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Conselheiras e Conselheiros,

EDITORIAL

Desde que a Organização Mundial da Saúde decretou em março a pandemia do novo
coronavírus, o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CES-MG) tem trabalhado
arduamente e está mantendo em dia todas as atividades em defesa do controle social e,
principalmente, do Sistema Único de Saúde (SUS), que mais uma vez revela sua
importância como estratégia para se obter êxito no combate à Covid-19. De lá para cá, já
se foram três meses de debates intensos, acompanhando e fiscalizando ações de
enfrentamento no âmbito estadual a esta crise sanitária sem precedentes.
O Conselho tem sido um defensor do isolamento social amplo, como forma de combate à
disseminação do vírus, direcionando a atuação de comissões e câmaras técnicas no
acompanhamento de planos de contingenciamento; quantitativos de leitos clínicos e de
UTI; equipamentos de proteção individual em volume suficiente para proteger todas e
todos os profissionais de saúde; isonomia na gratificação das categorias da saúde; e
tantas outras pautas urgentes.
Por isso, o CES-MG vem mantendo-se vigilante e atuante e convoca conselheiras e
conselheiros do estado a fazerem o mesmo, acompanhando de perto todas as ações das
gestões municipais e reunindo-se virtualmente para manter o isolamento e a segurança
de todas e todos. Foi com essa postura que o CES-MG conseguiu que a Secretaria de
Estado de Saúde desistisse do contrato com a Fundação Guimarães Rosa para gerir e
operacionalizar os hospitais de campanha de Belo Horizonte e Betim - que apresentava
irregularidades - e optasse por um chamamento público. No próximo mês, a expectativa é
o calendário de implantação das Plenárias Regionais, iniciadas em junho com o Vale do
Aço e Noroeste, para acompanhar de perto, em parceria com os conselhos municipais, o
enfrentamento da Covid-19 e a ocupação de leitos em todas as regiões de Minas.
Seguimos. Viva o SUS!
Mesa Diretora do CES-MG
@conselhodesaudemg
Conselho Estadual de Saúde
de Minas Gerais
@conselhocesmg
bit.ly/youtube-cesmg

+
800 seguidores no
Instagram
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GIRO PELAS CÂMARAS TÉCNICAS
CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO (CTGFT)

A CTGFT reuniu, em 20/04, as
representações
de
conselhos
profissionais da área da saúde para
estabelecer um diálogo conjunto com
todas as categorias que estão atuando no
enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), em Minas Gerais.
O deslocamento de recursos para a
gratificação de médicas e médicos da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais (Fhemig), por meio do Decreto
Estadual 47.914 - que descartou o
princípio de isonomia entre as categorias
da saúde - e o fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
foram os pontos principais do debate.

Foi sugerido à Mesa Diretora do CES-MG
avaliar a criação de um Comitê de Crise do
Conselho e, aos conselhos de categorias
presentes à reunião, a assinatura das
recomendações ao governador (ver pág. 7),
aprovadas pelo plenário do CES-MG em 13
de abril, defendendo a isonomia entre
profissionais de saúde.
No dia 12/05, a CTGFT abordou o
pagamento de vale-refeição durante as
férias e licença-médica do funcionalismo
estadual, com a presença do
Superintendente de Gestão de Pessoas da
SES-MG, Sandro Alves Bustamante.

CÂMARA TÉCNICA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAUDE (CTAAS)

A CTCAAS pautou a Covid-19 em reunião
realizada no dia 12/05. Em junho, no dia 9,
voltou ao tema avaliando os Planos de
Contingenciamento, mapas de fluxo de
atendimento e o quantitativo de leitos da
macrorregionais Sudeste, Belo Horizonte,
Montes Claros e Teófilo Otoni, que
atenderam ao pedido de informações feito
pela CTAAS a todas as regiões do estado.

4

GIRO PELAS CÂMARAS TÉCNICAS
CÂMARA TÉCNICA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (CTOF)

Nos dias 13 e 14/05 e 10/06, a
CTOF deu continuidade a
avaliação do Relatório Anual de
Gestão Quadrimestral 2018. Em
junho, nos dias 23 e 24, foi a vez
das fundações Hemominas e
Ezequiel Dias apresentarem seus
relatórios anuais quadrimestrais,
referentes a 2018.
CÂMARA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE (CTCIS)

A CTCIS se reuniu no dia 25/05 para
debater a pauta "comunicação em
tempos de pandemia do CES-MG e da
SES-MG". Além disso, foram discutidas as
ações e a dinâmica da nova estruturação
da equipe de Comunicação do CES-MG e
as estratégias de divulgação do Controle
Social e Saúde com ferramentas
tecnológicas,
plataformas
de
comunicação, TV, rádios comunitárias e
mídia.
MESA DIRETORA CES-MG

A Mesa Diretora se reuniu no dia
05/06, com o representante da
Assessoria Estratégica da SES-MG,
Paulo Falcão, para avaliar e discutir as
estratégias da Ação 4455 do
Relatório Detalhado Quadrimestral
2020 (RDQA 2020), referente ao
Fortalecimento do Controle Social.

5

GIRO PELAS COMISSÕES
COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMA PSIQUIÁTRICA (CERP)

Nas reuniões e atividades dos meses de
abril e junho, a Comissão Estadual de
Reforma Psiquiátrica, acompanhou todo o
processo de desocupação dos leitos do
Hospital Galba Veloso (HGV), com a
transferência em segurança dos oito
pacientes que ainda se encontravam na
unidade para o Instituto Raul Soares. As
membras da comissão se alternaram em
visitas às duas unidades para acompanhar
a transferência dos pacientes.

Com a reestruturação, serão
disponibilizados 200 leitos de enfermaria
no HGV para o enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus, além do cuidado às
usuárias e aos usuários críticos,
manutenção do cuidado com os agravos
habituais e incremento da rede com leitos
de terapia intensiva. Em junho, a comissão
discutiu ainda, uma denúncia sobre os leitos
de retaguarda psiquiátricos em Vespasiano.

COMISSÃO INTERSETORIAL DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CISTT)

No dia 23/04, a Comissão Intersetorial
do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT)
reuniu-se com a Comissão Estadual de
Saúde do Trabalhador da SES-MG para
acompanhar em detalhes a habilitação
dos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest), critérios de
instalação, edital e processos de
seleção nos municípios,

COMISSÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE

A Comissão Estadual de Educação Permanente
(CTEP) debateu o curso EAD na área da Saúde, no
dia 12/05, com a participação da Câmara Técnica
de Gestão da Força de Trabalho (CTGFT).
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além de discutir propostas para
reunião ampliada que envolva os
conselhos municipais no debate,
especialmente na macrorregional de
Divinópolis. No dia 03, 10 e 22/06, a
pauta deu continuidade aos debates
sobre a segurança e proteção de
trabalhadoras e trabalhadores em
relação à Covid-19, especialmente
na área da saúde e da mineração,
com políticas de cuidado, gestão,
equipamentos individuais e
coletivos.

CES-MG ATUANTE
REUNIÕES VIRTUAIS

O mês de abril marcou o início das reuniões
virtuais no CES-MG, mantendo o isolamento
social das conselheiras e conselheiros.
Desde as primeiras semanas após a
Organização Mundial de Saúde decretar a
pandemia da Covid-19, o Conselho deu
início aos debates sobre o enfrentamento
da doença em Minas. Na reunião ordinária
do mês de abril, o plenário recebeu a
superintendente
de
Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Jordana
Costa Lima, a fim de conhecer as ações de
distribuição de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), realização de testes na
população, isolamento social remuneração
de leitos de UTI e participação de um
representante do CES-MG no Comitê de
Operações de Emergência em Saúde
(COES).

RECOMENDAÇÕES AO GOVERNADOR

As principais propostas apresentadas pelo plenário do CES-MG, no dia 13/04, foram
reunidas e encaminhadas ao governador Romeu Zema. Entre as principais propostas estava
a manutenção do distanciamento social ampliado e a manutenção da isonomia entre as
categorias profissionais da saúde, inclusive durante a pandemia, além de assegurar às
trabalhadoras e aos trabalhadores da saúde os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
de forma transparente e equânime.
CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA

O CES-MG posicionou-se contrário às “Orientações do Ministério da Saúde para tratamento
medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19”, que recomendam o
uso terapêutico de Cloroquina e Hidroxicloroquina. O Conselho divulgou uma nota sobre a
decisão do Ministério da Saúde de liberar o uso medicação sem a observação de efeitos
colaterais e de estudos científicos de eficácia da medicação, que, até o momento,
apresentam-se incipientes e divergentes quanto a administração em pacientes com
diagnóstico da Covid-19.
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CES-MG ATUANTE
ISOLAMENTO SOCIAL E ENFRENTAMENTO À COVID-19

A Reunião Ordinária do dia 11/05 foi o
momento em que o plenário voltou ao
debate e avaliação das ações de
enfrentamento à Covid -19 no estado.
Na pauta, estava o isolamento social –
em abril o CES-MG divulgou uma nota
pública contrário à flexibilização do
Distanciamento Social Ampliado (DSA)
e do isolamento social proposta pelo
Governo de Minas Gerais e que mais
tarde foi denominado Minas
Consciente - a falta de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) para
profissionais da saúde; e a isonomia
salarial para todas as categorias da
Saúde e o Decreto Estadual 47.914, de
10 de abril de 2020.

O secretário de Estado Adjunto de Saúde, Luiz
Marcelo Cabral, falou sobre os repasses de
recursos aos municípios mineiros; testagem de
usuárias e usuários; participação de
representante do CES-MG no Comitê
Extraordinário para a Covid-19 (COE); compras
de respiradores; hospitais regionais; protocolos
hospitalares para acolhimento de pacientes
com suspeita de Covid-19; inclusão de
informações de raça, cor, orientação sexual,
gênero, zona rural ou urbana nas prontuários
para coleta de dados epidemiológicos; direitos
de parturientes e mortes de gestantes pela
Covid-19; cuidados com usuárias e usuários
transplantados e/ou em hemodiálise durante a
pandemia.

REUNIÃO CNS COM CONSELHO ESTADUAIS DA REGIÃO SUDESTE

O vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), Ederson Alves, e
a secretaria-executiva, Graziella Corrêa Matias, participaram, no dia 29/04, de
uma reunião virtual da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
com os Conselhos Estaduais de Saúde da região Sudeste.
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CES-MG ATUANTE

O encontro fez um diagnóstico das ações de
enfrentamento da emergência de Saúde Pública
causada pela Covid-19 nos estados do
Sudeste. Ederson Alves destacou que os
conselhos do Sudeste puderam externar ao
CNS a preocupação comum com a flexibilização
do distanciamento social em cidades de todos
os estados da região. “Nossa preocupação é
manter a responsabilidade sanitária e política
do controle social, orientando aos conselhos
municipais para que exijam a participação nos
comitês de crise locais. É essencial garantir que
qualquer movimento de retomada da economia
seja exclusivamente fundamentado em dados
epidemiológicos e com respaldo científico”,
enfatizou.

ATUAÇÃO DO CES-MG CANCELA CONTRATO DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA

O plenário do CES-MG se reuniu
extraordinariamente em maio (25) para
conhecer e avaliar o Contrato de Gestão
que seria celebrado pelo Estado de Minas
Gerais, por meio da PMMG e da Fundação
Guimarães Rosa, em formato de
cooperação que pretende fomentar as
ações de enfrentamento da pandemia da
Covid-19 com a implementação de
hospitais de campanha, gestão e
operacionalização de serviço de saúde.
Devido às inconsistências no contrato, a
atuação do Conselho levou ao
cancelamento do contrato. Foram
questionados vários pontos do contrato
o que levou o Ministério Público a oficiar o
Estado por indícios de irregularidades, e
que mais tarde foram observadas pela
Controladoria Geral da União (CGU).
Na reunião ordinária de 08/06, o plenário
ouviu os esclarecimentos do secretário
de Estado Adjunto de Saúde, Luiz Marcelo

Cabral Tavares, do secretário de Estado
Adjunto de Planejamento e Gestão, Luís
Otávio Milagres, dos tenentes-coronéis
Neyton Rodrigues e Miller França Michalick e
do capitão João Paulo Fiuza, da Polícia Militar
de Minas Gerais e da promotora de Justiça de
Defesa da Saúde, Josely Ramos Pontes. A
proposta apresentada pelo governo foi a
elaboração de um edital - que contará com os
apontamentos feitos pelo CES-MG, para um
chamamento público de organizações sociais
interessadas na gestão e operacionalização
de hospital de campanha, com a proposta de
duração de quatro meses, abrindo mão da
ideia inicial de contrato com a Fundação
Guimarães Rosa. Dentre os ajustes
solicitados pelo Conselho está a solicitação
de que os recursos do contrato, sejam
incorporados ao Fundo Estadual de Saúde,
dando à SES-MG o papel de protagonismo na
condução do processo, com prestação de
contas ao Conselho.
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REUNIÃO ORDINÁRIA JUNHO

Na Reunião Ordinária de 8 de junho,
residentes de Neonatologia e Obstetrícia do
Hospital Sofia Feldmam buscaram por um
espaço de voz por meio da apresentação de
uma carta aberta encaminhada aos conselhos
de referência nas diversas áreas da saúde,
sobre o atraso no pagamento de bolsa salário
pelo Ministério da Saúde e falta de respostas
às reivindicações. Como conselhos não
tiveram conhecimento da carta aberta, ainda
que o conteúdo tenha sido encaminhado, o
CES-MG solicitou esclarecimentos ao
Ministério da Saúde e o apoio de conselhos de
classe, conselhos municipais e do Conselho
Nacional de Saúde.

O plenário do CES-MG pautou também, na
Reunião Ordinária de 08/06, o Plano de
Contingenciamento Macrorregional para a
Covid-19. O subsecretario de Políticas e
Ações de Saúde da SESMG, Marcilio Dias
Magalhães, apresentou o processo de
organização das regiões com base nas
realidades assistenciais, epidemiológicas
e da capacidade dos equipamentos de
saúde e ocupação de leitos disponíveis e
respiradores no território e de
financiamento e gestão da SESMG.
Receberam destaques as regiões que já
registram maior avanço do novo
coronavírus, como o Vale do Aço.
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CES-MG NO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA
COVID-19

O CES-MG passou a ocupar uma cadeira no
Comitê de Integração para Ações de
Enfrentamento da Covid-19, do governo de
Minas, e está sendo representado pelo
conselheiro do segmento de usuárias e
usuários, pela Federação das Associações de
Moradores do Estado de Minas Gerais
(Famemg), e 2º secretário da Mesa Diretora do
Conselho, Júlio Cézar Pereira.
APLICATIVO SAÚDE DIGITAL MG - COVID-19

O aplicativo "Saúde Digital MG Covid19" é uma ferramenta gratuita e
intuitiva, que oferece a usuária e
usuário do SUS atendimento imediato,
capaz de identificar casos suspeitos da
Covid-19. O aplicativo foi apresentado à
Mesa Diretora no dia 18/05 pela SESMG, com o objetivo principal de ampliar
a divulgação do serviço.

É importante que os conselhos de saúde de
todo o estado colaborem na divulgação da
ferramenta. O aplicativo oferece atendimento
assistencial de qualidade, em consultas
agendadas com médicos e psicólogos da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais
(Fhemig), sem a necessidade de sair de
casa. O aplicativo está disponível na Google
Play Store.
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CES-MG NA SEMANA DA MARCHA VIRTUAL PELA VIDA

Na semana da Marcha Virtual
pela Vida, o CES-MG
participou ativamente das
atividades. Conselheiras e
conselheiros
marcaram
presença na plenária virtual
promovida pela Frente de
Defesa do SUS em Minas
Gerais e na caminhada virtual
ao lado de milhares de
pessoas e instituições no
aplicativo Manifest App.

PLENÁRIAS REGIONAIS

O CES-MG debateu com as regiões do Vale
de Aço e Noroeste a implantação de
Colegiados Regionais de Conselhos de
Saúde e a falta de leitos de UTI para a
Covid-19. Estas foram as primeiras
plenárias realizadas e o objetivo do CES-MG
é promover o encontro em todas as
macrorregiões do estado.
O vice-presidente do Conselho, Ederson
Alves da Silva, explica que os colegiados
regionais já estavam previstos por meio de
plenárias e que “a crise em relação aos
leitos e a flexibilização do isolamento
levaram à aceleração do processo”. O Vale
do Aço lidera o cenário de estrangulamento
dos serviços de saúde, junto com as
regiões Noroeste, Nordeste, Leste, Centro
e Triangulo Norte.
O colegiado é formado por representantes
da sociedade civil, presentes nos
conselhos
com
usuárias/os,
trabalhadoras/es, gestão e prestadoras/es
da saúde e tem a função de aproximar,
articular, manter o diálogo e atuar como um
elo entre o CES-MG, conselhos municipais e
a gestão da SES-MG.
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As plenárias do Vale do Aço e Noroeste
contaram com as participações de conselhos
e secretarias de Saúde e da superintendente
de Redes de Atenção da SES-MG, Karina
Oliveira, que falou, nos dois casos, sobre a
demanda e ampliação de leitos de UTI,
respiradores e transporte sanitário. A plenária
do Vale do Aço contou com a participação do
infectologista Márcio Castro, apresentando o
panorama epidemiológico da região e
ressaltou a necessidade da manutenção do
isolamento social e da conscientização da
população. As plenárias agendadas para o
mês de julho são Triângulo Norte e Centro.
PLENÁRIA DE MULHERES

O mês de junho foi marcado pela realização
da primeira Plenária de Mulheres do CESMG. O encontro virtual foi prestigiado por
conselheiras e conselheiros municipais e
estaduais de saúde e movimentos de
mulheres. A plenária é coordenada pelas
conselheiras estaduais Gláucia de Fátima
Batista e Marília Oliveira e contou com as
presenças das defensoras públicas da
Defensoria de Defesa das Mulheres,
Samantha Villarinho, da Defensoria de
Direitos Humanos, Júnia Roman Carvalho,
da coordenadora da Exposição Sentidos do
Nascer, Sônia Lansky e de Regina Aguiar, da
Coordenação Estadual de Saúde da Mulher.
A secretária-geral do CES-MG, Lourdes
Machado, destacou que o papel do controle
social realizado por meio dos conselhos é
unir os movimentos na luta para que as
políticas de saúde saiam do papel,
especialmente no que tange à desigualdade
de gênero, à violência – que foi acentuada
no isolamento social – e no reconhecimento
de direitos sexuais e reprodutivos, como o
acesso à contracepção (pílula do dia
seguinte, DIU),

abortamento legal, aumento da taxa de
cesarianas e da exposição à Covid-19 com a
retirada do direito ao acompanhante durante
o parto - situação que vêm acontecendo em
maternidades do estado - do risco de
contaminação durante a gravidez, do
engravidamento na adolescência, e
precarização do trabalho feminino durante e
depois da pandemia.
Outra pauta bastante debatida foi o
movimento #NasceLeonina, que pede o
pleno funcionamento da Maternidade
Leonina Leonor, impedido pelo descaso de
gestores que decidem com as mulheres irão
parir. Gláucia destacou que a Plenária de
Mulheres vai solicitar ao CES-MG a
intensificação do debate desta pauta.
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