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A evolução da nimesulida

Primeira e
única nimesulida
betaciclodextrina.

Segurança
do receituário
simples

Comodidade posológica:
1 comprimido 2x ao dia
melhor tolerabilidade gástrica

ANUNCIO TROIA

Caixas com 10 comprimidos contendo

400 mg de nimesulida betaciclodextrina
(correspondente a 100 mg de nimesulida)

MAXSULID (nimesulida betaciclodextrina) - embalagens com 10 comprimidos. INDICAÇÕES: é indicado como anti-inflamatório, analgésico e antipirético em estados flogísticos dolorosos e
não dolorosos acompanhados ou não por febre, inclusive os relacionados ao aparelho osteoarticular. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade individual ao produto, ao ácido acetilsalicílico
ou a outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, hemorragias gastrintestinais, úlcera duodenal em fase ativa; disfunções hepáticas e renais graves. PRECAUÇÕES: Administrar
com cautela a pacientes com antecedentes de doenças hemorrágicas, portadores de infecções do trato gastrintestinal superior e em pacientes sob tratamento com anticoagulantes e outros
medicamentos inibidores da agregação plaquetária. Pacientes com insuficiência renal necessitam de adaptação da posologia devido À eliminação renal da substância. O tratamento deve ser
suspenso caso ocorram perturbações visuais em pacientes apresentando história de alterações oculares devidas a outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides. Nesses casos, recomendase exame oftalmológico. O medicamento não é recomendado durante a gravidez e lactação. Cautela ao se administrar o produto A pacientes idosos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: À
semelhança de outros anti-inflamatórios não esteróides, a nimesulida pode sofrer interações com o álcool e com substâncias comprovadamente irritativas da mucosa gástrica, ampliando os
respectivos potenciais gastrolesivos. com anticoagulantes, pode aumentar o risco de hemorragias gastrintestinais. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente ocorrem náusea, epigastralgia, diarréia,
vômitos e, muito raramente, erupções cutâneas do tipo alérgica, sonolência, vertigem e cefaléia. Embora ainda não tenham sido relatados podem ocorrer ulcerações pépticas e sangramento
gastrintestinal, efeitos adversos observados com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. POSOLOGIA: Um comprimido (400mg) duas vezes ao dia. Farm. Resp.: J.G. Rocha - CRF/
SP nº 4067 M.S. - MS 1.7817.0098. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Referências bibliográficas: 1) Scolari
G, et al. A comparison of nimesulide beta cyclodextrin and nimesulide in postoperative dental pain. Int J Clin Pract. 1999;53(5):345-8. 2) Bianchi M, Broggini M. A randomised, double-blind,
clinical trial comparing the efficacy of nimesulide, celecoxib and rofecoxib in osteoarthritis of the knee. Drugs. 2003;63 Suppl 1:37-46. 3) Suleyman H, et al. Nimesulide is a selective COX2 inhibitory, atypical non-steroidal anti-inflammatory drug. Curr Med Chem. 2008;15(3):278-83. 4) Baggio E, Maraffi F, Montalto C, Nava ML, Torti L, Casciarri I. A clinical assessment of the
potential for pharmacological interaction between nimesulide and digoxin in patients with heart failure. Drugs. 1993;46 Suppl 1:91-4. 5) Vizzard M, et al. Nimesulide beta cyclodextrin (nimesulidebetadex )versus nimesulide in the treatment of pain after arthroscopic surgery. Curr Ther Res 1996;59(3):162-71. 6) Challa R, et al. Cyclodextrins in drug delivery: An updated review. AAPS
PharmSciTech 2005;6(2):E329-57. 7) Rabasseda X. Nimesulide: A selective cycloxygenase 2 inhibitor antiinflammatory drug. Drugs of Today 1996;32(5):365-84. 8) Berruto M, et al. Rapiditá
dell’effetto analgesico della nimesulide beta ciclodestrina (nimesulide betadex) in confronto com nimesulide nel dolore-postoperatorio. Minerva Ortop e Traumatol 1997,48:437-43. 9) Rainsford
KD, et al. Nimesulide - a multifactorial approach to inflammation and pain: scientific and clinical consensus. Curr Med Res Opin. 2006 Jun;22(6):1161-70. 10) Pelletier JP, Martel-Pelletier J. Effects
of nimesulide and naproxen on the degradation and metalloprotease synthesis of human osteoarthritic cartilage. Drugs. 1993;46 Suppl 1:34-9. 11) Pulkkinen M. Nimesulide in dysmenorrhoea.
Drugs. 1993;46 Suppl 1:129-33. 12) Ottaviani A, et al. A multicentre clinical study of nimesulide in inflammatory diseases of the ear, nose and throat. Drugs. 1993;46 Suppl 1:96-9. JUNHO/2013.

Material de uso exclusivo do representante Mantecorp Farmasa.
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cooperativa dos ortopedistas e traumato -

( cootes )
foi criada em 5 de agosto de 1993. Na época,
era a esperança de um grupo de ortopedistas
perante um quadro nada animador de caos no
serviço público de saúde e de condições precárias
de trabalho.
Hoje, com quase 20 anos de existência,
a COOTES congrega os melhores especialistas em
ortopedia e traumatologia, conta com mais de
200 cooperados e presta serviços para o Governo
do Estado em sete hospitais (Hospital Estadual
Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Estadual São Lucas, em Vitória; Hospital Estadual
Antônio Bezerra de Farias e Hospital Estadual e
Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha; Hospital Estadual Dório Silva, na Serra; Hospital Estadual e Maternidade Sílvio Avidos, em
Colatina; e Hospital Estadual 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 Cooperativa 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 direciologistas do estado do espírito santo

nadas à sociedade em geral. Em termos estruturais, a
cooperativa conquistou sede própria, se profissionalizou
administrativamente e passou 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 significativa a transformação pela qual a instituição
está passando.

MISSÃO
Representar os interesses de seus associados, ampliar e valorizar a atuação no campo da ortopedia
e traumatologia, com base nos princípios éticos do
cooperativismo e da medicina.

VISÃO
Ser reconhecida pela integração e respeito à singularidade dos seus associados e pela excelência na
prestação de serviços de ortopedia e traumatologia no Espírito Santo.

VALORES
• C omprometimento ;
• C olaboração mútua ;
• E quidade ;
• É tica ;
• T ransparência ;
• R esponsabilidade social ;
• P rodutividade .
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pal avr a do presidente

Hélio
Barroso
dos Reis

Sempre
determinados e
transparentes
Com esta mais nova edição da Revista COOTES, aqui
estamos para apresentar os trabalhos e resultados obtidos
ao longo de mais um ano de história de nossa cooperativa.
As informações apresentadas nesta publicação são referentes
ao primeiro ano da gestão 2012/2014, cujo principal foco foi
dar continuidade aos trabalhos e projetos desenvolvidos na
gestão anterior, sempre com a mesma determinação de ser
o mais transparente possível em todas as ações que envolvam
o nome da COOTES.
Para tanto, entre as diversas ações realizadas ao longo
do ano, destacamos algumas delas, como as reformas do Estatuto Social e do Regimento Interno;
o desenvolvimento do Manual de Faturamento Eletrônico; além de vários
estudos que culminaram em novos
projetos com vistas à implantação e
ampliação de serviços de ortopedia
e traumatologia no Estado. Projetos
que, juntos, poderão criar mais de 50
novos vínculos para os cooperados da
COOTES.
Outra preocupação de nossa
gestão é de preparar nossos especialistas para as inovações do setor de
saúde. E foi pensando na educação
continuada desses profissionais que a COOTES apoiou uma
série de eventos que tinha justamente esse intuito, como o
10º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo

Entre as diversas ações realizadas ao
longo do ano, destacamos algumas delas,
como as reformas do Estatuto Social e do
Regimento Interno, e o desenvolvimento
do Manual de Faturamento Eletrônico

(COTES) e o curso preparativo para a obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) – ambos desenvolvidos por um contrato de cooperação formalizado entre
a COOTES a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
do Espírito Santo (SBOT-ES).
Além disso, seguindo a tradição desta publicação e perseguindo o nosso objetivo de sermos o mais transparente
possível, você também encontrará nas
próximas páginas matérias abordando
como foi o ano de 2012 para a COOTES,
tanto no setor jurídico como no contábil e fiscal.
E para descontrair, conversamos
com um grande colega especialista,
que além de já ter trabalhado em diversos hospitais e clínicas capixabas, foi
um dos cofundadores da nossa COOTES. Seu nome é Carlos Orlando Netto
que, sem dúvida, tem muito o que
nos contar graças aos seus 62 anos de
existência, repleto de vigor, amor pela
ortopedia e também por carros antigos – como você poderá
conferir nas próximas páginas.
Ao concluir mais esta publicação, podemos perceber o
quanto a cooperativa cresceu ao longo dos anos e o quanto
ainda podemos crescer e ampliar os nossos horizontes. Estamos certos de que o futuro nos convida a continuar, com o
mesmo empenho, a encarar novos desafios e as dificuldades
inerentes de novas empreitadas. Porque crescer, sempre foi
uma das principais diretrizes em todos esses anos de existência
da COOTES.

Estamos certos de que o futuro
nos convida a continuar, com
o mesmo empenho, a encarar
novos desafios e as dificuldades
inerentes de novas empreitadas
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entre vista

A dose
certa entre
trabalho e
diversão
Sócio-fundador
da COOTES, Carlos
Orlando Netto
dedica-se ao
máximo à
ortopedia, mas
também reserva
momentos para
relaxar

Capixaba, nascido em 13 de fevereiro de
1951, na capital Vitória, o ortopedista
Carlos Orlando Netto é um dos sóciofundadores da COOTES. Casado, pai de
dois filhos e avô coruja de duas crianças,
Netto atualmente trabalha como perito
judicial e médico do trabalho na Clínica
Ortopédica de Vitória e na Clínica Médica
de Camburi. Além destas funções, faz
parte do quadro de especialistas da COOTES que atendem nos serviços vinculados
à entidade. Formado em medicina pela
Escola Superior de Ciências da Santa Casa
de Misericórdia de Vitória (Emescam), em
1974, e membro da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES) e da Associação Brasileira de Cirurgia do Tornozelo
e Pé (ABTPÉ), o especialista também é
amante de carros antigos, se diverte com
jogos de sinuca e não perde uma partida
de futebol com os amigos, mesmo que
seja apenas para torcer.

Você é um dos sócio-fundadores da COOTES.
Como foi o processo de criação dessa entidade?
Estive presente nas primeiras reuniões que deram início à ideia
de germinar a cooperativa, realizadas no Hospital Santa Rita de Cássia,
em Vitória. O local era o nosso ponto de encontro, onde nos reuníamos com alguns colegas e aonde foi plantada a “semente” que, mais
tarde, se transformaria nessa grande instituição que é a COOTES. Mas
devo frisar que essa não foi uma tarefa fácil. Pelo contrário, foi bastante trabalhosa e complicada a fundação da entidade.
Naquela época, resolvemos criá-la porque existiam, como ainda
há, grandes dificuldades em se obter uma remuneração digna – a existente beirava ao irrisório. Então, a ideia de criar a cooperativa era para
unir os ortopedistas do Estado e lutar, juntos, por melhores condições
de exercer a profissão. Assim, em 1993, estava criada a Cooperativa
dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo.

Neste início, quais foram as principais dificuldades
enfrentadas pela recém-criada COOTES?
Para a COOTES existir, era necessário ter especialistas associados
à entidade. Depois de muito trabalho conseguimos formar um bom
grupo e, assim, tornar a entidade apta a pleitear um contrato de prestação de serviço junto ao Governo do Estado. O mesmo aconteceu
com as outras especialidades, e a primeira delas a ter um contrato
com o Estado – via cooperativa – foi a da Anestesia, seguida da Ortopedia e Traumatologia, em 1997.

Como foi o seu trajeto dentro da COOTES?
No início fui plantonista no Hospital Estadual São Lucas e trabalhava com a companhia de excelentes especialistas e amigos, como
José Eduardo Grandi Ribeiro, João Carlos Teixeira, José Carlos Xavier do
Vale, entre outros.
Há alguns anos abandonei os plantões e, atualmente, apenas
coordeno a enfermaria do São Lucas. Para tanto, vou constantemente
ao hospital visitar os pacientes internados, agendar cirurgias a serem
realizadas, entre outros serviços mais tranquilos. Essa decisão foi basicamente por uma questão de bem-estar. Cheguei a um momento
da minha vida que valorizo muito o meu tempo, por isso me dedico
ao descanso e também às atividades que me dão prazer, como as realizadas com familiares, especialmente meus netos, ou mesmo com
amigos.

Como sócio-fundador você ocupou algum
cargo dentro da cooperativa?
Fui coordenador técnico durante as duas primeiras gestões da
COOTES, logo que ela foi fundada. Depois decidi não continuar, pois a
rotina de reuniões, encontros com cooperados e entidades parceiras
era desgastante. E outra, eu nunca tive o objetivo e muito menos a
vontade de ocupar um cargo político dentro da COOTES, por isso não
me candidatei a nenhum deles.

11

12

entre vista

E depois de tanto tempo exercendo a profissão,
você pode perceber algumas mudanças
na especialidade. Cite alguns exemplos.
A ortopedia mudou bastante, mas acredito que só para
melhor. Tudo nela evoluiu, juntamente com os equipamentos
clínicos, a maneira de se fazer um diagnóstico e os tipos de
tratamentos. Não tenho dúvidas que no início da carreira, na
década de 70, minhas dificuldades – assim como de todos os
outros especialistas – eram muito maiores. Principalmente
pelo fato de que, à época, não tínhamos equipamentos e materiais necessários para certos tipos de tratamento. O que fazemos hoje parece até brincadeira, devido à gama de recursos
e da infraestrutura que possuímos, como intensificadores de
imagem e fixadores externos que auxiliam muito em nossos
procedimentos.

Ainda com base no tempo de profissão,
que fato mais te marcou em toda
a sua carreira de médico?
Estou bastante satisfeito com a profissão que escolhi e
muita coisa boa já me aconteceu. Mas uma delas significou
um pouco mais para mim – talvez por ter acontecido recentemente. Um paciente entrou em meu consultório e logo disse:
“O senhor não irá se lembrar de mim, mas me operou quando
eu tinha por volta de dois anos de idade, devido a um problema
de pé torto. Como pode ver, hoje caminho normalmente e levo
uma vida normal, mas ultimamente tenho sentido uma dor
no pé e, óbvio, não poderia deixar de procurar o médico que
cuidou tão bem de mim na minha infância”, concluiu. Essa atitude representou muito para mim e não há nada mais gratificante na medicina do que ver um paciente satisfeito com seu
atendimento.

Você ressaltou um bom exemplo. Teria
algum fato em sua profissão que não
fosse tão satisfatório assim?
Sim. Algumas situações me deixam desanimado, principalmente quando existem possibilidades de resolvê-las. No
Estado, por exemplo, o setor de urgência e emergência médica
no geral está bem resolvido, principalmente devido ao trabalho
das cooperativas médicas. Claro, precisa e pode melhorar ainda
mais, principalmente em relação à infraestrutura.
Todavia, percebo que o setor de atendimento eletivo,
que corresponde às consultas e intervenções agendadas, não
é dos melhores e não existe grandes estudos para aperfeiçoá-los. Sendo assim, o médico continua sem possuir locais
adequados para realizar esse atendimento pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Um exemplo disso é ainda existir crianças de
todo o Estado com problemas de pé torto – como o meu paciente citado anteriormente – e deformidades congênitas que
carecem de um atendimento mais rápido, mas que ainda permanecem numa grande fila de espera.

O problema não é a falta de
profissional no mercado,
apenas de serviços dedicados
para tal. Inclusive, caso
surgissem esses serviços, eu
até voltaria a operar apenas
pela gratificação pessoal

Precisamos criar uma alternativa para atender a essas
demandas, porque quanto mais cedo elas forem diagnosticadas e tratadas, menos sequelas existirão. O problema não é a
falta de profissional no mercado, apenas de serviços dedicados
para tal. Inclusive, caso surgissem esses serviços, eu até voltaria a operar apenas pela gratificação pessoal.

Quando não está em hospitais ou
consultórios, o que faz nas horas vagas?
Bom, eu costumava jogar futebol. Inclusive, temos um
clube que se chama “Policarentes Futebol Chope”, formado
por vários médicos, engenheiros, comerciantes, entre outros.
Somos cerca de 60 sócios atualmente. Porém, devido à problemas de saúde, há um bom tempo não pratico o esporte,
mas me mantive fiel ao lugar. O pessoal me chama de “sócio-varanda”, pois fico apenas torcendo pela galera que está
em campo.
Hoje eu pratico outro esporte: a sinuca (risos). Inclusive,
há artigos que dizem que a sinuca é uma prática ideal para
pessoas cardiopatas, como eu. Outra excelente atividade seria o caiaque, mas preferi não me arriscar na água. O que
importa, no final das contas, é que nos reunimos para confraternizar.

E quanto a hobby. Possui algum?
Sim. Sou fascinado por antigomobilismo, que é a paixão por carros antigos. A minha admiração é tamanha que
faço parte da Sociedade Antigomobilista Capixaba e também
do Clube do Puma, já que possuo um Puma GT fabricado em
1977. A propósito, com esse carro já ganhei algumas premiações em eventos do setor. Além disso, esse hobby me proporciona outros prazeres, como a companhia de minha esposa
durante os eventos promovidos por essas organizações e o
vínculo forte criado com outros amantes de carros antigos
no Estado. Sem dúvidas, é uma excelente distração.

Eu estou bastante satisfeito com a
profissão que escolhi e muita coisa boa
já me aconteceu. (...) Não há nada maior
na medicina, do que ver um paciente
bem e satisfeito com seu atendimento
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Realizações 2012

Um ano
de muitas
realizações
Da atualização do Regimento Interno à
participação em mutirão pela saúde dos
capixabas, o ano de 2012 foi repleto de
importantes realizações que deixaram a
COOTES ainda mais forte

Participantes
do Curso de
Cooperativismo
realizado em Vitória,
que contou com a
presença de ortopedistas,
colaboradores e parceiros
da COOTES

Reuniões para renovação de contrato
Centenas de e-mails trocados, horas acumuladas ao telefone, dezenas de reuniões e várias assembleias gerais promovidas foram uma constante durante o primeiro ano da gestão
2012/2014. Este incessante trabalho resultou em várias realizações que tiveram o objetivo de garantir melhor remuneração e condições de trabalho aos cooperados; de modernizar
as ferramentas administrativas da cooperativa; de atualizar
documentos institucionais; entre outras, inclusive de cunho
social.
É verdade que grande parte deste empenho não
pode ser quantificada e nem transmitida por meio de gráficos,
imagens ou textos, já que simplesmente são ativos intangíveis e se transformaram em capital cognitivo, ou seja, valores
agregados à entidade. Os resultados tangíveis, que podem ser
percebidos, você confere a partir de agora.

Neste ano, a COOTES participou - juntamente com outras cooperativas de especialidades médicas - do processo de renovação dos contratos de serviços de saúde oferecidos nos hospitais públicos estaduais. Porém, o trabalho de preparação para
a apresentação das propostas para a renovação do contrato
começou ainda em 2012. Diversas reuniões entre integrantes
do conselho administrativo da COOTES, com representantes de
outras cooperativas médicas e também do governo do Estado,
foram realizadas. O objetivo central foi analisar o momento
pelo qual o setor da saúde capixaba estava enfrentando e quais
posicionamentos deveriam ser adotados. Esses encontros
também foram fundamentais para o processo de desenvolvimento dos projetos de serviços apresentados à Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa), que auxiliaram nas conquistas obtidas
pela COOTES em 2013.

Reunião das cooperativas médicas
com o governo do Estado para renovação
dos contratos de serviços em hospitais públicos
capixabas. Na foto, da esquerda para a direita,
Hércules Silveira (deputado estadual), Hélio
Barroso dos Reis (COOTES), Erick Freitas Curi
(Coopanest-ES), Renato Casagrande (governador)
e Rogério Rangel (Cooperciges)

Reformulação do Estatuto Social
e Regimento Interno
Com o intuito de se adequar a novos preceitos legais e deixar
mais claro ainda os deveres e direitos dos seus membros, a
COOTES reformulou seu Estatuto Social e Regimento Interno
em 2012. Disponíveis na Área do Cooperado, no site da entidade, o Estatuto Social administra e normatiza os principais objetivos, deveres e direitos, sejam eles da cooperativa, dos administradores ou dos cooperados. O Regimento Interno, por sua
vez, regulariza o Estatuto Social, disciplinando o exercício das
atividades, direitos e obrigações dos cooperados; a prestação
de serviços de assistência médica, além dos objetivos sociais e
coletivos da COOTES.

Projetos de serviços de ortopedia

Curso de cooperativismo
Para levar mais entendimento acerca do funcionamento da
entidade, a COOTES realizou, ao longo do ano, quatro cursos
de introdução ao cooperativismo. Destinados especialmente
aos novos cooperados, os cursos aconteceram em parceria
com a Organização das Cooperativas Brasileiras – Regional Espírito Santo (OCB-ES) e não ficaram restritos à capital Vitória.
As cidades de Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim
também foram contempladas.

Agenda do Conselho Administrativo
Sempre em busca de fortalecer as relações democráticas e
manter o compromisso mútuo entre seus cooperados, a COOTES instituiu mais um instrumento que privilegia a transparência de seu conselho de administração. A partir de 2012, foi instituída a Agenda do Conselho de Administração, que é enviada
mensalmente a cada cooperado e cuja finalidade é divulgar a
rotina administrativa de cada membro do conselho da entidade, como visitas técnicas, reuniões, assembleias, entre outros.

Em 2012, a COOTES apresentou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) quatro novos estudos de viabilidade para a instauração de serviços de Ortopedia e Traumatologia, destinados
aos hospitais públicos do Estado. Ao todo, foram dois projetos
para os hospitais Apóstolo Pedro (Mimoso do Sul) e Dr. João
dos Santos Neves (Baixo Guandu); um para a ampliação do
atuais serviços de Cirurgia de Mão dos hospitais Antônio Bezerra de Farias (Vila Velha), Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves
(Vila Velha), e Dr. Dório Silva (Serra); e outro para a implantação
do serviço de Cirurgia do Ombro, destinado aos hospitais São
Lucas (Vitória), Dr. Dório Silva (Serra), Roberto Arnizaut Silvares
(São Mateus), e Maternidade Sílvio Avidos (Colatina). Todos os
projetos foram desenvolvidos com o apoio dos especialistas da
COOTES. (Saiba mais na pág. 20)

Manual de Faturamento Eletrônico
Com a implantação do Faturamento Eletrônico em alguns
hospitais públicos, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),
médicos e enfermeiros passaram a ter acesso ao histórico do
paciente de forma prática e segura, já que o sistema atende
a todo o processo clínico, assistencial e administrativo das
unidades hospitalares. E para os cooperados entenderem e
utilizarem o sistema de maneira eficaz, a COOTES desenvolveu um manual que explica como preencher o prontuário de
forma correta. Algumas das funções do especialista são a
descrição e codificação dos procedimentos realizados, além
de ficar atento aos processos de responsabilidade da equipe
de enfermagem e do centro cirúrgico.
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Cartilha de Cuidados com o Gesso
Preocupada com a recuperação dos pacientes assistidos por
seus especialistas, a COOTES elaborou a cartilha “Cuidados
com o Gesso”. Entregue aos pacientes ao final de cada atendimento, a cartilha “Cuidados com o Gesso” ressalta a importância de seguir todas as recomendações do ortopedista, dentre elas a de não retirar a imobilização sem a autorização do
especialista. A ação contou com o apoio da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES), Instituto Vida e Movimento e Instituto Elos da Saúde.

Convênio COOTES / SBOTES
Em 2012, a COOTES assinou um importante convênio de colaboração com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES), cujo principal intuito foi de oferecer aos cooperados mais oportunidades de se
manterem atualizados. Neste documento, além de formalizar
a parceria da cooperativa em eventos científicos, oficializou
também a participação da entidade nas ações de conscientização voltadas para a população capixaba. Dentre as ações promovidas pela SBOT-ES em 2012, destaque para o 10º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (COTES), o
Curso Preparatório para o Título de Especialista em Ortopedia e
Traumatologia (TEOT), a campanha Carnaval Sem Traumas e o
Movimento Chega De Acidentes. Confira um pouco mais sobre
cada uma dessas ações, entre outras, a seguir.

A COOTES esteve presente, oferecendo atendimento
especializado à população, durante o mutirão pela saúde
realizado no município de Serra

Totem que contabiliza o número de vítimas de acidentes de
trânsito, instalado em Vila Velha, e integrantes do grupo
Rátimbum que auxiliaram na conscientização dos motoristas

10º COTES
A COOTES foi uma das principais parceiras na concretização do
maior encontro da especialidade no Estado: a décima edição
do Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo
(COTES). O evento aconteceu em Pedra Azul, município de Domingos Martins, entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de
2012, e reuniu dezenas de especialistas capixabas e convidados
especiais de outros estados. Além da programação científica,
que contou com a inauguração do Prêmio Sergio Ragi Eis, o
congresso proporcionou aos participantes excelentes momentos de descontração, como o show de mágica do ortopedista
mineiro Arnóbio Moreira Félix e a tradicional festa em comemoração ao Dia do Ortopedista. (Confira mais sobre o 10º COTES na pág. 22)

Um mutirão pela saúde
Reduzir a lista de espera e o sofrimento de pacientes que
aguardam por atendimento especializado, além de demonstrar a importância das cooperativas médicas para a saúde pública nos hospitais capixabas, foi o que motivou a Ação Social
Cooperativista, realizada no dia 11 de agosto de 2012, na Unidade Regional de Saúde Pedro Feu Rosa, em Serra. Somente a
COOTES enviou para o mutirão mais de dez ortopedistas, que
dedicaram parte do seu dia para oferecer consultas gratuitas e
praticar um ato de generosidade às inúmeras pessoas que, ao
longo do dia, passaram pela unidade de saúde.

Apoio às Jornadas de Medicina
Legal e Perícias Médicas

Ações por um trânsito seguro
Ao longo de 2012, a COOTES apoiou diversas ações por um trânsito mais seguro. Uma delas foi o Movimento Chega de Acidentes lançado no Estado pela SBOT-ES e o Centro de Experimentação Viária (Cesvi Brasil). O movimento instalou, em Vila Velha,
um totem com um contador digital que estima o número de
vítimas de acidentes de trânsito no Brasil desde 2009. A campanha, no Estado, foi inaugurada no dia 16 de março de 2012. Mas
antes disso, às vésperas da maior festa popular do país, a COOTES também participou da campanha Carnaval Sem Traumas. A
ação contou com a presença do grupo teatral Rátimbum, que
abordou motoristas no posto da Polícia Rodoviária Estadual da
Barra do Jucu, na Rodovia do Sol, alertando sobre os riscos de
dirigir alcoolizado, não respeitar os limites de velocidade, entre
outras regras básicas para segurança ao volante.

Clube do Pé em Vitória

Para ampliar a formação científica de seus cooperados, de estudantes de medicina do Estado e de médicos em geral – especialmente peritos, legistas e médicos do trabalho –, a COOTES
apoiou a II e III Jornadas de Medicina e Perícias Médicas de Vitória, realizadas pela Sociedade Brasileira de Perícias Médicas –
Regional Espírito Santo (SBPM-ES). Durante os encontros - que
aconteceram no auditório da cooperativa, nos dias 10 e 17 de
maio - foram discutidos os temas “Hérnia de disco cervical e
lombar”, ministrados pelo especialista em coluna Tarciso Favaro;
e “Perda auditiva induzida por ruído e diagnósticos diferenciais”,
com o otorrinolaringologista Edilson Gonçalves Pagiola. Os participantes desses encontros ainda acumularam 20 pontos para
a prova de Título de Especialista.

Acertando as contas
Para prestar contas aos cooperados sobre as realizações e tudo
o que foi destaque durante a administração de 2011, a COOTES
publicou a segunda edição do Relatório Anual de Gestão. Na
publicação, foi realizado um balanço com todas as conquistas e
resultados obtidos ao longo daquele ano, seja do departamento administrativo, jurídico ou contábil. Também foi produzida
uma entrevista com o experiente ortopedista Emídio Perim Jr.,
uma matéria com as concretizações de cada coordenador de
serviço da COOTES nos hospitais públicos onde atuam, além de
uma abordagem especial a cerca da eleição da nova diretoria
da COOTES - que contou com a participação recorde de cooperados - e sobre a cerimônia de posse da diretoria.

O auditório COOTES/SBOT-ES foi palco para mais um evento do
Clube do Pé em Vitória, durante os dias 5 e 6 de outubro. Temas
como “Hálux Valgo” e “Instabilidade do Tornozelo” foram discutidos por renomados especialistas e mediados pelos convidados
Jorge Mitsuo Mizusaki, de São Paulo, e Luiz Eduardo Cardoso
Amorim, do Rio de Janeiro. Além disso, diversos casos clínicos
– apresentados pelos próprios participantes – foram analisados
durante o encontro. O evento, coordenado pelos especialistas
paulistas Mizusaki e Márcio Benevento, também contou com o
apoio da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), do Clube do Pé do Brasil, entre outros parceiros.

Curso preparatório para obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia
A COOTES é constituída, em sua essência, por médicos especialistas em Ortopedia e Traumatologia. Portanto, a sua excelência está diretamente ligada à desses profissionais. Por isso,
em 2012, a cooperativa também foi parceira no Curso preparatório para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia
e Traumatologia (TEOT), oferecido tradicionalmente pela SBOT-ES. Os encontros proporcionaram não apenas aos residentes
da especialidade oportunidades para obterem o título, mas
também aos especialistas de revisarem conteúdos e dividirem
suas experiências com o futuro da ortopedia capixaba.

Segunda edição da Revista COOTES, publicada em 2012, com o
objetivo de prestar contas aos cooperados
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auditoria fisc al

Transparência
é a palavra
de ordem
Auditorias

consistem em revisões cuidadosas e

sistemáticas de demonstrativos financeiros,

registros, transações e operações de uma entidade ou de um projeto. São realizadas por contadores, com o objetivo de encontrar falhas ou
assegurar a fidelidade das demonstrações financeiras e outros relatórios da administração.
E foi com este objetivo que, em 2012, a COOTES
solicitou uma auditoria contábil referente aos
exercícios sociais de 2010 e 2011 da entidade.
“No caso da cooperativa, a auditoria
solicitada pelo Conselho de Administração foi
a dos demonstrativos contábeis, para a devida
prestação de contas a seus associados”, como
conta Ideraldo Luiz A. de Moraes, auditor da
DW Audit – empresa capixaba especializada
nesse tipo de serviço. Segundo Moraes, todos
os procedimentos realizados para a COOTES
estão de acordo com as Normas Técnicas de
Auditoria Independente, vigente em todo o
país. “O nosso objetivo foi o de expressar uma
opinião sobre a adequação desses demonstrativos às regras vigentes, por meio da emissão

Em 2012, a
COOTES contratou
uma empresa
especializada
em auditorias
contábeis para
conferir ainda
mais credibilidade
aos balanços
administrativos da
cooperativa

de relatórios com comentários e apontamentos sobre possíveis inconformidades e sugestões para melhorias do sistema
de controle interno da cooperativa”, lembra o auditor.
Para tanto, um conjunto de procedimentos foram
adotados pelos auditores da DW Audit ao realizar o serviço
para a COOTES, entre os quais se destacaram: revisões analíticas de valores e conciliações bancárias; testes de amostragem,
de observância e de controle; leituras das atas do conselho administrativo, fiscal e das assembleias gerais; além da confirmação de saldos financeiros junto aos bancos, fornecedores e
clientes; entre outros.
O Conselho de Administração da COOTES salienta
que a importância desse trabalho está no fato de que, dessa
forma, as contas da cooperativa e os seus controles internos
são todos verificados, o que determina a posição financeira e
os resultados das operações administrativas da entidade, além
de contribuir para a confiabilidade de seus demonstrativos
contábeis. “As auditorias são uma excelente ferramenta na
administração da COOTES. Por meio de uma equipe preparada, recebemos orientações técnicas, inclusive, para melhorar o
nosso trabalho dentro da cooperativa, refletindo em resultados positivos para os cooperados”, afirma Alceuleir Cardoso de
Souza, diretor-tesoureiro da COOTES.

O papel do conselho administrativo
em auditorias contábeis
Segundo Ideraldo Luiz A. de Moraes, auditor da DW Audit,
entre outras obrigações, o conselho de administração da
COOTES também tem o dever de:
• Responsabilizar-se pela elaboração e adequada
apresentação dos demonstrativos contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil;
• Responsabilizar-se pelo controle interno para permitir
que as demonstrações contábeis sejam livres de distorções
relevantes, independente se causada por fraude ou erro;
• Permitir o acesso dos auditores a todas as informações
relevantes que a administração tem conhecimento para
elaboração dos demonstrativos contábeis, como registros,
documentação e outros assuntos;
• Fornecer informações adicionais que o auditor
determinar como necessário para a evidência de auditoria;
• Permitir o acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade
que os auditores determinarem necessárias para obterem
evidências de auditoria;
• Fornecer ao auditor confirmação por escrito sobre
declarações feitas a este.
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novos proje tos de ortopedia

Por mais postos
de trabalho

Para oferecer mais
oportunidades de seus
cooperados exercerem a
especialidade, a COOTES
criou quatro novas
propostas de implantação
e ampliação de serviços
de ortopedia no Estado ao
longo de 2012

Além de congregar integrantes da especialidade para
sua defesa econômico-social, a COOTES também tem por
finalidade promover condições para o exercício da atividade
profissional desses associados e, consequentemente, oferecer
um serviço de qualidade para a população capixaba. Para alcançar estes objetivos, a COOTES, em 2012, elaborou e apresentou
ao Estado quatro propostas de criação de novos serviços em
ortopedia e traumatologia que, ao todo, poderá abrir mais de
50 novos postos de trabalho.
Dois projetos foram para a implantação de serviços completos
de ortopedia e traumatologia, um para ampliação do serviço
de cirurgia de mão e outro para criação do serviço de cirurgia
de ombro. “A COOTES está sempre empenhada em lutar por
novos postos de trabalho e melhores condições para seus cooperados exercerem a profissão e, com isso, prestar um atendimento digno e eficaz aos pacientes dos hospitais públicos
do Estado”, afirma o diretor-presidente da cooperativa, Hélio
Barroso dos Reis.
Durante o processo de renovação dos contratos com o governo do Estado que se iniciou em 2012, a COOTES foi a única cooperativa médica a apresentar esse tipo de estudo que, segundo o subsecretário de Estado da Saúde Tyago Hoffmann, foi
fundamental para as conquistas da entidade. “Esses projetos
foram muito importantes na decisão do governo do Estado,
tanto que estamos levando os serviços da cooperativa à Barra
do São Francisco, além da criação do Serviço de Microcirurgia
em Plexo Braquial e Nervos Periféricos no Hospital Estadual Dr.
Dório Silva”, salienta Hoffmann. Os projetos de serviços para
Barra de São Francisco e de Microcirurgia foram apresentados
à Sesa ainda em 2011.

Confira alguns detalhes de cada projeto
elaborado pela COOTES:

Um projeto, mais de 125
mil pessoas favorecidas
Este será o total de pacientes que poderão usufruir de
um atendimento especializado, desde que criado o serviço de ortopedia e traumatologia no Hospital Dr. João dos Santos Neves,
em Baixo Guandu. Também somam a esses beneficiados, habitantes dos municípios de Laranja da Terra, Itaguaçu, Itarana,
Pancas e Alto Rio Novo, além das cidades mineiras de Aimorés
e Itueta.
Além disso, o serviço irá desafogar o atendimento de
baixa e média complexidade do Hospital Estadual e Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina – responsável por 28 mil atendimentos ao ano.

Atenção especial
também para o ombro
Voltado para o Hospital Estadual São Lucas (Vitória), Hospital Estadual Dr. Dório Silva (Serra), Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (São Mateus), e Hospital Estadual e Maternidade
Sílvio Avidos (Colatina), a COOTES criou um novo projeto: o serviço
de cirurgia de ombro.
Segundo o ortopedista e cirurgião de ombro e cotovelo,
Bernardo Terra, no Estado existem poucos hospitais que prestam
atendimento especializado, pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
em cirurgia de ombro – o que gera grandes filas de espera por
atendimento. “O tempo de aguardo por uma cirurgia eletiva pode
chegar até quatro meses. E na tentativa de resolver o problema,
os pacientes acabam procurando unidades básicas de saúde e
prontos-socorros, onde muitas vezes são atendidos de forma incompleta devido a falta de recursos e até mesmo de profissionais
especializados”, alerta o médico.
Caso saia do papel, o serviço contará com uma equipe de
cirurgiões de ombro, membros titulares da Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC) e da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que irá realizar uma média de
100 atendimentos por semana. “Além disso, teremos centros de
referência para o tratamento de patologias do ombro, onde outros médicos poderão encaminhar seus pacientes. Um benefício
significativo para a população capixaba”, conclui Terra.

Para ampliar os benefícios
“Após a criação do serviço de cirurgia de mão, percebemos que o número de médicos e horários disponíveis para atuarmos não era suficiente para suprir a demanda, principalmente
com o aumento nos índices de traumas causados por acidentes
de trânsito”, revela o ortopedista e cirurgião de mão Julio Claider
Moura.
E foi com base nessas observações que a COOTES decidiu criar o projeto de ampliação do serviço de cirurgia de mão,
visando atender uma quantidade maior de pacientes ao dobrar
o número de profissionais envolvidos.
Atualmente, as instituições beneficiadas com o projeto
são o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias e Hospital Estadual Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves, ambos em Vila Velha, e
o Hospital Estadual Dr. Dório Silva, em Serra. Hoje são realizadas,
em média, 220 cirurgias de mão ao mês, mas existe uma fila
com mais de 500 pacientes aguardando por atendimento e que
aumenta gradativamente.

Por um serviço especializado
em Mimoso do Sul
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), Mimoso do Sul possui cerca de 26 mil habitantes.
Localizado neste município, o Hospital Apóstolo Pedro, além de
prestar assistência médica à população local, também a oferece
para cidades vizinhas como Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus
do Norte, Muqui e Presidente Kennedy.
Juntos, esses municípios reúnem uma média de 78 mil
habitantes – número de beneficiados caso o projeto de serviço de ortopedia e traumatologia, elaborado para o Hospital
Apóstolo Pedro, seja implantado. Atualmente, a instituição
é responsável por mais de cinco mil atendimentos mensais e
quase 150 internações a cada mês.
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10º cotes

Ortopedia
capixaba reunida
em Pedra Azul
Imagem da Pedra Azul, que dá nome
ao município, e os participantes durante a
abertura do 10º COTES

O motivo foi a décima
edição do Congresso
de Ortopedia e
Traumatologia
do Espírito Santo,
considerado o
maior encontro da
especialidade no
Estado

Três dias de palestras, conferências e simpósios,
dezenas de ortopedistas, quase 30 patrocinadores – entre eles
a COOTES – e um mesmo objetivo: fazer do 10º Congresso de
Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (COTES) o maior
encontro da especialidade no Estado. Realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito
Santo (SBOT-ES), o evento aconteceu em Pedra Azul, distrito de
Domingos Martins, na região serrana capixaba, entre os dias 30
de agosto e 2 de setembro de 2012.
Com uma temática direcionada às discussões sobre “Ortopedia Pediátrica”, “Fratura no Idoso”, “Politrauma” e “Osteoporose”, o 10º COTES reuniu diversos palestrantes capixabas e
convidados de outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Juntos, esses profissionais contribuíram para a

Acima, Integrantes da mesa de honra do 10º COTES,
durante a cerimônia de abertura do congresso

Palestra sobre beleza e rejuvenescimento
com o ortopedista Thanguy Gomes Friço e a
dermatologista Patrícia Friço

grandiosidade do evento. “O congresso agregou bons temas e
excelentes palestras. Tudo em um clima de harmonia e integração entre os médicos, o que é essencial para fortalecer a nossa
especialidade”, afirmou o ortopedista carioca e ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Esner Musafir.
Além de participar do evento, Musafir foi um dos convidados para compor a mesa de honra durante a cerimônia de
abertura do congresso, ao lado do também carioca e ex-presidente da SBOT, José Sérgio Franco, do mineiro e membro de diversas comissões da SBOT, Roberto Canto, além dos integrantes
da SBOT-ES: Alceuleir Cardoso de Souza, presidente do 10º COTES;
Hélio Barroso dos Reis, presidente de honra do congresso; Jorge
Luiz Kriger e Marcelo Rezende da Silva, este último presidente da
SBOT-ES. Também foi durante a primeira noite do evento que
os ex-presidentes da SBOT-ES foram homenageados, recebendo
uma medalha em agradecimento aos trabalhos feitos em favor
da especialidade no Estado enquanto ocuparam o cargo.
“Um evento tão grandioso como o 10º COTES só poderia ser realizado a partir da união de três pilares: os congressistas, os palestrantes e os patrocinadores. Cada um com a sua
importante contribuição”, destacou Marcelo Rezende ao agradecer, entre outras coisas, a presença de todos os participantes
e aos envolvidos na concretização do maior encontro da especialidade no Estado.

Marcelo Rezende da Silva, Alceuleir Cardoso de Souza e Hélio Barroso
dos Reis, que presidiram o congresso

Homenagem da presidência do congresso ao especialista
carioca, Marcos Esner Musafir
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10° COTES

Congressistas durante intervalo
das palestras, onde puderam conhecer
os novos produtos e serviços das empresas
patrocinadoras do evento

Além de conhecimento, muita diversão
Em meio a tanto conteúdo científico e discussões sobre
os temas propostos, o 10º COTES também foi uma oportunidade dos congressistas relaxarem e interagirem com colegas de
profissão e seus acompanhantes, numa dos mais belos cenários
do Espírito Santo. A programação social foi variada, o que incluiu coquetéis, apresentações musicais e até show de humor
e mágica.
“Parte do sucesso de um evento segue por este caminho: ter um equilíbrio entre o científico e o social. Isso porque,
além de aprender, as pessoas também querem se divertir”, comentou o especialista Roberto Casotti Lora, que ofereceu um
minicurso gastronômico durante o congresso. Também diferente, foi a palestra sobre beleza e rejuvenescimento com o então
vice-presidente da SBOT-ES, Thanguy Gomes Friço, e sua esposa,
a dermatologista Patrícia Friço.

Parte dos representantes das empresas
patrocinadoras do 10º COTES, que também cumpriram papel
fundamental na realização do congresso

Outra atração foi o show de humor e mágica, conduzido
pelo ortopedista Arnóbio Moreira Félix – conhecido como mágico
Bill Morélix. “Este é o formato ideal para qualquer evento, porque
consegue aliar ciência, família e lazer. Tenho participado de vários
encontros médicos por todo o Brasil, mas o 10º COTES foi especial, já que participei como congressista, mágico e usufruí dos
aprazíveis momentos de lazer, junto aos colegas”, elogiou Félix.
Quem também deixou o jaleco de lado foi o ortopedista Janeilson Roberto Mattos, que é cantor nas horas vagas.
Mattos e seus colegas, que integram a banda “Doctor Bone”, se
apresentaram durante uma degustação de queijos e vinhos e
na tradicional Festa da Ortopedia – que além de encerrar a programação oficial do 10º COTES, comemorou antecipadamente
o dia da especialidade (celebrado em 19 de setembro). “Fiquei
extremamente feliz por ter sido convidado a participar do evento
também como músico, junto com minha banda. Isso demonstrou confiança na qualidade de nosso trabalho, visto a importância do encontro”, conta o ortopedista.
Por fim, também foi promovido um almoço beneficente
em prol da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), cujo lucro foi revertido para a entidade.

O 10º COTES contou com uma vasta programação social, ideal
para que os especialistas e seus convidados também se divertissem

Primeiro Prêmio Sergio Ragi Eis
Outro sucesso de participação foi a primeira edição do
Prêmio Sergio Ragi Eis, em homenagem ao especialista capixaba de renome internacional que faleceu em 2012. O prêmio
teve mais de 30 trabalhos científicos inscritos e apresentados
durante o evento. “A criação do prêmio foi mais uma oportunidade para suscitarmos importantes discussões científicas pertinentes à especialidade”, comentou Alceuleir Cardoso
de Souza, ao frisar que o congresso, como um todo, foi um
marco na história da produção científica da SBOT-ES.
O primeiro lugar do prêmio foi entregue por Irani Francischetto, viúva de Sergio Ragi, à pesquisa desenvolvida pelos
especialistas Igor M. Cardoso, Chárbel Jacob Júnior, Rodrigo
Rezende, José Lucas Batista Júnior e Mateus B. Oliveira Alves,
que abordaram o tema “Correlação Clínica entre Mielopatia
e Índice de Torg”. “Ficamos muito satisfeitos com essa conquista, pois foi o reconhecimento do esforço feito pelo Grupo
de Coluna Vertebral, do Hospital Santa Casa de Misericórdia de
Vitória, em produzir novos conteúdos que servirão de ajuda
no tratamento de pacientes e também na educação de novos
profissionais”, comemorou Chárbel Jacob Junior.
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bal anço financeiro

Com a
conta em dia
O balanço
financeiro da
COOTES de 2012
demonstra que
a cooperativa
segue estável
e cumprindo
todas as suas
obrigações
administrativas

Instituída pelo conselho de administração, a assessoria
contábil da COOTES tem como principal função verificar - junto
aos órgãos públicos municipal, estadual e federal - a existência
de qualquer pendência fiscal por parte da cooperativa. Tudo
para poder solucioná-la rapidamente e, assim, prevenir prejuízos ou falhas administrativas futuras.
“Além disso, fornecemos à COOTES um sistema de informação e avaliação destinado a prover, com demonstrativos
e análises de natureza econômica, financeira e física, informações essenciais para a administração da cooperativa”, explica
Valdirene de Souza Menegardo, gestora da Ícone Consultoria e
Assessoria Contábil, empresa responsável pela assessoria contábil da COOTES desde 2011.
Assim como no ano anterior, a Ícone também realizou
o balanço financeiro da cooperativa relativo ao exercício de
2012. Para Valdirene, o resultado das análises sinalizam que o
conselho de administração da COOTES seguiu a mesma postura administrativa anteriormente assumida. “No ano passado, os diretores priorizaram – e continuam priorizando – a
abertura de novas frentes de trabalho para os cooperados,
aliada à manutenção da saúde financeira da cooperativa, assim como em 2011”, afirma a gestora. Ela também salienta
que as decisões do conselho administrativo da COOTES são
sempre pautadas tomando por base a realidade contábil da
entidade e a satisfação dos cooperados.
O balanço financeiro também constatou que, em relação ao ano de 2011, a situação financeira da COOTES se
manteve estável e os compromissos com os cooperados foram todos honrados normalmente. “Além disso, houve uma
significativa redução nos valores gastos com gráficas para a
emissão dos blocos – suporte utilizado para lançar a produção
de cada especialista nos hospitais públicos do Estado. Isso só
foi possível devido à implantação e a integração dos sistemas
eletrônicos de atendimento do governo do Estado e da cooperativa (ver matéria sobre “Manual de Faturamento Eletrônico”
na página 15), que substituíram os antigos blocos.

Além da economia gerada, o novo sistema implanto
permitiu maior agilidade e fidelidade no repasse dessas informações às entidades competentes, bem como a redução
de trabalho operacional dos colaboradores da COOTES, que
eram os responsáveis por lançar os dados desses documentos para o sistema próprio da cooperativa”, conta Valdirene,
antes de completar: “Os benefícios com a implantação do
sistema de faturamento eletrônico transcenderam os aspectos financeiros, resultando também em maior eficiência

A assessoria contábil da COOTES tem como principal
função verificar junto aos órgãos públicos municipal,
estadual e federal, a existência de qualquer pendência
fiscal por parte da cooperativa, com o intuito de
solucioná-la rapidamente e, assim, prevenindo
prejuízos ou falhas administrativas futuras
do trabalho desenvolvido pela equipe de cooperados e colaboradores da entidade”.
Já o diretor-presidente da COOTES, Hélio Barroso dos
Reis, ao relembrar as conquistas de 2012, faz questão de
destacar uma delas. “Graças ao empenho de todos, conseguimos atualizar e regularizar o pagamento aos cooperado,
que recebiam com um atraso de dois meses. Hoje, eles recebem os seus rendimentos em dia”, enfatiza.

Análise de cenários
A administração da COOTES também se destacou pela
profunda atenção à sustentabilidade da cooperativa. “Diante
dos novos cenários de publicização da saúde no Espírito
Santo, as discussões pela manutenção dos postos de trabalho dos cooperados ganharam extrema importância, o que
foi feito com intensa dedicação, principalmente nos últimos
meses”, explica Valdirene.
Por fim, a assessora ainda salientou que o movimento
cooperativista tem passado por diversos desafios no que
diz respeito ao mercado de trabalho no Estado. “Contudo,
temos observado que a administração da COOTES também
tem acompanhado constantemente as discussões que envolvem o tema. Inclusive, foi a única cooperativa de especialidade médica no Estado a elaborar relatórios técnicos
circunstanciados, contendo novas propostas de trabalho”,
comenta Valdirene. A gestora também lembra que os referidos documentos foram protocolados junto à Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa). “Entendemos que essa medida foi
a mais correta para a manutenção da sustentabilidade da
cooperativa e, principalmente, para a representação legítima
dos cooperados e de seus interesses”, conclui.
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bal anço jurídico

Um ano cheio,
porém positivo
para o jurídico

Para Alexandre Rossoni,
as palestras promovidas pelas
entidades médicas auxiliaram
bastante para que os especialistas
ficassem mais conscientes

Ao analisar o
ano de 2012
para a COOTES, o
assessor jurídico
Alexandre de
Lacerda Rossoni
garante que os
médicos estão
mais conscientes

“O médico está mais conscientes de seus direitos e deveres judiciais”. É com esta afirmação que o assessor jurídico da COOTES, Alexandre de Lacerda Rossoni, justifica o aumento no
volume de pareceres jurídicos realizados em 2012 para a cooperativa. Segundo o advogado, foi uma média de 600 casos
analisados – 200 a mais que no ano anterior.
Porém, Rossoni garante que esse aumento não significou algo negativo. “Pelo contrário, ele apenas comprovou
que os cooperados estão mais atentos às suas responsabilidades e direitos garantidos em lei”, afirma o assessor. Isso
porque, os conteúdos desses processos referem-se, principalmente, às reclamações feitas pelos próprios especialistas
sobre as dificuldades em encontrar um ambiente adequado à
prática da profissão, especialmente dentro dos hospitais públicos do Estado. O tópico mais abordado foi a falta de equipamentos clínicos, como aços cirúrgicos e furadeiras, que são
necessários a inúmeros procedimentos médicos.
Quando questionado sobre quais fatores teriam
deixado os médicos mais conscientes, Rossoni não teve dúvidas. “Essa conscientização aconteceu devido ao maior acesso
à informação, seja pela internet, televisão ou jornais e, principalmente, pelas palestras de defesa profissional oferecidas
aos especialistas no Estado”, explica o advogado.
Em 2012, além de cooperados mais conscientes, a
COOTES obteve outras importantes conquistas no setor jurídico. Um grande exemplo, para Rossoni, foi a absolvição da
cooperativa em um processo que tramitava há anos na Justiça e envolvia, além da COOTES, o governo do Estado e também um ortopedista – agora ex-cooperado – sob a acusação
de erro médico.

Sobre o processo que envolveu a
renovação de contratos com o Estado,
Rossoni lembra: “Ao longo de 2012 realizamos uma
série de assembleias para discutir o assunto”

Após estudar o caso, o assessor jurídico da cooperativa conquistou o direito de obter um recurso e, com ele,
inocentar a entidade nesse processo. “A COOTES, que inclusive
já havia realizado o provisionamento financeiro (reserva de
dinheiro) de mais de R$ 300 mil para o pagamento da indenização, agora não deve mais nada nesse caso”, comemora
Rossoni.

Já para 2013...
Uma discussão que se iniciou ainda em 2012 e se estende para este ano, envolve o futuro de todas as cooperativas espalhadas pelo país. Esse debate refere-se à Lei 12.690
que dispõe sobre a organização e o funcionamento dessas entidades, institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho (Pronacoop), entre outras coisas.
“Essa lei, que está prestes a ser regulamentada, irá mudar toda a legislação atual que rege as cooperativas. Porém,
não acredito que ela será plenamente eficaz, pois agrega todos os tipos de cooperativas, sem levar em consideração suas
singularidades”, afirma Rossoni. O advogado argumenta que a
lei irá impactar de forma diferente cada uma dessas entidades
no país, principalmente devido às suas características sociais e
econômicas particulares, podendo ainda decretar a falência da
instituição. “Inclusive, já existem ações judiciais bem fundamentadas contra essa lei, que apresentam, inclusive, flagrantes de inconstitucionalidade”, revela o assessor.
Por último, e talvez o mais importante para a cooperativa, foram as negociações de renovação dos contratos de
serviços traumato-ortopédicos firmados entre a COOTES e o
governo do Estado. “Ao longo de 2012 realizamos uma série
de assembleias para discutir o assunto. Pois se esses contratos não fossem renovados este ano, tecnicamente todos os
cooperados estariam desempregados”, conclui Rossoni, que
participou dos processos de negociação, estudando os impactos econômicos da renovação ou não desses contratos; a
necessidade de se ampliar o número de vínculos de trabalho;
entre outros. “Se preparar para participar de processos assim
é crucial, pois ninguém sabe o que realmente será proposto
pela parte contratante. Por isso a importância de estudar as
possibilidades e antever quais serão os impactos causados por
cada uma das decisões, tanto da cooperativa quanto do governo”, afirma o advogado.
Devido à tanto estudo e dedicação das partes envolvidas
nesses processos, a COOTES conseguiu não apenas na renovação dos contratos de serviços que mantém com o Estado,
mas também a ampliação de alguns deles e a criação de um
novo serviço para o Hospital Estadual Dra. Rita de Cássia, em
Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo.
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pesquisa de satisfaç ão

Você está
satisfeito?
Uma

das funções da

COOTES

é congregar integrantes da es-

pecialidade para sua defesa econômico-social e gerar condições
para o exercício de suas atividades profissionais.

Mas, além
desses objetivos, a cooperativa também está empenhada em
proporcionar a cada associado a satisfação em ser membro
dessa entidade.
E para quantificar e qualificar esse grau de contentamento, o conselho de administração da COOTES enviou a
todos os cooperados, em dezembro de 2012, uma pesquisa de
satisfação relativa aos serviços prestados pelos conselhos, colaboradores e assessorias, bem como de toda a infraestrutura
disponível na cooperativa.
Composta por uma média de 30 questões, a pesquisa abordou tópicos como: tempo de filiação à COOTES; perfil
do cooperado em relação ao uso de e-mails e acesso à internet; opiniões sobre o trabalho exercido pelos colaboradores
e assessorias; bem como a participação dos cooperados em
assembleias; e a facilidade de acesso às informações da cooperativa; entre outros.
E ao analisar os resultados obtidos com a pesquisa, entre outras informações, a COOTES chegou as seguintes
conclusões: que 56% dos cooperados estão satisfeitos com a
disponibilidade dos membros do conselho de administração;

Para buscar uma
resposta a esta
pergunta, a COOTES
enviou aos seus
cooperados uma
pesquisa de satisfação
contendo inúmeras
questões sobre a rotina
da cooperativa
que 63% estão contentes com o atendimento oferecido pelos
colaboradores da COOTES, tanto na sede da cooperativa quanto nos canais de comunicação – telefones e e-mail; que a mesma quantidade de cooperados também aprovou o trabalho da
assessoria de comunicação, que em 2012 enviou, a cada um
deles, mais de 50 informativos contendo notícias sobre a COOTES e o mundo da ortopedia; e que a assessoria jurídica, representada pelo advogado Alexandre de Lacerda Rossoni, recebeu
75% de aceitação positiva de quem participou da pesquisa.
Para o conselho de administração, a melhor maneira
encontrada para conhecer a opinião de cada cooperado sobre
os procedimentos da cooperativa foi a pesquisa de satisfação.
“Desde que assumimos a gestão em 2012, nosso compromisso
é melhorar cada vez mais a realidade da cooperativa. E essa
pesquisa irá nos auxiliar na decisão do que precisa ser mudado
e o que está satisfatório”, comenta Ruy Rocha Gusman, diretor-secretário da COOTES.
Assim, com esses resultados, o conselho de administração irá avaliar cada setor da cooperativa e apresentar,
aos que necessitarem, soluções para a sua melhoria. Já os que
foram bem avaliados, a fórmula será mantida ou mesmo aprimorada, visando sempre uma relação de satisfação entre a
COOTES e seus cooperados.

Confira parte
dos resultados
da pesquisa
de satisfação
da COOTES
Enviada a todos os cooperados em
2012, a pesquisa abordou diversos
tópicos sobre a entidade

Qual o grau de satisfação dos cooperados com
os colaboradores?

insafisfeito
pouco safisfeito
safisfeito
muito safisfeito

Qual o grau de satisfação dos COOPERADOS em
relação à participação nas assembleias?

0%
0%
25%
44%
25%

instalações físicas em relação à capacidade de
atender as necessidades dos cooperados?

0%
0%
19%
63%
19%

muito insafisfeito
insafisfeito
pouco safisfeito
safisfeito
muito safisfeito

Qual o grau de satisfação dos COOPERADOS em
relação à diretoria?

0%
0%
31%
50%
19%

Qual o grau de satisfação dos COOPERADOS em
relação à assessoria jurídica?

0%
6%
6%
75%
13%

muito insafisfeito
insafisfeito
pouco safisfeito
safisfeito
muito safisfeito

Qual o grau de satisfação dos COOPERADOS em
relação à assessoria de comunicação?

0%
0%
13%
63%
19%

0%
6%
19%
63%
13%

muito insafisfeito

Qual o grau de satisfação dos COOPERADOS em
relação à atual gestão?

muito insafisfeito
insafisfeito
pouco safisfeito
safisfeito
muito safisfeito

0%
6%
19%
25%
44%
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informe publicitário

Governança Corporativa, respeito
à boa técnica de seguros e
transparência de conduta
são alguns dos atributos que fazem da
NOBRE Seguradora uma empresa de
destaque nos segmentos em que atua
Primeira seguradora independente no ranking nacional, a NOBRE
Seguradora não pertence a bancos ou a capital estrangeiro. Fundada sobre sólidas
bases de seriedade e princípios éticos, está posicionada – em um mercado centenário e disputado como o Mercado Segurador nacional – entre as 18 maiores seguradoras do País, considerando-se todas as seguradoras, inclusive as ligadas a banco ou
com capital estrangeiro.
Atua no ramo de seguro, com seletividade nos negócios, em todo o território nacional. A NOBRE Seguradora é pioneira e líder, no Brasil, no Seguro para Profissionais da
Área da Saúde; especializada e líder no Seguro de Transporte Rodoviário de Passageiros; a única seguradora a disponibilizar o Seguro da Franquia para Automóveis,
como produto; especializada em soluções para Seguro de Vida, Residência, Empresa,
Garantia Contratual, Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para Engenheiros
e Riscos de Engenharia, entre outros. É reconhecida, internacionalmente, pela expressiva carteira em seguros para Aeronaves.
Referência no Mercado Segurador pela eficácia na subscrição, na precificação e no
pagamento de indenizações, a NOBRE garantiu em 2012, com equidade e agilidade,
o pagamento de aproximadamente R$ 300 milhões de sinistros.
“Não é difícil explicar a trajetória de sucessos da NOBRE, detentora de uma tecnologia
de ponta e profissionais altamente especializados, para oferecer soluções inovadoras
em seguros”, afirma Pedro Albuquerque, diretor-presidente da NOBRE Seguradora,
que enfatiza, ainda, que os excelentes resultados alcançados pela Companhia somente são possíveis graças à parceria dos Corretores, à fidelização dos Segurados, à percepção e à capacidade técnica de seus Colaboradores e, como não
podia deixar de ser, à inabalável crença em nosso País.

Pedro Jorge de Almeida Albuquerque
Diretor Presidente da NOBRE Seguradora

Pioneirismo e liderança no Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional
para a Área da Saúde, no Brasil

“

“

A NOBRE Seguradora identificou que, em uma sociedade cada vez mais organizada, é
comum que as questões sejam tratadas na esfera judicial com situações normalmente polêmicas, que acabam por prejudicar o profissional da saúde, hospitais, clínicas,
laboratórios e Operadoras de Planos de Saúde, sobretudo se não houver uma proteção para eventos dessa natureza. “Sabemos que os profissionais que atuam na área
da saúde estão diariamente expostos a falhas, ficando vulneráveis a interpretações
indevidas. Da mesma forma, as instituições de saúde estão sujeitas, por si ou por
seus funcionários e/ou colaboradores, a falhas que podem causar danos físicos e até
psicológicos aos pacientes”, salienta Claudio Amaral – diretor vice-presidente da NOBRE Seguradora. “Para atendimento à área da saúde, desenvolvemos, há mais de uma
década, o produto Nobre RCP Saúde – Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
para a área da Saúde –, que comprovadamente é um produto completo: contêm diferenciais desde a forma de contratação (base reclamação com notificação) até seu
espectro de coberturas, que contempla danos morais, independentemente da ocorrência de danos corporais”, enfatiza Amaral.
Eugênio Tadeu Cintra, diretor da PRO DOCTOR – corretora especializada –, comenta
que o papel do corretor de seguros é imprescindível na contratação de uma apólice, pois lhe compete oferecer soluções em seguros que satisfaçam as necessidades
do cliente. Esclarece também que o seguro Nobre RCP Saúde – que atende tanto
profissionais liberais quanto pessoas jurídicas – contempla, ainda, serviço de assistência com consultas, orientações e acompanhamento diante de autoridades, cobre
os honorários advocatícios e possui equipe multidisciplinar especializada. “O Nobre
RCP Saúde é o único seguro que oferece até 5 anos de prazo complementar e prazo
prescricional legal conforme Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor, e sua
contratação é bastante simples, efetuada através de proposta”, complementa Tadeu.

Claudio Amaral Caldas
Diretor vice-presidente Operacional

Eugênio Tadeu Cintra, recebe o Troféu ”Você faz um Brasil mais Nobre” da Nobre Seguradora.
Pedro Jorge de Almeida Albuquerque, Eugênio Tadeu Cintra e Albano Martins de Assunção
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