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Dr. Izaac Fernandes (advogado, presidente da FEGEST) 

 
 

Saudamos o público desta Jornada de Estomizados e 
Incontinentes, os pacientes, seus familiares e acompanhantes, os 
estudantes e profissionais, nossos palestrantes, empresários, 
funcionários, os representantes de órgãos governamentais e 
entidades da sociedade civil que nos prestigiam com sua presença, 
e também os colegas de outros estados e  da Federação Gaúcha de 
Estomizados    envolvidos diretamente na realização deste evento.    

É a segunda vez que a Jornada Gaúcha de Estomizados (já 
em sua  nona edição) abordará também a Incontinência Urinária e 
Fecal, ampliando seu alcance para incluir também essa patologia 
que atinge uma significativa parcela da população gaúcha. Estamos 
seguro de ter reunido, nos dois dias do nosso trabalho, os 
profissionais mais qualificados a nos transmitirem aquilo que 
desejamos e necessitamos conhecer: os mais recentes avanços da 
ciência, sejam novos tratamentos, sejam novos equipamentos para 
cuidado em estomias e incontinência, além de procedimentos e 
cuidados necessários para que obtenhamos melhor qualidade de 
vida.   
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 Enfrentamos no passado problemas de abastecimento, como talvez alguns aqui se 
recordem, mas essa situação foi resolvida com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado em 08 de outubro de 2003 pelo Ministério Público, pela Secretaria de Saúde e por 
esta entidade. Por força desse TAC, o estado se comprometeu a realizar levantamento das 
necessidades dos estomizados em todos os núcleos de distribuição, mantendo cadastro dos 
pacientes e listando esses pacientes e suas necessidades, a adquirir as bolsas de estomia para 
distribuição considerando esse cadastro, a fornecer bolsas aos estomizados domiciliados no 
Rio Grande do Sul e ainda a convidar a então Associação Gaúcha de Ostomizados/AGO a 
apresentar sugestões sobre a compra das bolsas.  Ainda assim, em mais de uma década no 
voluntariado da entidade,   não temos registro de nenhum pedido pela FEGEST formulado 
para que o estado adquirisse algum item especificamente, o que sempre foi definido pelo 
programa de atenção aos estomizados e, mais recentemente, pela Câmara Técnica de Atenção 
à Pessoa Estomizada. Assim, podemos afirmar que hoje no Rio Grande do Sul não temos 
registro de falta de equipamento aos estomizados.    

 A Secretaria de Saúde tem envidado esforços para otimizar o atendimento aos 
estomizados. Com esse objetivo, está sendo implantado o Gerenciamento do Usuário com 
Deficiência (GUD), um cadastro que deve ser preenchido corretamente e dentro do prazo para 
que os usuários recebam os equipamentos apenas em seus municípios, e somente nos locais 
onde estiver cadastrado, salvo nos casos especiais acordados no TAC de 08 de outubro de 
2003.   

Constatamos que a presença do público nesta Jornada justifica e premia o esforço da 
FEGEST na organização do evento, iniciada em março  de 2010 e envolvendo uma maratona 
de correspondências, troca de e-mails, contatos com profissionais, fornecedores, prestadores 
de serviços e fabricantes de vários artigos.  

O alcance da nossas Jornadas é demonstrado pela presença dos representantes de 
órgãos governamentais e Conselhos, que atenderam ao nosso convite para falarem sobre sua 
atuação junto à sociedade, resumindo o que já se fez até o momento e informando-nos sobre 
os caminhos que estão sendo traçados para suas atividades futuras em busca de melhor saúde, 
maior inclusão e mais dignidade para a população do Rio Grande do Sul e do Brasil.    

Esperamos que fique claro a todos o interesse para o conjunto da sociedade de que 
esses órgãos e entidades sejam fortalecidos e se encontrem em posição de desempenhar 
eficientemente suas funções institucionais na promoção do bem-estar da população, para os 
que necessitam de todo o apoio possível.       

Nesse sentido, encarecemos a atuação do Ministério Público na defesa dos interesses 
sociais e individuais, do regime democrático e da ordem jurídica, especificamente para 
resguardar os direitos das pessoas com deficiência. Na mesma linha, a relevância  o papel  da 
Ordem dos Advogados do Brasil  na defesa da Constituição Brasileira, da ordem jurídica, dos 
direitos humanos e da justiça social, além  pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da Justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ainda 
podemos citar a criação do CONADE pelo Governo Federal, como órgão de controle e 
articulação  para que a população das pessoas com necessidade especiais possam tomar parte 
do processo de definição, planejamento e avaliação das políticas destinadas à pessoa com 
deficiência.  

 A programação deste evento inclui também temas como tratamento cirúrgico em 
colostomia, ileostomia e urologia, aspectos psicológicos dos pacientes, orientação nutricional, 
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prevenção e outros, bem como o Programa de Reversão das Estomias Benigmas, além da 
ação social dos fornecedores de produtos para estomia.  

 Destaco o início do Curso de Especialização em Estomaterapia da UNISINOS, 
iniciado em março passado, e a presença de suas alunas neste evento, representando seu 
desejo de crescimento acadêmico e o reconhecimento a esta iniciativa da comunidade dos 
estomizados, o que muito nos honra, assim como nos honra a presença da Drª Suely 
Rodrigues Thuler, presidente da Associação Brasileira de Estomaterapia, e das demais ilustres 
autoridades que compõem esta mesa.  

Estamos igualmente muito contentes em receber os colegas da associação da cidade 
paranaense de Cascavel,  da ACO e da Regional de Santa Catarina, Mafra, entre outros, além 
dos nossos Presidentes de Associações de Estomizados do Rio Grande do Sul, profissionais e 
amigos  de vários locais do estado.  

Quero, em nome da Diretoria da FEGEST, registrar nossos agradecimentos  às 
empresas patrocinadoras: Life Sul, Fufamed, Modulus e RBV, sempre prontas a cooperar e 
que muito têm contribuído para a qualificação dos profissionais de estomia e consequente 
melhoria da qualidade de vida dos estomizados no Rio Grande do Sul. Agradeço à Ordem dos 
Advogados do Brasil por nos receber em sua sede e agradeço em especial à  Comissão 
Organizadora  deste evento,  particularmente às colegas voluntárias Cleuza Maria Pereira e 
Maria Catarina de Oliveira e ao Bel Rogério Gonzalez Fernandes, pela sua dedicação e 
competência com que tem tratado os temas da FEGEST, ainda a representando em vários 
segmentos do controle social.    

Por fim, a este auditório agradeço por atenderem ao nosso convite e  esperamos que 
as palestras desta IX Jornada de Estomizados possam acrescentar a cada um informações que 
ampliem seus horizontes e tornem suas vidas melhores e, ao mesmo tempo em que damos a 
todos nossas boas-vindas, deixamos o convite para que participem do IX Congresso Brasileiro 
de Estomaterapia, que se realizará em Porto Alegre de 23 a 27 de outubro de 2011, sendo a 
entidade promotora do evento a Associação Brasileira de Estomaterapia.  

Muito obrigado e bom evento. 
 

Rogério Gonzalez Fernandes 
Assessor Técnico da FEGEST 

Bacharel em Direito 
 


