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Pautas:

Ponto 1: Comitê de Enfrentamento a COVID 19/CNS e atividades ao vivo – Histórico sobre a
formação, objetivo e composição do Comitê solicitação de contribuições das entidades que
compõem o FENTAS para as pautas futuras das live’s.
Sugestões Live’s: Nutrição – em especial paciente que saem da hospitalização
enfraquecidos (desnutrição): O direito humano a alimentação adequada, Myriam e Zaira
organizarão, e encaminharão sugestão para secretaria do FENTAS; Outro tema levantado foi
Sobrecarga de trabalho dos trabalhadores de saúde – CFBio, sugerido articular com a Valda da
CIRHT; Shirley Saúde do Trabalhador- que o tema seja ampliado para além da prevenção e
segurança. Que seja também abordado a questão do retorno e acompanhamento laboral após o
adoecimento por COVID. Muitos ficam com sequelas e acabam recidivando. O acompanhamento
envolve reabilitação física e apoio psicológico; Saúde mental dos trabalhadores, foi tema que
apareceu muito fortemente, em decorrência do adoecimento dos trabalhadores de saúde que
atuam no enfrentamento da COVID 19; outro tema que foi apontado como estratégico para debate,
foi o da Formação em tempos de pandemia, trazido pela representante da ABEN. Em relação as
propostas de live’s, as representações que tem proposição de temas, devem preencher as
informações necessárias da proposta para a live (transmissão ao vivo), conforme o arquivo modelo
enviado por email, para a coordenação do Fentas apresentar ao comitê/CNS para apreciação e
decisão de realização ou não da proposta.
Ainda em relação ao tema do Comitê, Valda referiu que participou da reunião para falar sobre a
falta de transparência dos dados sobre a pandemia em especial sobre a infecção/contaminação e
óbitos dos trabalhadores de saúde. Informou que fez contato FACFAS para buscar integrar as
bases de dados com CNS e conselhos profissionais; A representante do COFEN relatou que sua
entidade tem mantido dados atualizados em seu site, e que tem mantido um grupo de enfermeiras
que estão prestando atendimento online em saúde mental para as colegas conseguirem se manter
no trabalho. A representante da FNE, falou sobre saúde do trabalhador, e proposta de protocolo
apontando não só a prevenção, mas também a reabilitação, a ser proposto pela CISTT.
Encaminhamentos do ponto de pauta 1:
- Reenviar o modelo de ementa live’s, para que os propositores adequem suas sugestões;
- Buscar os contatos necessários para buscar integrar as bases de dados dos conselhos
profissionais com CNS;
- Debater, na próxima reunião do FENTAS, o plano de enfrentamento da COVID 19, destacando
as pautas centrais;
- Entidades enviarem ao Fentas documentos produzidos sobre propostas de enfrentamento a
COVID 19;
- Estreitar a articulação entre as entidades e parlamentares conforme as diferentes pautas
- Rosangela, Cofen, ficou responsável por realizar um levantamento de rádios comunitárias para
que as entidades do FENTAS possam ocupar estes espaços e defenderem as pautas de defesa
do SUS, de modo a dialogar com a comunidade; Laís dispôs-se a identificar blogueiros que tenham
muitos seguidores, também com a intencionalidade de utilizar estes espaços para ampliar o debate
sobre os desafios que o CNS vem enfrentando na defesa da saúde como direito e do SUS como
política pública, universal, dentre outros temas relacionados a pandemia de Coronavírus. Com
essas propostas aprovadas, e diante da sua dimensão ampla, a coordenação do Fentas irá enviar
para a MD para que possa se debruçar sobre o assunto e dar materialidade, inclusive a partir dos
diferentes contatos, que inclui a 1ª Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde realizada
em 2017.
Ponto 2: Devolutiva da atuação e dos encaminhamentos das comissões intersetoriais/CNS;
Valda - CIRHRT – irá propor temas para o congresso da Rede Unida;
Shirley - CISS – debate sobre a retirada da resolução nº 458 – testes sorológicos. E pede apoio
das entidades para ingressarem como Amicus Curi na ação civil pública sobre este tema. Quanto
ao RT-PCR que o plano de saúde tem levado de 4 a 15 dias para autorizar o exame. E essa

situação remete ao SUS a testagem. Pede ajuda para mesa diretora CNS decidir pelo ingresso
como amicus curi nesta ação.
Debora – CICTAF – A CIVS e CICTAF têm realizado alguns encontros conjuntos para avaliar e
propor ações sobre pautas comuns às duas comissões. Dentre estas pautas, a integração e
articulação da Vigilância em Saúde e da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica teve
destaque surgindo a proposta de uma recomendação sobre o assunto. Considerando que o assunto
Atenção Básica tem um caráter ordenador das ações de enfrentamento da pandemia, as
coordenações da CIVS e da CICTAF entendem que a elaboração desta recomendação deve ser
ampliada e não restrita a avaliação por parte destas duas comissões. Assim, inicialmente, enviamos
uma minuta de recomendação para ser avaliada pelos Fórum de Usuários/as do SUS - ForSUS e
dos Trabalhadores/Fentas, a fim de que a recomendação reflita todas as dimensões necessárias
para o fortalecimento da AB no enfrentamento da pandemia. Solicitamos que as sugestões de
mudanças, acréscimos e supressões sejam enviadas para o e-mail do Fentas
(fentas.secretaria@gmail.com) até 30/07 às 10h. As sugestões recebidas, serão remetidas para as
assessorias da CICTAF e CIVS para sistematização, e posteriormente enviada como proposta de
recomendação para CTAB. E também relatou da proposta INESC de formação com foco na
inovação e acesso de medicamentos e quer a contribuição CNS. Será agendada reunião de
coordenadores de comissões e câmeras técnicas para conhecerem a proposta do INESC.
Valda – pede apoio para agendamento de reunião com presidente da OAB e entidades que
compõem a frente pela vida, para ampliar a atuação das propostas.
Ponto 3: Indicação de uma (1) representação do Fentas para compor GT da minuta de portaria
para atualização da Política Nacional de Informação e Informática (PNIIS). Retorno para a
secretaria executiva até 31/07/2020. Indicado a conselheira nacional Debora Melecchi.
O Conselho Nacional de Saúde recebeu a proposta da nova Política Nacional de Informação e
Informática (PNIIS), elaborada no âmbito do DATASUS. A nova PNIIS, segundo o DATASUS,
pretendeu alcançar diretrizes e propostas apresentadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde.
Para cumprir as competências legais do CNS, a Mesa Diretora, atendendo ao previsto no
Regimento Interno, em especial o disposto no art. 13, inciso VI e nos artigos 53 a 56 aprovou, ad
referendum do Pleno, Grupo de Trabalho (GT) para analisar a minuta proposta da PNIIS e produzir
os subsídios necessários para orientar a participação do controle social no processo de atualização
da Política. O Grupo de Trabalho será paritário, composto por 4 (quatro) membros, entre os quais,
2 (dois) usuários, 1 (um) trabalhador e 1 (um) gestor/prestador.
Ponto 4: Documento teletrabalho e saúde - conforme reunião anterior do FENTAS, foi montado
um Grupo para elaboração do documento, o qual foi encaminhado para todas as entidades do
FENTAS. Compuseram o grupo: Ruth Bittencourt, Lais, Prisicila, Myrian e Bete. Em nome do grupo,
Ruth explicou como o documento foi pensado e construído, a partir dos debates e considerações
do FENTAS.
Como encaminhamento deste documento a sugestão é de todas as entidades darem ampla
publicidade ao mesmo. Shirley fez a proposta que este documento possa ser transformado em Nota
Técnica do CNS, debatido previamente pela CISTT e CIRHRT, para apreciação da mesa diretora
da MD, sendo aprovado, ser socializado a todos os conselheiros nacionais de saúde e conselhos
de saúde, com destaque a importância do tema e os impactos que o trabalho remoto causa na vida
das pessoas. Neste sentido a coordenação do Fentas irá encaminhar o referido documento as
representações do Fentas na CISTT e CIRHRT, colocando à disposição as companheiras que
integraram o GT para participar das reuniões dessas comissões.
Ponto 5: Informes
Valda, Aben, Frente pela Vida, representando Fentas – relata que agenda já sendo executada. Foi
apresentado o Plano de Enfrentamento a COVID 19 para representantes do MS e CONASS, e
próxima pauta será na câmara dos deputados na comissão externa de enfrentamento a COVID 19,
formada por parlamentares com aderência ao tema da saúde, além disso outras estratégias estão
sendo definidas pelo grupo que está à frente desta iniciativa, como: coletivas de imprensa,
audiência no STF, dentre outras.

Sueli, Rede Unida, informa sobre a realização do Congresso que será virtual realizado de 28 de
outubro a 1º de novembro.
Shirley, FNE, sugere criação de observatório pela CICTAF para acompanhamento dos estudos
nacionais e internacionais acerca dos tratamentos e vacinas para COVID-19. E criação de
Observatório da CIVS para acompanhar as notificações e subnotificação da COVID-19 no Sinan e
aí teria boletim por semana epidemiológica para enviar aos conselheiros. Debora sugere que essa
demanda seja encaminhada para a câmara técnica dos estudos integrados. Também como
encaminhamento da audiência pública que participou pelo CNS, da necessidade da MD
encaminhar ofício ao MS cobrando participação no GT que está tratando da discussão da inclusão
das sorologias na tabela de procedimentos do SUS, bem como sua diretriz de utilização. Hoje só
tem RT-PCR e testes rápidos. A participação do CNS foi solicitada por Shirley e garantida pelo MS.
E manifesta que entende que a CICTAF deveria ficar acompanhando esse GT.
Ponto 6: Próxima plenária Fentas
A próxima reunião do FENTAS ficou agendada para dia 11/8 as 18h30min, com pauta única: Plano
de Enfrentamento a COVID 19, centrando nos aspectos ainda sem resposta do governo.
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