
                                                            

 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, realizou-se a 9ª 1 

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

Santo - COSEMS/ES – às 09h, em formato Virtual. A Presidente do COSEMS/ES Srª 3 

Cátia Cristina Vieira Lisboa Inicia a assembleia saudando a todos os presentes e passa a 4 

pauta começando com os informes. A Presidente do COSEMS/ES e Secretaria de Saúde 5 

de Vila Velha Cátia Cristina Vieira Lisboa apresenta a todos a nova Apoiadora Regional 6 

do COSEMS/ES para Região Metropolitana Srª Lucileia Rosa Eller e aproveita para 7 

perguntar se á algum novo Secretário e apresenta a Srª Ozimara Maragonha nova 8 

Secretária do município de Rio Bananal. Após passa para os pontos de pauta: Temática: 9 

Repositório/ Comunidade de Práticas voltada a população de rua no contexto da Covid-19 10 

(assistencial, imunização e saúde) apresentado pela Fabiana Turino moderadora do 11 

projeto junto ao CONASEMS, INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - IST: 12 

GONOCOCO E CLAMÍDIA Drª Sandra Fagundes. Após a Presidente passa a palavra 13 

para Fabiana Turino  que fala a todos sobre o projeto visa buscar alternativas e práticas 14 

para essa população (compreensão, linguagem, ferramentas, histórias);Objetivo: 15 

comunidade de práticas no ES e no universo nacional, a proposta e de que o estado crie 16 

um laboratório de práticas, ao todo serão 27 estados da federação, ou seja, 27 estados 17 

com o laboratório de práticas - troca experiência e reflexão coletiva ideia SUS, a entregar 18 

será a publicação de um produto “artigo, plano de ação”. A FIOCRUZ junto ao 19 

CONASEMES propõe 6 (seis) encontros onde serão trabalhados o levantamento de 20 

dados, percurso, temas, termo compromisso para discutir essa pauta (para construção de 21 

políticas voltada a população de rua); com duração de 8 meses de execução, teve início 22 

em outubro/2021 usando os critérios e fonte de buscas: CADÚNICO, IPEA, Políticas 23 

População de Rua, que tenha a rede socio proteção. Sugere-se de 15 a 20 participantes 24 

de diferentes municípios. Tendo como perfil participantes: gestores, técnicos da APS, 25 

CREAS, Centro POP, organizações não governamentais, religiosas, sociedade civil 26 

contato para duvidas fabiana.turino@vilavelha.es.gov.br. Após a Presidente abre para 27 

perguntas: Marcio Ribeiro – Secretario de Muqui, pergunta sobre o critério de inclusão dos 28 

municípios e como incluir o público de vulnerabilidade social devido a dinâmica social se 29 

assemelhar a população de rua; Elisa Daroz Secretária de Itapemirim registra o interesse 30 

em participar do projeto Carolina Secretária  de Afonso Claudio – coloca que tem um 31 

público com vulnerabilidade com vínculo na rua, usuários em uso e abuso de álcool 32 

manifesta interesse em participar do projeto. Após A Presidente Cátia passa a palavra 33 

para Drª. Sandra Fagundes que vai falar sobre a Rede de Coleta e exames de Clamídia e 34 

Gonococo, apresentado pela Referência Técnica Sandra Fagundes, acompanhada da 35 

equipe e da Universidade Rio Grande do Norte e coordenação DST/AIDS Apresentação 36 

da Rede de Chamydie e Gonococo para avançar no pacto com os municípios (rede de 37 

doenças bacteriológica de DNT – rede de biologia molecular para ajudar no diagnóstico 38 

da doença do ES que deverá ser realizado pela LACEM. (PCR, Biologia molecular, 39 

Chamydie e Gonococo) Meta de realizar coleta de 3.300 (três mil e trezentos exames). A 40 

técnica se propõe a fazer a coleta de gestantes não sintomáticas nas UBS (coleta simples 41 

por frasco de coleta de urina) SISLOG LAB. Disponível: Kit disponível, técnica LACEN, o 42 

município pode retirar, a solicitação médica está no SISEU e no DATASUS. Para a Rede 43 

estadual propõe as seguintes ações de uso LACEMN, após Aprovação e Resolução de 44 

CIR e COSEMES, Adesão da APS e serviços de DST que já fazem parte do processo. 45 

Essas doenças não são notificadas, sugere-se fazer Portaria específica de notificação 46 

para essas doenças pois hoje está como corrimento uretral. Após a Presidente solicita 47 

aos membros do Colegiado que participem da apresentação da Nova Atenção Básica, dia 48 

mailto:fabiana.turino@vilavelha.es.gov.br


                                                            

 

16/11/2021 neste primeiro momento voltado aos Prefeitos e Secretários Municipais de 49 

Saúde no dia 17/11/2021 voltado aos Secretários e Técnicos municipais e também pode 50 

ser assistindo em formato hibrido e este é o momento de escutar da SESA as novas 51 

propostas para Atenção Básica. Após a Presidente passa a palavra para Srª Marfiza 52 

Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES que fala a todos sobre a 53 

Assembleia de encerramento das Atividades do ano de 2021, que apesar de tantas 54 

perdas, não podemos esquecer das pequenas e grandes vitorias que tivemos sobre esta 55 

pandemia e começa propondo os dias 09 e 10 de dezembro (aprovado por todos) e o 56 

local var ser o Hotel Fazenda China Park, que melhor nos atendeu em espaço físico 57 

(aprovado por todos) com sempre serão duas vagas por município Secretário mais um 58 

técnico de sua escolha com despesas pagas pelo COSEMS/ES, por isso solicitamos que 59 

participem pois após fechando o pacote se por acaso não participar do evento somos 60 

obrigados contratualmente a pagar pelos serviços, após enviaremos convite, 61 

programação e ficha de inscrição. E também abriremos espaço para que os municípios 62 

apresentes suas Experiências Exitosas, que muito colaboram para o crescimento de seus 63 

municípios. E sem, mas nada a declarar deu-se por encerrada a assembleia do 64 

COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária Executiva do COSEMS/ES, 65 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   66 

 67 

 68 


