
                                                            

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, realizou-se a 1ª 1 

Assembleia Geral Ordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito 2 

Santo COSEMS/ES – às 09:00 horas, em formato virtual atendendo as normas sanitárias 3 

estaduais. Marfiza Secretária Executiva do COSEMS/ES da as boas vindas e passa os 4 

pontos de pautas aprovados pela Diretoria para apreciação dos membros. Pauta: Previne 5 

Brasil, transferências de pacientes dos PAs /SESA, Cobertura vacinal de crianças e 6 

adolescentes, Continuidade das Oficinas Regionais para pactuação da nova PPI e do 7 

Curso de Planejamento e Programação Assistencial, indicação para compor o Comitê 8 

Intersetorial de acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual da População em 9 

situação de Rua CIAMOPOP/ES. Projeto Comunidade de Práticas APS, voltado para 10 

pessoas em situação de rua, no contexto da Covid-19 – Fabiana Turino, Prestação de 11 

Contas do 3º Quadrimestre do ano de 2021, Prestação de Contas do Relatório Anual de 12 

Gestão e Atividades 2021.Stanley Mendes Assessor do COSEMS/ES apresenta as notas 13 

do Previne Brasil, panorama e resultado do terceiro quadrimestre. Os municípios de 14 

Laranja da Terra e Venda Nova do Imigrante alcançaram a nota máxima em todos os 15 

indicadores 7 indicadores. É possível observar que os municípios melhoraram o ISF se 16 

comparado com o quadrimestre anterior. O Estado do Espírito Santo passou da nota de 17 

5.54 de ISF no estado e subiu para a 5ª melhor média do país e tem potencial de alcançar 18 

média 8 até o segundo quadrimestre de 2022. Sobre o resultado divulgado na plataforma 19 

e-Gestor, a partir do indicador 3º até o 7º o Ministério apresentou como se todos os 20 

municípios tivessem alcançado nota máxima, foi realizado correção, já pode ser 21 

observada o resultado real, apenas indicador 5 está com a nota máxima. Com relação a 22 

nova formula de cálculo a Portaria 102 de janeiro 2022, traz mudanças nos indicadores: 23 

Indicador 1- Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré natal realizada 24 

(até a decima segunda semana) parâmetro de 80% foi alterado para 100% com meta de 25 

45%; Indicador 4 - Proporção de Mulheres com coleta de citopatológico na APS – será 26 

considerado mulheres cadastradas. Indicador 5 – Proporção de 1 ano de idade vacinada 27 

na APS, não será estimado o número o Ministério vai avaliar o cadastro. Indicador 6 – 28 

Proporção de pessoas com hipertensão, consulta e aferição de PA nos últimos seis 29 

meses, alterado a identificação do indivíduo como hipertenso (era considerado CID ou 30 

CIAP de hipertenso), o registro clinico de condição de hipertensão mantem o paciente 31 

com esse quadro. Cadastros auto referidos entram no cálculo. Indicador 7 - Proporção de 32 



                                                            

 

pessoas com diabetes consulta e hemoglobina glicada, parâmetro 100% medicação 33 

últimos seis meses. Principais mudanças: Valorização dos cadastros na APS dos 34 

municípios; atualização SINASC 2017 x 2019 (gestantes e vacinas), imunização base 35 

SISAB; redução do diabetes de doze meses para seis meses. O COSEMS/ES planejou 36 

oficinas e apoio aos municípios. Thais Secretária de Saúde de Vitória coloca a questão do 37 

hipertenso permanecer com esse quadro já que esse quadro possa modificar conforme 38 

manejo clinico. Stanley faz explicação sobre indivíduos auto referidos ou com condições 39 

identificadas desde 2013 e o município poderá fazer essa checagem. Para os 40 

cadastrados no CID ou CIAP não será possível modificar, apenas os registros auto 41 

referidos. Stanley pede que os municípios informem para o COSEMS/ES para que este 42 

intervenha junto ao CONASEMS para verificação da situação dos profissionais afastados 43 

que pode impactar nos indicadores. Temática 2 -Transferências de pacientes dos PAs 44 

/SESA. A Presidente do COSEMS/ES Cátia Lisboa informa a situação da urgência e 45 

emergência no município de Vila Velha, dificuldades de transferência dos pacientes via 46 

central de vagas, somada aos problemas de infraestrutura no atendimento do PA da 47 

Glória e com as intervenções da promotoria do município que solicita diariamente o censo 48 

de pacientes que aguardam transferências, espelho e laudo para a judicialização. 49 

Gleikson Subsecretario de Regulação, informa o panorama Covid com a nova variante e o 50 

esforço da SESA com expansão de novos leitos Covid somada as medidas de 51 

contingência para ampliação do acesso na rede que apresenta pressão assistencial na 52 

região metropolitana; A suspensão das cirurgias eletivas faz parte do plano de 53 

contingencia (708) leitos estão a disposições para Covid e síndrome gripal. No sul e norte 54 

há demanda é menor. A quantidade de recusa de transferência na dos pacientes na 55 

metropolitana no mês de janeiro chegou há 200 rejeições. A ampliação de leitos adultos e 56 

infantis tem sido realizada, o Subsecretária de intervenção dos municípios junto as 57 

equipes e aos pacientes para que estes aceitem a transferência antes que o quadro se 58 

complique e mude o perfil do leito. Alessandra gerente regulação fala da importância do 59 

cadastro do paciente de forma adequada, para que a equipe trabalhe de fato prioridades. 60 

A central de vagas recebe diariamente médica de 400 solicitações dia. Renata chefe da 61 

central de vagas informa que, para o PA gloria, foram disponibilizadas em janeiro 175 62 

vagas com reserva confirmadas, destas, 129 foram internados e 46 foram cancelas, 26 63 

pelo motivo de distância ou recusa familiar ou seja 15%. Solicita que seja estimulado que 64 



                                                            

 

a família aceite a vaga. Em dezembro as recusas foram de 33%. Mirna coordenadora 65 

médica da central fala das recusas das vagas como exemplo PA Trevo, tempo do 66 

processo regulatório (espelho, avaliação, cadastro incompleto, complemento de 67 

informações, atualização de dados) podendo ficar 12 horas ou mais aguardando. Pede 68 

agilidade nas unidades solicitantes. Relata ainda que os Pronto Atendimentos façam as 69 

testagens conformes orientação recorrentes do secretário.  O Subsecretário Gleikson 70 

informa que até o momento existe 395 leitos de UTI e 313 clínicos com projeção de mais 71 

de 1.100 leitos até 20/02/2022 e para UTIM e UTIP. Cátia fala do ranking de 3 lugar de 72 

rejeição no município e reforça a questão social, difícil de enfrentar e que vai reforçar as 73 

orientações junto ao serviço social do PA na tentativa evitar as rejeições. Thais Secretaria 74 

de Vitória reforça a necessidade de adesão dos pacientes as transferências, porém 75 

sinaliza as limitações sociais e econômicas com necessidade de se pensar a 76 

possibilidade de inserir alojamento nos hospitais. Alessandra fala que com a pandemia a 77 

presença do paciente não é autorizada, apenas para idosos e pessoas com 78 

vulnerabilidade social e lembra que o transporte sanitário e de responsabilidade do 79 

município que chega a ficar em até 7 dias aguardando a alta. Graciela de Atílio Vivacqua 80 

relata um caso bem sucedido de adesão das vagas do sul para o norte com mais de 600 81 

km de distância. Silene de Santa Maria solicita informação referentes ao Termo de 82 

Consentimento de Recusa que deve ser enviado para o e-mail 83 

neri@enfermagem.es.gov.br (27) 3346-4300.Temática 3- Cobertura vacinal de crianças e 84 

adolescentes – Cátia Presidente do COSEMS/ES informa que, já foi sanada as demandas 85 

na agenda realizada no dia 01/02/2022 com o Secretário Estadual e os municípios. Márcio 86 

solicita a SESA que seja verificado fluxo de gestão de caso para eventuais reações e/ou 87 

efeitos das vacinais ou suspeita de reação. Se faz necessário estabelecer canal fluido 88 

para tender a estes quadros clinico adversos. Ela relata caso pontual e necessidade de 89 

suporte clinico para esses pacientes. É necessário o suporte do SUS (consultas, exames). 90 

Reforça a necessidade de gestão destes casos. Danielle Grilo fala que a elucidação de 91 

casos deve envolver gestão compartilhada (assistência, vigilância) e recomenda que o 92 

COSEMS/ES retorne com esse ponto de pauta para a SESA e traga na próxima 93 

Assembleia. Daniella reforça que os esforços ampliaram em 87% D1 em adolescentes, 94 

para D2 cobertura já alcance superior 60%, para as crianças ainda apresenta baixa 95 

cobertura e pede esforço para essa ampliação. Pfizer pediátrica abaixo de 5 anos está 96 

mailto:neri@enfermagem.es.gov.br


                                                            

 

com estoque baixo por baixa distribuição do Ministério da Saúde, reforça estratégias de 97 

adesão. Marcio sugere a área técnica que seja avaliado a possibilidade de realizar a 98 

vacina em âmbito escolar para Covid na intenção de reconhecer a população pois foi 99 

informado que poderá ser realizado apenas na UBS. Danielle informa que, a SESA segue 100 

a recomendações da ANVISA devido o cuidado pós vacinação do púbico infantil, mas 101 

acolhe a demanda e levará para discutir com as áreas técnicas. Juliana Guaçui solicita 102 

orientações sobre o passaporte vacinal e sobre o sistema de Vacina e Confia se está 103 

sendo migrado para o conecte SUS. Danielle se coloca à disposição para contribuir com 104 

os municípios nas dificuldades do Vacina e Confia e informa fragilidade com o aplicativo 105 

conecte SUS do Ministério. Marfiza pergunta se é preciso fazer o Decreto ou Portaria ou a 106 

decisão da SESA determina o passaporte da vacina. Danielle pede para que seja 107 

verificado junto a SESA Vigilância Sanitária. Temática 4 - Continuidade das Oficinas 108 

Regionais para pactuação da nova PPI e do Curso de Planejamento e Programação 109 

Assistencial.  A Srª Márcia Portugal informa a necessidade da continuidade das Oficinas 110 

Regionais da nova PPI. O curso foi iniciado em dezembro 2021 e já foi realizado as 111 

Oficina Rede Pessoa com Deficiência, em fevereiro iniciado a RAPS. Em 02/02/2022 112 

houve adesão de 149 pontos de conexão de 289 inscritos. Reforça o público alvo para 113 

participar das oficinas de pactuação inclusive as próximas que serão realizadas no dia 114 

09/02 sul, 10/02 norte e 11/02 metropolitana, informa ainda a mudança do horário de 115 

13:30 as 17:00 para 08:00 as 12:00. O curso é uma estratégia para ampliar o 116 

conhecimento dos profissionais para pactuar a PPI com maior segurança. É necessário 117 

ter duas referências técnicas municipais. Dia 04 Módulo III Modelo de Atenção à saúde no 118 

Brasil. A carga horária do curso e de 248 horas limite de falta 58 faltas e de 25% de faltas. 119 

Data para substituição dos técnicos no curso até dia 03/02. Os profissionais podem 120 

participar, porém se não estiverem matriculados no curso não tem certificado. Marcia 121 

pede que os municípios façam de 3 a 5 metas e que sejas discutidas e aprovadas pela 122 

CIR até março. Devido instabilidade da rede na sede do setor da PPI não foi possível 123 

seguir com a apresentação da Marcia que se coloca à disposição de todos e que enviará 124 

a apresentação para o COSEMS/ES. Temática 5 - Indicação para compor o Comitê 125 

Intersetorial de acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual da População em 126 

situação de Rua CIAMOPOP/ES. Eliandro Secretaria Estadual de Diretos Humanos, essa 127 

coordenação foi criada em 2019 está inserida na Gerência de Direitos Humanos e 128 



                                                            

 

Cidadania. Eliandro faz exposições dialogada sobre a Política Estadual instituída pela lei 129 

11.248 abril/2021. Cabe a SEDH fazer articulação das políticas no âmbito estadual 130 

Decreto 4375R criou a coordenação passando a trabalhar com essa política de população 131 

rua que prevê o Comitê Intersetorial de acompanhamento e Monitoramento da Política 132 

Estadual da População em situação de Rua CIAMOPOP/ES expõe os membros e a 133 

representatividade, ou seja, é necessário inserir o COSEMS nas discussões para que os 134 

municípios garantam o assento no comitê estadual. Eliandro solicita indicação do 135 

COSEMS membro titular e suplentes que será definido em reunião de diretoria. Temática 136 

6 - Projeto Comunidade de Práticas APS, voltado para pessoas em situação de rua, no 137 

contexto da Covid-19 – Fabiana Turino. Apresenta-se como representante do 138 

COSEMS/ES no projeto da FIOCRUZ, que recebe financiamento Covid, informa as datas 139 

das oficinas que não teve adesão a partir do encontro 2 e suas justificativas. Solicita apoio 140 

principalmente para a participação dos municípios da metropolitana e realiza outro 141 

planejamento de atividades assíncronas na tentativa de entregar o produto até abril/2022 142 

.Temática 7 - Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do ano de 2021, Prestação de 143 

Contas do Relatório Anual de Gestão e Atividades 2021; A Secretária Executiva do 144 

COSEMS/ES Srª Marfiza machado de Novaes convida os membros do Conselho Fiscal 145 

do COSEMS/ES para apresentar a avaliação dos relatórios fiscais e das atividades do 3º 146 

Quadrimestre do ano de 2021 sendo os Membros do Conselho Fiscal: A Srª Marise Vilela 147 

Secretária de Saúde Venda Nova do Imigrante, informamos também que o Sr. Michel 148 

Bertolo Secretário de Colatina não está mais como Secretário de Saúde de  Colatina 149 

Espírito Santo, estamos providenciando seu suplente o Sr. Vinícius Dettoni Gobbo 150 

Secretário de Saúde  Baixo Guandu e o Contador Marcelo Siqueira fizeram a 151 

apresentação das contas e , após a avaliação do Conselho Fiscal e da Assembleia fica 152 

aprovada a prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021,como também o Relatório 153 

de Atividades do 3º Quadrimestre de 2021 e o Relatório  Anual de Atividades realizadas 154 

no ano de 2021 (que será enviado posteriormente).Informes: Informes sobre o Projeto 155 

rede Colaborativa, para as solicitações de Apoiador no município, ofertar o transporte 156 

para os profissionais do COSEMS. Sobre a Notificação Recomendatória do Mpa resposta 157 

deverá ser enviada ao MP e com cópia para o COSEMS. Hoje será reenviado 158 

prorrogação do prazo. Congresso Estadual deve ser pactuado 07 e 08/04. Sobre 159 

experiências exitosas ou Amostras o CONASEMS vai enviar o regulamento e após as 160 



                                                            

 

orientações será enviado aos municípios. Alexandre solicita pauta para falar das 161 

Conferencias de Saúde na próxima reunião. E sem, mas nada a declarar deu-se por 162 

encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária 163 

Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.  164 

 165 

  166 


