1

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, realizou-se a 7ª

2

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

3

Santo - COSEMS/ES – às 08h30, em formato presencial atendendo as normas Sanitárias

4

Estaduais. A Presidente do COSEMS/ES Srª Cátia Cristina Vieira Lisboa Inicia a

5

assembleia saudando a todos os presentes e passa a pauta começando com os informes

6

e solicitações de Secretários, após a Presidente passa a palavra para Secretária de

7

Vitória Drª Thaís que faz algumas ponderações sobre os seguintes temas prorrogação do

8

recurso da COVID-19 e o retorto das gestantes vacinas, a Secretária Executiva Srª

9

Marfiza vai passar estes encaminhamentos a Secretárias Estadual para obter as

10

respostas. Após a Presidente Cátia passa a palavra para Orlei Gerente da GEVS/SSVS

11

que fala sobre o agendamento de vacinas on-line no site da secretária estadual que

12

orienta também os usuários e alerta sobre a nova variante sobre os antígenos a SESA

13

está com os pontos de coleta nos terminais de Jardim América e Laranjeiras e pede aos

14

secretários que está à disposição para qualquer ajuda. A Presidente passa a palavra para

15

Secretária de Apiacá Flávia que expõe a situação de fazer fronteira com outro Estados,

16

mas o Subsecretário Reblin já orientou como fazer a defesa e Reblin aproveita para

17

confirmar a variante delta que já esta presente em nosso Estado desde o mês de julho e

18

já estamos com 86% de cobertura vacinal mas a meta é que cheguemos a 95% de

19

cobertura e a SESA esta seguindo a sugestão enviada por este Colegiado quanto a

20

distribuição de vacinas e também vamos antecipar a vacinação dos jovens com

21

comorbidades a 3ª dose esta dependendo da distribuição do Ministério da Saúde. A

22

Presidente Cátia pergunta se a SESA vai comprar mais vacinas ou só a do Butantan,

23

Reblin diz à a possibilidade caso não haja muitas doses do Butantan e a expectativa que

24

temos é começar a vacinação de jovens de 12 a 19 anos já no mês de setembro. A

25

Presidente fala que a questão do intervalo entre as doses já foi acordada com a SESA.

26

Após a Presidente Cátia pede licença a todos pois precisa fazer uma agenda externa e

27

passa a palavra para Marcia Portugal que a fala a todos sobre a nova pactuação da

28

PGASS que é a PPI e hoje é a 2ª oficina para validação das ações e após a validação vai

29

marcar oficinas virtuais e uma oficina geral com todas as regiões. Após a Secretária

30

Executiva Marfiza agradece a Marcia Portugal, e informa a todos que a SESA vai fazer

31

licitação para compra de máscaras e aventais para doação aos municípios após

32

pactuação em CIB. Após Marfiza passa a palavra a Dr. Francisco que faz uma breve

33

prestação de contas das oficinas de construção dos planos municipais de saúde em

34

conjunto com o COSEMS/ES e agradece a adesão dos 78 municípios e convida a

35

Presidente do COSEMS/ES para última oficina dia 17/09/21 a mesma sugere que seja

36

feita em formato virtual. A presidente agradece a todos os envolvidos neste processo

37

técnicos da SESA Apoiadores do COSEMS/ES a custo zero para os municípios

38

oferecendo grandes resultados. Após a Presidente passa para a Urgência e Emergência

39

Oftalmológica Objetivo: Organizar o serviço de Urgência e Emergência em Oftalmologia;

40

Definir e garantir as formas de acesso ao serviço. Serviço referenciado de Urgência e

41

Emergência clínica e cirúrgica em oftalmologia p/ atendimento exclusivamente aos

42

usuários do SUS do Estado do ES, composto de pronto socorro 24 horas com

43

classificação de risco e centro cirúrgico oftalmológico 24 horas. Idade mínima p/

44

atendimento: 16 anos. As urgências oftalmológicas representam um perigo iminente de

45

danos oculares, às vezes irreversíveis, devendo ser diagnosticadas e tratadas o mais

46

rápido possível. A garantia do acesso ao atendimento de Urgência e Emergência é uma

47

das premissas da Secretaria Estadual de Saúde, que agora contempla em sua plenitude a

48

oftalmologia. Definição: todos os cidadãos moradores do estado do Espírito Santo e os

49

em trânsito no estado. Ao verificar sinais e sintomas oculares agudos ou trauma ocular

50

isolado, buscar atendimento de urgência em PA/UPA/PS mais próximo de sua residência;

51

se trauma maior acionar o SAMU 192. Considerando a ausência de série histórica

52

relevante para definição deste protocolo, após 6 meses de operação, serão avaliados

53

ajustes nos critérios de classificação, bem como entrada de novos acometimentos

54

oftalmológicos. Essa proposta foi realizada pela equipe do HEVV e acatada pela SESA.

55

TELEFONE DE CONTATO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM

56

OFTALMOLOGIA NO HEVV: 27 99297-0477. A Presidente aproveita para fazer um elogio

57

ao sistema do SAMU 192 pois agora temos um fluxo que limita muito os oportunistas,

58

mesmo sabendo que precisa de ajustes técnicos no sistema já estamos avançando muito.

59

Após a Presidente passa a palavra para Eida que fala sobre o Projeto de Capacitação:

60

Vigilância em Saúde na Atenção Primária, com 3 iniciativas formativas: 1. Fundamentos

61

de epidemiologia, planejamento, monitoramento/avaliação, aplicados ao serviço de saúde

62

do Espírito Santo2. Atualização em Vigilância em Saúde na Atenção Primária Área de

63

concentração: Vigilância Epidemiológica3. Especialização em Vigilância em Saúde na

64

Atenção Primária. Área de concentração: Epidemiologia. Público alvo todos os

65

trabalhadores de saúde dos Municípios e das Regionais que atuem na Vigilância em

66

Saúde e na Atenção Primária, profissionais que atuam em Núcleos de Vigilância

67

Epidemiológica em Hospitais e os residentes da Saúde Coletiva com ênfase em Vigilância

68

em Saúde. Desenvolver habilidades e competências fundamentais para atuar na linha de

69

frente da Vigilância em Saúde em total consonância com a Atenção Primária, em cada

70

território. Ao final deste curso, o participante estará habilitado a praticar as competências

71

fundamentais utilizadas na gestão em saúde, pautada nos aspectos primordiais do

72

planejamento, epidemiologia, monitoramento e avaliação, necessários para a tomada de

73

decisão. Após a Presidente Cátia Lisboa para a palavra para o Técnico de TI do

74

COSEMS/ES Stanley que faz a apresentação dos informes sobre o Programa “Previne

75

Brasil” o COSEMS vai estar realizando oficinas para as Regiões Norte e Sul ainda a

76

definir datas e regiões Central dia 13/09/2021 e Metropolitano dia 20/09/2021 estas

77

oficinas vão ajudar aos Secretários e Técnicos compreenderem as novas mudanças no

78

sistema. Após a Presidente para a palavra para Secretária Executiva Marfiza que faz a

79

apresentação do novo membro da equipe técnica do COSEMS/ES a Facilitadora Srª

80

Carla Estela Lima que vai estar a disposição de todos os municípios em qualquer

81

necessidade (27) 9.9978-6466.E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a

82

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

83

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

