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cooperativa dos ortopedistas
e traumatologistas do estado
do espírito santo

P
restar contas. Este é um dos ob-

jetivos que nos levaram a criar 

esta revista que você acaba de 

abrir. O nome dela é Revista 

COOTES e foi o meio encontrado pela Coope-

rativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do 

Estado do Espírito Santo para deixar você atu-

alizado sobre as realizações, conquistas, lutas 

e trabalhos dentro desta entidade tão impor-

tante para a ortopedia estadual.

Este é o primeiro número, mas a ideia 

é que ele seja seguido de muitos outros. Na 

verdade, planejamos esta revista para ser uma 

edição anual, sempre com um resumo do que 

se passou em doze meses de administração.

De uma forma bem direta, contribuir 

com a transparência da COOTES é a regra aqui. 

Por isso, nesta edição tentamos falar de tudo 

pelo que passamos em 2010. Conquistas, di-

ficuldades, mudanças, enfim, um bocado de 

informação pra você ficar um pouco mais por 

dentro de nosso trabalho.

Nesta mesma linha, esperamos que 

sejam as próximas edições: sempre com o in-

tuito de esclarecer e reportar. E, óbvio, tam-

bém esperamos que essas próximas revistas 

venham recheadas de boas notícias para nos-

sa cooperativa. Afinal, nos comprometemos 

em gerenciá-la todos os dias, com transpa-

rência e dedicação, inclusive para fazer esta 

revista que você acaba de abrir.

Um grande abraço e boa leitura!

Diretoria COOTES 2010/2012
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A COOTES de 
ontem e de hoje

a Cooperativa dos 
ortopedistas e traumato-
logistas do estado do espí-
rito santo (Cootes) foi criada 

em 5 de agosto de 1993. Na época, era 

a esperança de um grupo de ortopedis-

tas perante um quadro nada animador 

de caos no serviço público de saúde e de 

condições precárias de trabalho. 

Hoje, com 17 anos de existência, 

a COOTES congrega os melhores especia-

listas em ortopedia e traumatologia, conta com 153 co-

operados e presta serviços para o Governo do Estado em 

sete hospitais (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e 

Hospital São Lucas, em Vitória; Hospital Antônio Bezerra 

de Farias e Hospital e Maternidade Alzir Bernardino Alves, 

em Vila Velha; Hospital Dório Silva, na Serra; Hospital e 

Maternidade Silvio Avi-

dos, em Colatina; e Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus). Ao 

todo, são aproximadamente 300 mil atendimentos anuais promovidos pelos 

profissionais da COOTES nessas sete instituições.

Mas a defesa da profissão não se resume aos contratos que a Coope-

rativa celebra com o governo estadual. Uma das prerrogativas da COOTES é 

atuar sempre em prol da educação continuada de seus profissionais, além de 

fomentar campanhas de conscientização direcionadas à sociedade em geral. 

Em termos estruturais, a Cooperativa conquistou 

sede própria, se profissionalizou administrativamente e pas-

sou a contar com assessoria jurídica, contábil, de tecnologia 

da informação e de comunicação.

Mudanças que mostram como a COOTES evoluiu 

desde sua fundação e que dão indícios do quanto é significa-

tiva a transformação pela qual a instituição está passando.

a cooPeratiVa

aCiMa, 
aDMiNistratiVo.
À esquerda, 
recepção da COOTES.

À Direita, 
saLa Da 

Diretoria.
Abaixo, 

auditório.



6 PALAVRA DO PRESIDENTE

Uma pausa 
para recordar

os ortopedistas com boa memória de-
vem se lembrar muito bem de como as coi-
sas estavam complicadas um ano atrás. Perto do 

vencimento do antigo contrato de prestação de serviços de ortope-

dia e traumatologia em hospitais da rede pública estadual de saúde, 

a COOTES vivia um momento delicado, e, na cabeça de seus coope-

rados, rondavam muitas dúvidas e incertezas. Assim demos início à 

nossa gestão. Tarefa fácil a gente sabia que não iria encontrar pela 

frente. Mas, em vez de entrar em pânico ou fugir do problema, op-

tamos por enfrentá-lo.

É preciso confessar que os primeiros meses de 2010 foram 

espinhosos. A resistência do governo do Estado somada à proximi-

dade do fim do contrato fez com que perdêssemos algumas noites 

de sono; e alguns fios de cabelo. Felizmente, depois de muita luta 

obtivemos nosso primeiro grande êxito do ano. E que êxito! No dia 

12 de julho, em pregão eletrônico, a COOTES assumia a prestação de 

serviços médicos em traumato-ortopedia pela Secretaria de Estado 

da Saúde do Espírito Santo com algumas novidades.

Primeiro, o número de vínculos passou de 138 para 163, um 

aumento de 40 %. Não bastasse isso, o valor pago por cada vínculo 

cresceu 44,6%. Por fim, com a ampliação do número de profissionais 

nos hospitais, houve uma dilatação do tempo de realização de cada 

procedimento, gerando maior qualidade, maior satisfação para o 

usuário e mais tranquilidade para o coo-

perado.

Mas a renovação do contrato não 

era a única prioridade de nossa gestão. 

E nem poderia ser. A COOTES precisava 

de bem mais do que isso, e tratamos de 

mudar algumas coisas desde o momento 

em que nossa gestão assumiu. Logo de 

cara, promovemos um verdadeiro choque 

de administração, renovando nossa equipe, ativando novos fluxos 

de processos, introduzindo uma nova metodologia de trabalho. 

Queríamos uma nova COOTES, mais profissionalizada e mais or-

ganizada.

Além de arrumar a casa, era preciso pensar um pouco fora 

da caixa. Foi quando percebemos uma enorme deficiência que ame-
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Tratamos de mudar algumas 
coisas desde o momento em que 

nossa gestão assumiu. Logo de 
cara, promovemos um verdadeiro 

choque de administração.
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açava nossos médicos e resolvemos arregaçar as mangas para mu-

dar o quadro. Nossos ortopedistas, não muito diferente de outros 

colegas de profissão, apresentavam pouca ou nenhuma instrução a 

respeito de suas responsabilidades civis e criminais enquanto médi-

cos. Era preciso orientá-los, capacitá-los para que pudessem usu-

fruir de seus direitos e se tornassem conscientes de seus deveres 

perante a lei. Para isso rodamos o Estado inteiro promovendo coló-

quios e aulas sobre o tema.

Também pegamos a estrada para visitar todas as unidades 

hospitalares onde existem profissionais atuando em nome da COO-

TES. Queríamos ver o que estava dando certo, o que não estava fun-

cionando, o que precisava ser melhorado e o que deveria servir de 

exemplo para outros lugares. Conhecemos realidades, ouvimos su-

gestões, demos conselhos e, o melhor de tudo, aprendemos muito.

O tempo avançou um pouco 

mais e chegamos a setembro, mês 

que (perdoem-nos os outros especia-

listas) é contemplado com uma das 

datas mais importantes do ano: o 

Dia do Ortopedista. Em parceria com 

nossa co-irmã SBOT-ES, preparamos 

uma grandiosa festa de confraterni-

zação que, por si só, já seria um me-

gaevento. Mas a ocasião rendeu mais. 

Aproveitamos para promover um fórum de defesa profissional, com 

a presença de diversos representantes de entidades médicas e de 

planos de saúde do Estado. Tudo para debater nossa profissão e 

as condições de trabalho às quais somos submetidos diariamente.

No apagar das luzes de 2010, nossa última conquista: a con-

clusão do livro que conta toda a trajetória da ortopedia no Espírito 

Santo, desde a chegada dos primeiros especialistas até os dias atuais. 

Com o título A História da Ortopedia Capixaba, a obra está com todo 

seu conteúdo finalizado e, neste momento, encontra-se na editora 

para finalização e confecção.

Por tudo isso, os ortopedistas com boa memória que se 

lembram de como as coisas estavam complicadas um ano atrás 

certamente vão concordar que o ano de 2010 pode até ter sido 

marcado por dúvidas e incertezas no início, mas foi finalizado com 

aquilo pelo que todos nós deveríamos sempre lutar: boas perspecti-

vas para nossa cooperativa. Que 2011 venha com muito mais!

Queríamos ver o que estava 
dando certo, o que não estava 
funcionando, o que precisava ser 
melhorado e o que deveria servir 
de exemplo para outros lugares.



8 ENTREVISTA

Sergio 
Ragi Eis

Fundador e presidente, por dois mandatos, da 

Sociedade Brasileira de Densitometria; diretor 

e membro do Conselho de Professores da So-

ciedade Internacional de Densitometria; presi-

dente do próximo Congresso Internacional de 

Densitometria, que vai acontecer em Miami*. 

Sem muito esforço, esta entrevista poderia, 

facilmente, abordar apenas o currículo de Ser-

gio Ragi Eis. Mas a vida desse ortopedista tem 

tantas histórias interessantes que a revista 

COOTES optou por falar de algo menos “bu-

rocrático”, como a paixão dele por computa-

dores e a visão empreendedora que o levou a 

criar seu próprio negócio. A seguir, conheça um 

pouco mais sobre esse carioca que se formou, 

fez residência e Pós-Graduação no Rio, foi mo-

rar na Califórnia, retornou ao Brasil, se mudou 

para o Espírito Santo, criou o primeiro centro 

especializado em densitometria do Estado, foi 

convidado para ser consultor da Organização 

Mundial de Saúde e se tornou uma referência 

em pesquisas sobre osteoporose no Brasil e no 

mundo. Não necessariamente nesta ordem.

A vinda para o 
Espírito Santo, 
o trabalho com 

pesquisa, o convite 
que recebeu da 

OMS e muito mais 
sobre a vida desse 

ortopedista que 
quase prestou 

vestibular para 
Análise de 
Sistemas.

* O congresso será realizado em abril, e os interessados podem obter 
informações no site www.iscd.org.
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Quando começou o seu interesse 
pela osteoporose e pela 

densitometria?
Começou por volta de 1984, quando eu ainda esta-

va na faculdade. Foi na mesma época em que pessoas de 

várias partes do mundo começaram a se interessar pelo 

assunto. Na ocasião, fiz algumas pesquisas sobre osteo-

porose para trabalhos acadêmicos e me identifiquei mui-

to. Já a história com a densitometria vai um pouco além. 

Sempre gostei muito de computadores, desde os 16 anos. 

Pra se ter uma ideia, eu quase fui um dos candidatos do 

primeiro vestibular do curso de análise de sistemas no Rio. 

E a densitometria é algo que congrega essas duas coisas: o 

interesse pelo osso e o interesse pela informática.

e quando e por que você decidiu se 
mudar para o espírito santo?

Logo que eu terminei o meu application (uma es-

pécie de curso orientado, de curta duração, que Sergio fez 

durante alguns meses na Califórnia), em 1990, não existia 

nenhum serviço de densitometria no Espírito Santo. Existia 

em São Paulo, no Rio e em Brasília. Mas eu não queria ficar 

no Rio, muito menos ir pra São Paulo ou Brasília; queria 

uma vida mais tranquila. Como minha esposa é do Espírito 

Santo, resolvi me mudar para cá e aproveitar a oportu-

nidade para montar um centro especializado no assunto 

aqui. Quando cheguei a Vitória, trabalhei como ortopedis-

ta na clínica Semic, como plantonista no Hospital Infantil 

Nossa Senhora da Glória (HINSG) e também fiz consultó-

rio, durante alguns anos, na Clínica Ortopédica São Cami-

lo. Inclusive, até hoje faço atividade de consultório como 

ortopedista, porém, voltado para doenças osteometabó-

licas e degenerativas. Depois da minha mudança, também 

inauguramos o que, durante cinco ou seis anos, foi o único 

serviço de densitometria de Vitória: o CEDOES. No início, 

essa sigla significava Centro de Densitometria Óssea do Es-

pírito Santo. Depois, mudamos para Centro de Diagnóstico 

da Osteoporose do Espírito Santo e, hoje, a nomenclatura 

é Centro de Diagnóstico e Pesquisa da Osteoporose do Es-

pírito Santo.

essas mudanças no nome indicam 
que, no início, o CeDoes não 

trabalhava com pesquisa. Quando 
foi que isso mudou e por que 

razão?
A nossa história com a pesquisa nasceu e foi evo-

luindo de modo natural. Em pouco tempo depois que inau-

guramos o CEDOES, conseguimos acumular um banco de 
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dados considerável, com cerca de 15 mil pacientes. Isso 

me levou a pensar em usar esse manancial de infor-

mações em prol da produção científica. Foi então que 

começamos a ensaiar alguma 

coisa, em 1998. Um ano depois, 

entramos no nosso primeiro 

projeto nacional, de avaliação 

de dois tipos de medicamentos 

no tratamento da osteoporo-

se. Eram medicamentos que 

tinham acabado de chegar ao 

Brasil e que precisavam de al-

gumas informações sobre seu 

uso na prática clínica. O estudo 

foi finalizado em 2000 e nosso 

desempenho foi tão diferencia-

do em relação a outros centros, em termos de recru-

tamento, controle das informações e dados, que isso 

acabou chamando a atenção. A partir daí, passamos a 

receber mais e mais convites para participar de outros 

ensaios e projetos.

Durante essa trajetória você foi 
convidado para ser consultor da 

organização Mundial de saúde 
em osteoporose. Como foi essa 

experiência?
Em 1999, a OMS estava compondo um con-

selho de assessores para desenvolver um guia sobre 

a osteoporose que pudesse ser utilizado no mundo 

inteiro para orientar médicos e profissionais de saú-

de no diagnóstico e no tratamento da doença. Para 

isso, estavam convidando profissionais de vários locais 

do mundo, e eu fui escolhido como representante da 

América Latina. De 1999 até 2003, participei desse 

grupo e tive uma experiência de aprendizado absurda. 

Eu era o mais jovem entre os colegas, o único com ca-

belo preto. O mais novo tinha quase o dobro da minha 

idade (risos).

representar a metade 
de um continente é uma 

responsabilidade e tanto. Por 
que você acha que a oMs te 

escolheu?
Acredito que a escolha foi, em partes, con-

sequência de um congresso em Guarapari, realizado 

em 1997, no final da minha primeira gestão à frente 

da Sociedade Brasileira de Densitometria. Na ocasião, 

A densitometria não é a resposta final e 
definitiva para todas as dúvidas sobre o 
osso de um indivíduo com osteoporose. 

Mas, seguramente, é o método mais 
sólido que temos hoje pra identificar 

quem está em risco e acompanhar o 
tratamento dessas pessoas.

convidei um professor da Inglaterra para palestrar. Era 

John Kanis, que hoje é o presidente da Fundação Inter-

nacional de Osteoporose. Antes disso, ele já havia pas-

sado pelo Brasil e nunca tinha visto ninguém falar de 

osteoporose por aqui. Mas, quando chegou ao nosso 

congresso, encontrou um público de mais de 600 pes-

soas interessadas no tema. Isso deve ter causado uma 

boa impressão e feito com que ele visse em mim uma 

pessoa de referência, pois o convite para que eu fosse 

consultor da OMS, dois anos depois, veio dele.

e, atualmente, como estão os 
trabalhos no CeDoes? Vocês têm 

se dedicado mais à pesquisa ou 
ao trabalho com densitometria?

Hoje, estamos conduzindo 12 projetos interna-

cionais, alguns deles com drogas que nem chegaram ao 

mercado ainda. Então, temos um envolvimento muito 

maior com a pesquisa do que com a densitometria. A 

maioria do meu staff, hoje, está dedicada à pesquisa e, 
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mesmo o pessoal da densitometria, também já está 

engajado nesse campo também.

Durante esse tempo em que 
você esteve trabalhando com 

pesquisa no CeDoes, qual foi o 
estudo mais significativo do qual 

você participou?
Um estudo importante, do ponto de vista da 

informação sobre a epidemiologia da osteoporose, foi 

a nossa participação no projeto LAVOS (Latin Ameri-

ca Vertebral Osteoporosis Study ou Estudo da Osteo-

porose Vertebral na América Latina). essa pesquisa 

envolveu seis países (México, Porto Rico, Venezuela, 

Colômbia, Argentina e Brasil) dentro de uma mesma 

metodologia, utilizou os mesmos recursos tecnológi-

cos e, ao todo, foram realizadas 2.400 densitometrias. 

Foi o primeiro estudo latino-americano a provar, numa 

análise sistematizada, a prevalência da doença, e a amos-

tra que representou o Brasil foi a de Vitória e Vila Velha. Foi 

uma enorme conquista, pois, até então, usávamos dados 

importados, de estudos realizados em outros países.

Para finalizar, fale um pouco 
sobre os estudos mais recentes do 

CeDoes.
São dois. O primeiro deles é um estudo para avaliar 

a consolidação de Fraturas de Colles em pacientes com os-

teoporose que tiveram tratamento conservador, ou seja, 

redução mais gesso ou somente gesso. Para isso, estamos 

recrutando pacientes de ambos os sexos, acima de 50 anos 

e que tiveram fraturas no punho nas últimas 48h. Nossa 

intenção é analisar se o tratamento com o Ranelato de 

Estrôncio (Protos) iniciado logo após a ocorrência de fratu-

ras pode proporcionar benefícios no tempo e na qualidade 

da consolidação, além de melhores resultados funcionais. 

Trata-se de um estudo que está sendo conduzido em sete 

cidades do Brasil e em seis outros países. No segundo es-

tudo, vamos recrutar pacientes homens e mulheres com 

idade superior a 18 anos, com lombociatalgia moderada a 

grave, que estejam sofrendo com dores lombares há não 

mais que três dias. Nesse caso, vamos acompanhar esses 

pacientes por 30 dias, para avaliar comparativamente dois 

tipos de tratamento medicamentoso correntes no País 

hoje. Queremos identificar qual deles apresenta melhor 

eficácia e segurança.

aCiMa,
JoHN kaNis

recebendo 
reconhecimento das 
mãos de Sergio Ragi, 

durante o II Congresso 
de Densitometria 

Óssea em Guarapari.
À direita, Ragi com o 

grupo da OMS  no ano 
de 2000.
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Lutas em 
prol da 
classe

Veja quais foram as frentes 
nas quais a COOTES atuou 
em defesa da ortopedia e 
traumatologia estadual.

Novo contrato com a sesa
Ao assumir as atividades à frente da COOTES no início 

do ano passado, a gestão 2010/2012 tinha como maior desafio 

uma negociação, junto ao governo do Estado, para a contra-

tação dos serviços da Cooperativa. O objetivo era aumentar o 

número de vínculos, bem como o valor dos honorários pagos 

pelos serviços. Tudo isso baseado em diversas conversas com 

os cooperados, por meio de assembleias realizadas em Vitória. 

Foram eventos nos quais os filiados à COOTES expressaram suas 

insatisfações e seus anseios referentes à vida profissional. 

Nesse sentido, um dos primeiros passos tomados foi o 

de argumentar, junto ao governo, a necessidade de se ter um 

terceiro ortopedista atendendo em prontos-socorros. Isso por-

que, muitas vezes, dois ortopedistas atendendo não davam 

conta da demanda. Como lembra o presidente da COOTES, 

Hélio Barroso dos Reis, quando os dois ortopedistas estavam 

realizando um procedimento cirúrgico de urgência/emergên-

cia (situação comum em um pronto-socorro e que exige longo 

tempo de execução), formavam-se filas no local. O que gerava 

reclamações e insatisfações dos pacientes, além de angústia dos 

profissionais que estavam ocupados no procedimento. 

Diretoria 
Da Cootes 
esteVe em 
Colatina, realizando 
colóquio sobre 
“Responsabilidade 
Civil do Médico”.
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Outro argumento utilizado foi o de que a or-

topedia responde por cerca de 50% do atendimento 

dos pronto-socorros dos sete hospitais do Estado nos 

quais a COOTES presta seus serviços. São eles: Hospital 

Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital São Lucas, 

em Vitória; Hospital Antônio Bezerra de Farias e Hospi-

tal e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha; 

Hospital Dório Silva, na Serra; Hospital e Maternidade 

Silvio Avidos, em Colatina; e Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares, em São Mateus.

Depois de meses discutindo os parâmetros técni-

cos e expondo todos os seus argumentos, a Cooperativa 

conseguiu finalizar com sucesso a negociação com o go-

verno. No dia 12 de julho de 2010, a COOTES arrematou o 

pregão eletrônico para contratação de prestação de ser-

viços médicos em traumato-ortopedia pela Secretaria de 

Estado da Saúde do Espírito Santo.

Com isso, o número de vínculos subiu de 138 

para 163, um aumento de 40%. Além disso, houve um 

acréscimo de 44,6% na remuneração de cada vínculo. Por 

fim, é preciso ressaltar que o aumento no número de 

profissionais nos plantões proporcionou uma dilatação 

Já a CiDaDe De 
barra De sÃo 

FraNCisCo
foi palco de uma 

Audiência Pública com 
vários políticos da região 

noroeste do Espírito 
Santo e de Minas Gerais. 

no tempo de atendimento de cada paciente, contribuindo para 

sua humanização e melhoria da qualidade.

Colóquios e audiência Pública
Depois de finalizada a negociação com o governo esta-

dual, a diretoria da COOTES esteve em Colatina, São Mateus e 

Barra de São Francisco. Na primeira e na segunda cidade, os co-

operados assistiram a palestras com o tema “Responsabilidade 

Civil do Médico”. Já em Barra de São Francisco foi realizada uma 

Audiência Pública com vários políticos da região noroeste do Es-

pírito Santo e de Minas Gerais. Também foram feitas visitas ao 

Hospital Drª. Rita de Cássia, para discutir a criação de um novo 

serviço de ortopedia e traumatologia no local.

Visitas a unidades hospitalares
A gestão 2010/2012 também esteve, durante o ano, em 

todas as unidades hospitalares nas quais a COOTES presta seus ser-

viços. Foram visitados: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, 

Hospital São Lucas, Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e 

Maternidade Alzir Bernardino Alves, Hospital Dório Silva, Hospital e 

Maternidade Silvio Avidos e Hospital Roberto Arnizaut Silvares. As 

visitas em todos eles tinham o objetivo de avaliar o serviço presta-

do, conhecer as deficiências e ver o que precisava ser melhorado.
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Fórum de Defesa Profissional
Aproveitando a comemoração do Dia do Orto-

pedista (veja pág. 20), a COOTES, em parceria com a 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Re-

gional Espírito Santo (SBOT-ES), promoveu, no dia 19 

de setembro de 2010, o Fórum de Defesa Profissional 

entre os ortopedistas capixabas. O evento contou com 

a participação de representantes das diversas entida-

des médicas do Estado, tais como Conselho Regional 

de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), Associação 

Médica do Espírito Santo (Ames), planos de saúde do 

Estado, além da presença de um representante do Mi-

nistério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). 

Participaram do fórum, os presidentes da COOTES 

e da SBOT-ES, Hélio Barroso dos Reis e Alceuleir Cardoso 

de Souza, respectivamente; Jorge Luiz Kriger, represen-

tando o CRM-ES; Antônio Carlos Paula de Resende, pre-

sidente da Ames; Walter Dalla Bernardina, presidente 

do Grupo São Bernardo Saúde; Márcio Oliveira Almeida, 

presidente da Unimed Vitória; e Alexandre José Guima-

rães, procurador de justiça do Ministério Público do Es-

tado do Espírito Santo.

Considerado uma extensão do I Fórum Nacional 

de Defesa Profissional realizado em todos os estados 

pelas regionais da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia (SBOT), o fórum serviu para discutir te-

mas importantes para a classe médica, como a me-

lhoria dos honorários, aspectos gerais da CBHPM e do 

TUSS, além das responsabilidades da Associação Nacio-

nal de Saúde (ANS) na regulamentação dos contratos 

com as prestadoras.

Criação do instituto 
 Vida e Movimento

O Instituto Vida e Movimento foi fundado em 6 de janei-

ro de 2009, com o objetivo de promover a atenção a pesquisas, 

estudos e cursos por meio de programas e projetos sociais em 

atendimento à população de risco. Sua diretoria foi constituí-

da por Hélio Barroso dos Reis, como presidente; Clark Masakazu 

Yazaki, como secretário; e Alceuleir Cardoso, como tesoureiro. 

A ideia central, na criação do Instituto, é credenciá-lo, junto ao 

eM Vitória, o 
CoLóQuio COOTES/
Sesa teve a presença 
de todos os diretores 
dos hospitais 
públicos nos quais a 
Cooperativa presta 
serviços, além de 
subsecretários da Sesa 
e auditores da Secont.

Ministério da Justiça, como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), ta-

refa na qual a diretoria da COOTES está traba-

lhando atualmente.

reuniões com políticos
O ano de 2010 também foi movimen-

tado por conta das eleições para presidente, 

governadores, senadores e deputados. Ciente 

da oportunidade para se estabelecer impor-

tantes alianças, a COOTES aproveitou o perí-

odo para se aproximar ainda mais de impor-

tantes lideranças políticas do Estado. Entre os 

destaques, estão as reuniões realizadas com 

os então candidatos a deputado federal Lelo 

Coimbra e Paulo Folleto e com o candidato 

a governador Renato Casagrande. O objetivo 

dos encontros foi pedir apoio ao movimento 

cooperativista do Espírito Santo, mostrando a 

importância que essas entidades têm perante 

a sociedade capixaba.

Da esQuerDa 
Para a Direita: 
Walter Dalla 
Bernardina 
(presidente do Grupo 
São Bernardo Saúde), 
Alexandre Guimarães 
(representando o 
Ministério Público 
Estadual), Hélio 
Barroso Reis 
(representando a 
AMB), Antônio Carlos 
Resende (presidente 
da Ames) e Jorge Luis 
Kriger (representando 
o CRM-ES).
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Informação e 
transparência

O ano 
de 2010 foi 

marcado pelos 
investimentos em 

comunicação, e 
pelo estreitamento 

do diálogo com 
os cooperados e o 

público externo.

informativos
Para deixar os cooperados sempre bem informados de 

tudo que acontece dentro e fora da Cooperativa, um importante 

canal de comunicação utilizado pela COOTES em 2010 foi o infor-

mativo online (ou sistema de newsletter). 

Durante o ano todo, esse mecanismo foi explorado cons-

tantemente, principalmente na época em que a Cooperativa ne-

gociava, junto ao Governo do Estado, a renovação do contrato 

de prestação de serviços de ortopedia e traumatologia na rede 

pública estadual de saúde. 

No total, foram 45 informativos enviados aos cooperados 
pela internet, tratando de diversos assuntos, como convites para 

assembleias gerais ordinárias e extraordinárias; novidades sobre 

resoluções publicadas pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) 

ou pelo Conselho Federal de Medicina (CFM); entre outros.

Cootes na imprensa: 100 anos de 
cooperativismo no brasil

Em 2010, o cooperativismo completou 100 anos no Brasil. E para celebrar 

este marco a COOTES participou de um caderno especial publicado no jornal A Gaze-

ta. O material continha reportagens contando a história das principais cooperativas 

do estado do Espírito Santo, além de material publicitário para divulgar os serviços 

por elas prestados. 

Na ocasião, a reportagem sobre a COOTES falou sobre a trajetória da Coope-

rativa, os serviços que ela presta ao Estado, os hospitais onde atende, o número de 

atendimentos que realiza e o número de profissionais que dela fazem parte. 

Além disso, a matéria também mencionou o trabalho realizado pela COOTES no âmbito da defesa 

profissional, materializado, sobretudo, pelas lutas por melhores condições de trabalho e pelo apoio à educação 

continuada de seus cooperados. Tudo isso, visando sempre ao melhor atendimento à população capixaba.

comunicação
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Mudanças 
e mais 

mudanças

Em 2010, 
oito novos 
cooperados 
ingressaram na 
COOTES. Foi uma 
grande conquista 
da Cooperativa 
no ano, mas não 
a única. Veja o 
que mais mudou.

atualização do estatuto interno da 
Cooperativa e novo regimento

Para ficar em conformidade com o Código de Conduta 

Médica, alterado pela última vez em 2006, o Estatuto da Co-

operativa precisava ser modernizado com urgência. Foi o que 

aconteceu em 2010. Além disso, ele também foi revisado pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito 

Santo (OCB-ES) e registrado em cartório. Outro documento que 

também está sendo avaliado pela OCB-ES é o novo Regimento 

Interno da COOTES. 

reuniões
Os muitos encontros para tratar de 

questões referentes à Cooperativa foram ou-

tros acontecimentos que também marcaram 

a gestão 2010/2012. No total, foram 19 reu-

niões da diretoria; 12 reuniões do Conselho 

Fiscal; seis reuniões do Conselho Técnico; oito 

assembleias gerais extraordinárias; e uma as-

sembleia geral ordinária. Tudo com ata e tudo 

arquivado na COOTES.transparência e 
comunicação via web

Uma grande marca da gestão 

2010/2012 foi a utilização recorrente de canais 

de comunicação eletrônicos para reportar ao 

cooperado todos os acontecimentos referen-

tes à Cooperativa. Destaque para os diversos 

informativos enviados por e-mail aos filiados à 

COOTES. Para se ter um ideia, foram 45 infor-

mativos, tratando dos mais diversos assuntos. 

Desde convites para assembleias gerais ordi-

nárias e extraordinárias até novidades sobre 

resoluções publicadas pelo Conselho Regional 

de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM).

organização de pastas
Para facilitar as atividades dentro da Coopera-

tiva também foi efetuada uma organização das pas-

tas (prontuários) de todas as pessoas físicas ligadas 

à COOTES. Processo semelhante está em andamento 

agora, mas em relação às pastas das pessoas jurídicas.
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atualização dos bau´s
O Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) 

é uma espécie de relatório utilizado pela Cooperati-

va para fazer o controle de seus serviços prestados. 

Presente em todos os hospitais onde a COOTES atua, 

além daqueles onde são prestados serviços de cirurgia 

da mão, o documento permite saber a produtividade, 

em termos financeiros, e o volume de atendimentos 

que a ortopedia realiza no Estado. Para isso, precisa 

ser digitado e registrado na Cooperativa com frequ-

ência. Em 2010, além de fazer a digitação de alguns 

boletins de 2009, a COOTES também promoveu uma 

reedição do BAU, com base na última edição da Clas-

sificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 

Médicos (CBHPM). A mudança trouxe um amento de 

cerca de 30% no número de procedimentos incluídos 

no relatório.

Parte Da 
Diretoria Da 
COOTES junto da 
assessoria jurídica 
em assembleia 
realizada na sede da 
Cooperativa.

aquisições
A infraestrutura da COOTES foi outro 

ponto que contou com mudanças. Houve 

a aquisição de três notebooks, um servidor, 

uma impressora multifuncional, cadeiras er-

gonomicamente corretas para os funcionários 

e uma máquina de fazer café, além da instala-

ção de rede wireless.

regularizações
Até 2009, o Imposto sobre Propriedade Predial e Terri-

torial Urbana e a Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU) das ga-

ragens e salas 607/608 e 1014/1016 do Ed. Arábica, na Enseada 

do Suá (salas e garagens da COOTES e da SBOT-ES), estavam 

registrados em nome de pessoa física. Por achar que isso não 

estava correto, a gestão 2010/2012 deu início ao processo de 

transferência desses tributos para a pessoa jurídica das duas 

entidades representativas da ortopedia capixaba. Outra regu-

larização promovida em 2010 foi a vistoria feita pelo Corpo de 

Bombeiros nas salas 607/608 e 1014/1016.



18 BALANÇO JURÍDICO E CONTÁBIL

Ajuda 
especializada

Amparada por uma 
assessoria jurídica e uma 

assessoria contábil, a gestão 
promoveu mudanças e resolveu 

questões que ameaçavam o 
funcionamento da Cooperativa.

D 
e modo geral, a assessoria jurídica é definida 

como um serviço prestado por profissionais 

devidamente capacitados dentro do campo 

de conhecimento do Direito a indivíduos ou 

organizações diversas, sejam elas de caráter 

público ou privado. O intuito é orientar esse público na tomada 

de decisões que envolvam qualquer aspecto jurídico, de modo a 

evitar problemas ou complicações futuras. A falta de orientação 

jurídica é considerada, inclusive, como um dos fatores respon-

sáveis pela morte precoce de vários empreendimentos no Brasil. 

Isso porque, sem a orientação adequada, muitas empresas aca-

bam cometendo uma série de erros, principalmente no que se 

refere a direitos trabalhistas e tributação.

Ciente de todas essas considerações, uma das primeiras 

atitudes tomadas pela gestão 2010/2012 da COOTES foi a con-

tratação de uma assessoria jurídica especializada, para auxiliar a 

cooperativa, sobretudo, na negociação junto ao governo do Es-

tado para a renovação do contrato de prestação de serviços de 

ortopedia e traumatologia em hospitais da rede pública estadu-

al de saúde. “Sem dúvida, essa renovação de contrato nos deu 

muito trabalho. Foram praticamente 45 dias de muita nego-

ciação e de incontáveis reuniões. Em várias ocasiões chegamos 

a nos reunir até dia de sábado e domingo”, lembra Alexandre 

Rossoni, advogado e atual assessor jurídico da COOTES. 

Mas os feitos da assessoria jurídica não pararam por aí, 

como explica Rossoni: “Também fizemos a regularização de to-

dos os procedimentos administrativos dentro da COOTES. An-
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tes, quando acontecia algum problema ninguém sabia 

conduzir um processo administrativo. Hoje, as pessoas 

que trabalham na Cooperativa estão capacitadas para 

isso”. Segundo o advogado, só em 2010 foram condu-

zidos pelo menos 40 processos administrativos dentro 

da COOTES.

Outra novidade trazida pela assessoria jurídica 

foi uma série de capacitações sobre responsabilidade 

civil e criminal do médico, ministradas por Rossoni para 

todos os cooperados da COOTES. Esses encontros (12, 

no total, incluindo colóquios e aulas) conseguiram ca-

pacitar os ortopedistas de todos os hospitais onde a 

Cooperativa presta seus serviços, inclusive os do inte-

rior. “Foi uma iniciativa muito valiosa, pois o médico, 

de maneira geral, não tem noção nenhuma a respei-

to de sua responsabilidade civil e criminal. Pra piorar, 

a maioria das entidades de classe não faz questão de 

deixar seus profissionais a par de assuntos como esse”, 

comenta Rossoni. 

Para o advogado, quando a COOTES promove 

ações como essa está contribuindo não só para a for-

mação de seus ortopedistas, que passam a conhecer 

melhor a lei, mas também para a população atendida, 

pois, com o médico ciente de suas responsabilidades, as 

chances de cometer erros são bem menores.

assessoria Contábil
A contabilidade é o mecanismo pelo qual é possível contro-

lar a vida econômica, financeira e patrimonial de uma organização. É 

uma ferramenta de extrema importância, tanto que o modo como 

ela é conduzida pode ser decisivo na hora em que uma organização 

vai realizar contratos ou licitações. Por isso, é indispensável que uma 

entidade como a COOTES tenha à disposição uma assessoria contábil, 

pois com a ajuda dela, é possível chegar a informações gerenciais de 

extrema importância para a tomada de decisões. 

Por conta de tudo isso, no ano de 2010 a COOTES teve em sua 

assessoria contábil um fortíssimo aliado em várias ações desenvolvi-

das pela gestão em vigor. Um exemplo ocorreu quando a Cooperativa 

foi surpreendida por uma notificação da Receita Federal a respeito de 

seis processos contra ela movidos. 

Somados, tais processos ultrapassavam R$ 600 mil e, segun-

do o assessor contábil da COOTES, Elido Emmerich, eles foram abertos 

porque não houve compensação dos créditos do Imposto de Renda 

sobre prestações de serviços. “A falta de tratamento dessas compen-

sações gerou processos de cobranças indevidas, atravancando a emis-

são das certidões negativas da Cooperativa. Para resolver o problema, 

fizemos defesas juntamente com os documentos que comprovam a 

origem dos respectivos créditos”, explica.

Segundo Emmerich, esses processos estavam sendo feitos de 

modo equivocado, mas ninguém antes havia questionado isso. “Nin-

guém nunca se preocupou em pegar o processo, analisar e chegar a 

uma conclusão”, comenta.

Outro avanço importante na contabilidade da Cooperativa, 

para Emmerich, foi a mudança no regime de contabilização. “Ante-

riormente, a COOTES adotava o regime de caixa, no qual o resultado 

de períodos anteriores refletia no resultado do mês atual. Com a ado-

ção do regime de competência, a conta das receitas e despesas pas-

sou a ser referente ao período em que ocorrem suas gerações. Desta 

forma, agora temos um resultado de exercício muito mais fidedigno 

para apresentar em assembléia ordinária”, explica.

ativo

Passivo

Circulante

Circulante

Não Circulante

Não Circulante

total do ativo

Patrimônio Social
total do ativo

ano 2010

ano 2010

R$ 3.413.178,08

R$ 3.029.898,33

R$ 4.354.099,50

R$ 4.337.679,61

r$ 7.767.277,58

R$ 399.699,64
r$ 7.767.277,58

ano 2009

ano 2009

R$ 2.006.557,95

R$ 1.763.008,43

R$ 3.759.518,35

R$ 3.705.881,82

r$ 5.766.076,30

R$ 297.186,05
r$ 5.766.076,30

Fonte: Emmerich Assessoria Contábil, Financeira e Auditoria

Obs.: para conferir mais detalhes do Balanço Social da COOTES, exercício 
2010, os cooperados podem acessá-los na área restrita do site da 
instituição. www.cootes.coop.br.

balanço social da Cootes • exercício 2010
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Seriedade 
e diversão 
no mesmo 

lugar

Dia do Ortopedista foi 
celebrado com Fórum de 
Debates e, lógico, festa de 
confraternização entre os 

médicos.

No dia 19 de setembro de 2010, os ortope-

distas capixabas se reuniram em torno de 

um importante evento. Além de celebrar 

o Dia do Ortopedista com uma festa de 

confraternização, os médicos da especia-

lidade aproveitaram a ocasião e realizaram um encontro, com 

direito a um fórum de debates entre os ortopedistas e repre-

sentantes de diversas entidades. Da reunião, participaram in-

tegrantes do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo 

(CRM-ES), da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e de pla-

nos de saúde do Estado.

Considerado uma extensão do I Fórum Nacional de De-

fesa Profissional realizado em todos os estados pelas regionais 

da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 

o fórum serviu para discutir temas importantes para a classe 

médica, como a melhoria dos honorários, aspectos gerais da 

CBHPM e do TUSS, além das responsabilidades da Associação 

Nacional de Saúde (ANS) na regulamentação dos contratos com 

as prestadoras.

Na Festa reaLizaDa 
No Cerimonial Oásis, em 
Vitória, para comemorar 
o Dia do Ortopedista, os 
profissionais reunidos 
com seus familiares e 
amigos desfrutaram de 
tudo um pouco.
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“O evento foi um sucesso, e o debate, im-

portante para que explicássemos, aos representan-

tes das prestadoras que compareceram, quais são 

as dificuldades mais frequentes dos ortopedistas. 

Com isso, conseguimos grandes resultados”, come-

morou Alceuleir Cardoso, presidente da Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Espírito 

Santo (SOBT-ES).

Além de Alceuleir, participaram do debate: 

Hélio Barroso dos Reis, presidente da COOTES; Jor-

ge Luiz Kriger, representando o CRM-ES; Antônio 

Carlos Paula de Resende, representando a Ames; 

Walter Dalla Bernardina, presidente do Grupo São 

Bernardo Saúde; Márcio Oliveira Almeida, presiden-

te da Unimed Vitória; e Alexandre José Guimarães, 

procurador de justiça do Ministério Público do Es-

tado do Espírito Santo. O Sindicato dos Médicos do 

Estado do Espírito Santo (Simes), apesar de ter sido 

convidado, não enviou nenhum representante para 

participar do evento.

... CoMiDa e 
briNQueDos 
para os filhos dos 
ortopedistas...

... soM 
De ótiMa 
QuaLiDaDe com 
Afrísio Lima e 
banda...

... e, LógiCo, 
uM FaNtástiCo 
almoço para fechar 
bem o dia.

teVe sorteio 
de brindes para o 

público...

a comemoração
O Dia do Ortopedista, porém, não foi só para discutir 

assuntos de ordem profissional, mas também para reencon-

tros, união e confraternização entre os médicos ortopedistas 

e seus familiares. Um almoço ao som do cantor Anfrísio Lima 

e sua banda deixou todos bem à vontade e preparou o cli-

ma para o sorteio com muitos brindes que a CDI e a Farmácia 

Santa Lúcia disponibilizaram para presentear os ortopedistas. 

As crianças também puderam aproveitar bastante o domingo 

regado a muitas brincadeiras, pipoca e algodão doce.
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Parcerias e 
investimentos

Para estreitar 
ainda mais 
seus laços, a 
Cooperativa 
realizou 
importantes 
parcerias e 
contribuiu, 
por meio de 
investimentos, 
com diversos 
projetos.

Pró-MeMória
Empresa especializada em gerenciamento de 

documentação e informação, a PRÓ-MEMÓRIA foi con-

tratada pela COOTES para atuar em um item impor-

tante para qualquer entidade: a conservação de sua 

memória. Com isso, agora a Cooperativa tem seus do-

cumentos todos arquivados digitalmente, o que facilita 

a localização e o manuseio de importantes registros.

sbot-es
Entidade co-irmã da COOTES, 

a Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia Regional Espírito Santo 

(SBOT-ES) também trabalhou em 

conjunto com a Cooperativa no ano 

de 2010. Sempre preocupada com a 

capacitação dos ortopedistas capixabas, 

a COOTES ajudou a Sociedade em 

todos os eventos científicos por ela 

promovidos.

balaio Comunicação 
e Design

A comunicação interna e externa 

é fundamental para o desenvolvimento 

de uma instituição, seja ela pública ou 

privada. Ciente disso, a COOTES buscou o 

Balaio Comunicação e Design para a pro-

posição de soluções de comunicação que 

pudessem contribuir com o diálogo entre 

a Cooperativa, seus cooperados e o públi-

co externo.

ames
Um importante evento científico para a classe 

médica do Estado é, sem dúvida, o Congresso Estadu-

al da Associação Médica do Espírito Santo (Ames). Em 

sua 50ª edição, realizada entre os dias 30 de setembro 

e 2 de outubro, o Congresso contou com uma ajuda 

especial, já que a COOTES fez um investimento em di-

nheiro para a viabilização do mesmo. Em contraparti-

da, o Congresso abriu espaço para a Cooperativa, per-

mitindo que os ortopedistas cooperados pudessem ir 

ao evento sem custos. 

pa
rc

er
ia

s
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ames
Além da ajuda para a viabilização do 50º 

Congresso Estadual da Ames, a COOTES também 

fez outro investimento para a Associação: uma 

contribuição para o projeto do livro “Ames 85 anos – 

Histórias e Memórias”, que deve ser lançado em 2011.

instituto Vida e 
Movimento

O Instituto Vida e Movimento rece-

beu, da COOTES, duas mesas, um computador 

e um armário, além de uma quantia em di-

nheiro para ajudar no início de suas atividades.

academes
Promover o saber médico, reunindo profissionais consagra-

dos para o debate da ciência e a discussão de temas relacionados 

à saúde pública. Assim pode ser resumida a proposta da Academia 

Espirito-Santense de Medicina (Academes), cuja pedra fundamental 

foi lançada no final de 2010. Em vias de legalização (confecção do Es-

tatuto e do Regimento Interno), a Academes está perto de finalizar 

a lista com os 60 nomes de seus patronos e com os 60 nomes dos 

médicos capixabas que irão ocupar as cadeiras desses patronos. Para 

contribuir com essa bela iniciativa, a COOTES também fez um inves-

timento financeiro junto à Academes em 2010.

associação de técnicos 
em imobilização

Para que um integrante da Associação 

de Técnicos em Imobilização do Espírito Santo 

fosse até o estado de Minas Gerais participar 

de um congresso da categoria, a COOTES tam-

bém prestou uma ajuda financeira de grande 

importância e mostrou como o trabalho em 

parceria contribui para o desenvolvimento de 

ambas as partes envolvidas.

associações de amigos
Dentro da maioria dos hospi-

tais onde a COOTES presta seus serviços 

existem organizações que desenvolvem 

um trabalho que tem impacto direto 

no atendimento realizado nesses locais. 

Trata-se das associações de amigos que 

cooperam com atividades e captação de 

recursos para buscar melhorar sempre o 

atendimento à comunidade. A COOTES 

também contribuiu com essas associa-

ções, com investimentos para a reforma 

de quartos nas unidades hospitalares.

in
ve

st
im

en
to

s

CeriMôNia De 
LaNÇaMeNto 
da Academia 
Espirito-Santense de 
Medicina (Academes), 
realizada no dia 
8 de novembro 
de 2010 no Auditório II 
da Emescam.
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Cursos de 
Introdução ao 

Cooperativismo

Eventos 
ensinaram, aos 
cooperados, 
conceitos 
básicos sobre o 
funcionamento e 
a gestão de uma 
cooperativa. 

P
rimeiro, no dia 20 de março. Depois, nos dias 

8 e 9 de dezembro de 2010. Nessas duas oca-

siões, os membros da Cooperativa dos Orto-

pedistas e Traumatologistas do Espírito Santo 

(COOTES) puderam participar de duas capacita-

ções bem diferentes daquelas às quais estão acostumados. 

No auditório Dr. Pedro Nelson Pretti, localizado na sede 

da COOTES, eles tiveram a oportunidade de fazer o curso “In-

trodução ao Cooperativismo”, ministrado pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB-ES).

Na ocasião, puderam aprender sobre doutrina, classifi-

cação, gestão e legislação de cooperati-

vas. Tudo isso para deixar os cooperados 

aptos para assumirem cargos em conse-

lhos fiscais, conselhos técnicos e direto-

rias.

Além disso, os dois cursos servi-

ram como parte do processo de certifi-

cação da COOTES emitido pela OCB-ES. 

Isso porque todas as cooperativas que 

participam desse tipo de capacitação 

recebem um certificado da organização, 

com uma determinada quantidade de 

pontos e que classifica a qualidade da 

cooperativa participante.

PúbLiCo 
assiste, 
ateNto, a 
palestra durante 
o Curso de 
Introdução ao 
Cooperativismo.
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Propostas 
para criação 
de serviços

No HIMABA, 
a sugestão 

é um serviço 
de ortopedia 
pediátrica. Já 

no Hospital Drª 
Rita de Cássia, 

em Barra de São 
Francisco, a ideia 

é inaugurar um 
serviço de ortopedia 

e traumatologia.

FraNCisLey 
barraDas, MarCeLo 

reseNDe, Alceuleir 
Cardoso, Hélio Barroso 
dos Reis, Akel Nicolau 

Akel Jr., Ruy Rocha 
Gusman e Alexandre 
Ciríaco na entrega do 
Projeto de Criação do 
Serviço de Ortopedia 

Pediátrica.

N
o início de dezembro do 
ano passado, a COOTES, 
juntamente com a SBOT-
ES, entregou, à Secreta-
ria de Estado da Saúde, 

um projeto para criação de um serviço 
público estadual de ortopedia pediátrica. 
A ideia é ter um serviço especializado para pro-

mover um atendimento mais humanizado na 

rede pública estadual de saúde e é justificada 

pelo aumento constante na demanda por esse 

tipo de tratamento.

Atualmente, apenas o Hospital Infan-

til Nossa Senhora da Glória (HINSG) e o HIMA-

BA atendem àqueles que buscam o serviço pú-

blico para atendimento pediátrico. Por outro 

lado, nos últimos anos o número de crianças e jovens com problemas de cunho ortopédico 

tem crescido e vem causando sérios congestionamentos nas salas de urgência e emergência 

da rede pública estadual.

Por não haver um serviço exclusivo para crianças e jovens, esse público tem de dividir 

o atendimento com os adultos que se encontram na mesma situação. Assim, muitos desses 

pacientes mais novos não recebem um bom tratamento e acabam passando por dificuldades 

devido à espera para serem atendidos.

Mas esse quadro pode acabar. Basta que o projeto de criação do serviço público es-

tadual de ortopedia pediátrica seja colocado em prática pela Secretaria de Estado da Saúde 

do Estado. E a expectativa de que isso ocorra é grande. O pediatra Valentim Sipolati, por 

exemplo, que trabalha há mais de três décadas no HINSG, acredita que a criação do servi-

Projetos em andamento
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obriga os pacientes que necessitam desse tipo de atendimento 

a se deslocarem até o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina.

Com base nesse quadro, a Cooperativa dos Ortopedis-

tas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES) 

propôs, à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a criação de um 

Serviço de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Drª Rita de 

Cássia. Para a COOTES, tal serviço vai permitir a realização de 
atendimentos e intervenções de alta complexidade, 

fazendo com que a população local não precise mais 

se deslocar até Colatina para receber esse tipo de aten-

dimento. 

Outro benefício está no fato de que, sem o 

deslocamento da população de Barra de São Francis-

co para Colatina, o atendimento especializado de alta 

complexidade realizado pelo Hospital Sílvio Avidos, res-

ponsável por uma média de 28 mil atendimentos por 

ano, será consideravelmente desafogado.

Para dar embasamento a tal proposta, a di-

retoria da COOTES fez uma visita técnica ao Hospital 

Drª Rita de Cássia, em 7 de agosto de 2010, e cons-

tatou que o hospital possui estrutura física suficiente. 

Já em relação à estrutura tecnológica, a diretoria con-

cluiu que são necessários investimentos (de pequeno 

ou médio porte) em equipamentos para que o corpo 

ço está perto de se concretizar. “Não há 

dificuldades financeiras, profissionais ou 

de material. Falta apenas uma decisão 

política”.

Já a direção da COOTES e da 

SBOT-ES diz acreditar que o serviço seja 

criado ainda em 2011, para que a espe-

cialidade possa vislumbrar um horizonte 

cada vez mais qualificado e integral de 

atendimento. A perspectiva é baseada 

no fato de que o projeto foi protocolado 

na Sesa no dia 10 de janeiro deste ano, 

com o aval do secretário de Estado da 

Saúde, Tadeu Marino.

barra de são Francisco
Atualmente, a população do município 

de Barra de São Francisco, somada aos 

habitantes de outras cinco cidades ca-

pixabas e sete cidades mineiras do en-

torno, totaliza cerca de 170 mil pessoas. 

Quando necessita de tratamentos mé-

dicos, todo esse contingente conta com 

apenas um hospital público: o Hospital 

Drª Rita de Cássia. Porém, ele não con-

ta com um serviço de ortopedia, o que 

clínico tenha condições de executar procedimentos de alta com-

plexidade.

Depois de todo esse trabalho, a COOTES recebeu uma 

ótima notícia no mês de março deste ano: a proposta de criação 

do Serviço de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Drª Rita de 

Cássia foi aceita pela Sesa, que agora toma as medidas necessá-

rias para a criação do serviço.
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A medicina está sempre 
evoluindo. E a gente trabalha 
para que nossos médicos 
façam o mesmo.

a sociedade brasileira de 
ortopedia e traumatologia é 
uma congregação fundada com o 
intuito de reunir os especialistas 
das áreas de ortopedia e 
traumatologia e prover a esses 
profissionais condições de 
atualização constante. com 39 
anos de existência, a regional 
espírito santo da sbot trabalha 
com foco na atualização científica 
dos médicos porque entende 
que essa é a melhor maneira 
de oferecer um atendimento de 
qualidade à população.

www.sbotes.org.br



anúncio

Depois da gente, 
é difícil encontrar 
alguém com 17 anos 
que saiba defender tão 
bem os seus direitos.

A COOTES é uma cooperativa que 

abraça os melhores profissionais das 

áreas de ortopedia e traumatologia 

do Estado e sua função é garantir o 

bom funcionamento das instituições 

que compõem o serviço público de 

saúde do Espírito Santo. A serviço da 

Secretaria de Saúde do Estado desde 

1997, a COOTES é responsável por 300 

mil procedimentos por ano e hoje 

conta com mais de 170 profissionais 

vinculados, que prestam serviço em 

vários hospitais do Espírito Santo.

cooperativa dos ortopedistas
e traumatologistas do estado
do espírito santo


