
                                                     

 

Aos dias três do mês maio do ano de dois mil e dezoito, no Auditório da ETSUS Escola 1 

Técnica de Formação em Saúde da Prefeitura de Vitória- 3º andar situado à rua: Maria de 2 

Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 4ª Assembleia Geral 3 

Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo/COSEMS-4 

ES – às 09:00 horas. A presidente do COSEMS/ES Srª Andreia Passamani Barbosa 5 

Corteletti iniciou a assembleia apresentando os seguintes pontos de pauta: IV Congresso 6 

Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo, XXXIV Congresso 7 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Estado da  Arte Rede Cuidar, Campanha 8 

Nacional de Influenza, Governança e Regionalização no SUS. Resolução CIT – 37 9 

Cirurgias Eletivas, Vigilância em Saúde. Após a apresentação dos pontos de pauta a 10 

Presidente pergunta se está aprovada a Ata da 3º Assembleia aprovada por todos! A 11 

presidente passa a palavra para o Secretário de Viana Luiz Carlos Reblin que fala a todos 12 

sobre a questão muito preocupante sobre o desmonte do SUS, pois não podemos não 13 

devemos deixar esta atrocidade acontecer e lembra a todos que o Espírito Santo foi o 14 

berço de vários projetos que serviram de inspiração para todo o país! E devíamos lançar 15 

uma campanha em defesa do SUS (sugestão aceita por todos). A Presidente agradece a 16 

fala do Secretário Reblin e diz que esteve em reunião na OPAS onde foi discutido a 17 

questão do Programa Mais Médicos e foram sugeridos vários temos como a melhoria da 18 

Unidades de Saúde a qualificação dos recém formados aqui no pais para que trabalhem 19 

nas UBS dando um retorno a população. Andreia pergunta ao Colegiado se o 20 

COSEMS/ES deve participar do Congresso Nacional de Secretárias de Saúde que ira 21 

acontecer este ano no Estrado do Pará com estande para demonstração de nossos 22 

trabalhos, mas antes sugere a data para o nosso IV Congresso Estadual de Secretárias 23 

Municipais de Saúde que acontecerá na Região Norte do Estado em Linhares e  como 24 

sugestão os dias 07 e 08 de junho Sugestão aceita por todos e após passa a palavra para 25 

Marfiza que fala sobre onde será organizado o IV Congresso que será realizado no Hotel 26 

Days Inn e o COSEMS/ES vai arcar com a despesa dedo Secretário Mia um técnico e já 27 

estão abertas as inscrições de trabalhos para Mostra Brasil aqui tem SUS que tem como 28 

critério do COSEMS/ES levar 18 trabalhos para se apresentar no IIV congresso e destes 29 

04  finalistas iram apresentar seus trabalhos no Congresso nacional com as despesas 30 

pagas pelo COSEMS/ES pactuado por todos! Andreia passa a palavra para Joana 31 

Subsecretária Estadual que vai falar a todos sobre a Rede Cuidar e diz que está 32 

retomando o Comitê de Urgência e Emergencia como uma nova formulação e quanto a 33 

Rede Cuidar este é um processo que vai acontecer nas 04 regiões de saúde que tem 34 

como principal objetivo descentralizar as regiões e já estão em processo de construção no 35 

na Região Norte do Estado e passa a palavra para André 2º Vice Presidente   Secretário 36 

de Nova Venécia que diz que no momento a obra esta caminhando como o previsto com 37 

o empenho necessário para que tudo de certa e pergunta a Dr. Francisco SESA quando 38 

vai ser implantado o SAMU 192 na região pois esta é um demanda enorme da região 39 

devido aos vários acidentes automobilísticos entre outros pois sabemos que o grande 40 

gargalo do norte é o transporte sanitário? E Dr. Francisco diz que vai realizar um Fórum 41 

sobre esta questão ainda este ano de 2018. Andreia Presidente do COSEMS/ES e 42 

Secretária de Santa Teresa fala da região metropolitana que tem uma peculiaridade de 43 

estar usando o Hospital Madre Teresa como referencia no momento estão construindo um 44 

projeto junto em uma fase de adaptação. Apos a presidente para a palavra para Paulo 45 

Reblin que fala das cirurgias eletivas  tendo como critérios utilizados para Realização do 46 

Mutirão:1 -  Identificação dos pacientes através do Sistema de Regulação Estadual.2 -  47 

Fila de Espera apresentada pelos Municípios e inseridas na Lista Única do Governo.3  - 48 

Distribuição de Vagas :  O Rateio das vagas cirúrgicas entre os Municípios considerou a 49 

População Geral do Estado X População do Município X Número de vagas cirúrgica 50 



                                                     

 

Sendo: Oftalmologia e Angiologia:  Baseou-se no rateio da população de homens e 51 

mulheres na faixa etária de igual ou maior que 20 anos tendo como limite o total de 4.860 52 

Cirurgias oftalmológicas e 3.302 Cirurgias Angiológicas.    Ginecologia baseou-se no 53 

rateio da população de mulheres na faixa etária de igual ou maior que 15 anos tendo 54 

como limite o total de 4.492 Cirurgias. Reconstrução Mamária: Demanda espontânea. A 55 

indicação da reconstrução será avaliada na primeira consulta com o Cirurgião plástico 56 

através do Laudo Médico do Oncologista que acompanhou a paciente, bem como a 57 

condição clínica da mesma. Considerando a média de 30% de absenteísmo praticado nos 58 

serviços de saúde, este, será considerado no agendamento como overbook.· Com um 59 

investimento total de R$ 19.633.375,11 e faz a proposta que comecem pela cirurgia de 60 

oftalmologia e Andreia lembra a todos que nosso Estado foi o pioneiro na realização de 61 

cirurgias Eletivas que foi um sucesso na época. E aproveita para parabenizar a equipe de 62 

Paulo Reblin pelo empenho que vem desenvolvendo junto aos municípios na busca de 63 

pacientes para realização das cirurgias. Andreia passa a palavra para Gilsa que fala do 64 

aumento gritante da Sífilis no Estado e que devemos redobrar os cuidados e Andreia faz o 65 

convite para que este assunto seja abordado durante o nosso IV congresso sugestão 66 

aceita por todos. Após Engre fala sobre a Judicialização e diz que vem caminhando em 67 

conjunto com a justiça, pois a demandas que não são de responsabilidade do município e 68 

a justiça tem outra forma de compreender por isso estão trabalhando para tentar 69 

solucionar estas arestas. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia 70 

do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do 71 

COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   72 


