que pode gerar

um sentimento de incapacidade. Por isso

o apoio psicológico e social são suportes

para o bom enfrentamento das

limitações que por ventura apareçam”.

Banner Conscientização da Esclerose Múltipla AMAPEM
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Outro ponto forte que Aline defende no tratamento do

paciente é a atividade física, já que ela ajuda e é uma das

formas mais eficientes de apoio ao tratamento, “O mais

importante é que esse indivíduo faça uma atividade física e

que seja uma que ele dê conta de inserir na sua rotina.

Quando está em fase de reabilitação pós surto, quase

sempre vai precisar de uma fisioterapia, mas, depois que se

reabilita, precisa de uma atividade constante para o corpo.

Para evitar o aumento da fadiga, que já é muito forte em

alguns casos, o paciente deve evitar exercícios aeróbicos,

mas é importante fazer qualquer coisa que consiga,

respeitando suas limitações, para movimentar o corpo”.

Apesar das dificuldades que uma pessoa com Esclerose

Múltipla enfrenta, Aline defende a qualidade de vida para

eassas e esses pacientes, por isso promove o Agosto

Laranja junto com a AMAPEM, buscando conscientizar a

população: “No mês de agosto falamos mais dos sintomas

da EM para que, caso alguém manifeste-os e estes

perdurem mais de 24 horas possa procurar um médico e

falar sobre a doença. Como são sintomas neurológicos

muito específicos, geralmente a neurologia é acionada para

confirmação do diagnóstico”. São várias atividades ao

longo do mês promovidas pela AMAPEM e você pode achar

todas no Instagram (@amapemmg) e no Facebook

(facebook.com/amapem.esclerosemultipla) para participar

entender mais sobre os sintomas, diagnósticos e

desmitificar a Esclerose Múltipla.

Logomarca Associação Mineida de Apoio a Portadores de

Esclerose Múltipla

Datas dos Cursos de Capacitação de Conselheiras e

Conselheiros

MONTES CLAROS 14, 15 E 16 DE AGOSTO 

JANAÚBA 21,22, 23 DE AGOSTO

Lembrando que agora o curso tem 24 hrs (3 dias).

Inscrições abertas – o CMS deverá enviar   e-mail para:
sergio.carvalho@saude.mg.gov.br

PONTO CHIQUE 13, 14 E 15 DE AGOSTO 
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Precisamos falar sobre a Visibilidade Lésbica

Desde o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas

(SENALE) (hoje Seminário Nacional de Lésbicas e

Mulheres Bissexuais SENALESBI), realizado entre 29 de

agosto a 1º de setembro de 1996 no Rio de Janeiro, o

29 de agosto foi reconhecido no Brasil como o Dia

Nacional da Visibilidade Lésbica. É muito importante e

necessário que falemos sobre o L do LGBT (Lésbicas,

Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais), mulheres

lésbicas historicamente foram silenciadas,

objetificadas e negligenciadas por toda uma sociedade

que se mostrou ao longo de sua construção, a partir da

colonização portuguesa, ser lesbofóbica e machista,

portanto, durante todo o mês de agosto vários

coletivos se mobilizam para criar atividades e atos que

conscientizam e mostram que lésbicas existem,

resistem e estão juntas lutando por seus direitos.

Em Belo Horizonte existe a Caminhada das Lésbicas e

Bissexuais de BH, que promove todo ano um ato pelo

centro da capital, além de outros eventos como o

“Sapaday” que consiste em um dia de atividades, rodas

de conversa, palestras e confraternização para

mulheres lésbicas e bissexuais. No Vale do Aço o

Coletivo BIL todo ano marca a data e neste ano realizará
ações com um torneio de sinuca e uma troca de

saberes facilitada por uma psicóloga e uma pastora

lésbica. Outras ações também aconteceram em todas

as regiões do estado e do país em função do mês da

visibilidade lésbica.

A visibilidade é um fator muito importante para

lésbicas, afinal mulheres, independentemente de sua

orientação sexual, são constantemente silenciadas 

pelo machismo. As agressões físicas e

psicológicas não são raridade e o lesbocidio no

brasil vem crescendo de forma significante e

alarmante. A violência sexual também é um medo

presente na vivência dessas mulheres, o chamado

“estrupo corretivo” (art. 266 do Código Penal

Brasileiro) é uma violência relatada infelizmente

por diversas lésbicas que diariamente lidam com

sua fetichização.

Por conta de toda essa fetichização este ano o

Google consertou seu algoritmo para que as

pesquisas a palavra “lésbica” não fossem

direcionados a conteúdos sexuais, antes da

medida era o que mais se tinha de resultado ao

pesquisar a palavra, mostrando que existe uma

sexualização extrema de lésbicas. A medida da

empresa mostra que a vivência dessas mulheres

precisa ser mostrada em todos os lugares para que

sejam feitas mudanças. Mudanças principalmente

em questões que dizem da segurança, qualidade

de vida e saúde.

O descaso no saúde é uma realidade gravíssima,

faltam campanhas de prevenções contra doenças

sexualmente transmissíveis que contemplem

lésbicas e fujam da heteronormatividade, 

 colocando em risco a vida e integridade física

delas. Faltam médicos que entendam as

especificidades de uma mulher que se relaciona

sexualmente com outras mulheres e são inúmeros

os relatos de lesbofobia em consultas,

principalmente ginecológicas. Esse apagamento

está adoecendo e matando principalmente

lésbicas de classes sociais menos favorecidas,

negras e transexuais.

Devemos fazer uma reflexão e entender que a

invisibilidade adoece, prejudica, violenta e mata. E

que conhecer, se informar, respeitar e dar espaço

para que seja dito sobre mulheres que se

relacionam com outras mulheres pode salvar vidas.

14ª Caminhada das Lésbicas e Bissexuais de BH Foto:Caroline

França

Simbolo das luta das mulheres lésbicas Foto: Retirada da internet
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Datas comemorativas do mês de agosto

04 -Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer

05 - Dia Nacional da Saúde

07 - Dia Estadual da "Lei Maria da Penha”

09 - Dia Internacional dos Povos Indígenas

11 - Dia dos Pais

23 - Dia da Injustiça (Dia de Combate à injustiça).

26 - Dia Internacional da Igualdade da Mulher

27 - Dia da Psicóloga e do Psicólogo

29 - Dia Nacional do Combate do Fumo

29 - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

30 - Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose

Múltipla

31 - Dia da Nutricionista

15


