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Nesta quiNta edição da revista Cootes – tradicio-

nal publicação da Cooperativa dos Ortopedistas do Estado do 

Espírito Santo que objetiva prestar contas das realizações da 

entidade -  é  apresentado o resultado de mais um ciclo que 

chega ao fim, após duas gestões sob o comando do presidente 

Hélio Barroso dos Reis.

E, não diferente dos três anos anteriores, 2013 foi um 

período de bastante trabalho para toda a diretoria, que esteve 

focada em proporcionar mais e melhores condições de trabalho 

a todos os cooperados. Para tanto, foram apresentados diver-

sos projetos de serviços da especialidade, tanto para hospitais 

gerenciados pelo Estado quanto para unidades de saúde munici-

pais – propostas inéditas até então na cooperativa. E o resultado 

desse empenho não poderia ser outro: a renovação do contrato 

com o governo do Espírito Santo, que consolidou a COOTES ainda 

mais no mercado e ampliou suas oportunidades de crescimento.

Portanto, nesta edição você irá conferir o último balanço 

administrativo da gestão 2012/2014 e ainda relembrar as princi-

pais conquistas dos últimos quatro anos da cooperativa. E graças 

ao empenho de todos os membros, a entidade finaliza mais esta 

etapa com uma certeza: a COOTES está maior e, a cada dia, mais 

forte, tornando-se referência em defesa dos interesses de classe 

não apenas no Espírito Santo, mas em todo o país.

Tenha uma boa leitura.

Conselho de Administração

Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado
do Espírito Santo
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O fim de mais 
uma etapa

Hélio 
Barroso 

dos Reis

Convido a todos os 
cooperados para se 
empenharem ainda 

mais com o trabalho 
cooperativista e 

associativista

quatro aNos, duas gestões – 2010/2012 e 2012/2014. Este foi o tempo que permaneci 

à frente da COOTES como diretor-presidente. Sem dúvidas, um período de intenso aprendi-

zado, de muita dedicação e de bastante trabalho ao lado dos membros da diretoria, de todos 

os conselheiros e também dos próprios cooperados. Como resultado, nossa cooperativa ficou 

muito maior e segue, a cada dia, mais forte.

E parte desse sucesso pode ser percebido nas conquistas obtidas pela nossa entidade – 

que poderão ser conferidas nessa quinta edição da Revista COOTES que, além das realizações 

de 2013, apresenta um resumo de todas as conquistas obtidas desde 2010, enquanto estive 

na presidência da cooperativa. Inclusive, fizemos um levantamento das promessas de campa-

nha feitas durante a última eleição, vencida por nossa chapa “Transparência e CooperAÇÃO”, 

para que você relembre os resultados alcançados.

Além disso, como destaque para o ano de 2013, lembro que a COOTES esteve focada na 

busca por melhores condições e maiores oportunidades de trabalho para os nossos coopera-

dos. Desenvolvemos também diversos estudos para implantar, ou mesmo ampliar, os serviços 

da especialidade em hospitais capixabas – projetos esses que foram apresentados ao governo 

do Estado e também, de maneira inédita na cooperativa, a prefeituras de alguns municípios. 

E como vocês poderão conferir nas próximas páginas, bons frutos já estão sendo colhidos.

Assim, ao fazer uma breve análise desse tempo em que estive à frente da entidade, de 

modo geral, concluo que esses anos serviram para a nossa cooperativa se profissionalizar ainda 

mais, sempre mantendo a transparência e com a cooperação dos envolvidos em cada projeto.

E ao deixar a direção da COOTES, carrego comigo um forte sen-

timento: o de dever cumprido. Porém, faço o alerta aos membros da 

próxima gestão para que não se acomodem, uma vez que ainda há 

muito que ser feito. Um bom exemplo é a união com outras coopera-

tivas médicas para fortalecer a recém-criada Federação Brasileira das 

Cooperativas de Especialidades Médicas (Febracem).

Por isso, convido a todos os cooperados a se empenharem ainda 

mais com o trabalho cooperativista e associativista. Lutem por seus 

direitos, cumpram seus deveres e busquem condições dignas para 

exercer a medicina, uma vez que tais ações refletem diretamente na 

qualidade do serviço oferecido à população capixaba. E contem com 

meu apoio nessa caminhada, afinal, estou apenas deixando a presi-

dência, mas não a luta por melhorias em nossa especialidade.

Por hora, desejo a todos uma boa leitura e deixo o meu até breve.

Hélio Barroso dos Reis

Diretor-presidente da COOTES

palavra do presidente
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Um profissional
multitarefas

rodrigo rezeNde, miNeiro, 38 aNos, 
Casado, pai de duas filhas. Médico, professor, 

mestre em Ortopedia e Traumatologia, Dou-

tor em Ciências da Saúde, foi coordenador do 

Grupo de Coluna da Santa Casa de Misericórdia 

de Vitória e da área de ortopedia e traumato-

logia do Vila Velha Hospital. Tantas ocupações e 

ainda encaixou um espaço na rotina de médico 

para ser presidente do Conselho Administra-

tivo da Associação de Apoio às Crianças com 

Deficiência (AACD), que está em processo de 

implantação no Estado.

Entre os amigos que conviveram com 

Rezende, há uma unanimidade de opiniões: o 

pai de família e profissional da saúde exercia 

muito bem todas as suas tarefas. “Rodrigo era 

uma pessoa muito dedicada à sua esposa, às 

suas filhas e também aos seus pacientes. Defi-

nitivamente uma pessoa brilhante, que sentia 

prazer em ensinar e tinha o dom de conduzir 

seus alunos”, lembra Thanguy Gomes Friço, amigo da família e 

presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-

gia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES).

Na área da educação, Rezende ministrava aulas na Es-

cola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vi-

tória (Emescam). Além disso, criou o curso de residência em 

Cirurgia da Coluna no Vila Velha Hospital, que forma dois es-

pecialistas anualmente, e também foi um dos responsáveis 

por organizar mutirões de cirurgias ortopédicas em pessoas 

carentes. “Rodrigo Rezende contribuiu e, sem dúvidas, tinha 

muito mais que contribuir para o campo científico da espe-

cialidade no Estado. Ele teria um futuro excepcional e auxilia-

ria ainda muitas pessoas a também o terem”, conta Geraldo 

Lopes, também ortopedista.

No entanto, no dia 17 de janeiro deste ano, no Canal 

de Camburi, Rodrigo e seu pai, Edson Rezende, foram vítimas 

da explosão de uma lancha e não resistiram aos ferimentos. 

Assim, neste momento, a única certeza de todos os fami-

liares, amigos e colegas de profissão, é que ambos deixarão 

muitas saudades.

Mesmo com uma típica 
agenda médica, a falta de 
tempo nunca foi motivo para 
Rodrigo Rezende não buscar 
os seus sonhos

homenagem
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Como forma de retribuir tamanho 
empenho do ortopedista, há 
proposta para que uma das alas 
da AACD no Estado seja batizada 
com o nome de Rodrigo Rezende

Um sonho próximo de acontecer

Além de ser um profissional multitarefas, esposo e pai 

carinhoso, Rodrigo Rezende ainda conseguiu se dedicar a uma 

causa tão nobre quanto as anteriores: defender a criação de 

uma filial da AACD no Estado – na qual acabou tornando-se 

presidente voluntário. E seu grande sonho era justamente ver 

inaugurada a unidade capixaba dessa instituição.

Com inauguração prevista para maio deste ano, a as-

sociação está localizada em São Pedro, na capital, e terá dis-

ponível um espaço total de cinco mil 

metros quadrados – dos quais, dois 

mil serão de áreas construídas. Na 

AACD Vitória, moradores de todas as 

idades contarão com fisiatras, orto-

pedistas, urologistas, neurocirurgiões, 

pediatras e diversos outros profissio-

nais da saúde.

E como forma de retribuir ta-

manho empenho do ortopedista, há 

proposta para que uma das alas da 

instituição no Estado seja batizada 

com o nome de Rodrigo Rezende. A 

ideia foi apresentada pelo superinten-

dente de marketing e captação de recursos da AACD, Angelo 

Franzão, e sustentada por amigos de Rodrigo Rezende. “Que-

ríamos homenageá-lo de alguma maneira e encaminhamos a 

proposta à AACD. Rodrigo era uma pessoa muito querida pelos 

amigos, no meio médico e sabemos o quanto ele foi impor-

tante em todo esse processo”, explica Thanguy.

Ortopedista e traumatologista 
Rodrigo Rezende



10 festa dos ortopedistas

setembro é um mês marCaNte para a Cootes e sua 

parceira, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 

Regional Espírito Santo (SBOT-ES). Afinal, no dia 19 comemora-

se o Dia do Ortopedista – principal motivo da existência das duas 

entidades. A data foi criada em comemoração a fundação da 

entidade nacional responsável pela especialidade, a Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

E para festejar, em 20 de setembro de 2013, as entidades 

promoveram a já tradicional Festa dos Ortopedistas. Nela, espe-

cialistas e convidados reuniram-se, no Cerimonial Itamaraty Hall, 

em Vitória, para um jantar comemorativo ao som da banda Doc-

tor Bone, comandada pelo ortopedista Janeilson Roberto Matos.

Esta edição, além de ser um momento dedicado à inte-

gração de todos, serviu de palco para grandes lançamentos. 

O principal deles foi o livro “A História da Ortopedia Capixa-

Uma celebração 
à especialidade

O dia 19 de setembro é 
dedicado aos ortopedistas e 
traumatologistas no Brasil, 

e a data não poderia passar 
em branco na COOTES

Hélio Barroso dos Reis, Denise Ferreira 
Garcia, Thanguy Friço, Patrícia Friço, Ruy 
Gusman, Ana Márcia Gusman, Alceuleir de 
Souza, Denise Aparecida Passos de Souza

Festa no Itamaraty Hall, em Vitória

Maxsander Reis, Simone Dayer, Rogerio Luiz da Silva, Fabiano Pereira 
Pimentel, Marcelo Vacarri, José Renato Harb
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Thanguy Friço, Alceuleir de Souza, Marcelo 
Rezende, Gabriela Carregal Rezende, Hélio 
Barroso dos Reis e Ruy Gusman

Wilson Richa, Amadeu Marreco 
e Akel Nicolau Akel Jr.

ba”, organizado pelo ortopedista Hélio Barroso dos Reis. “A 

obra relembra a trajetória da especialidade em solo espírito-

-santense e torna-se uma fonte de pesquisa para todos que 

desejam conhecer e pesquisar mais sobre a nossa história”, 

conta o organizador.

Além disso, o evento foi a oportunidade do Instituto 

Vida e Movimento, parceiro da cooperativa, lançar sua pri-

meira revista, que conta um pouco a história da organização 

e apresenta um pequeno balanço de sua primeira gestão. E 

quem também aproveitou a festa foi a SBOT-ES que, após 

dois anos sem a publicação, relançou a Revista SBOT-ES, che-

gando a sua décima terceira edição com os principais feitos 

da instituição em 2012, sob a presidência do especialista Mar-

celo Rezende da Silva, e parte da atual gestão comandada por 

Thanguy Gomes Friço.

A noite também foi de homenagem aos coordenadores 

dos serviços da COOTES, que receberam um troféu personaliza-

do em agradecimento ao trabalho prestado à entidade. “Esses 

profissionais dedicam, diariamente, parte do seu tempo em 

auxiliar a cooperativa nas unidades de saúde na qual fazem 

parte. Além disso, trabalham duro para que a entidade seja 

líder no mercado espírito-santense e exemplo nacional em or-

ganização de ofertas de serviço traumato-ortopédico”, explica 

Hélio Barroso dos Reis.

Confira, nas fotos, como foi a edição 2013 da Festa dos 

Ortopedistas.

Homenagem aos coordenadores dos serviços de 
ortopedia e traumatologia administrados pela COOTES.

Thanguy Friço, Patrícia Friço, Vladimir de Almeida, 
Leandro Azevedo Figueiredo e esposa, Cristina 
Hegner, Roberta Friço e Gotardo Friço
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Nos
últimos

4 anos...
Com o empenho dos membros das 

gestões 2010/2012 e 2012/2014, a COOTES 
conseguiu desenvolver diversos projetos e 

acumular inúmeras conquistas

desde que foi eleita em assembleia geral ordiNá-

ria, no dia 18 de janeiro de 2010, a gestão 2010/2012 

da COOTES – reeleita para o biênio 2012/2014 – tinha 

como principal objetivo fortalecer a cooperativa, tor-

nando-a referência em serviço para a especialidade. 

Para tanto, foram desenvolvidos dezenas de projetos 

ao longo desses quatro anos, e os principais você con-

fere nesse breve resumo das gestões.

Resumo geral do número de vínculos

De 2010 até 2014, o número de vínculos da coope-

rativa aumentou de 138 para 192,5. Além disso, o valor 

de cada vínculo de 24 horas saltou de R$ 6.658,60 para R$ 

11.102,60, acrescido de mais 7% de interiorização.

realizações 2014

2010

2011

2012

2013

138

163

163

188

R$ 6.658,60

R$ 9.012,00

R$ 10.662,23

R$ 11.102,60

R$ 1.424.620,00

R$ 1.522.491,44

R$ 1.737.943,78

R$ 1.987.939,00

Evolução dos vínculos contratados pela 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Ano Vínculos
de 24h

Valor de
cada vínculo

Valor bruto de
contrato com
a Sesa

Acima, Aroso Paço Hotel, 
local do 10º COTES. Ao 

lado, Sergio Ragi, médico 
que deu nome ao prêmio 

Sergio Ragi 
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Evolução nos tipos de contratos 

Em 2010, a COOTES possuía um único contratante de ser-

viços, que era o próprio governo do Estado do Espírito Santo. 

Tal realidade permaneceu até o ano de 2013 quando, pela pri-

meira vez, a cooperativa acordou um pequeno contrato com 

o Hospital Apóstolo Pedro, unidade de saúde filantrópica em 

Mimoso do Sul.

Ainda em 2013, mais novidades surgiram na COOTES. Uma 

delas foi o contrato que deu origem ao serviço de Microcirurgia 

em Plexo Braquial e Nervos Periféricos, dois vínculos de 12 horas 

para o Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDDS), em Serra, e ou-

tros dois vínculos de 12 horas para o Hospital Estadual Antônio 

Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha. Tal serviço é de altíssima 

qualidade, tanto que foram comprados pelo Estado dois mi-

croscópios cirúrgicos, essenciais para esse tipo de cirurgia, mais 

a caixa básica de material cirúrgico, que contém instrumentos 

especiais para os procedimentos e intervenções desse tipo de 

atendimento, extremamente delicado.

Outra novidade foi o serviço de Ortopedia Pediátrica, com 

três vínculos de 24 horas, sendo um para cirurgias de coluna em 

crianças e adolescentes no Hospital Estadual Infantil e Materni-

dade Dr. Alzir Bernardino Alves (Heimaba), em Vila Velha; e dois 

vínculos de 24 horas para o Hospital Estadual Infantil Nossa Se-

nhora da Glória (HEINSG), em Vitória. Ambos possuem caráter 

de atendimentos eletivos.

Também foi estabelecido um contrato de “hospital por-

ta-fechada” – que consiste em atendimentos referenciados, ou 

seja, somente com autorização prévia – destinado ao HEDDS, 

que agora atende exclusivamente casos de urgência e cirurgias 

eletivas, e não mais de emergência como anteriormente. Lem-

brando que todos esses contratos foram firmados em parceria 

com o governo do Estado.

E, por fim, em 2014 foi inaugurado o serviço no Pronto 

Atendimento de Anchieta, que consiste em um contrato munici-

pal entre a COOTES e a prefeitura da cidade – esse, maior que o de 

Mimoso do Sul, como pode ser conferido na matéria desta edição.

Propostas de serviços

As gestões 2010/2012 e 2012/2014 tiveram como principal 

foco ampliar as oportunidades de trabalho para todos os coope-

rados, por isso desenvolveram uma série de projetos de serviços 

da especialidade. Foram eles:

• Ortopedia Pediátrica (2010), para desafogar o Hospital Estadual 

Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), em Vitória. A assina-

tura do contrato aconteceu em 2013 garantindo cinco vínculos 

de 24h cada, divididos entre o HEINSG (três vínculos) e o Hospital 

Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (dois 

vínculos), em Vila Velha;

• Ortopedia e Traumatologia (2010), para o Hospital Estadual Dra. 

Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. A audiência pública para 

discutir o serviço aconteceu em 13 de abril de 2011 e o serviço foi 

iniciado em 28 de junho de 2013, com um total de dez vínculos;

Mimoso do 
Sul (2010)

Novos vínculos com Secretarias 
Municipais de Saúde

Horas
contratadas

Valor do
contrato

R$ 7.000,00

R$ 72.000,00

8 horas

84 horas
(7 plantões de 

12h cada)

Anchieta
(2014)

Município
(Ano)
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Renovação de contratos

Graças ao empenho da última gestão da COOTES, em 

2013 o Governo do Estado renovou todos os contratos de 

prestação de serviços firmados com a cooperativa, garantindo 

oportunidades de trabalho para os cooperados e a continuida-

de do atendimento especializado nos hospitais capixabas.

• Ortopedia e Traumatologia (2011), para o Hospital Padre Má-

ximo, em Venda Nova do Imigrante – em aprovação;

• Microcirurgia em Plexo Braquial e Nervos Periféricos (2011), 

voltada para hospitais do Estado. O serviço iniciou com dois vín-

culos de 12h no Hospital Estadual Dr. Dório Silva (Serra) e outros 

dois vínculos, também de 12h, no Hospital Estadual Antônio 

Bezerra de Faria (Vila Velha) em 2013;

• Ortopedia Oncológica (2011), voltada para hospitais do Esta-

do, auxiliando o único serviço público dessa especialidade, exis-

tente no Hospital Santa Rita de Cássia (Vitória) – em aprovação;

• Ortopedia e Traumatologia (2012), para o Hospital Apóstolo 

Pedro, em Mimoso do Sul. A proposta foi apresentada em 2013 

e iniciou-se um contrato com 8h semanais no mesmo ano;

• Ortopedia e Traumatologia (2012), para o Hospital Dr. João 

dos Santos Neves, em Baixo Guandu – em aprovação;

• Ampliação do serviço de Cirurgia de Mão (2012), para os hospi-

tais estaduais Antônio Bezerra de Farias (Vila Velha), Infantil Dr. 

Alzir Bernardino Alves (Vila Velha), e Dr. Dório Silva (Serra) – em 

aprovação;

• Cirurgia de Ombro (2012), para os hospitais estaduais São 

Lucas (Vitória). Dr. Dório Silva, Roberto Arnizaut Silvares 

(São Mateus) e Maternidade Sílvio Avidos (Colatina) – em 

aprovação;

• Cirurgia da Coluna Vertebral (2013), para o Hospital Estadual 

Dr. Dório Silva – em aprovação;

• Cirurgia do Joelho (2013), voltada para hospitais do Estado – 

em aprovação;

• Ortopedia e Traumatologia (2013), para o Pronto Atendimen-

to (PA) do município de Anchieta. O serviço foi inaugurado no 

dia 13 de janeiro de 2014, com 7 vínculos de 12h cada;

• Ortopedia e Traumatologia (2013), para o Hospital Estadual 

Jayme dos Santos Neves (Serra) – em aprovação;

• Ortopedia e Traumatologia (2014), para o Hospital Água Doce 

do Norte (Água Doce do Norte) – em aprovação;

• Ortopedia e Traumatologia (2014), para o Hospital São 

Marcos e para o Pronto Atendimento de Nova Venécia – em 

aprovação.

2010

2011

2012

2013

10.128

19.286

20.109

24.073

13.885

23.145

9.237

23.869

13.676

18.051

17.542

26.371

35.975

19.934

32.827

31.483

29.316

21.922

30.758

25.190

21.247

26.586

10.169

5.062

21.951

21.461

42.873

33.906

5.633

7.111

5.040

1.390

Atendimentos realizados por hospital

HESL HERAS HEMSA HEINSG HEIMABA HEDS HEABF HEABF
Mão

2010

R$ 10.437.498,91
R$ 14.281.330,93
R$ 19.380.205,02
R$ 20.567.614,52
R$ 23.606.050,40

Faturamento dos últimos cinco anos.

2011

2013

2012

2009

35.975

19.934

32.827

31.483

HEINSG
Ortopedia 
Pediátrica

-

-

-

1.305

HEAP

-

-

-

1.247

HEDRC
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Estatuto Social e Regimento Interno

Ao longo das últimas duas gestões, nos anos de 

2010, 2011 e 2012, foram realizadas alterações nesses do-

cumentos para deixá-los ainda mais atualizados e compa-

tíveis às necessidades da cooperativa.

Reuniões e AGEs

Para discutir assuntos pertinentes à administração 

da cooperativa, a diretoria promoveu diversas reuniões 

dos conselhos e assembleias gerais extraordinárias (AGE), 

para discutir, votar ou mesmo notificar qualquer decisão 

relativa ao futuro da entidade.

Visitas hospitalares

Diversas visitas às unidades de saúde capixabas fo-

ram promovidas para avaliar os serviços oferecidos pela 

cooperativa ou mesmo para estudar novos projetos da 

especialidade.

Assessoria contábil

Pensando na vida financeira da COOTES, a diretoria 

contratou, em 2011, uma nova e experiente empresa para 

assessorar a cooperativa: a Ícone Contábil.

Infraestrutura

Com o objetivo de oferecer ferramentas para me-

lhorar a administração da COOTES, desde 2010 foram ad-

quiridos notebooks, impressoras, mobiliários, um auto-

móvel, além de realizado investimento em melhorias de 

conectividade/internet.

Informativos online

De 2010 até 2013 foram enviados aos cooperados, de 

forma gradativa, mais de 280 e-mails (sistema de news-

letter) sobre diversos assuntos. Em 2010 foram 45 infor-

mativos, 49 em 2011, 56 em 2012, e 134 em 2013.

2011

3
2
1
6
1

Total de AGEs realizadas de 2010 
a janeiro de 2014

2012

2014

2013

2010 (Janeiro a dezembro)

(Janeiro a dezembro)

(Janeiro a dezembro)

(Janeiro a dezembro)

(Apenas em janeiro)

2011

45
49
56

134
284

Número de newsletters disparadas

2012

Total

2013

2010
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Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (SRCP)

Em 2011 foi firmada parceria com uma operadora de seguros 

para implantar o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (SRCP) e 

atender ao contrato 0210/2010 que obriga os profissionais, que pres-

tam trabalhos ao Estado via cooperativas, a possuírem o SRCP.

Seguro de Renda por Incapacidade Temporária (Serit)

No final de 2013 os cooperados também puderam aderir, com 

uma proposta especial da seguradora Mongeral, ao Serit. O seguro 

oferece cobertura ao profissional em caso de incapacidade temporária.

Defesa profissional e responsabilidade civil

Foram realizados diversos encontros, tanto na capital quanto 

em cidades do interior, como Colatina e São Mateus. Por exemplo, so-

mente o advogado Alexandre de Lacerda Rossoni ministrou 12 encon-

tros sobre o tema em 2010.

Curso de cooperativismo

Promovidos em diversos locais do Estado, o curso tinha como 

principal intuito instruir novos cooperados e parceiros da entidade so-

bre a história da COOTES, direitos e deveres de associados, além da 

realidade e características do setor cooperativista.

Identidade visual

Para se adequar às necessidades do mercado, a COOTES também 

ganhou uma nova aparência nos últimos anos, graças à reformulação 

da marca, papelaria e ambientação da sede da entidade – desenvolvi-

das pelo Balaio Design + Estratégia.

Festa dos ortopedistas

Como em 19 de setembro comemora-se o Dia do Ortopedista, 

as gestões 2010/2012 e 2012/2014 não poderiam deixar de celebrar 

a data. Essas comemorações também foram uma oportunidade de 

estreitar laços e confraternizar com colegas da especialidade, fami-

liares e amigos.

Hércules da Silveira, Marconi Gama de 
Souza, Daniela Dias e Atyla Quintaes

Material de comunicação institucional
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Faturamento eletrônico

Alceuleir Cardoso de Souza, tesoureiro 

da COOTES nas duas últimas gestões, traba-

lhou – com o auxílio de profissionais do Sis-

tema MV e da MF Sistemas – no desenvol-

vimento do programa online que armazena 

todos os procedimentos feitos pelos médicos 

nos hospitais do Estado, reconhecendo e con-

vertendo tanto códigos da CBHPM quanto do 

sistema SUS.

Manual de Faturamento Eletrônico

Com a implantação do programa de 

faturamento nos hospitais públicos, a COO-

TES desenvolveu também um manual que 

explica como utilizar o prontuário online de 

forma correta, disponível tanto para coo-

perados quanto para profissionais de saúde 

dessas unidades.

Jaleco e crachá

A cooperativa produziu e distribuiu 

jalecos e crachás personalizados a todos 

os cooperados, atendendo ao contrato 

0210/2010 firmado com a Secretaria de Es-

tado da Saúde (Sesa).

Jalecos personalizados
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Agenda do Conselho

Esse informativo online, envia-

do diretamente a cada cooperado, foi 

criado em 2012 pelo Conselho de Ad-

ministração com o objetivo de divulgar 

a rotina administrativa de cada mem-

bro da diretoria da COOTES.

Cartilha de Cuidados com o Gesso

Desenvolvida para ser entregue 

aos pacientes no final de cada atendi-

mento e com o objetivo de auxiliá-los 

na recuperação, essa cartilha contém 

dicas para cuidar da parte do corpo 

engessada.

Campanha Social

Em 2012, diversos cooperados 

também marcaram presença no mu-

tirão de saúde, chamado de Ação So-

cial Cooperativista, realizado no bairro 

Feu Rosa, em Serra. Durante a ação, 

várias pessoas foram atendidas gratui-

tamente, diminuindo o sofrimento de 

pacientes que aguardavam na fila de 

espera por atendimento especializado.

Ações esportivas

A COOTES também apoiou to-

das as edições do Torneio de Tênis e 

Desafio de Futebol, ambos promo-

vidos pela SBOT-ES para oferecer aos 

especialistas oportunidades de se con-

fraternizarem por meio do esporte.

Revista COOTES

Durante as duas últimas gestões, 

a cooperativa divulgou anualmente a 

Revista COOTES, publicação criada para 

prestar contas dos trabalhos desenvol-

vidos pela entidade.

Livro da Ames

A COOTES também valoriza a pre-

servação da história da medicina e das 

entidades médicas do Estado, e o exem-

plo disso foi o apoio ao livro “Associação 

Médica do Espírito Santo – Histórias e 

Memórias”, organizado por Hélio Barro-

so dos Reis e lançado em 2012.

Cartilha

Revista COOTES
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pronto atendimento de anchieta

Mimoso do Sul: primeiro contrato municipal da COOTES

Antes mesmo de Anchieta, a COOTES já havia conquistado 

seu primeiro contrato municipal com o Hospital Apóstolo 

Pedro, unidade filantrópica de Mimoso do Sul. O serviço, 

que inaugurou essa nova etapa da cooperativa, conta com 

um vínculo de 8 horas, na responsabilidade do ortopedista 

Clodoado Fregadolli Calado, e teve início em maio de 2013.

Dedicação também 
à saúde municipal

em 2013, a Cootes deseNvolveu e apreseNtou, para a Se-

cretaria Municipal de Saúde de Anchieta, o projeto de criação de 

um serviço de ortopedia e traumatologia para o Pronto Atendi-

mento (PA) do município. E o resultado veio em 13 de janeiro de 

2014 com o início do serviço na unidade, que conta agora com 

atendimento ortopédico durante toda a semana.

Localizado na região sul do Espírito Santo, Anchieta 

possui uma população estimada em 24 mil habitantes, segun-

do último censo do IBGE – população esta que será beneficia-

da com a criação desse serviço especializado em atendimento 

de baixa e média complexidade em ortopedia e traumatolo-

gia. Tudo graças à parceria entre a COOTES, a prefeitura de 

Anchieta e o consórcio responsável por administrar a unidade 

de saúde.

E para completar a lista de benefícios, há o reflexo na 

melhora da qualidade do atendimento no hospital do próprio 

município e também de regiões vizinhas, uma vez que esses 

pacientes receberão auxílio no próprio PA, reduzindo as filas 

de espera em outras instituições. Por exemplo, somente o 

Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, re-

cebeu 428 pacientes oriundos de Anchieta, no período de 11 

de outubro de 2012 a 11 de outubro de 2013. Tais pacientes, a 

partir de agora, não precisarão mais deixar a sua cidade para 

serem atendidos por ortopedistas.

História do PA

Fruto de uma parceria entre o governo do Espírito Santo 

e o município de Anchieta, o PA funciona como referência para 

o Samu da região e atua como retaguarda para o Hospital e 

Maternidade de Anchieta, atendendo cerca de cinco mil pa-

cientes todos os meses. Para tanto, a unidade presta serviços 

de urgência e emergência e tem a capacidade para a estabiliza-

ção de pacientes graves até a transferência para um hospital. 

E, a partir de agora, também será capaz de atender pacientes 

da ortopedia e traumatologia.

Agora, além de oferecer 
atendimento para hospitais 
do Estado, a COOTES também 
está presente em unidades 
de saúde municipais, como 
em Anchieta

Pronto Atendimento (PA) de Anchieta com serviços 
de ortopedia e traumatologia da COOTES
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Transparência do 
início ao fim

Batizada de 
Transparência e 

Cooperação, a chapa 
vencedora nas eleições 

de 2012 seguiu firme 
em seus propósitos 

durante todo o 
mandato

a gestão 2012/2014 da Cootes foi esCo-
lhida em eleição históriCa No dia 18 de jaNeiro de 
2012. A chapa, então conhecida como Transparência e 

Cooperação, sempre acreditou que a essência de uma co-

operativa é a confiança. E para seus membros, confiança 

constrói-se apenas com transparência na administração 

dos recursos dos associados, na atuação política, na con-

dução das ações jurídicas, na relação com os tomadores 

de serviços e, principalmente, com os cooperados.

Por isso, ao fim desse mandato, esta mesma cha-

pa que pregava tais valores ao se eleger, relembra as pro-

messas de campanha e faz um rápido balanço dos últi-

mos dois anos.

prometeu, cumpriu!

Ações Científicas e de Valorização

Promessa: Apoiar realizações de trabalhos científicos

O que foi feito: A COOTES apoiou a primeira edição do Prê-

mio Sergio Ragi Eis – uma homenagem ao ortopedista capixa-

ba que faleceu em 2012 –, realizado durante o 10º Congresso 

de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo (COTES), em 

Pedra Azul, também em 2012. O prêmio teve mais de 30 tra-

balhos inscritos e apresentados durante o evento, e o primeiro 

lugar ficou com a pesquisa “Correlação Clínica entre Mielopatia 

e Índice de Torg”, desenvolvida pelos especialistas Chárbel Ja-

cob Júnior, Igor Cardoso, José Lucas Batista, Mateus Oliveira e 

Rodrigo Rezende.

Além disso, a COOTES também se orgulha da equipe mé-

dica do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, que 

faturou o Prêmio Inovação na Gestão Pública do Estado (Inoves) 

em 2012, na categoria Inclusão Social, com o projeto Cirurgias 

de Escoliose. Após a implantação do projeto, a fila de cirurgias 

na unidade hospitalar foi organizada e, aos poucos, os pacientes 

foram sendo atendidos com mais qualidade e eficiência.

Promessa: Criar uma parceria com a Sociedade Brasi-

leira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Associação 

Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medici-

na (CFM) para receber as edições da Revista Brasileira 

de Ortopedia (RBO), da Revista da Associação Médi-

ca Brasileira (RAMB), do Jornal da Associação Médica 

Brasileira (JAMB) e do JAMB Cultura.

O que foi feito: A promessa foi cumprida e os cooperados 

interessados podem conferir, na sede da COOTES, todas as edi-

ções das publicações citadas acima.

Promessa: Manter a parceria institucional com a dire-

toria da SBOT-ES, durante a gestão 2012.

O que foi feito: Para firmar esse compromisso, a gestão 

2012/2014 da COOTES foi uma das principais parceiras na con-

cretização do evento considerado o maior encontro da espe-

cialidade no Estado: o Congresso dos Ortopedistas e Trauma-
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tologistas do Espírito Santo (COTES). Em sua décima edição, o evento aconteceu 

entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de 2012, em Pedra Azul – município de 

Domingos Martins. O 10º COTES reuniu diversos especialistas para a troca de ex-

periências durante palestras, discussões científicas e apresentações de trabalhos, 

além de proporcionar uma dose ideal de diversão e integração entre congressistas 

e acompanhantes.

Promessa: Apoiar ações de valorização e de formação médica.

O que foi feito: Preocupada com o futuro dos cooperados, a gestão 2012/2014 

da COOTES participou de diversas ações que tinham como principal objetivo defen-

der os interesses e promover ações de educação continuada para a classe médica 

– especialmente para a ortopedia e traumatologia.

Seminário de Defesa Profissional

Com o objetivo de atualizar os cooperados sobre as negociações em nível nacio-

nal, conscientizá-los sobre os direitos e deveres no exercício da medicina, além de 

promover uma discussão de melhorias nas condições de trabalho, no atendimento 

à população e de maior valorização do médico, em 2012 a COOTES apoiou o Semi-

nário de Defesa Profissional, promovido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia – Regional Espírito Santo (SBOT-ES). O encontro, realizado no dia 15 

de junho, no Auditório Dr. Nelson Pretti, contou com a participação do presidente 

do Comitê de Dignidade e Defesa Profissional da SBOT, Robson de Azevedo.

Workshop de Osteossíntese

As três edições de 2012 do Workshop de Osteossíntese foram promovidas pela 

SBOT-ES com o intuito de apresentar novas técnicas de fixação ortopédica e pro-

porcionar aos ortopedistas, principalmente do interior, oportunidades de debater 

o assunto. Os encontros prático-teóricos foram realizados no norte e também 

no sul do Estado, sendo uma edição em Colatina, no dia 2 de junho; outra em 

Cachoeiro de Itapemirim, em 20 de outubro; e a última em São Mateus, no dia 1º 

de dezembro.

Clube do Pé

Nos dias 5 e 6 de outubro de 2012, o auditório da COOTES/SBOT-ES foi o local de 

realização do evento conhecido como Clube do Pé. Durante o encontro, foram 

discutidos temas como Halux Valgo e instabilidade do joelho. Diversos especialistas 

renomados estiveram presentes, como os convidados Jorge Mitsuo Mizusaki, de 

São Paulo, e Luiz Eduardo Cardoso Amorim, do Rio de Janeiro.

Curso TEOT

Em 2012 a COOTES acompanhou de perto o curso preparatório, oferecido pela 

SBOT-ES, para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia 

(TEOT). Os encontros, voltados para residentes e especialistas que desejavam atu-

alizar seus conhecimentos, eram ministrados por ortopedistas convidados que 

abordaram diferentes assuntos importantes e recorrentes na prova do TEOT.

II e III Jornada de Medicina e Perícias Médicas de Vitória

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) em 2012. Voltadas para ampliar a formação científica de seus coo-

perados, de estudantes de medicina e de médicos em geral – especialmente 

peritos, legistas e médicos do trabalho –, as jornadas discutiram temas como 

“Hérnia de disco cervical e lombar” e “Perda auditiva induzida por ruído e diag-

nósticos diferenciais”. Os participantes ainda ganharam 20 pontos para a prova 

de Título de Especialista.

Charbel Jacob Júnior, Irani Francisquetto, 
Bernardo Barcellos Terra

Abertura do 10º COTES
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8º Troia

A oitava edição do evento conhecido como Trauma Ortopédico Infan-

til Atualização (Troia), promovido pela Sociedade Brasileira de Ortope-

dia Pediátrica (SBOP), foi realizada em Vitória e também contou com 

o apoio da COOTES. O evento reuniu médicos e residentes de várias 

partes do país durante dois dias de discussões sobre traumatologia 

desportiva na infância, por meio de palestras, conferências e mesas 

redondas. O Troia também contou com a presença internacional do 

especialista Eric William Edmonds, da Califórnia (EUA).

Fórum: “As Políticas Públicas de Saúde e os Desafios da Me-

dicina Brasileira”

Criado pela Associação dos Estudantes de Medicina do Espírito Santo 

(Aemed-ES), o fórum reuniu cerca de 250 estudantes e profissionais 

de medicina do Estado no dia 6 de novembro de 2013, no auditório do 

Vitória Gran Hall, na capital capixaba. O encontro teve como objetivo 

promover uma discussão sobre as políticas e desafios da saúde pública, 

além de aproximar entidades médicas, governo, Ministério Público e 

escolas de medicina.

Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia do Espírito 

Santo (Lotes)

Formada por acadêmicos de medicina, a Liga Acadêmica de Ortope-

dia e Traumatologia do Espírito Santo (Lotes) tem o compromisso de 

auxiliar na promoção do conhecimento teórico-prático aos futuros 

médicos, assim como atuar junto à sociedade, realizando atividades 

com o objetivo de informá-la, conscientizá-la e assisti-la. Tudo para 

aproximar, cada vez mais, o aluno da especialidade. E foi por isso que a 

COOTES ofereceu total apoio à Lotes, na busca por uma formação de 

ortopedistas e traumatologistas cada vez melhor.

Postos de trabalho

Promessa: Serviço de Ortopedia Pediátrica, com oito 

vínculos.

O que foi feito: Em 1º de março de 2013 foi oficializado o 3º 

Aditivo ao contrato nº 0210/2010, firmado com a Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesa). Esse aditivo criou dois vínculos de 24 

horas para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir 

Bernardino Alves, em Vila Velha e três vínculos para o Hospital 

Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória.

Promessa: Serviço de Ortopedia Oncológica, com qua-

tro vínculos.

O que foi feito: O estudo para a implantação desse servi-

ço em hospitais do Estado já se encontra em andamento e 

a COOTES acredita que, em breve, esta será mais uma das 

oportunidades de trabalho que a entidade proporcionará aos 

seus cooperados.

Promessa: Serviço de Ortopedia e Traumatologia para 

Barra de São Francisco, com 16 vínculos.

O que foi feito: Com o 4º Aditivo ao contrato 0210/2010, 

foram criados 18 novos vínculos – ativos desde 29 de junho 

de 2013 – dedicados à implantação do serviço de Ortopedia 

e Traumatologia para o Hospital Estadual Dra. Rita de Cássia, 

em Barra de São Francisco. Com esse serviço, a COOTES criou 

um polo de traumatologia ortopédica para o noroeste do Es-

tado, proporcionando atendimentos de urgência e emergência 

especializados para a população da região, e reduzindo as filas 

de espera em outras instituições médicas próximas da região.

Promessa: Serviço de Microcirurgia em Plexo Braquial 

e Nervos Periféricos, com quatro vínculos de 24h.

O que foi feito: A COOTES obteve um total de quatro vínculos 

de 12h cada para o serviço de Microcirurgia em Plexo Braquial e 

Fórum da Associação dos Estudantes de Medicina 
do Espírito Santo (AEMED-ES)
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Nervos Periféricos. Desse total, dois foram dedicados ao serviço 

no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, em Serra, e os outros dois 

para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Promessa: Finalizar estudos de aumento de vínculos 

para notificação da Sesa, tendo em vista o crescimento 

da demanda de cada serviço da especialidade.

O que foi feito: Os estudos foram apresentados à Sesa, apro-

vados e já se encontram ativos mais quatro vínculos de 24 horas 

para o serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Esta-

dual e Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, e também para 

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. 

Além disso, a COOTES conquistou seu primeiro contrato mu-

nicipal, estabelecido com Mimoso do Sul, no Hospital Apóstolo 

Pedro, que conta agora com um vínculo de oito horas para o 

serviço de Ortopedia e Traumatologia.

Por fim, novos projetos também foram desenvolvidos ao longo 

de 2013, como o de Cirurgia do Joelho e Cirurgia do Ombro para 

hospitais do Estado, e o de Ortopedia e Traumatologia para o 

Pronto Atendimento de Anchieta.

Ações sociais e ambientais

Promessa:  Manter a parceria institucional com a diretoria 

da SBOT-ES, bem como outras cooperativas coirmãs, para a 

promoção de campanhas sociais.

O que foi feito: Empenhada nesse propósito, a gestão 2012/ 

2014 da COOTES participou de diversas campanhas e ações so-

ciais. Confira a seguir:

Carnaval Sem Traumas

A campanha Carnaval Sem Traumas serviu para abordar mo-

toristas e alertar sobre os riscos de dirigir alcoolizado, de não 

respeitar os limites de velocidade, entre outras regras básicas 

para a segurança ao volante – especialmente durante o fe-

riado prolongado. A ação, promovida pela SBOT-ES em 2012 

e 2013, contou com a presença do grupo teatral Rátimbum e 

foi realizada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual 

da Barra do Jucu, na Rodovia do Sol, e na praça do pedágio da 

Terceira Ponte, em Vitória.

Movimento Chega de Acidentes

Lançado no Estado pela SBOT-ES e pelo Centro de Experimenta-

ção Viária (Cesvi Brasil) em 16 de março de 2012, o Movimento 

Chega de Acidentes instalou, em Vila Velha, um totem com um 

contador digital que estima o número de vítimas de acidentes 

no trânsito no Brasil desde 2009. O principal objetivo foi, e ainda 

é, de chamar a atenção dos motoristas para essa estatística, 

conscientizando-os dos riscos da imprudência ao volante.

Praia Segura

Promovida pela SBOT-ES com o apoio da COOTES, a campa-

nha Praia Segura alertou aos banhistas acerca dos cuidados 

essenciais que devem ser observados ao se frequentar praias, 

rios e lagoas. Realizada na Praia de Camburi em 27 de janeiro 

de 2013, a ação também contou com a parceria da Associação 

Amigos da Praia de Camburi (AAPC), do grupo Viciados em Vir-

tude, do Instituto Vida e Movimento e da Sinalização Comuni-

cação Visual.

Um Copinho Faz Toda a Diferença

Realizada pela Cooperativa de Cirurgiões Gerais do Espírito San-

to (Cooperciges) e pela COOTES, a campanha “Um copinho faz 

toda a diferença” foi criada para alertar a população sobre os 

riscos da mistura álcool e direção. Lançada no dia 14 de ja-

neiro de 2013, a ação impactou mais de 50 mil pessoas que 

passaram pela praça do pedágio da Terceira Ponte, em Vitó-

ria, e da rodovia Praia Sol, em Guarapari, bem como no trevo 

do Bairro de Fátima, na Avenida Norte Sul, em Serra. Além 

da panfletagem de folhetos educativos, que eram entregues 

com um copo de água mineral, também foram instalados pela 

Grande Vitória e rodovias estaduais diversos outdoors sobre a 

campanha.

Casa Segura

Promovida pela SBOT-ES durante a edição 2013 da Casa Cor 

Espírito Santo, a campanha Casa Segura alertou sobre os ris-

Ação do evento 
Carnaval Sem Trauma, 
com participação dos  
presidentes da SBOT- 
ES Marcelo Rezende e 
Thanguy Friço. e do grupo 
teatral Rátimbum
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cos que podem se esconder dentro do próprio lar, especialmente para idosos e 

crianças. Nos panfletos distribuídos no ambiente chamado de Consultório do Or-

topedista, desenvolvido pelo arquiteto Wagner Paiva, continham dicas simples e 

baratas que deixam a casa mais segura, como interruptores próximos às camas e 

o uso de tapetes antiderrapantes.

Emescam 77 – Uma Turma de Medicina na Época da Ditadura

Lançado em 14 de dezembro de 2012, o livro “Emescam 77 – Uma Turma de Me-

dicina na Época da Ditadura” retrata a história da faculdade entre os anos de 1968 

e 1977. Idealizada por ex-alunos da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória (Emescam) e organizada por Hélio Barroso dos Reis e Dea 

Márcia Barroso Cordeiro – que também estudaram na instituição –, a publicação 

registra parte da história da faculdade e dos estudantes dessa época. O livro foi 

distribuído a professores, bibliotecas públicas e faculdades de medicina do Estado.

A História da Ortopedia Capixaba

Fruto da união de vários colaboradores, entre ortopedistas, jornalistas e amigos 

do organizador da obra Hélio Barroso dos Reis, o livro “A História da Ortopedia Ca-

pixaba” – lançado no dia 20 de setembro de 2013, durante a tradicional Festa dos 

Ortopedistas – relembra o nome e a história dos especialistas pioneiros no Estado, 

das entidades representativas da classe e dos principais momentos da especiali-

dade em solo espírito-santense. Uma verdadeira fonte de pesquisa e memória, 

criada para quem deseja conhecer mais sobre o surgimento da ortopedia e trau-

matologia, e sobre como a especialidade se desenvolveu no Espírito Santo (Leia 

mais sobre o livro na página 30).

Selos Carbon Free e FSC

O selo Carbon Free comprova que a confecção de livros teve suas emissões de ga-

ses, causadores de efeito estufa, analisadas e compensadas por meio do plantio de 

árvores da Mata Atlântica. Já o Forest Stewardship Council (FSC) consiste em um 

sistema de certificação florestal, de grande credibilidade internacional e o único 

que incorpora de forma igualitária os interesses de grupos sociais, ambientais e 

econômicos. Essa certificação controla as práticas produtivas florestais, graças à 

valorização dos produtos originados de manejo responsável. E a COOTES apoia e 

replica essas ações socioambientais, como por exemplo, pelo livro “A História da 

Ortopedia Capixaba” – que possui o selo e a certificação.

Comunicação e informação

Promessa: Manter o site alimentado com todas as in-

formações relevantes para os cooperados.

O que foi feito: Além de manter o site sempre atualizado 

com as informações de interesse da especialidade, a gestão 

2012/2014 foi ainda mais longe: reformulou toda a página, 

deixando-a ainda mais prática e rápida no acesso ao conteúdo 

institucional, de notícias e também à Área do Cooperado – lo-

cal em que os cooperados podem conferir diversos documen-

tos pessoais e gerais, como os Rendimentos Per Capita (RPC) e 

o Estatuto Social da COOTES.

Promessa: Ampliar o acesso dos cooperados às infor-

mações relacionadas à cooperativa.

O que foi feito: Para alcançar tal objetivo, a gestão 2012/2014 

da COOTES trouxe uma série de novidades aos cooperados. 

Uma delas foi a criação da Agenda do Conselho, um documen-

to enviado mensalmente aos membros da entidade que discri-

mina todos os compromissos, relacionados à cooperativa, dos 

integrantes da diretoria. Além disso, foram disparados mais de 

200 e-mails informativos, com conteúdos científicos, jurídicos, 

contábeis etc.

Ruy Gusman, Hélio Barroso dos Reis,
Thanguy Friço, Vladimir de almeida, Alexandre 
André Ciríaco. Casa Cor 2013, no ambiente
Consultório do Ortopedista
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Outra novidade foi a realização de uma auditoria fiscal, que 

consistiu em uma revisão cuidadosa e sistemática dos de-

monstrativos contábeis para a devida prestação de contas a 

seus associados. A auditoria realizada em 2013 pela empresa 

DW - Audit foi referente aos exercícios sociais de 2010 e 2011 

da entidade.

Por fim, foram realizadas pesquisas de satisfação com os 

cooperados e colaboradores da cooperativa. Esta iniciativa da 

gestão da COOTES foi para conhecer a visão que seus diferentes 

públicos possuem da entidade, bem como medir o grau de satis-

fação com os diversos setores – administrativo, jurídico, contábil, 

de comunicação etc.

Ambiente de trabalho
Promessa: Concluir o programa de Faturamento Ele-

trônico, promovendo economia e evitando o preenchi-

mento dos antigos blocos pelos cooperados.

O que foi feito: O programa de Faturamento Eletrônico já 

está funcionando no Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), 

Hospital Estadual São Lucas (HESL), Hospital Estadual Antônio 

Bezerra de Faria (HEABF), Hospital Estadual Infantil e Mater-

nidade Alzir Bernardino Alves (HEIMABA), Hospital Estadual e 

Maternidade Sílvio Avidos (HEMSA) e Hospital Estadual Roberto 

Arnizaut Silvares (HERAS). E com a implantação do sistema pela 

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), médicos e enfermeiros 

Manual de Faturamento 
Eletrônico

acessam o histórico de cada paciente de forma prática e segu-

ra, já que o sistema atende todo o processo clínico, assistencial 

e administrativo das unidades hospitalares. O programa de Fa-

turamente Eletrônico não foi implantado no Hospital Estadual 

Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG) e Hospital Estadual 

Dra. Rita de Cássia (HEDRC), pois os mesmos ainda não pos-

suem o sistema MV.

E para auxiliar ainda mais a esses profissionais, especial-

mente aos cooperados, a COOTES desenvolveu um manual – 

disponível na área restrita do site da COOTES e distribuído a 

todos os cooperados em cd – que explica como utilizar e preen-

cher o prontuário eletrônico de maneira correta.
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COOTES
exemplo de 

sustentabilidade
financeira

após duas gestões CuidaNdo das fiNaN-
ças da Cooperativa, a assessoria CoNtábil – 

representada pela Ícone Consultoria – apresenta 

seu balanço e chega à seguinte conclusão: hoje, 

a COOTES dispõe de uma estrutura administra-

tiva mais precisa, ideal para corresponder às ne-

cessidades de cada cooperado.

“A COOTES desenvolveu um planeja-

mento estratégico que, em sua construção, 

primou pelo envolvimento do cooperado. 

Com isso, temos objetivos bem definidos e 

priorizados de acordo com o grau de impor-

tância”, ressalta Welton do Nascimento, um 

dos assessores contábeis da COOTES. “Além 

disso, com a cooperativa reconhecida como 

principal fonte de rendimento para diversos 

cooperados, vemos a consolidação, dia após 

dia, de um modelo de gestão focado na ma-

nutenção e prospecção de serviços da especia-

lidade”, completa.

Ainda segundo a assessoria contábil, a cooperativa tem 

apresentado uma constante sustentabilidade financeira nos 

últimos anos. “Percebemos nitidamente o compromisso com 

as finanças ao constatar que a liquidez da COOTES tem sido, 

mês a mês, positiva”, afirma Nascimento, ao lembrar que de 

janeiro de 2011 a setembro de 2013 a entidade teve um cres-

cimento do faturamento na ordem de 38%.

E entre os avanços administrativos promovidos pela 

COOTES nos últimos anos, o assessor destaca a flexibilização 

das ordens de pagamento. “Anteriormente os pagamentos 

eram feitos somente em cheque, o que gerava considerá-

vel trabalho nas coletas de assinaturas, além de um gasto 

com as taxas bancárias cobradas para emissão dos talões”, 

lembra. Hoje, a cooperativa adota o pagamento por trans-

ferências, confirmadas pelos diretores por meio de chaves de 

validação individualizadas, agregando tempo, dinamismo, se-

gurança e economia nas transações bancárias

Em 2012, a COOTES contratou 
uma empresa especializada 
em auditorias contábeis 
para conferir ainda mais 
credibilidade aos balanços 
administrativos da cooperativa
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Ampliar o número de serviços 
contratualizados; prestar atendimento 
de qualidade aos cooperados; 
implementar a excelência organizacional; 
e fidelizar os cooperados

E para os próximos anos

O futuro da COOTES, para a assessoria contábil, está li-

gado diretamente ao empenho de todos os cooperados e dos 

membros da diretoria. “Acredito que os novos diretores devem 

continuar trabalhando para a manutenção dos postos de tra-

balho, independente das condições adversas que se configuram 

no cenário estadual. Além disso, dar sequência aos projetos 

desenvolvidos pela gestão de Hélio 

Barroso dos Reis com seriedade, ho-

nestidade e transparência, bem como 

reconhecer no trabalho do ortopedista 

o caminho para a promoção da me-

lhoria da qualidade de vida dos coo-

perados e do povo capixaba”, explica 

Nascimento.

Por fim, o último conselho que 

o assessor deixa para a nova gestão é 

bastante claro: “Ela deve valer-se dos 

objetivos levantados pelo planeja-

mento estratégico como norteadores 

de ações, dentre os quais destacamos: 

ampliar o número de serviços contratualizados; prestar aten-

dimento de qualidade aos cooperados; implementar a excelên-

cia organizacional; e fidelizar os cooperados”, pontua Welton 

do Nascimento, frisando também que todas as ações da nova 

diretoria, ao estarem pautadas nesses quatro grandes blocos, 

permanecem com a sustentabilidade da COOTES em conver-

gência com as necessidades de desejos dos cooperados, que são 

a essência da cooperativa.
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CerCa de mil pareCeres, 150 proCessos, iNCoNtáveis 
orieNtações pessoais sobre legislação e, como resultado para 

a cooperativa, profissionais ainda mais conscientes em relação 

a seus direitos e deveres. Esse é o balanço final da assessoria ju-

rídica da COOTES, referente às gestões 2010/2012 e 2012/2014 

– ambas presididas por Hélio Barroso dos Reis.

“Nesses últimos anos houve um amadurecimento dos 

ortopedistas cooperados, especialmente quando falamos 

sobre responsabilização médica”, afirma Alexandre de La-

cerda Rossoni, advogado que defende a entidade desde 2010. 

“Além disso, conquistamos também uma melhor definição 

nas atribuições e responsabilidades de cada membro da en-

tidade”, completa.

Rossoni também garante que essa mudança na pos-

tura dos médicos da COOTES está ligada ao fato de que esses 

profissionais, hoje, conhecem mais sobre legislação do que há 

quatro anos. Ainda segundo o advogado, grande parte desse 

conhecimento foi uma conquista obtida por meio de palestras 

e eventos sobre a temática, promovidos ou mesmo apoiados 

pela cooperativa.

Em dia com
a Justiça

Após duas gestões à 
frente da assessoria 

jurídica, Alexandre 
de Lacerda Rossoni 

apresenta um balanço 
positivo sobre a COOTES

Rogério Rangel (Cooperciges), Dep. Hércules Silveira 
(Comissão de Saúde ALES), Erick Curi (Coopanestes), Carlos 
André S. Oliveira, (OCB-ES), Governador Renato Casagrande, 
Tadeu Marino (Sesa), Sérgio Augusto M. Souza (Vereador 
Vitória),Hélio Barroso dos Reis (COOTES), Paulo Smith 
(Coopercipes) e Márcio de Oliveira Almeida (Unimed Vitória)

balanço jurídico
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Alexandre de Lacerda Rossoni

O principal objetivo do setor jurídico 
será visitar todas as unidades de 
saúde nas quais a COOTES possui 
serviços, para acompanhar e verificar 
de perto como, e em quais condições, 
os cooperados têm trabalhado

Porém, o assessor jurídico lembra que a evolução dos médicos é um pro-

cesso gradativo, uma vez que esse profissional não sai totalmente preparado da 

faculdade para compreender e lidar com a legislação do setor. “No meu ponto 

de vista, todas as profissões deveriam ter uma noção mínima de direito e ética 

em sua formação acadêmica”, defende Rossoni.

Por fim, o advogado parabeniza o empenho da diretoria da COOTES, 

que proporcionou melhoras significativas para os cooperados, especialmente 

quando o assunto foi condições e postos de trabalho. “O conselho esteve empe-

nhado em conquistar novos vínculos, realizando diversas reuniões com foco nos 

processos de negociação com o Estado e alguns municípios. Por isso o resultado 

foi excelente: o que a COOTES conseguiu, ninguém mais obteve”.

Principais conquistas de 2013 e o futuro da cooperativa

O ano de 2013 para a COOTES foi bastante representativo quando se consi-

dera as conquistas jurídicas. “Como principal exemplo, podemos citar o processo 

que desvinculou da cooperativa todos os médicos que foram contrários aos in-

teresses da entidade ao longo do ano”, ressalta Rossoni, ao relembrar os 16 

médicos que foram desligados por infringirem o Estatuto Social e o Regimento 

Interno da COOTES.

Outro caso significativo para a 

assessoria jurídica foi a vitória da ação 

movida contra a União. “Esse processo 

foi relativo à cobrança indevida no 

Programa de Integração Social (PIS) e 

Contribuição para Financiamento da Se-

guridade Social (COFINS). O resultado foi 

uma indenização de R$ 8 milhões a favor 

da cooperativa”, comemora o assessor.

Já para 2014, os planos estão 

muito bem traçados, segundo Rossoni. 

“Parte de nossa intenção é garantir que 

ortopedistas e traumatologistas exer-

çam a medicina em condições ideais”, 

afirma. Para tanto, o principal objetivo 

do setor jurídico será visitar todas as unidades de saúde nas quais a COOTES possui 

serviços, para acompanhar e verificar de perto como, e em quais condições, os 

cooperados têm trabalhado.

E para a nova gestão da cooperativa, a dica do assessor também é clara. “A 

COOTES tem que continuar focada na política de ampliação da quantidade de víncu-

los, que para a entidade significa novos postos de trabalho e, para o Estado, uma re-

solução do principal problema da saúde no Espírito Santo: a fila de espera”, orienta.

Por fim, Rossoni aproveita para agradecer a todos os cooperados pelo ex-

celente resultado obtido na pesquisa de satisfação – divulgada pela COOTES em 

2013. “Na média geral obtive um índice de aceitação superior a 80%, e estou grato 

a todos por isso. Espero continuar correspondendo às expectativas de todos neste 

novo ano”.
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Por dentro do 
livro a “História 

da ortopedia 
capixaba”

Lançado em setembro de 2013, a 
obra que apresenta a trajetória da 

ortopedia e traumatologia capixaba 
teve muitos envolvidos, além de um 

longo processo de produção

setembro foi um período de muita ação para a Cootes, 

mês em que além de comemorar o Dia do Ortopedista (19), a 

Cooperativa lançou o livro “A história da ortopedia capixaba”. Na 

obra, organizada pelo médico Hélio Barroso dos Reis, é apresen-

tada cronologicamente a trajetória da especialidade no Estado, 

detalhando desde a sua criação aos dias atuais.

O livro é uma rica fonte da história da ortopedia capixa-

ba. Dividida em seis capítulos, a obra reúne entrevistas, fotos 

e relatos de quem presenciou o nascer e o desenvolvimento 

da especialdade. “Criamos um banco de dados com imagens e 

documentos pessoais, além de congressos e jornadas ocorridas 

nos últimos dez anos. Tudo envolvendo os diversos nomes que 

fizeram, direta ou indiretamente, parte da nossa história”, con-

ta Hélio Barroso dos Reis. 

Além de Reis, jornalistas também estiveram envolvidos 

no livro, planejando, pesquisando e escrevendo a obra. Um des-

história da ortopedia capixaba

ses participantes foi Marcos Alves Alarcão, que explica 

o procedimento. “Todo o processo ocorreu de maneira 

intensa, pontuamos os tópicos que iríamos abordar e 

partimos para a coleta de informações. Para isso, roda-

mos o Estado entrevistando alguns ortopedistas. Já a 

escrita foi dividida com os jornalistas Wallace Capucho, 

Tiago Moreno e Yolanda Gomes”. 

Logo após o lançamento do livro, tanto o organi-

zador quanto os envolvidos no desenvolvimento ganha-

ram diversos elogios. “Recebemos críticas construtivas e 

estimulantes elogios de reconhecimento, foi muito po-

sitivo”, conta Reis. Críticas que foram recebidas reiteran-

do a necessidade de criação da obra que, apesar da ideia 

ter surgido há dez anos, foi em 2013 que o projeto se 

tornou uma realização bem sucedida da COOTES, como 

pode ser percebido nas fotos do lançamento. 

Exemplares do 
livro “A História da 
Ortopedia Capixaba”
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Presidente da COOTES Hélio Barroso dos Reis, 
Médico e Dep. Estadual Hércules da Silveira, Diretor 
Secretário  da COOTES Ruy Gusman e Diretor 
Tesoureiro da COOTES Alceuleir de Souza

Organizador da obra, 
Hélio Barroso dos Reis e 
sua esposa Denise Ferreira 
Garcia

Equipe administrativa da 
COOTES. Maxsander Rei, 
Stravos Nautsoulis, Rachel 
Cristina Lino Theodoro 
Silva, Kennia Daniella 
Miranda Lima, Luiza 
Pagotto, Thanguy Friço, 
Hélio Barroso dos Reis, 
Ruy Gusman, Alceuleir 
Cardoso de Souza, Daniela 
Oliveira José Rocha
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Correr, pular, briNCar. Estas são algumas das ati-

vidades preferidas das crianças, que não conseguem ficar 

paradas. Porém, toda esta energia pode acabar resultando 

em acidentes, como torções, lesões ou mesmo fraturas, e 

os médicos precisam estar preparados para atender e ofe-

recer o melhor tratamento a cada um desses pequenos pa-

cientes.

Por isso, nos dias 14 e 15 de junho de 2013, Vitória sediou 

pela primeira vez o evento nacional dedicado a traumas des-

portivos na infância: o Trauma Ortopédico Infantil Atualização 

(TROIA). A oitava edição do encontro foi promovida pela So-

ciedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), em parceria 

com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Re-

gional Espírito Santo (SBOT-ES) e a COOTES.

Um encontro 
para discutir o 
trauma infantil

Oitava edição e primeira realizada no Estado, 
o TROIA reuniu cerca de 200 participantes entre 

ortopedistas e estudantes de medicina de todo o país

Ortopedistas privilegiaram os stands de 
expositores no TROIA 2013
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Ortopedistas do Estado e de outras partes 
do país lotaram o centro de convenções do 
Golden Tulip

José Carlos Gomes, Francisley Gomes Barradas, Alexandre 
Ciriaco, Akel Nicolau Akel Junior, Hélio Barroso dos Reis e 
Roberto Casotti Lora

Realizado no Centro de Convenções do Hotel Golden Tu-

lip, o 8º TROIA reuniu cerca de 200 inscritos, entre especialistas, 

pesquisadores e estudantes de medicina de diferentes regiões 

do Brasil. “Foi uma oportunidade única e incrível desses profis-

sionais e futuros especialistas se reunirem para discutir os temas 

propostos”, ressaltou o presidente do congresso, Akel Nicolau 

Akel Junior.

Ao todo, foram cinco conferências internacionais, oito 

mesas redondas, dois workshops e diversas palestras que pos-

sibilitaram debates sobre os principais procedimentos aplicados 

à medicina ortopédica infantil. “E apesar do tema central ser 

exclusivamente trauma em crianças e adolescentes, o evento 

contou com uma boa participação de especialistas em geral, o 

que enriqueceu as discussões sobre as inúmeras técnicas utiliza-

das no tratamento de nossos pacientes”, explicou Salvador Luigi 

Oliveira, ortopedista de Recife (PE) que compôs uma das mesas 

redondas sobre fraturas da perna, tornozelo e pé em crianças.

O encontro também recebeu um dos expoentes da trau-

matologia pediátrica no mundo, o especialista Eric William Ed-

monds, do Rady Children’s Hospital, de San Diego – Califórnia. 

“Mesmo curto, o evento foi muito importante para a atualiza-

ção dos participantes devido à qualidade das discussões. Estou 

certo que levarei para casa e aplicarei no dia a dia do hospital 

muitos dos conhecimentos passados pelos colegas brasileiros”, 

comentou Edmonds.

E para descontrair...

O 8º TROIA também ofereceu uma programação social 

pensada especialmente para descontrair os participantes. Ao 

longo dos dois dias de evento, foi realizado um show de humor e 

mágica, com Bill Morélix – nome artístico do ortopedista mineiro 

Arnóbio Moreira Félix –, e uma apresentação musical da banda 

capixaba Doctor Bone, que possui nos vocais o ortopedista Ja-

neilson Mattos. Também paralelo à programação científica, foi 

promovido o leilão de um terno da marca Libanesa Homem e 

expositores de diversas empresas tiveram a oportunidade de di-

vulgar seus produtos e serviços.

O TROIA foi organizado pela Associação Médica do Espí-

rito Santo (Ames) e contou com o patrocínio da Sanofi, Ortek, 

Quantum, Litos, Ortocir, Biomarim, Ortomedic, Multiscam, Bone 

Surgery, Unimed Vitória e Ortosíntese, além do apoio da Nobre 

Seguradora, AGS, Instituto Vida e Movimento, Triad, CDI, Pro 

Doctor, Libanesa Homem, PH – Produtos Hospitalares, GMReis, 

Vaillant e Cedoes.

Severino Dantas (CRM-ES), 
Carlos Alberto (Ames), 
Akel Nicolau Akel Jr. 
(Pres.TROIA), Alexandre 
Francisco de Lourenzo 
(Pres. SBOP), Cláudio 
Santili, Thanguy Friço (Pres. 
SBOT-ES), Hélio Barroso 
dos Reis (Pres. COOTES) 
e Eric William Edmonds 
(Rady Children’s Hospital)



Vida e
história

em 6 de fevereiro de 1947, No muNiCí-

pio de vila velha, No espírito saNto, nascia 

Jair Henrique de Faria Júnior, filho de Leontina 

Perim de Faria e Jair Henrique de Faria. Nessa 

época, Jair ainda nem imaginava que em 1974 

estaria se formando em medicina pela Escola 

Superior de Ciências da Santa Casa de Miseri-

córdia de Vitória (Emescam), e muito menos 

que acabaria atuando na especialidade de Or-

topedia e Traumatologia.

Ainda como acadêmico, Jair Henrique 

atuou no serviço de Ortopedia e Traumato-

logia da Clínica dos Acidentados de Vitória, 

entre janeiro e dezembro de 1973. Inclusive, 

foi neste período que o ainda estudante op-

tou pela área traumato-ortopédica, já que 

na época o 6º ano do curso de medicina era 

considerado como a atual “residência”, reco-

nhecido inclusive pelo Conselho Regional de 

Medicina. Mas sua formação acadêmica não 

parou por aí, já que o médico também se pós-

graduou em Medicina do Trabalho.

Após se formar, Faria ainda continuou na Clínica até o 

início de 1977. Porém, paralelo a este trabalho, Jair Henrique 

atuou como ortopedista plantonista do pronto-socorro da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (ISCMV). 

Além disso, de 1976 a 1977, trabalhou no Sindicado dos Tra-

balhadores em Empresas Ferroviárias de Vitória e, em 1977, 

na Construtora Alcindo Vieira – Convap, em Aracruz, como 

médico do trabalho.

No final de 1977, Jair Henrique transferiu-se para Con-

ceição da Barra, onde trabalhou no Hospital e Maternidade 

Nossa Senhora da conceição – uma fundação mantida pela 

prefeitura municipal de Conceição da Barra. Ainda no muni-

cípio, também foi médico do trabalho na empresa Floresta 

Acesita S/A e ortopedista no posto de saúde de Braço do Rio.

O médico viveu no município de Conceição da Barra até 

abril de 1981 quando, ao atender um paciente infectado pelo 

vírus da raiva, foi submetido ao uso profilático do soro an-

tirrábico. Jair, então, faleceu ao desenvolver um quadro de 

choque anafilático em reação ao soro, no Hospital Estadual 

Dr. Rita de Cássia, em Barra do São Francisco.

Casado com Maria da Penha Dazzi Faria, Jair teve dois 

filhos: Layla Dazzi Faria e Jair Henrique Dazzi Faria, que hoje 

são formados em odontologia e medicina respectivamente.

Um breve perfil
de Jair Henrique

de Faria Júnior

34 homenagem

Ortopedista homenageado, 
Jair Henrique de Faria Júnior
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