
                                                            

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se a 2ª 1 

Assembleia Geral Extraordinária do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do 2 

Espírito Santo/COSEMS-ES – às 14:00 horas na modalidade de Videoconferência. A 3 

Presidente do COSEMS/ES Sr.ª Cátia Cristina Vieira Lisboa saúda todos os presentes e 4 

diz que está Assembleia Extraordinária foi solicitada pelos gestores para esclarecimentos 5 

exclusivos das maiores demandas com o Secretário Estadual sendo os assuntos em 6 

pauta: Inquérito sorológico, Acesso e Fluxo do paciente COVID-19 (+),Resultado dos 7 

exames encaminhados ao LACEN, Procedimentos eletivos (cirurgias, exames e 8 

consultas),Número de testes recebidos e a receber Ministério da Saúde e Leitos de 9 

Ortopedia. Após a Presidente passa a palavra ao Secretário Estadual que saúda a todos os 10 
presentes e após apresenta a equipe que vai o acompanhar nesta Videoconferência compostas 11 
por Subsecretários, Secretária Executiva da CIB e Superintendentes e informa a todos que não 12 
vai permanecer por toda videoconferência pois tem que atender ao chamado do Governador as 13 
15hs. Dr. Nésio diz que semana que vem começar a 2ª Etapa do Inquérito Sorológico e vai poder 14 
fazer um panorama mais objetivo da Pandemia e lembra a todos da importância do isolamento 15 
social pois essa é nossa melhor arma neste momento! Quanto ao LACEN conseguiu desobstruir o 16 
sistema lançando mais de 2000,00 (dois mil) testes pendentes e o Governo do Estado vai 17 
contratar uma empresa particular para ajudar nos exames que estão sob análise. Quanto ao Fluxo 18 
tem tido uma boa resposta de resultado nos Hospitais e estamos mantendo leitos de isolamento 19 
antes do agravamento da doença e vamos garantir que o uso do teste rápido seja usado somente 20 
em caso de necessidade para que as pessoas que realmente precisem façam uso do mesmo já 21 
que o Ministério da Saúde também vai enfiar recursos financeiros para aquisição de testes! E 22 
lembra a todos que este é o momento de ação da Atenção Básica pois ela vai dar o Norte em 23 
todas as ações dos municípios. O Estado está comprando mais leitos de ortopedia para resolver o 24 
gargalo do sistema na Clínica dos Acidentados. Após a Presidente Cátia abre a pra perguntas o 25 
Segundo vice-presidente Haysten pergunta sobre o hospital de Campanha e se vai ser ampliado 26 
os leitos na Região Sul do Estado e como será decretado lockdown caso aconteça no Estado o 27 
Secretário diz que no casso de Lockdown caso seja decretada a necessidade de cada município e 28 
que como sugestão que todos revisem sua suas matriz de risco. O Secretário Estadual pede 29 
desculpa a todos e diz que precisa se ausentar conforme havia informado desde de o começo da 30 
reunião e para o Sub Secretário Reblin assumir seu lugar, a Presidente Cátia agradece a 31 
presença do Secretário Estadual e lamenta sua ausência e Marfiza Secretária Executiva do 32 
COSEMS?ES solicita ao Secretário Estadual que reserve sua agenda para um próxima 33 
Assembleia que vai ser marcada com antecedência pois sabemos que este momento é de grande 34 
aflição para o gestores e a presença do Secretário Estadual é de suma importância! Após a 35 
Presidente Cátia passa a palavra para Subsecretário Estadual Luiz Carlos Reblin que saúda a 36 
todos os presentes sobre os kits Reblin diz que o Estado comprar estes testes fora do país e 37 
segundo levantamento Estadual estamos com 800 (oitocentos) óbitos em investigação e o Estado 38 
está levando até 60 (sessenta) dias para investigação e pede um pouco de paciência todos pois 39 
sabemos que este vírus é novo para todos. Jacira Secretária de Conceição do Castelo pergunta 40 
se o Estado pode indicar algum teste para compra e Reblin diz que esta orientação já se encontra 41 
disponível no site da SESA. Rita Secretária de Brejetuba pergunta sobre a divulgação da Matriz 42 
de risco Reblin diz que todo o Domingo a matriz é atualizada e que caso algum município tenha 43 
dúvida na compra te teste rápido a SESA tem uma nota técnica com algumas opções a de Nº 44 
27/2020. O Vice presidente Haysten pergunta sobre ajuda da PM para conter as pessoas neste 45 
momento , pois não este conseguindo Reblin responde que o Estado está em contato com o 46 
Gabinete de Risco pedindo mais apoio aos municípios e aproveita para solicitar que os municípios 47 
enviem seus casos em investigação a Vigilância Sanitária Estadual para fazer um levantamento 48 
do tamanho go gargalo existente no Estado neste momento. Quanto ao número de testes no total 49 
de 18 (dezoito mil) recebidos do Ministério da Saúde ficou dividido da seguinte forma 25% destes 50 
testes para os hospitais e o restante será divido para os municípios conforme população. Após a 51 
Presidente Cátia passa a palavra para o Subsecretário Fabiano que saúda a todos os presentes e 52 



                                                            

 

esclarece a todos quanto ao Edital do ICEPi e diz que este processo vai ser realizar em 02 deitais 53 
de tutor e de provimento e que realmente estão com dificuldades em contratar profissionais para 54 
atuar na linha de frente e Marcia Secretária de Atílio Vivacqua relata sua dificuldade com 55 
profissionais que estão no grupo de risco que acaba deixando de atuar como proceder? E 56 
Fabiano diz que esta é realmente um situação estrema e Marcia Secretária de Atílio Vivacqua diz 57 
que precisa de um respaldo do Estado para o afastamento do profissional pois os munícipes não 58 
entendem a falta do mesmo e Fabiano diz que este é o momento de repensar todas as estratégias 59 
e quanto a falta de Tutor vai levar esta situação ao ICEPi e diz que esta a disposição de todos 60 
para qualquer dúvida. A Presidente sugere que faça uma ressalva no edital para evitar esse tipo 61 
de situação no próximo edital e Fabiano diz que essa é uma ótima sugestão. Após a Presidente 62 
Cátia passa a palavra para o Subsecretário Gleikson que saúda a todos os presentes e fala sobre 63 
a regulação de leitos de UTI e diz a todos que a SESA esta ampliando os leitos nas regiões Sul e 64 
Central para desafogar a Metropolitana antes que o gargalo aconteça e sabe de todas as 65 
dificuldades encontradas por todos neste momento de pandemia. Marfiza Secretária Executiva diz 66 
que a SESA deveria chamar os Hospitais de pequeno porte para uma reunião em outro momento. 67 
Sugestão aceita pois o Estado vai receber recursos do MS a ser repassado para estes hospitais. 68 
Após o Subsecretário de Aracruz Lucas diz que o sistema do MRV está apresentando problemas 69 
como deve proceder neste caso? E se é só no município de Aracruz? Elquimines Secretário de 70 
Alto Rio Novo pergunta quando vai acontecer a compra de novos Leitos? A Presidente Cátia diz 71 
que esta Assembleia foi solicitada ao Secretário Estadual para sanar varias duvidas que estão 72 
surgindo nos municípios e Roberto Secretário de Marilândia reforça a fala da Presidente pois 73 
estas respostas ainda não estão respondendo as nossas dúvidas! O Subsecretário diz que 74 
entende as aflições de todos e diz que o Estado esta atento a todos e estão fazendo o possível 75 
para atender a todos da melhor forma possível e sanar alguns gargalos que já existiam antes 76 
mesmo da pandemia e na região metropolitana tem a regulação para atendimento já nas outras 77 
regiões o fluxo se dá entre os entes. A Presidente Cátia pergunta sobre o ASMU como vai ser 78 
feita essa expansão? roberto Secretário de Marilândia reforça a pergunta de Cátia dizendo sobre 79 
a dificuldade de transferência de pacientes! O Subsecretário responde que esta expansão será 80 
gradativa nas Regiões Norte e Sul e que também foi aumentada a frota na Região Metropolitana e 81 
a Presidente fala que por mais que esta expansão aconteça vai continuar estrangulando o 82 
Hospital Jaime. O Subsecretário diz que o Estado esta comprando leitos em hospitais particulares 83 
para evitar este gargalo e esta atento a todas estas necessidades para evitar o colapso do 84 
sistema e que neste momento precisamos unir forças e o Secretário de Marilândia Roberto diz 85 
que algumas informações não está batendo e o Subsecretário diz que está entrando em contato 86 
com as superintendências para solucionar estas questões, após o mesmo se põe a disposição de 87 
todos agradecendo sua participação. Após a Presidente para a palavra para Gleide Subsecretária 88 
de Vila Velha que fala da preocupação com o estrangulamento de leitos e Marcela Secretária de 89 
Santa Leopoldina expõe a preocupação dos municípios de pequeno porte caso seja decretado o 90 
lockdown.  O Subsecretário Estadual Reblin diz que o Estado ainda está estudando esta medida e 91 
que já sabemos que esta medida será usada em caso extremo e será descida entre Prefeitos e o 92 
Governador e que no momento todos já sabemos que a melhor forma de evitar a expansão do 93 
vírus é isolamento social. A presidente pergunta a todos se á mais algum ponto de pauta não 94 
havendo passa a palavra ao Subsecretário Estadual Reblin que agradece a todos e diz que está a 95 
disposição para qualquer necessidade. Após a Presidente faz uma pequena avalição da 96 
videoconferência e diz a todos que este é o momento de esclarecer nossas duvidas e que juntos 97 
somos mais fortes neste momento trágico que todos estão enfrentando. E lembra que dia 98 
28/05/2020 esta mantida a reunião de diretoria do COSEMS/ES.E sem, mas nada a declarar deu-99 
se por encerrada a assembleia do COSEMS/ES e eu, Marfiza Machado de Novaes Secretária 100 
Executiva do COSEMS/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será subscrita.   101 


