
                                                            

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no Auditório da ETSUS 1 

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

rua: Maria de Lourdes Garcia, 474, Ilha de Santa Maria Vitória/ ES, realizou-se a 1ª 3 

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

Espírito Santo/COSEMS-ES – às 10:30 horas, em segunda chamada, pois a primeira 5 

foi a eleição da Diretoria Executiva do COSEMS/ES. A Presidente do COSEMS/ES 6 

Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa saúda todos os presentes agradece a forma 7 

democrática pela qual foi eleita a Nova Diretoria do COSEMS/ES Biênio 2021/2022  e 8 

passa para os pontos de pauta: Vacinação COVID-19 - Dr. Nésio Fernandes, Luiz 9 

Carlos Reblin, Projeto de Apoio Institucional à elaboração dos Planos Municipais de 10 

Saúde e Qualificação em Serviços em Planejamento, Gestão e Governança de Redes 11 

e Vigilância em Saúde (Aperfeiçoamento ou Especialização) - Dr. Nésio, Dr. Tadeu e 12 

Dr. Francisco, Arbovirose – Roberto/SESA, Informes sobre Editais do ICEPi – Fabiano 13 

e Daniel. Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES para a palavra para o Técnico 14 

do COSEMS/ES Stanley que um breve relato sobre o Painel de Monitoramento de 15 

Imunização do COVID-19. Versão 4.1.8 lembrando a todos que essa versão contém 16 

uma segunda etapa de entregas de vacina no campo de registro “Grupo de 17 

Atendimento” seleção automática da estratégia quanto existir uma única opção. 18 

Preenchimento automático e bloqueio do campo de fabricante no registro da vacina 19 

contra a COVID no CDS. Após a Srª Marfiza passa a palavra para Daniele da 20 

Imunização fala sobre a vacinação de profissionais de Saúde e idosos em nosso 21 

Estado e diz que até o momento só recebemos 72% de doses de vacina e ainda não 22 

recebemos 100% e por essa questão não podemos fazer calendário de vacinação pois 23 

não sabemos ao certo quantas doses o Estado vai receber e quando vão chegar 24 

temos apenas previsões e sugere que enquanto não temos esse quantitativo devemos 25 

organizar nosso sistema de filas e hoje no Palacio Anchieta vamos realizar a 26 

vacinação simbólica em idosos com 90 ou mais e fala a todos os Secretários para se 27 

prepararem para 3ª onda de COVID-19 que está prevista para os meses de março e 28 

abril podendo faltar leitos caso essa onde venha de forma descontrolada preparem 29 

suas equipes de Atenção Básica esse é o momento vamos receber doação de testes 30 

oferecidos pela OPAS. Dr. Nésio saúda a Nova Diretoria do eleita do COSEMS/ES faz 31 

um alerta sobre a pirataria de vacina lembrando que só vacinas liberadas pela ANVISA 32 

têm certificado as outras podem colocar várias vida em perigo informa ainda que o 33 

Estado comprou seis milhões de seringas e vai distribuir conforme a demanda de cada 34 

município aproveita também para parabenizar todo empenho da Região Norte para 35 

implementar o SAMU 192 na região que vai beneficiar milhares de capixabas 36 

acabando com clientelismo existente nesta região e torce para que em breve chegue 37 

também nas Regiões Central e Sul Dr Nésio passa a palavra para Dr Francisco que 38 

faz a apresentação sobre o Ciclo de Oficinas para elaboração dos PMS (2022-39 

2025)Março/Agosto2021 - Modulo I do Curso de Especialização em Planejamento, 40 

Gestão e Governança de Redes de Atenção e Vigilância em Saúde. Composto pelo 41 

Grupo Construtor teórico pedagógico ICEPi + GPEDI, que vai benefiar até 168 42 

técnicos municipais. Para dar proceguimento apos esta apresentação no COSEMS/ES 43 

vai ser feita a validação da consulta aos gestores municipais sobre adesão ao projeto 44 

Detalhamento dos conteúdos, cronograma e público alvo nas reuniões de CIR de 45 

fevereiro/2021;Elaboração de resolução CIB-ES “ad referendum” para pactuação das 46 

principais etapas e gestão do projeto; Apresentação do cenário real de 47 

adesão/execução do projeto no Seminário de Acolhimento do COSEMS-ES em 48 



                                                            

 

março/21.Início das oficinas na segunda quinzena de março/21. Lembrando que estas 49 

ações serão realizadas nos proprios territórios para evitar deslocamento durante a 50 

pandemaia. Apos Roberto fala a todos sobre Monitoramento de dengue, zika e 51 

chikungunya, ES, 2021. 1º levantamento entomológico, Estado, 2020 52 

Índice de infestação por Aedes aegypti. De 78 municípios apenas 5 não realizaram 53 

(Anchieta, Divino São Lourenço, Fundão, Itapemirim e Vargem Alta): 6,41 %,32 54 

municípios com IIP satisfatório: 41,03 %,30 municípios com IIP em alerta: 38,46%,11 55 

municípios com IIP em risco: 14,10. Risco: Aracruz, Boa Esperança, Guarapari, 56 

Linhares, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, São Gabriel da Palha, São Mateus, 57 

Sooretama e Vila Velha. Diante da epidemia da Covid-19, o Pesms/Neva orientou os 58 

municípios que realizem a educação/mobilização em saúde, por: vias de radio, mídias 59 

sociais, outros meios virtuais,www.saude.gov.br → Campanhas da Saúde → 2020 → 60 

Combate ao Mosquito 2020/2021: vídeos e cartaz. Normalização no abastecimento de 61 

inseticidas e capacitação para aplicação de novos produtos, atualização dos planos de 62 

contingência estadual e municipais, capacitação de técnicos municipais para 63 

realização de captura de vetores. Previsão: JAN/2021; Seminário com as regionais de 64 

saúde. Lira’a, planos de contingência, ciclos de visitas. Painel arboviroses: 1ª quinzena 65 

de fevereiro e Termo de compromisso. Marfiza comunica que a pedido o ponto de 66 

pauta do ICEPi vai ser discutido na próxima assembleia. E sem, mas nada a declarar 67 

deu-se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de 68 

Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e 69 

aprovada será subscrita.   70 

http://www.saude.gov.br/

