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295ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 1 

Ata da Reunião Ordinária do Pleno do CES/SP de 18/05/2020. 2 

Ao décimo oitaivo dia do mês de maio de dois mil e vinte foi realizada a 3 

ducentésima nonagésima quinta reunião ordinária do Pleno do CES/SP, no 4 

Conselho Estadual de Saúde no prédio da Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 5 

188, Térreo, com as seguintes PRESENÇAS e REPRESENTAÇÕES: I - PODER 6 

PÚBLICO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: Dr. Eduardo Ribeiro Adriano 7 

(Secretário Executivo); Dr. Cicero Costa Viana Campanaro (Suplente); Dr. 8 

Frederico Carbone Filho (Titular); Roxane Alencar Coutinho (Suplente); 9 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE: Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos 10 

(Titular); Tiago Texera (Titular); UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO: 11 

José Carlos Souza Trindade Filho (Titular); II- PRESTADORES PRIVADOS DE 12 

SERVIÇOS DE SAÚDE-ENTIDADES FILANTRÓPICAS: João Luis de Castro Vellucci 13 

(Titular), Antônio de Pádua Chagas (Suplente); -   III - REPRESENTAÇÃO DOS 14 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE - REPRESENTANTES DOS SINDICATOS DE 15 

TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE: Kátia Aparecida dos Santos Araújo 16 

(Titular); Lourdes Estevão de Araujo (Suplente); Adilton Dorival Leite (Titular); 17 

Ernane Silveira Rosas (Suplente); CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 18 

PROFISSIONAL -  Daniela Martins Galli (Titular); Durval de Abreu (Suplente); 19 

Adriano Conrado (Titular);  ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: Marcia 20 

Gonçalves (Titular); Iris Renata Vinha (Suplente); Jorge Carlos Machado Curi 21 

(Titular); Alexander de Carlo Freitas Navarro (suplente); IV - REPRESENTAÇÃO 22 

DOS USUÁRIOS - CENTRAIS SINDICAIS: Ivanice da Silveira Santos (Titular) – 23 

José Freire da Silva (Titular); SETOR EMPRESARIAL: Marcelo Antonio Fernandes 24 

(Titular); Veridiano Bispo dos Santos (Suplente); ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES 25 

DE PATOLOGIA – Alisson Barreto (Titular);Carlos Alberto Rotea Junior (Titular); 26 

Tiago Cepas Lobo (Suplente);ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 27 

Silvio Augusto Balan Garcia (Titular); MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE – 28 

Idreno de Almeida (Titular);  Douglas Nogueira Alves (Titular); Maria Isabel de 29 

Oliveira Panaro (Suplente); Irene Ribeiro de Moraes (Titular); Lucia de Nazaré 30 

Oliveira (Suplente); Paulo Roberto Belinelo (Titular);  ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 31 

DE INTERESSE DA MULHER: Teresa de Souza Dias Gutierrez (Titular); 32 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES: Alaor Vieira dos Santos (Titular); PROGRAMA OU 33 

MOVIMENTO RELIGIOSO DE DEFESA DA SAÚDE:Jose Carlos Ribeiro Gimenes 34 

(Titular) -  JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA: I - PODER PÚBLICO- SECRETÁRIOS 35 

MUNICIPAIS DE SAÚDE: Lorena Rodrigues de Oliveira (Suplente); Ricardo Leão 36 

Silva (Suplente); UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO: Silvia Justina 37 

Papini (Suplente); II – PRESTADORES PRIVADOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 38 

ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS: Kátia de Souza Kaiser (Titular); Patricia 39 

Rodrigues Molina Telis (Suplente) – III - REPRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 40 

DE SAÚDE - REPRESENTANTES DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES NA ÁREA 41 

DA SAÚDE: Otelo Chino Junior (Titular); Francinilda Souza Lima (Suplente); 42 

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Horacio Manuel 43 

Santana Telis (Suplente); IV - REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS: CENTRAIS 44 

SINDICAIS: Guilherme Giuseppin Torres (Suplente); Renato de Jesus Santos 45 

(Suplente); ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE PATOLOGIA: Carla Regiane Diana 46 

(Suplente); -ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: Patricia Regina 47 

Dupim (Suplente); MOVIMENTOS POPULARES DE SAÚDE: Paulo Luis de Souza 48 

(Suplente); ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE INTERESSE DA MULHER: Regiane Alves 49 
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Ferreira (Suplente) -ASSOCIAÇÕES DE MORADORES; Arnaldo Francisco da Silva 50 

(Suplente) -  PROGRAMA OU MOVIMENTO RELIGIOSO DE DEFESA DA SAÚDE – 51 

José Dionízio dos Santos Garcia (suplente);  AUSENTES: I – PODER PÚBLICO - 52 

UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO: Antônio Gonçalves de Oliveira Filho 53 

(Titular); José Roberto Matos Souza; –IV REPRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS- 54 

CENTRAIS SINDICAIS; Ismael Gianeri (Titular); Cleonice Caetano de Souza 55 

(Suplente); ASSOCIAÇÃO OU MOVIMENTOS POPULARES DE DEFESA DO 56 

CONSUMIDOR: Ana Paula Bortoletto Martins (Titular); Ana Carolina Navarrete 57 

Munhoz Fernanda da Cunha (Suplente). CONVIDADOS (AS): Silvany Lemes 58 

Cruvinel Portas, Osmar Mikio Moriwaki, Adhemar Dizioli Fernandes, Paulo Rossi 59 

Menezes, Danilo Cesar Fiore,  Andressa Rocena Olah, Antonio Pires Barbosa, 60 

Alexandra Mariano Fidencio Casarini, Wilson Roberto de Lima, Maria Aparecida 61 

Novaes, Rosângela Elias, Alexandra Fidencio, Carolina Zanatta, Helena Keiko Sato. 62 

A reunião tem início presidida pelo Presidente do CES, Dr. Eduardo Ribeiro 63 

Adriano, justificando a ausência do Dr. José Henrique Germann Ferreira em 64 

audiência com o Governador do Estado.  O Secretário Executivo do CES, Belfari 65 

Garcia, confirma o quórum e inicia o expediente relatando tratar-se da primeira 66 

reunião por meio de vídeoconferência que atinge o maior quórum visto por ele até 67 

então, mais que habitualmente nas reuniões presenciais. O Secretário Executivo 68 

prossegue sua fala esclarecendo a dinâmica da reunião e a forma utilizada para as 69 

votações, realizando chamada individual. Dr. Eduardo Ribeiro, presidindo os 70 

trabalhos do Conselho Estadual de Saúde, declara aberta a reunião e agradece o 71 

empenho e colaboração de todos na construção coletiva da Saúde no Estado. 72 

Senhor Belfari Garcia esclarece as possibilidades de votação previstas no 73 

Regimento do CES e inicia as votações das deliberações previstas na pauta, cujos 74 

resultados encontram-se no final desta Ata. Passa-se ao momento dos informes 75 

que se inicia com a Conselheira Kátia Araújo, do segmento Trabalhador. Ela, por 76 

sua vez, passa a palavra ao Conselheiro Douglas Alves, que fala em nome da 77 

Comissão de Gestão do Trabalho e Funcionamento dos Serviços de Saúde do 78 

Estado de São Paulo. Ele reafirma que o enfoque de trabalho vem sendo o 79 

acompanhamento das aquisições dos equipamentos de proteção individual – EPIs 80 

no momento da pandemia, reforçado pela Conselheira Kátia Araújo que relata a 81 

atuação de sua instituição junto com a Secretaria de Estado da Saúde e que nessa 82 

oportunidade os representantes da SES apresentaram o plano de adequação para 83 

enfrentar a situação, bem como demonstraram os tipos e modelos de 84 

equipamentos que seriam disponibilizados aos trabalhadores da saúde nos 85 

hospitais. Dr. Eduardo Ribeiro, presidindo os trabalhos, apresenta uma proposta 86 

de que os Coordenadores técnicos de saúde da SES, presentes na reunião, 87 

possam fazer as apresentações que foram preparadas especialmente para trazer 88 

transparência das ações adotadas pela SES no enfrentamento da pandemia e que 89 

todos os Conselheiros (as) possam colocar as dúvidas residuais após essa visão 90 

geral, uma vez que a Secretaria Executiva do CES já reuniu cerca de 30 91 

questionamentos provenientes de um questionário elaborado em conjunto entre a 92 

Secretaria Executiva e a Mesa Diretora, a serem respondidos pelas áreas técnicas 93 

da Secretaria de Estado da Saúde. Dando prosseguimento aos informes, a 94 

Conselheira Ivanice da Silveira, representação dos Usuários, informa que a 95 

Comissão de saúde do trabalhador, em reunião por videoconferência realizou uma 96 

discussão profunda sobre os impactos da Covid-19 e elaboraram um texto em 97 

conjunto com outros profissionais e convidados da comissão destinado a subsidiar 98 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – 6º andar –  Tel.: (11) 3066-8714.  

 

3 

 

o Pleno do CES sobre o tema, uma vez que o Pleno poderá escolher encaminhar o 99 

texto como Recomendação, Manifesto ou Nota Técnica, posicionando-se sobre o 100 

tema da saúde do trabalhador e da trabalhadora no Estado de São Paulo. Senhor 101 

Belfari Garcia informa que matérias relativas ao tema do Coronavírus estão todas 102 

com inclusão prevista no item de pauta número quatro da presente reunião. No 103 

próximo informe, o Conselheiro Adilton Leite, do segmento Trabalhador, na 104 

qualidade de Coordenador da Comissão de Comunicação, Informação e Educação 105 

Permanente, traz ao Pleno dois informes, a saber, que a Comissão produzirá 106 

instrumentos para auxiliar os Conselhos porque o material servirá tanto para o 107 

Conselho Estadual, como para os conselhos municipais, que é basicamente 108 

procurando auxiliar o conselheiro na tarefa de exercer de fato a participação social 109 

e para a execução desse trabalho no SUS. Ele comunica ao Conselho que em 110 

breve será encaminhado por e-mail para todos um formulário de pesquisa de 111 

temas relevantes que poderão ser parte integrante dos referidos instrumentos. O 112 

Conselheiro Adilton Leite em continuidade informa que a comissão a qual 113 

coordena continua voltada à análise dos instrumentos de planejamento do SUS. 114 

Informa que sua comissão também irá atender uma demanda da comissão de 115 

políticas de saúde e irão também confeccionar instrumentos diversos para, de 116 

forma bastante didática, abordem assuntos de interesse coletivo visando o 117 

enfrentamento da Covid-19. Fechando o momento de informes, o Conselheiro 118 

Silvio Garcia, do segmento Usuários, também Coordenador da Comissão de 119 

Reabilitação da Pessoa com Deficiência, lembra a necessidade de estabelecer 120 

políticas públicas de saúde visando a inclusão da pessoa com deficiência nos 121 

serviços de assistência do SUS e chama atenção para a maior vulnerabilidade da 122 

pessoa com deficiência no Estado de São Paulo por conta da pandemia. O 123 

Conselheiro informa que a Federação das APAES do Estado de São Paulo vem 124 

acompanhando o trabalho executado das 305 APAES no estado, que em conjunto 125 

com as Secretarias de Assistência Social nesse cenário da Covid-19, eles concluem 126 

que as APAES estão se reinventando para fazer esse atendimento tanto na área 127 

de assistência quanto de saúde e também na educação dando assim um suporte 128 

para essas pessoas com deficiências e suas famílias, sem deixar de realizar todo 129 

trabalho para o qual foi criada pois seguem fazendo terapias nas modalidades à 130 

distância e também presenciais, seguindo, para tanto, todas os decretos estaduais 131 

e municipais, com utilização de EPIs e em parceria com os gestores locais. Ao 132 

término dos informes o Conselheiro Douglas Alves apresenta um encaminhamento 133 

ao Pleno para autorizar uma reunião de representantes do CES com a Comissão 134 

de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado. O Secretário Executivo esclarece 135 

que tais discussões poderiam ser realizadas conforme previsto no item 4 da pauta 136 

que trata de todos encaminhamentos relacionados ao Covid-19. O Presidente dos 137 

trabalhos, Dr. Eduardo Ribeiro, propõe ao Secretário Executivo que realize as 138 

votações previstas em pauta após a apresentação dos Coordenadores técnicos. 139 

Senhor Belfari expõe aos Conselheiros (as) que o sistema de votação por chamada 140 

individual esta bastante lento e que a Secretaria Executiva esta viabilizando um 141 

sistema de votação mais rápido e eficiente para melhor atender a todos. Ficou 142 

acordado, então, que as apresentações se iniciariam pelo Coordenador da 143 

Coordenadoria de Controle de Doenças, Professor Dr. Paulo Menezes, que começa 144 

sua apresentação esclarecendo o que é a Covid-19, vírus causador da pandemia, 145 

podendo-se destacar que o Coronavírus é uma família de vírus que causam 146 

infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em 147 
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meados da década de 1960. Vírus que recebe o nome coronavírus (corona 148 

significa coroa em italiano e espanhol) porque, no microscópio, parece uma coroa. 149 

Pode infectar animais e pessoas e causar doenças respiratórias, como resfriados, 150 

pneumonias. Os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado comum 151 

(após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais 152 

graves em humanos do que o resfriado comum. Dr. Paulo segue fazendo um 153 

histórico da pandemia: Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização 154 

Mundial da Saúde (OMS) foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia 155 

desconhecida detectados na cidade de Wuhan, na Província de Hubei, parte 156 

central da China. O responsável pela Coordenadoria de Controles de Doenças da 157 

SES, Dr. Paulo, passa então a informar algumas ações cronológicas adotadas pela 158 

SES no enfrentamento do problema, quais sejam: Em 29/01/2020 - Resolução SS 159 

nº. 13, instituindo o COE - Centro de Operações Emergenciais da COVID-19 - 1 a. 160 

Reunião. Em 03/02/2020 - 8ª Reunião do Conselho Superior de Gestão em Saúde 161 

– apresentação de proposta do Plano de Contingência para enfrentamento da 162 

COVID-19. Em 03/03/2020 - Centro de Contingência do Coronavírus - 1ª  reunião. 163 

Em 03/04/2020 - Deliberação CIB no. 24, atualizando e aprovando o Plano de 164 

Contingência do Estado de São Paulo para enfrentamento da COVID-19, publicada 165 

em 04/04/2020. Dr. Paulo acrescenta ainda explicando sobre o planejamento das 166 

operações de emergência e o chamado Plano de Contigência, onde destaca-se que 167 

o Plano é estruturado tendo como princípio a utilização de um sistema de 168 

coordenação e de controle, para uma resposta oportuna, eficiente e eficaz. O 169 

Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) é uma estrutura 170 

organizacional que tem como objetivo promover a resposta coordenada por meio 171 

da articulação e da integração dos atores envolvidos. Bem como, “Um Plano de 172 

Contingência (PC) é o documento para nortear a resposta à determinada tipologia 173 

de emergência em saúde pública no âmbito do Centro de Operações de 174 

Emergência em Saúde.” Após o término da apresentação do Dr. Paulo, Senhor 175 

Belfari Garcia lembra que todos Conselheiros (as) podem enviar questionamentos 176 

via “chat”, uma vez que tem um técnico da Secretaria Executiva reunindo todas 177 

essas questões. Dando prosseguimento, a Coordenadora técnica da Coordenadoria 178 

de Recursos Humanos da SES, Dra Maria Aparecida Novaes, faz uma breve fala 179 

onde destaca-se o que se segue: A Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH 180 

integra o Sistema de Administração de Pessoal do Estado - SAP, com as funções 181 

de planejar, controlar e executar as políticas de Recursos Humanos determinadas 182 

pelo Governo do Estado. Conta em sua estrutura com o Centro de Legislação de 183 

Pessoal que tem por função prestar assistência e assessoria, em questões 184 

atinentes à legislação de pessoal tanto no âmbito da Coordenadoria de Recursos 185 

Humanos como da Secretaria de Estado da Saúde e ainda com o Serviço de 186 

Pessoal da Administração Superior e da Sede, responsável pelo gerenciamento da 187 

situação funcional dos servidores pertencentes ao Gabinete do Secretário e 188 

demais Coordenadorias. Dra Aparecida Novaes elenca algumas ações da 189 

Coordenadoria no acompanhamento do fornecimento dos equipamentos EPIs, bem 190 

como capacitações e orientações para uso responsável. “Módulos de Medidas 191 

Preventivas para Enfrentamento à COVID19, Higienização das mãos. 192 

Paramentação e Desparamentação de EPI´s; Protocolo de Atendimento: Médico, 193 

Enfermeiro e Fisioterapeuta. Abordagem Multiprofissional ao Enfrentamento  do 194 

novo coronavírus no ambiente hospitalar: Abordagem do Paciente no Pronto 195 

Socorro. Abordagem do Paciente na Unidade de Internação. Abordagem do 196 
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Paciente na UTI. Cuidados da Equipe Multiprofissional.” A Coordenadora Aparecida 197 

Novaes conclui sua fala e Senhor Belfari Garcia lembra que todas as 198 

apresentações foram criadas tendo como referência os questionamentos prévios 199 

apresentados pelos Conselheiros (as) por meio de um formulário. Atendendo uma 200 

solicitação da Conselheira Irene, o Presidente do CES, Dr. Eduardo Ribeiro, orienta 201 

os técnicos a responderem os questionamentos de suas áreas antes de se 202 

iniciarem as outras apresentações. Dessa forma os técnicos que já apresentaram 203 

retornaram ao microfone para responder os questionamentos demandados. Em 204 

prosseguimento nas apresentações a técnica Silvia, representando o Coordenador 205 

da Coordenadoria Geral de Administração, Adhemar Dizioli Fernandes, esclarece a 206 

todos como foram feitos os critérios de qualidade e modelo dos equipamentos e 207 

matereriais adquiridos pela Secretaria de Estado. Silvia lembra que desde o início 208 

da pandemia a CGA adotou providências para assegurar o fornecimento dos 209 

materiais a todos hospitais em parceria com a Coordenadoria de Serviços de 210 

Saúde, responsáveis pelos hospitais. Silvia lembra que a Secretaria de Governo 211 

faz uma triagem da qualidade dos materiais doados às unidades públicas do 212 

Estado de São Paulo. Ela lembra ainda que o Ministério da Saúde também 213 

encaminha um quantitativo de materiais que a Coordenadoria de Regiões de 214 

Saúde – CRS faz uma distribuição em seus 17 Departamentos Regionais de 215 

Saúde. Silvia lembra que todas as entradas e saídas de materiais, insumos e 216 

equipamentos são conferidos de perto pelas equipes da Coordenadoria Geral de 217 

Administração. Senhor Belfari Garcia lembra que quaisquer questões que não 218 

forem respondidas ao vivo poderão ser encaminhadas por escrito posteriormente. 219 

Na sequência das apresentações o Coordenador da Coordenadoria de Regiões de 220 

Saúde – CRS, Dr. Osmar Mikio, faz uma fala tentando abarcar uma série de 221 

questionamentos já levantados pelos Conselheiros (as) e afirma que após a fala 222 

dele o Dr. Cícero fará uma apresentação complementando sua fala com dados que 223 

dão uma melhor dimensão de como a Secretaria de Estado vem dando 224 

prosseguimento às ações de assistência médico-hospilatar no Estado em meio a 225 

pandemia do Coronavírus. Dr. Osmar Mikio lembra que o atual governo tem uma 226 

premissa de não deixar nenhum cidadão do estado sem atendimento em saúde. 227 

Ele prossegue destacando as divisões de responsabilidades e pede que os 228 

Conselheiros (as) estaduais possam acompanhar junto aos Conselheiros (as) 229 

municipais quais ações os municípios vem desenvolvendo no enfrentamento dos 230 

problemas. Lembra inclusive que a Atenção Básica tem um fundamental papel 231 

nessa pandemia, fazendo um mapeamento epidemiológico, fazendo um trabalho 232 

de informação e educação, convencendo as famílias nos municípios da importância 233 

do isolamento social para reduzir as curvas de contaminação. Osmar Mikio reforça 234 

que o controle social dos Conselheiros (as) municipais, apoiados pelos estaduais é 235 

de grande valor nessa pandemia. Ele prossegue esclarecendo que o Estado não 236 

orientou nenhum município a fechar serviços, e que isso esta sendo medidas 237 

equivocadas pontuais de algum prefeito. Acerca dos hospitais de campanha foi 238 

esclarecido que o Estado tem cadastrado 43 hospitais de campanha, sendo 25 na 239 

região da grande São Paulo e que o Estado segue monitorando os leitos e as ações 240 

desenvolvidas por essas unidades. Lembra que o Estado esta implantando um 241 

terceiro hospital de campanha. Dr. Osmar Mikio segue afirmando: “No interior nós 242 

temos também o AME de Campinas que estava pronto para ser inaugurado 243 

quando veio a pandemia na região de Campinas, que foi a segunda região mais 244 

afetada... temos lá um hospital de campanha com leitos de clínica médica e leitos 245 
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de UTI, 35 leitos de UTI.” Dr. Mikio lembra que na verdade o enfrentamento da 246 

pandemia não é uma causa do Estado sozinho, mas sim é uma causa da União, é 247 

uma causa do município , que na verdade é um enfrentamento de ação coletiva. 248 

Osmar Mikio segue informando que o Governo do Estado liberou por meio da  249 

Resolução SS nº 41/2020 cerca de 330 milhões de reais em recursos financeiros 250 

para os municípios reforçarem suas redes de atenção básica em saúde. Lembra 251 

que o Estado de São Paulo quase duplicou sua capacidade de atendimento nos 252 

leitos de UTI em razão da pandemia. Na sequência o Conselheiro Cícero 253 

Campanharo faz uma apresentação onde destaca-se o que a Secretaria de Estado 254 

esta realizando um acompanhamento da ocupação dos leitos de UTI e verificando 255 

a real capacidade de atendimentos dos serviços em relação às taxas de ocupação 256 

dos leitos pela Covid-19. O Conselheiro Cícero chama atenção que as taxas de 257 

ocupação de leitos são equilibradas quando o Estado consegue criar mais leitos. 258 

Diz que conseguem observar uma estabilização em algumas unidades à medida 259 

em que as altas hospitalares vão liberando leitos que serão ocupados por novos 260 

pacientes. Dr. Cícero destaca que a Secretaria de Estado também leva em conta 261 

as taxas de ocupação nos leitos disponíveis na rede assistencial privada. Na 262 

apresentação seguinte a Coordenadora da área de Saúde Mental, Dra Rosângela 263 

Elias, chama atenção aos problemas causados no agravamento dos problemas de 264 

saúde mental. Ela afirma que a “OMS alerta para um aumento significativo nos 265 

problemas de saúde mental  devido à pandemia. Considerando as dimensões e a 266 

quantidade de pontos de atenção da RAPS optamos por descentralizar e qualificar  267 

as ações em apoio aos municípios”. Dra Rosângela diz que procurou trabalhar em 268 

conjunto com os Departamentos Regionais de Saúde e com os municípios para 269 

minimizar os impactos da ausência de alguns acompanhamentos presenciais, mas 270 

cita algumas medidas e ações desenvolvidas pela assessoria de Saúde Mental, 271 

como exemplo a Publicação da nota técnica nº2 com recomendações para o 272 

funcionamento dos serviços da RAPS; Realização de 6 encontros com os 273 

articuladores de Saúde Mental dos 17 Departamentos Regionais de Saúde – 274 

levantamento das necessidades e panorama da assistência; 17 reuniões com os 275 

serviços da RAPS (CAPS, AB, Ambulatórios, RT) articuladores da Atenção Básica, 276 

Humanização, saúde mental dos municípios (932 participantes); Afirma que 277 

tiveram o objetivo de acompanhar o cuidado oferecido à população com ações 278 

inovadoras, temáticas sensíveis e acolhimento das equipes. Dra Rosângela cita 279 

ainda alguns temas abordados:”Primeiros cuidados psicológicos; Atendimento à 280 

crise; Luto; Prevenção ao suicídio; Atendimento à distância por vídeo ou 281 

teleatendimento; Atendimento à população com sofrimento devido ao isolamento 282 

e medo do adoecimento, bem como Atendimento aos profissionais de saúde.” Ela 283 

cita ainda a realização de  reunião com articuladores de Saúde Mental dos Estado 284 

e reuniões com os Hospitais Psiquiátricos (150 participantes – Hosp. 285 

Administração direta, conveniados e hosp. Gerais). Destaca que a equipe de 286 

Saúde Mental do Estado fez trabalhos para “compartilhar os instrumentos para 287 

qualificação; Orientações quanto ao acesso às informações de qualidade, serviços 288 

e benefícios; Reuniões com equipes que atendem pop de rua e Reunião com 289 

Desenvolvimento social.” Dra Rosângela Elias informa que a Saúde Mental do  290 

Estado segue monitorando as ações em hospitais para não haver redução de 291 

atendimentos, lembrando que tem informação que não houve fechamento de 292 

serviços nos CAPS, que é um serviços sob gestão municipal. Senhor Belfari Garcia 293 

lembra que o foco da reunião são os assuntos relacionados ao Coronavírus, 294 
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podendo os técnicos utilizarem do momento para responderem os 295 

questionamentos apresentados pelos Conselheiros (as) via formulário. Na 296 

sequência das apresentações a Dra Alexandra Mariano Fidencio Casarini, 297 

Coordenadora da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Ela se apresenta e 298 

informa que a  Assistência Farmacêutica é responsável por consolidar no âmbito 299 

do Estado a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência 300 

Farmacêutica, destinadas a prover atenção integral à saúde da população.  301 

Lembra que a Assistência Farmacêutica tem trabalhado em conjunto com o 302 

COSEMS e acompanhando as decisões do Ministério da Saúde, considerando que a 303 

sua Coordenadoria realiza a coordenação das atividades de seleção, programação, 304 

aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos essenciais, bem como o 305 

planejamento, a implementação e o monitoramento das ações de assistência 306 

farmacêutica, nos diferentes níveis de atenção à saúde, de forma alinhada às 307 

Políticas de Saúde. Dra Alexandra informa que toda equipe fez um esforço para 308 

providenciar estoque suficiente de medicamentos nas farmácias do Estado vizando 309 

reduzir o número de pacientes nas filas, bem como a Coordenadoria trabalhou 310 

para autorizar as revalidações das receitas, considerando as regras nacionais. 311 

Informa que houve uma ampliação de entrega de medicamentos nas residências 312 

dos pacientes em algumas farmácias da capital e do interior. Dra Alexandra 313 

informa ainda que a Assistência Farmacêutica vem apoiando as compras 314 

centralizadas de medicamentos, um elenco de mais de 50 itens, considerando a 315 

responsabilidade da Coordenadoria em promover a padronização e a atualização 316 

de protocolos de intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de 317 

tratamento e participar da gestão da assistência farmacêutica. Dra Alexandra 318 

encerra sua fala colocando-se à disposição para realizar qualquer esclarecimento 319 

ou debate posterior, bem como agradece a oportunidade. Na sequência Senhor 320 

Belfari Garcia informa que devido ao avançado da hora, Dr. Osmar Mikio voltará 321 

ao microfone para fazer uma rodada rápida de respostas, buscando abranger as 322 

principais demandas de esclarecimentos apresentados pelos Conselheiros (as) por 323 

meio do “chat”. Por sua vez Dr Osmar Mikio observa que toda situação estaria 324 

bem pior não fosse a existência e operacionalização do SUS em São Paulo e no 325 

Brasil. Nos comentários do Dr. Mikio destaca-se que a atuação da CROSS esta 326 

sendo por uma regra estabelecida nessa pandemia que assegura que todos os 327 

leitos disponibilizados pelo Estado esta sendo gerido pela CROSS. Informa que 328 

hoje existe uma quantidade enorme de profissionais que solicitam uma vaga via 329 

sistema CROSS e que é importante esclarecer que esta Central de Regulação 330 

obedece os princípios de priorização dos quadros de acordo com a gravidade dos 331 

pacientes para agendar os leitos, tendo-se em conta que esta mesma unidade 332 

gerencia tantos os leitos de clínica médica, como os leitos de UTI disponíveis para 333 

ocupação pela Covid-19. Dr. Mikio finaliza respondendo um questionamento do 334 

Conselheiro Alaor Vieira sobre o Hospital de Campanha do pacaembú e informa 335 

que foi uma iniciativa da Prefeitura municipal de São Paulo e que por esta razão 336 

não dispõe de tantos detalhes sobre a operação do referido hospital. Na sequência 337 

das apresentações e encerrando a participação dos profissionais técnicos o Dr. 338 

Wilson Roberto de Lima, Coordenador da Coordenadoria de Gestão Orçamentária 339 

e Financeira – CGOF, que traz ao conhecimento do Pleno como a SES esta 340 

financiando as ações de enfrentamento da pandemia no Estado. Ele informa que 341 

houve cerca de 600 milhões de reais de repasses da União aos municípios que não 342 

passaram pelo crivo da SES, porém deixa claro que o Estado também destinou 343 
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mais de 500 milhões de reais em recursos para todos os municípios atenderem as 344 

necessidades de saúde de suas populações. Dr. Wilson destaca ainda que o Estado 345 

celebrou inúmeros contratos e convênios para assistência de saúde que totalizam 346 

mais de 1,9 bilhões de reais. Lembra que esses recursos, tanto federal como 347 

estadual, foram em maior parte todos repassados diretamente aos municípios. Dr. 348 

Wilson responde alguns questionamentos e esclarece que todos os gastos 349 

relacionados ao Coronavírus estão disponíveis nos sites da Secretaria da Saúde e 350 

também no site do Governo do Estado. Observa ainda que o número citado de 1,9 351 

bilhões foi um acréscimo no orçamento da SES que tem carimbo específico para 352 

utilização nas ações de enfrentamento da pandemia, citando que o total do 353 

orçamento para 2020 na SES chega a quase 26 bilhões de reais. O secretário 354 

executivo do CES, Belfari Garcia, lembra que todos os Conselheiros (as) que não 355 

se sentirem atendidos e contemplados pelas respostas e apresentações dos 356 

técnicos da SES poderão apresentar seus questionamentos e demandas para 357 

posterior resolução. Senhor Belfari Garcia reproduz uma proposta do Senhor 358 

Presidente do Conselho de realizar uma próxima reunião do Pleno no dia 359 

01/06/2020 para que todos Conselheiros (as) possam melhor apresentar os seus 360 

encaminhamentos, bem como os encaminhamentos das Comissões que participam 361 

ou coordenam. Houve um rápido debate entre os Conselheiros (as) que decidiram 362 

acolher a proposta de uma próxima reunião do Pleno para o dia 01/06/2020. O 363 

Secretário Executivo lembra que o Conselho Estadual de Saúde esta passando por 364 

um processo de adaptação às transformações tecnológicas e vai incorporar todas 365 

as sugestões de melhorias pertinentes. O Senhor Presidente concorda com a 366 

conclusão das votações previstas para o dia e o Pleno manifesta-se conforme 367 

registrado nas deliberações abaixo. Após o término das votações o Senhor 368 

Presidente, Dr. Eduardo Ribeiro, agradece a todos e todas pela dedicação e 369 

paciência nessa nova experiência de trabalho à distância e encerra a presente 370 

reunião.  371 

Consta dessa Ata as seguintes deliberações: DELIBERAÇÃO Nº 01 ASSUNTO: 372 

Apresentação e aprovação da Ata 293º e 294º das Reuniões Ordinárias do 373 

Conselho Estadual de Saúde. DECISÃO: Aprovada 20 votos favoráveis, zero voto 374 

contrário e zero abstenção. DELIBERAÇÃO Nº 02 ASSUNTO: Aprovação da 375 

Recomendação da Comissão de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora-CISTT 376 

sobre a Saúde do(a) Trabalhador(a) e a COVID-19 DECISÃO: Aprovada 16 377 

favoráveis, zero voto contrário, zero voto abstenção. DELIBERAÇÃO Nº 03 378 

ASSUNTO: Pedido de Inclusão de Pauta, votação e aprovação da proposta da 379 

Comissão Gestão do Trabalho e Funcionamento dos Serviços de Saúde para 380 

agendamento de reunião com a Comissão de Saúde da ALESP cujo tema a ser 381 

abordado será insalubridade. DECISÃO: Aprovada 16 favoráveis, zero voto 382 

contrário, 1 voto de abstenção. DELIBERAÇÃO Nº 04 ASSUNTO: Apresentação 383 

e aprovação dos conselheiros: Kátia Aparecida dos Santos e Douglas Nogueira 384 

Alves, indicados pela Comissão de Gestão do Trabalho e Funcionamento dos 385 

Serviços de Saúde; para representar o Conselho Estadual de Saúde na Comissão 386 

de Acompanhamento e Controle das OSS. DECISÃO: Aprovada 16 votos 387 

favoráveis, zero voto contrário, zero voto de abstenção. DELIBERAÇÃO Nº 05 388 

ASSUNTO: Homologação da indicação do Conselheiro Douglas Nogueira Alves 389 

para integrar o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Adolfo Lutz. DECISÃO: 390 

Aprovada 16 votos favoráveis, zero voto contrário, zero voto de abstenção. Ata 391 
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elaborada por Caio Leonardo Amaral Côrtes e revisada por Belfari Garcia 392 

Guiral.  393 


