
                                                            

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no Auditório da ETSUS 1 

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

Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 8ª 3 

Assembleia Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito 4 

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

Passamani Barbosa Corteletti iniciou a assembleia apresentando os seguintes pontos de 6 

pauta: Cenário Atual da Rede Cuidar, Pactuação das Oficinas Regionais para instituição 7 

do Comitê de Governança, Regional de Rede – SESA , Encaminhamentos da 8 

CT/COSEMS, Diagnóstico das Vigilâncias Municipais - PDVISA – SESA, PRO-EPS-SUS. 9 

Planificação da Atenção à Saúde da Região Norte - Ciclo II – SRSRN, Plano de Ação 10 

Para Melhoria da Cobertura Vacinal no Espirito Santo – SESA, Plano de Ação para a 11 

qualificação das Ouvidorias – SESA, Certificação dos municípios do 3º Ciclo PMAQ. 12 

Portaria GM/MS Nº4. 777 de 04/09/2018, Distribuição de Penicilina – SESA.  A presidente 13 

saúda a todos os presentes e pergunta se há algum Gestor novo e apresenta os novos 14 

Gestores de Cariacica Sr. Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante Serra Sr. Alexandre 15 

Camilo Fernandes Viana após as devidas apresentações pede aprovação da Ata da 7ª 16 

assembleia de 2018 aprovada por todos. A presidente fala sobre a ultima reunião de 17 

Diretoria onde foi vetado a Lei dos Agentes de Saúde e Endemias e diz que precisamos 18 

conversar com nossos Deputados Federais e Senadores para que este veto seja mantido! 19 

E quanto a PMAQ vai ser classificado como esta na Lei e o Ministério da Saúde esta 20 

enviando a estratificação para os municípios e um ponto é o uso do recurso lançado no 21 

ano anterior em bloco único e devemos procurar ajuda do COSEMS. Sobre a Rede 22 

Cuidar José Maria Secretário de Jeronimo Monteiro fala sobre Rede Cuidar Sul e diz que 23 

esta funcionando desde dia 04 de agosto 2018 está enfrentando algumas dificuldades, 24 

mas estão trabalhando nestas questões mais graves e aos poucos estão se adequando. 25 

Saulo representante da Secretária Municipal de Saúde de Linhares fala sobre a Rede 26 

Cuidar Central e diz que estão avançando com a estrutura, mas, estão precisando de 27 

ajuda para compartilhar as ações da Rede, pois estão discutindo estas questões a um 28 

ano e meio. Nestor Secretário de Mucurici fala sobre Rede Cuidar Norte e diz que o 29 

processo este bem adiantado e ainda lutam com a questão do transporte sanitário que 30 

continua emperrando o processo. Andreia Secretária de Santa Teresa Fala sobre Rede 31 

Cuidar Metropolitana e diz que o processo esta ocioso mês estão em estudo de novas 32 

possibilidades com as particularidades de atender oftalmologia e trauma sistema de porta 33 

aberta que complica a situação de atendimento. Marfiza fala da implantação da Rede 34 

Cuidar que esta emperrada por questões do DENIT e estão aguardando decisão judicial. 35 

Dr. Francisco SESA fala sobre o Comitê de Governança lembrando que já foi realizado 36 

um documento solicitando a manutenção do processo de territorialização do Espírito 37 

santo e o Ministério da Saúde esta ouvindo os Estados o Espírito Santo já esteve junto ao 38 

DAI e esclareceu todas às duvidas. E por solicitação pede ao COSEMS/ES para implantar 39 

até o mês de outubro o comitê nas 04 Regiões de Saúde. Andreia diz que esta questão 40 

do comitê não nos dá autonomia, pois todas as demandas vão continuar passando pela 41 

CIR e CIB e quem sabe ampliando a Cie seja mais vantajoso. Dr. Francisco diz que a 42 

ideia é trazer i médico para mais perto do processo e diz que não vê que estas agendas 43 

tragam problemas, mas tem a intenção de fazer uma maior participação das regionais 44 

para operar os comitês como uma maior coletividade (pactuado por todos). Andreia diz 45 

que o maior problema são as agendas, pois os Secretários ficam muito tempo fora dos 46 

municípios e propõe um dia único para estas agendes que são muito próximas otimizando 47 

o tempo de todos. Pretta Superintendente da Região Norte diz que realmente estas 48 



                                                            

 

agendas são muito próximas e na região Norte já esta funcionando em dia único e tem 49 

dado certo. Dr. Francisco diz que podemos propor uma Oficina para redesenhar a 50 

dinâmica das CIR (pactuado por todos). Arlete Coordenadora da CT de Vigilância em 51 

Saúde do COSEMS/ES E Gilsa SESA fala sobre as equipes de Vigilância em saúde 52 

Arlete diz que foi repactuada uma nova CT de Vigilância enquanto serviço como gestão e 53 

capacidade técnica dos agentes e propõe fazer uma capacitação com itinerários do saber 54 

e Gilsa vai às regiões de saúde realizando as capacitações, mas solicita que o secretário 55 

libere o seu técnica par ser capacitado e pretende ampliar o curso da EPSUS e retomar o 56 

Comitê de Arboviroses para fazer um seminário ainda em 2018. Andreia reforça a 57 

solicitação de Gilsa para que o Gestor libere o técnico para participar do curso e Gilsa 58 

aproveita para parabenizar todos os municípios envolvidos na campanha do sarampo 59 

onde tivemos excelentes resultados em todo Estado. Após Andreia para a palavra para 60 

Daniele que fala a todos sobre a cobertura vacinal onde foi verificada uma queda e 61 

mesmo com as oficinas realizadas nas 04 regiões de saúde estamos abaixo da meta 62 

desejada e diz que o estado está estudando uma maneira de melhorar a rede de frios e 63 

estão fazendo busca ativa em conjunto com a atenção básica e estabelecendo um horário 64 

estendido nas salas de vacinação capacitando técnicos tanto na teoria quanto na pratica 65 

com duração de 40 horas na sala de vacinação expandindo propagando para estimular a 66 

população para questão das vacinas e a previsão de uma oficina já para o mês de 67 

outubro. Andreia fala que os municípios não têm condições de estender o horário nas 68 

unidades, pois já estão atuando nas escolas e creches. Após Andreia passa a palavra 69 

para Eloá que fala dos planos de ação para que todos fiquem atentos aos prazos e diz 70 

que está trabalhando em parceria com as Apoiadoras do COSEMS Rosanea e Jovelina 71 

para que os municípios realizem seus planos em tempo hábil e está com uma portaria de 72 

qualificação das ouvidorias municipais, mas para isso precisa saber a necessidade dos 73 

municípios para que o recurso seja usado e pede que os municípios enviem ao Cosems 74 

suas necessidades para que assim possamos qualificar de forma adequada e efetiva. 75 

Andreia passa a palavra para Wallace Cazelli que fala sobre o 3º Ciclo de certificação do 76 

PMAQ dizendo que o GT PMAQ foi instituído em 2016, com o objetivo de consolidar todo 77 

o ciclo do programa, priorizando o eixo estratégico de desenvolvimento do PMAQ e os 78 

compromissos previstos para as diferentes esferas e Instituições de Ensino parceiras 79 

presentes em portarias e manuais do Programa, assegurando sua efetiva implementação. 80 

E esta solicitação serve mais como uma prestação de contas aos municípios e dia 81 

04/09/18 saiu a Portaria GM/MS/Nº4. 777 com as primeiras equipes qualificadas como 52 82 

municípios comtemplados no Estado do Espírito Santo. Após Cristina Valéria Secretária 83 

de João Neiva pergunta se tem previsão de novos recursos Wallace diz que sim mais vai 84 

haver nova adesão. Andreia diz que o Ministério da Saúde vai fazer uma avaliação por 85 

resultado e não mais por quantitativo de equipamento e a CIT esta revendo toda estas 86 

estratégia e o próximo ciclo vai haver mudanças. Marcela Secretária de Santa Leopoldina 87 

pergunta se este é o valor de repasse de todos os ciclos Wallace diz que é este o valor. 88 

Após Andreia passa a palavra para Fernanda que fala sobre O que é Fibrose Cística? 89 

Doença genética, Doença do suor salgado, Teste do pezinho: método de triagem e Teste 90 

do suor. Não contagiosa e não devemos evitar contato entre os pacientes. Os sintomas da 91 

Fibrose cística são Tosse crônica, Sinusite e pneumonia de repetição, Polipose nasal, 92 

Diarreia crônica e Desnutrição. E os maiores desafios encontrados pelos pacientes são 93 

transporte às consultas, número de pacientes e acompanhantes, acompanhamento da 94 

estratégia de saúde da família e Assistência social, Fisioterapia, Educação continuada: 95 

treinamento pela equipe Interdisciplinar e Telessaúde. Os contatos em caso de duvida 96 



                                                            

 

são os seguintes HINSG: 36367545 / 99968-6764 / amb1ssocial@gmail.com HEDS: 97 

32189204/  hds.ambsocial@gmail.com. Após Andreia passa a palavra a Marfiza para 98 

indicação dos seguintes GTS. Indicação para fazer parte do Comitê Gestor Estadual da 99 

Estratégia de Síndromes Congênitas: José Maria Justo - Secretário Municipal de Saúde 100 

Jeronimo Monteiro/Alessandra dos Santos Albani - Secretária Municipal de Saúde de 101 

Guarapari. Indicação para fazer parte do Comitê Estadual de Monitoramento do Plano de 102 

Enfrentamento da Sífilis Congênita: Lucia Barbosa Kaiser - Secretária Municipal de Saúde 103 

de Ecoporanga, Lucineia Seibel Storch - Secretária Municipal de Saúde de Baixo Guandú, 104 

Nilciane Hubner Florindo - Secretária Municipal de Saúde de Ibatiba, Jaudete Silva 105 

Frontino De Nadai - Secretária Municipal de Saúde de Anchieta. Indicação para fazer 106 

parte do Grupo Condutor Estadual da Rede Materno Infantil: Sigrid Sthuer - Secretária 107 

Municipal de Saúde de Santa Maria do Jetibá, Cristina Valéria Guimarães - Secretária 108 

Municipal de Saúde de João Neiva, Mônica Eugenia de Paula Falleiro Mendes - 109 

Secretária Municipal de Saúde de Ibitirama, Robson Roque Coelho - Secretário Municipal 110 

de Saúde de Ponto Belo. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia 111 

do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do 112 

COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   113 
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