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Depois da gente, é difícil 
encontrar alguém com 
mais de 20 anos que saiba 
defender tão bem os seus 
direitos.

A COOTES é uma cooperativa que 

abraça os melhores profissionais das 

áreas de ortopedia e traumatologia 

do estado e sua função é garantir o 

bom funcionamento das instituições 

que compõem o serviço público de 

saúde do Espírito Santo. A serviço 

da Secretaria de Saúde do Estado 

desde 1997, a COOTES é responsável 

por mais de 200 mil procedimentos 

por ano e hoje conta com mais de 

240 profissionais vinculados, que 

prestam serviço em vários hospitais 

do Espírito Santo.

Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado
do Espírito Santo
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Por dentro 
da COOTES
Conheça um pouco da história da 
COOTES, sua área de atuação e 
os hospitais estaduais em que ela 
está presente.

O que é a COOTES

A Cooperativa de Ortopedistas e Trau-

matologistas do estado do Espírito Santo é 

uma sociedade de responsabilidade limitada, 

fundada no dia 5 de outubro de 1993, sob re-

gência da legislação especial das sociedades co-

operativas.

Estão filiados à COOTES os melhores es-

pecialistas em ortopedia e traumatologia do 

Espírito Santo, já que ela se posiciona como en-

tidade responsável pela proteção dos direitos 

econômico-sociais e das condições de trabalho 

desa categoria de especialistas, com foco em 

elevar a satisfação dos cooperados, dos toma-

dores de serviços e da população assistida.

Área de atuação

A COOTES atua em todo o território do 

Espírito Santo a partir de sua sede em Vitória. 

Dispõe hoje de mais de 240 especialistas, que 

promoveram no ano de 2017 mais de 200 mil 

atendimentos à população em nove hospitais 

na região metropolitana e interior do estado.

Desde 1997, a COOTES tem mantido con-

tratos com a Secretaria de Saúde do Estado do 

Espírito Santo (SESA). Atualmente, a coopera-

tiva presta atendimento a sete hospitais em 

contratos com a SESA. Outros dois, são aten-

didos por meio de contratos com Organizações 

Sociais (OS).

Hospitais Estaduais atendidos pela COOTES 

HEABF – Hospital Estadual Dr. Antônio Bezerra de Farias

HEDDS – Hospital Estadual Dr. Dório Silva

HEIMABA – Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir 

Bernardino Alves

HEINSG – Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória

HEDRC – Hospital Estadual Dr.ª Rita de Cássia

HEMSA – Hospital Estadual e Maternidade Dr. Silvio Avidos

HERAS – Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares

HEUE – Hospital Estadual de Urgência e Emergência

HESVV – Hospital Estadual de Vila Velha

Filiação à OCB-ES

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é o 

órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil. 

Desde 1997, a COOTES é filiada à OCB-ES, órgão representativo 

da organização no Espírito Santo.

25 ANOS
DE ATIVIDADE

DESDE 1993:

240
COOPERADOS

MAIS DE

200 MIL
ATENDIMENTOS 
POR ANO

9 HOSPITAIS
NO ESPíRITO SANTO

PRESENTE EM

21 ANOS
DE FILIAÇÃO 
À OCB-ES

MAIS DE 

476 VÍNCULOS
DE 12 HORAS
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Gratidão pelas vitórias 
alcançadas e muita 
energia para encarar 
os novos desafios

Alceuleir
de Souza
Diretor-Presidente 
da COOTES

Gratidão. Não há outra palavra que melhor expressa nosso sentimento 

perante a administração da COOTES. Gostaríamos de agradecer a todos os 

cooperados que, de uma forma ou de outra, contribuíram para conduzir a 

cooperativa até o ponto em que ela se encontra.

Com o apoio de todos os cooperados fomos impulsionados a grandes 

conquistas, como a ampliação do número de vínculos, de 131 para 238, e 

um aumento de 143% do patrimônio líquido da COOTES. De R$ 1.999.818,00, 

constatados em dezembro de 2014, chegamos a R$ 4.866.311,06, até de-

zembro de 2017.

Foram admitidos 47 novos cooperados, possibilitando que filhos de co-

operados viessem a compor o quadro societário da família COOTES e garan-

tindo sua entrada em um mercado cada vez mais competitivo.

Além desses componentes, figura-se também a aquisição de duas no-

vas salas, anexas à sede da cooperativa, e o aumento de nosso patrimônio 

financeiro, anteriormente em R$ 800 mil, e hoje no valor de R$ 3.006.262,09, 

um ganho de 276%, sem considerar a soma de R$ 606.486,53 relativa ao 

provisionamento do CADE.

Sabemos que em nosso ciclo tivemos altos e baixos, mas ainda assim, 

diversas vitórias. Gostaríamos que tivesse sido possível oferecer mais aos co-

operados, contudo fizemos o que estava ao alcance de nossa realidade, e não 

o imaginário. Ao longo destes quatro anos, fomos responsáveis por repassar 

aos cooperados uma soma de 116 milhões de reais, o que representa, em 

números, o tamanho desta empresa, um tamanho família.

Novos desafios administrativos têm se apresentado, como a busca de 

parcerias junto aos novos administradores das unidades hospitalares, que 

convergiram em organizações sociais. Conseguimos nos estabelecer em duas 

novas unidades: no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e 

no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Bernardino Alves (HEIMABA). 

Tendo em vista que havia pouca possibilidade de que essas parcerias fossem 

concretizadas, estamos muito otimistas para encarar os novos desafios que 

a COOTES tem pela frente. O que quer que sejam, ressoa em nossa consciên-

cia que modernizar é preciso, e que enfrentaremos as mudanças com dedi-

cação e um grupo de profissionais que, juntos, temos certeza, conquistarão 

grandes vitórias.

PALAVRA DOS DIRETORES
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As mudanças na 
administração 
das unidades 
de saúde e os 
novos desafios 
da COOTES

O ano de 2017 apresentou vários desafios. Juntos, en-

frentamos mais um período de crise econômica, mudanças 

de administração e negociação com o governo. Mas o ano 

que passou foi também marcado por vitórias. Uma delas, a 

conquista de novos vínculos com a abertura do Hospital Es-

tadual Vila Velha (HESVV).

Voltando aos desafios, percebemos que o maior deles 

foi de adaptação à mudança na administração dos hospitais 

públicos, já que boa parte passou a ser gerenciado pelas Orga-

nizações Sociais (OS). A entrega da administração do Estado 

a essas entidades sem fins econômicos provocou mudanças 

na negociação da COOTES, uma vez que a maneira de gerir os 

contratos é alterada.

Entretanto, foi possível compreender melhor a dinâ-

mica de nossa relação com as OS e, além da adaptação ao 

novo panorama, conquistamos mais vínculos, o que possibili-

tou que novos cooperados pudessem ter uma produtividade 

efetiva. Acreditamos que com nossa equipe de profissionais 

altamente capacitados, contribuímos não só para a longe-

vidade da cooperativa, mas também para o bom funcio-

namento do sistema de saúde. Por isso, estamos muitos 

satisfeitos com os resultados.

Sendo assim, o ano de 2017 serviu de aprendizado para 

todos nós na COOTES, uma vez que a tendência é que a ad-

ministração de todos os hospitais públicos seja entregue às 

Organizações Sociais. Somada essa vitória à criação de novos 

vínculos, podemos dizer que nossas expectativas para o ano 

que se passou foram alcançadas.

Em 2018, esperamos fortalecer ainda mais nossa união 

como cooperativa, aumentar o número de postos de tra-

balho e continuar construindo bons relacionamentos entre 

a COOTES e as entidades administradoras das unidades de 

saúde em que atuamos.

Ruy 
Rocha

Gusman
Diretor-Secretário 

da COOTES 
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Apesar da crise econômica pela qual o Brasil tem pas-

sado e da mudança de parâmetros gestão da saúde pública em 

2017, o ano na COOTES foi marcado por diversas e importantes 

conquistas.

Dentre elas, conseguimos aumentar o número de víncu-

los em decorrência da abertura do Hospital Estadual Vila Velha 

(HESVV) – onde implantamos os serviços de Cirurgia da Mão e 

Ortopedia Geral – e da ampliação do Hospital Estadual São Lu-

cas (HESL). Além disso, conquistamos novos vínculos em outras 

instituições da rede, como o Hospital Estadual Infantil Nossa 

Senhora da Glória (HEINSG), o Hospital Estadual Dr. Dório Silva 

(HEDDS), na Grande Vitória, e o Hospital Estadual e Maternidade 

Dr. Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina.

Também fechamos o ano com uma elevada resolução 

dos casos mais complexos, com mais de 12 mil atendimen-

tos ambulatoriais, e superamos a marca de 3 mil cirurgias no 

HESVV, números recordes que ficaram bem acima da meta que 

estipulamos.

Falando em termos econômicos, o ano de 2017 foi ainda 

mais desafiador que 2016, por isso fez-se necessário tomar rí-

gidas medidas para a redução de custos. Ainda assim, conclu-

ímos o ano com os repasses aos nossos cooperados em dia, 

todas as despesas administrativas pagas e saldo positivo. Além 

disso, graças a uma administração financeira bem equilibrada, 

foi possível aumentar o capital social e o fundo de reserva.

Assim, a despeito das dificuldades enfrentadas, conse-

guimos manter um ótimo e produtivo relacionamento com 

os nossos cooperados e coordenadores de serviços, bem como 

com os  administradores dos hospitais que atendemos. 

A previsão para 2018 é de que seja um ano de mais de-

safios e de novas conquistas. Para isso, esperamos contar com 

o mesmo profissionalismo de nossos cooperados, dos nossos 

colaboradores, prestadores de serviço e com a confiança depo-

sitada pelos nossos tomadores de serviços. Em contrapartida, 

nossa diretoria e nossos conselheiros estarão sempre atentos, 

e em constante trabalho, para manter a COOTES como uma 

das mais importantes e capacitadas cooperativa de especiali-

dade médica do estado.

Novos vínculos 
e recorde de 
procedimentos 
marca o ano 
de 2017

Tercelino
Hautequestt
Neto
Diretor-Tesoureiro 
da COOTES 
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A COOTES é uma cooperativa consolidada no estado, com 25 

anos de atuação, mais de 240 médicos cooperados, atendendo a mais 

de 200 mil pessoas em hospitais de todo o Espírito Santo.

Quero parabenizar cada um de seus cooperados por mais um 

ano de cuidados essenciais junto à população capixaba. Afinal, lidar 

com pessoas com problemas de locomoção, traumas e dores é um 

trabalho que requer dedicação, assim como em todas as demais áreas 

da saúde.

Parabenizo também os dirigentes pela gestão eficaz, transpa-

rente e ética, e por fortalecer parcerias em prol dos cooperados que 

estão periodicamente se atualizando quanto aos procedimentos de 

ortopedia e traumatologia.

Parabenizo também os colaboradores que estão em constante 

aprendizagem junto aos cursos que o SESCOOP/ES oferece e também 

aqueles ligados à área de atuação.

Que cada vez mais a população capixaba, o poder público e os 

parceiros privados entendam a importância que a cooperativa tem 

para a sociedade e para a saúde do Espírito Santo.

COOTES: 25 anos de 
dedicação à saúde da 
população capixaba

Dr. Pedro Scarpi 
Melhorim

Presidente da 
OCB-ES

OLHAR DE QUEM CONHECE
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Um ano difícil e de 
muitos esforços para o 
Jurídico da COOTES

O ano de 2017 foi de grandes desafios e muita luta 

da equipe jurídica que representa a COOTES. Dos últimos 

doze anos, 2017 foi o mais árduo, tanto para o Jurídico 

quanto para a Diretoria, demandando um grande esfor-

ço para defender os direitos e interesses da cooperativa. 

Foram combatidas reduções de vínculos, tentativas de al-

terações contratuais, atrasos em pagamentos, reduções 

e cortes em geral, entre outras adversidades.

Entre as demais atividades realizadas no ano que 

se passou, destaca-se ainda a atualização do Estatuto 

e também do Regimento Interno da COOTES, ainda em 

andamento. Foi organizada uma comissão que envolve, 

além da equipe jurídica, dois gestores e oito cooperados, 

que juntos buscam soluções estratégicas dos pontos de 

vista jurídico, administrativo e operacional.

No que se refere às consultorias e pareceres, em 

2017 foram realizadas mais de 800 consultas jurídicas e 

mais de 300 pareceres, informando a médicos a respeito 

de dúvidas e procedimentos, quase o dobro de pareceres 

do ano anterior.

Além de atentar-se a essas questões, a assessoria 

jurídica da COOTES continua trabalhando em cerca de 20 

processos judiciais de entes externos acerca de procedi-

mentalidades que estão em andamento, com a possibili-

dade de atingir resultados positivos em todos eles.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Alexandre
de Lacerda 
Rossoni

Claudia Garcia
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Outro processo que tem sido acompanhado de 

perto, desde 2015, quando o advogado Alexandre Ros-

soni entrou com uma ação de nulidade, é o que envol-

ve uma acusação errônea de monopólio de serviços por 

parte da COOTES, aberto pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). O processo, que já dura mais 

de duas décadas e era acompanhado pelo corpo jurídico 

de Brasília, contratado por outra gestão, há mais de 15 

anos, foi analisado minunciosamente pela nova equipe 

jurídica, e ainda aguarda um parecer da Justiça.

Em relação aos processos já vencidos pela COOTES, 

a cooperativa aguarda a realização do pagamento a ser 

efetuado pela União. Contudo, embora o Supremo Tribu-

nal Federal e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já 

tenham decidido em favor da COOTES, o Governo Fede-

ral tem entrado com recursos constantes para impedir o 

devido pagamento. Frente à indecorosa postura da parte 

devedora, infelizmente, tudo o que se pode fazer no mo-

mento é aguardar.

Apesar dos obstáculos enfrentados pela COOTES 

em 2017, como o alto número de recursos, as tentati-

vas do governo de não realizar os devidos pagamentos 

e a das empresas de reduzir a mão de obra, a assesso-

ria jurídica da COOTES têm trabalhado de forma firme, e 

continuará, com determinação e honestidade, buscando 

a proteção da cooperativa e de cada um dos ortopedistas 

que ela representa.

Em 2017 foram realizadas:

consultas jurídicas pareceres

mais de e mais de

800 300
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Integração e 
espírito de equipe 

Todas as equipes de nossa cooperativa trabalham para um objetivo co-

mum: levar a COOTES para a frente. Por isso, não só em 2017, mas durante 

esses últimos quatro anos de gestão, nos dedicamos a aprimorar a admi-

nistração da COOTES. Como resultado, obtivemos o ingresso de 47 profi ssio-

nais ortopedistas, além de outras conquistas. Esse número, tão expressivo, 

demonstra que a cooperativa ressoa como forte alternativa econômica para 

os médicos recém-formados. Tem se observado, também, que os novos co-

operados não levam muito tempo para assumirem substituições de outros 

colegas, o que representa ganho remuneratório em início de carreira.

O Conselho de Administração da COOTES tem exercido minucioso 

acompanhamento da gestão da cooperativa. Por meio das reuniões sema-

nais, realizadas todas as segundas-feiras, são apurados e discutidos os prin-

cipais fatos e ocorrências que marcaram os últimos dias, um momento de 

refl exão e encaminhamento às ações que devem nortear a administração. 

Essas reuniões não somente reforçam o compromisso dos diretores com a 

cooperativa, como criam espaços para receber os cooperados que precisam 

reunir-se com a diretoria. Entre dezembro de 2014 e de 2017 foram 177 reu-

niões do Conselho de Administração.

No que se refere ao Conselho Técnico, nesses últimos quatro anos 

seus membros têm desempenhado um papel fundamental na avaliação dos 

casos acerca do comportamento ético-profi ssional do quadro social da co-

operativa. Todo processo julgado pelo Conselho é construído assegurando 

ampla participação e manifestação do cooperado interessado, garantindo 

uma análise apurada e imparcial.

Embora as reuniões do Conselho Técnico ocorram apenas por demanda 

existente, como processos administrativos ou ingresso de cooperados, seus 

membros realizaram 35 reuniões entre dezembro de 2014 e de 2017.

Já o Conselho Fiscal, responsável pela análise e acompanhamento das 

contas e deliberações da Diretoria Executiva, reuniu-se 42 vezes. Nesses en-

contros ordinários e mensais, o Conselho Fiscal apura os saldos em conta, 

as despesas do mês e os resultados parciais do exercício, além de propor ao 

Conselho de Administração medidas para ajustes de contas, ou ainda, alte-

rações nos investimentos fi nanceiros feitos pela cooperativa. Outro aspecto 

importante do Conselho Fiscal é servir como elo entre os cooperados e a 

administração da cooperativa, de modo que não é incomum que a Direto-

ria Executiva receba demandas de cooperados por intermédio do Conselho 

Fiscal.

Welton 
Nascimento
Assessor Administrativo

da COOTES
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Nos últimos quatro anos, alcançamos os números:

cooperados

Ingresso de

 reuniões do 
Conselho Técnico

 reuniões do 
Conselho Fiscal

 reuniões do 
Conselho de 
Administração

47 35 42 177

Durante os últimos quatro anos, foram reali-

zadas 11 Assembleias Gerais Extraordinárias, ocasião 

dedicada a ouvir a verdadeira vontade do cooperado. 

São diversas as naturezas que motivam a realização de 

uma assembleia, desde o desejo pela comunicação de 

uma decisão que se aproxima até a possível entrega de 

um serviço. Contudo, todas essas reuniões são motiva-

das pela necessidade de compartilhar a gestão da coo-

perativa com os cooperados, fazendo valer o princípio 

da Gestão Democrática. Se faz importante considerar 

que não fazem parte dessa estatística as diversas reu-

niões que ocorrem entre as equipes de determinadas 

unidades.

Percebemos que ainda há um extenso caminho 

a avançar quanto à participação dos cooperados nas 

assembleias, uma vez que temos uma média de ape-

nas 16% de participação. Todavia, entendemos que, em 

parte, isso se deve à grande quantidade de cooperados 

que atuam no interior do Espírito Santo, em cidades 

como Colatina, São Mateus e Barra de São Francisco. 

A distância e a alta carga de trabalho do médico na-

turalmente comprometem sua disponibilidade de 

viagem à Vitória, local escolhido para realização das 

assembleias, devido ao número mais expressivo de co-

operados próximos à sede da COOTES. Essa dificuldade 

motivou a criação do programa de visita às unidades 

do interior, iniciado em 2017, que tem como propósito 

aproximar-se do cooperado. 

Sabemos que ouvi-lo é condição pétrea para o 

estabelecimento, manutenção e acompanhamento 

dos indicadores estratégicos da cooperativa, e é por 

essa razão que continuaremos nos reunindo e ouvindo 

o que nossos cooperados têm a dizer.
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*Obs.: Atendendo às regras estatutárias, a administração 

da Cooperativa estabeleceu em 2015 a adoção de parâmetros de 

produção como forma de identificar cooperados ativos e inativos. 

Passou a ser considerado inativo o cooperado sem produção 

há mais de 12 meses. Foram retirados do quadro de cooperados 

aqueles que se enquadravam na condição de demissão e exclusão, 

ou seja, quando o cooperado solicita desvinculação da cooperativa 

ou quando há morte do cooperado.

2014

2015

2016

2017

Total

dez/2012

dez/2013

dez/2014

dez/2015

dez/2016

dez/2017

Reuniões do Conselho Administrativo

Reuniões do Conselho Fiscal

Reuniões do Conselho Técnico

03/2014

03/2015

03/2016

PARTICIPAÇÃO DE COOPERADOS EM 

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

NúMERO DE REUNIõES 2015   |   2016 

EVOLUÇÃO DO NúMERO DE COOPERADOS

PARTICIPAÇÃO DE COOPERADOS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

27 cooperados

44 cooperados

33 cooperados

36 cooperados

140 cooperados

222 cooperados

232 cooperados

242 cooperados

232 cooperados 

227 cooperados 

242 cooperados

21 cooperados

39 cooperados

38 cooperados

52    |   39     

10    |   11   

6     |    7

ATIVIDADES DA COOTES EM 2017
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Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)    

Hospital Estadual Dr. Antônio Bezzera de Farias (HEABF) 

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (HEIMABA)

Hospital Estadual Dr. Silvio Avidos (HEMSA)

Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HERAS)

Hospital Estadual Dra. Rita de Cássia (HEDRC)

Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDDS)

Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV)

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG)

NúMERO DE ATENDIMENTOS NOS HOSPITAIS 

FEITOS PELOS COOPERADOS EM 2017

200.214
Total

HEUE - 64.558

HEINSG - 13.761

 HEDDS - 21.035

HEIMABA - 22.805

HEMSA - 11.006

HERAS - 23.201

HESVV - 15.490

HEDRC - 1.009
HEABF - 27.349
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O ano que se passou foi fi nanceiramente de-

safi ador para a COOTES, como provavelmente para 

muitas empresas brasileiras. A fi m de deter o capital 

necessário para complementar a provisão fi nanceira 

da multa do Conselho Administrativo de Defesa Eco-

nômica (CADE), foi preciso que a cooperativa juntasse 

uma reserva. Além disso, por conta da redução dos 

juros, o valor da receita fi nanceira da cooperativa so-

freu redução.

Todavia, com as difi culdades que 2017 apresen-

tou, a COOTES ainda conseguiu encerrar o ano com 

um saldo positivo, no valor de R$ 706.202,83 e capital 

de giro de R$ 4.293.811,91.

Outro resultado satisfatório observado foi o 

aprimoramento dos controles fi nanceiros. “Como 

a cooperativa tem fi cado cada vez mais organizada, 

isso se refl ete em nosso trabalho. Conseguimos redu-

zir custos e controlar gastos de forma mais efi ciente”, 

relata Valdirene Menegardo, representante da Ícone 

Assessoria Contábil. De acordo com ela, os gestores 

têm se dedicado mais à análise e aprimoramento dos 

demonstrativos, que passaram a ser apresentados 

aos diretores mensalmente, e que a contabilidade 

agora está sendo vista de fato como uma ferramenta 

de gestão.

A expectativa é de que 2018 seja um ano fi nan-

ceiramente mais tranquilo para a cooperativa. Além 

de uma visão otimista de que a economia brasileira 

tenha um desempenho melhor que em 2017, Valdi-

rene ressalta que a completa provisão do CADE irá de-

safogar o fi nanceiro. “Também acredito que as taxas 

de juros vão melhorar, fazendo com que o capital que 

a COOTES tem aplicado seja mais valorizado”.

Em meio a um cenário 
de crise econômica, 
resultados positivos 
para a COOTES
Graças à dedicação da administração da COOTES e 
o trabalho da Ícone Assessoria Contábil, foi possível 
superar as difi culdades apresentadas em 2017.
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Balanço
Patrimonial
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BALANÇO PATRIMONIAL
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COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
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BALANÇO PATRIMONIAL
(em Mil R$)



20 PRESTAÇÃO DE CONTAS

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
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Encerrado em 31/12/2017
(em Mil R$)
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COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(em Mil R$)
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Parecer do 
Conselho Fiscal
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Como Conselho Técnico, nossa missão é zelar 

pelo bom funcionamento das atividades prestadas pela 

COOTES, fi scalizando e, se preciso, fazendo intervenções 

relacionadas à conduta de nossos cooperados a fi m de 

manter profi ssionalismo e o alto desempenho no aten-

dimento dos serviços em que a cooperativa atua.

Para isso, atuamos na análise de eventuais irregu-

laridades de cooperados e, quando necessário, tomamos 

as medidas corretivas previstas no estatuto da COOTES. 

Em 2017, esse trabalho foi intenso, com um número 

bem expressivo de processos avaliados e julgados. Foram 

analisados sete processos distintos, estando alguns ain-

da sob análise e sem sentença defi nida. 

Outra responsabilidade do Conselho Técnico é a 

análise e admissão de novos membros para a cooperati-

va, que em 2017 ganhou mais cooperados do que no ano 

anterior. Foram 14 solicitações avaliadas, algumas com 

pendências documentais que foram posteriormente sa-

nadas, mas todas aprovadas.

A profi ssão médica depende de fatores adminis-

trativos externos, principalmente das operadoras de 

saúde e do poder público, e com as recentes mudanças 

contratuais entre a COOTES e a Secretaria de Estado da 

Saúde do Espírito Santo (SESA), que atribuem aos dire-

tores de hospital maior responsabilidade pela prestação 

de serviços das cooperativas, a relação de trabalho do 

cooperado com o hospital muda signifi cativamente.

Como prestadores de serviço, é nosso dever zelar 

pela correção de nosso trabalho, visando, em primeiro 

lugar, o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamen-

to do sistema de saúde, seja público ou privado. Por isso, 

é sempre importante lembrar que na COOTES somos um 

time de ortopedistas e traumatologistas, cuja imagem 

depende da boa atuação profi ssional de cada um de nós. 

Infelizmente ainda chegam ao Conselho Técnico 

queixas provenientes de diretores dos hospitais em que 

prestamos serviço. Acreditamos que essas queixas po-

deriam ser evitadas se a ética e o espírito cooperativista 

fossem vistos com mais seriedade por alguns membros. 

Não podemos permitir que a boa imagem e a reputação 

de respeito que a COOTES adquiriu ao longo dos anos 

sofra com o descaso e más práticas de alguns poucos 

cooperados.

Temos trabalhado com afi nco para corrigir as fa-

lhas identifi cadas, além de realizar análises criteriosas 

das certifi cações de cada novo membro, o que é essen-

cial para a manutenção e incremento da qualidade dos 

profi ssionais integrantes da cooperativa.

Estamos otimistas em relação ao que vem por aí 

em 2018. Com o ingresso de novos cooperados, a COO-

TES encontra-se em fase de expansão, um refl exo do au-

mento de cursos de especialização que forma cada vez 

mais ortopedistas no Brasil. Compartilhamos da ideia de 

que, com dedicação e profi ssionalismo, podemos fazer 

de 2018 um ano de muitas conquistas para a COOTES.

Trabalho intenso 
para abrir portas a 
novos cooperados

Cristiano 
Felde Maia
Membro do 
Conselho Técnico
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Em fevereiro, a COOTES irá apresentar o Núcleo 

de Assistência e Formação (NAF), um projeto técnico-e-

ducacional que integra diversas atividades na área de 

ortopedia e que proporcionará mais conhecimento aos 

estudantes e profissionais da especialidade.

O NAF atuará em duas frentes: na formação 

profissional e na capacitação profissional em forma de 

educação continuada. Junto à atuação da Liga Acadê-

mica de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo 

(Lotes), que em 2018 passa a ter um vínculo direto com 

a COOTES, o projeto possibilita que a cooperativa apoie 

o estudante desde o começo da formação acadêmica, 

passando pelo serviço de residência médica, até a coo-

peração desse futuro profissional ortopédico.

Entre as ações de formação profissional do NAF 

estão previstas atividades teóricas mensais presenciais 

e obrigatórias; atividades práticas inseridas nos ser-

viços públicos de atuação; campanhas públicas de en-

gajamento sociocultural; desenvolvimento de linhas de 

pesquisa em Ortopedia e Traumatologia; e curso quadri-

mestral de cooperativismo. Segundo Thiago Maia, Coor-

denador Técnico-Educacional da COOTES e idealizador do 

NAF, é de extrema importância que a cooperativa esteja 

envolvida na formação do profissional ortopédico, uma 

vez que a COOTES é responsável por aproximadamente 

90% dos ortopedistas e traumatologistas do Espírito 

Santo. “Se conseguimos acompanhar e preparar o pro-

fissional desde sua formação acadêmica, teremos um 

ortopedista com uma qualidade de trabalho diferen-

ciada”.

é importante ressaltar que diversas atividades já 

são realizadas, sendo o NAF uma forma de integrar to-

das elas, aumentar a adesão de estudantes e profissio-

nais, e ampliar as ações no campo. Um exemplo dessas 

atividades é a inscrição, anualmente, de seis pesquisas 

Conheça o NAF, 
o novo projeto 
técnico-educacional 
da COOTES

NOTÍCIAS

DO CONSELHO TéCNICO
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inéditas no Congresso Brasileiro de Ortopedia. Para se 

ter uma ideia da qualidade da área de pesquisa, dos seis 

trabalhos apresentados em 2017, cinco foram aprova-

dos, sendo um selecionado entre os dez melhores de 

todo o Congresso. Na categoria acadêmica, os cinco 

trabalhos apresentados conquistaram os cinco primei-

ros lugares.

Como novas atividades, o NAF prevê, por exem-

plo, um sistema de educação que disponibiliza vagas de 

estágio para residentes de ortopedia para que acompa-

nhem os cooperados da COOTES em hospitais e possam 

se desenvolver em traumatologia ortopédica, uma área 

deficiente nos serviços de residência.

Na área social, a COOTES atua com campanhas 

públicas e mutirões de atendimento em escolas, igrejas 

e outras instituições. Essas ações sociais muitas vezes 

são transformadas em linhas de pesquisa, como o es-

tudo científico sobre artrite e artrose realizado em 2017, 

com base nos pacientes atendidos. Com o NAF, a ideia 

é que essas ações sejam periódicas e uma campanha 

pública seja desenvolvida a cada semestre. Para 2018, 

a COOTES prevê ainda a promoção de cursos quadri-

mestrais de cooperativismo, para que os interessados 

possam compreender o funcionamento da cooperativa.

Além de importantes ações nos campos social e 

educacional, um dos objetivos do NAF é apresentar os 

profissionais da ortopedia do Espírito Santo como um 

grupo unido e altamente capacitado, que sirva como 

referência no campo. “Queremos fortalecer a ortopedia 

do Espírito Santo para que sejamos vistos com o devido 

destaque no cenário nacional e possamos qualificar cada 

vez mais nossos serviços”, declara Thiago Maia. 

Para promover a capacitação profissional, o NAF 

terá atuação segmentada por serviço, para que seja 

mantido um sistema de aperfeiçoamento. As ações 

incluem personalização dos serviços hospitalares; soli-

citação de criação e arquivo de regimentos internos do 

serviço de ortopedia para cada unidade hospitalar; além 

da promoção de seminários para discussão de casos clí-

nicos, desafios e sugestões para aprimorar os serviços 

prestados.

Por meio de gestão do NAF, a COOTES determina 

que cada área da ortopedia tenha reuniões estratégicas 

semestrais para que sejam desenvolvidos protocolos em 

temáticas propostas pela cooperativa.

 Com essas reuniões e protocolos, será possível 

integrar os resultados às pesquisas e estudos práticos, 

e fazer com que as atividades do NAF estejam em har-

monia para caminharem juntas e gerarem melhorias 

para a área de saúde ortopédica. Com o trabalho bem 

prestado da organização, será possível gerar resultados 

práticos e soluções estratégicas e financeiras, auxiliando 

inclusive o Estado em questões de saúde pública. “A 

característica mais importante do NAF é integrar ativi-

dades isoladas que quando unidas nos permitem obter 

mais conhecimento, ver tudo de forma mais ampla”, 

declara Thiago Maia.

Por acreditar na importância da educação con-

tinuada, a COOTES, a partir do NAF, proporcionará aos 

cooperados a oportunidade de continuar sempre se de-

senvolvendo, tanto participando de eventos como ou-

vintes quanto promovendo as palestras.

é importante frisar que o NAF é uma organiza-

ção sem fins econômicos, e por isso, todos os recur-

sos recebidos são investidos de volta em suas próprias 

atividades. Em breve, o Núcleo contará também com 

espaço físico próprio, cedido pela COOTES. Chamado de 

NAF Treinamento, a estrutura - especialmente prepa-

rada para atender às atividades do NAF - é baseada nos 

melhores centros de treinamento de ortopedia do Bra-

sil, e será local para cursos práticos de aprimoramento 

destinados a estudantes e profissionais. Nesse espaço, 

será possível realizar qualquer tipo de capacitação pro-

fissional em todas as áreas da ortopedia, além de cursos 

simultâneos com transmissão ao vivo. Para viabilizar o 

NAF Treinamento, a COOTES está em processo de con-

cretização de parcerias com empresas que tenham inte-

resse em fazer parte do projeto.

Em geral, a expectativa é de que 2018 seja um ano 

de mudanças muito positivas, com ações integradas 

que promovam conhecimento e experiências práticas, 

network, entrada de novos cooperados, novos vínculos 

e, sobretudo, melhorias significativas para a área da or-

topedia do Espírito Santo.
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           Os especialistas da COOTES, Paulo Roberto Mou-

lin e Eduardo Antônio Bertacchi Uvo, que trabalham 

no Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (HI-

MABA), há mais de 10 anos atuam em um programa 

nacional de erradicação do pé torto, uma má formação 

congênita em que o bebê nasce com um ou os dois pés 

virados para dentro.

         Segundo Paulo Moulin, nos últimos cinco anos, 

eles têm utilizado a técnica de Ponseti, que possui 

um padrão de excelência mundial que reduz conside-

ravelmente o tempo necessário para se corrigir a de-

formidade. Mais de 500 crianças já passaram por esse 

tratamento no HIMABA, totalizando mais de 600 pés 

em tratamento. “Quando não utilizávamos a técnica, 

o tratamento era mais demorado e as cirurgias, mais 

complexas. Agora se conseguiu abreviar o tratamento 

com cirurgias minimamente invasivas”, explica Moulin.

          Eduardo Uvo também informa que o grupo está 

se credenciando para fornecer treinamento para or-

topedistas que queiram se dedicar ao aprendizado da 

técnica. “Nosso dever é difundir este tratamento, prin-

cipalmente para os hospitais do interior”.  

        Mas o tratamento não fica restrito às cirurgias. 

Existe também o pós-operatório. As órteses padrão que 

são utilizadas para a conclusão do tratamento são for-

necidas pelo Governo do Estado e foram desenvolvidas 

por técnicos com ajuda dos especialistas da COOTES. Já 

as que fogem ao padrão são custeadas por entidades 

como Rotary Club International, AACD e principalmente 

o Clube Shriners Internacional.

Especialistas da COOTES 
atuam na erradicação 
do pé torto congênito

NOTÍCIAS

Os médicos Paulo Roberto Moulin e Eduardo Antônio Bertacchi Uvo, junto à sua equipe do HIMABA
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Clube Shriners Internacional.

           Presidente do Clube Shriners no Espírito Santo há 

cinco anos, Eduardo Uvo explica que a Shriners é uma 

organização ligada à Maçonaria. “é uma fraternidade 

baseada nos princípios maçônicos de amor fraterno, au-

xílio e verdade, e muito conhecida por manter hospitais 

para o tratamento de crianças com problemas ortopé-

dicos, de queimaduras, de deformidades da face, entre 

outros. São 23 hospitais nos Estados Unidos, todos eles 

de última geração”.

          Atualmente, o convênio com a Shriners Inter

nacional permite ao Clube do Espírito Santo não so-

mente receber doações de órteses fora do padrão, mas 

também enviar pacientes que necessitam de um tra-

tamento especializado nos EUA. é o caso de uma me-

nina do interior do Espírito Santo que já passou por 

várias cirurgias de reconstrução de face em um hospital 

americano da Shriners. “Nós custeamos a passagem da 

paciente e de um acompanhante, e o Templo Shriners 

banca todo o tratamento e a hospedagem nos EUA”, 

informa Eduardo Uvo.

              Em dezembro último, o Clube Shriners do Espírito 

Santo recebeu a visita de Mike Gordon, presidente do 

Templo Almas Shriners de Washington, que veio verifi-

car o andamento do trabalho aqui no estado, divulgar a 

organização e captar novos membros. 

          Segundo Eduardo Uvo, o trabalho da Shriners foi 

apresentado a mais de 200 pessoas, em uma grande 

reunião de lojas maçônicas que aconteceu em Colatina.   

        A estratégia foi um sucesso e 37 novos mem-

bros foram iniciados no Clube. “Nosso objetivo é ter 

300 membros filiados no Espírito Santo, pois assim dei-

xamos de ser um Clube e passamos a ser um Templo. 

Dessa forma, teremos autonomia administrativa, e o 

passo seguinte seria trazer um hospital Shriners para 

o estado”.

        Eduardo explica que o clube capixaba já tem à 

disposição dois terrenos de 10 mil m², fruto de doação 

de membros que enxergam o grande benefício que um 

hospital com esse padrão de qualidade pode propor-

cionar à saúde da população de nosso estado. “Dessa 

forma, ganha a população e também a medicina ca-

pixaba, já que, num primeiro momento, teríamos que 

levar especialistas e técnicos de enfermagem para fazer 

os cursos padrões nos hospitais Shriners americanos. 

Depois teríamos uma escola por aqui, para capacitar es-

ses profissionais”.

           Segundo Eduardo, já existe um hospital Shriners 

em construção aqui no Brasil, em Mato Grosso. Por isso, 

ele se entusiasma e prevê que futuramente poderemos 

ter um hospital desse padrão em terras capixabas. “Isso 

abre uma excelente oportunidade para a COOTES tra-

balhar em parceria com esses hospitais, oferecendo 

treinamento em terras capixabas ou mesmo recebendo 

treinamento nos EUA para ser replicado por aqui. 

PRESTADORES DE SERVIÇOS
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Prodoctor & COOTES: 
parceria de longa data 
e de muito sucesso

Mais um ano de parceria se passou aos 16 já de-

corridos de importantes serviços prestados a COOTES 

e seus cooperados, sempre voltados à preservação da 

segurança pessoal, familiar e patrimonial.

No ano de 2017 a grande novidade foi a implan-

tação de um novo projeto que disponibiliza aos coo-

perados da COOTES  a contratação de uma gama de 

seguros diretamente pela internet, via o site da coo-

perativa.

O importante, e diferente, é que além da possi-

bilidade da contratação on-line, todos os seguros dis-

poníveis estão isentos de preenchimento de declara-

ção de saúde, questionário de risco, entre outros, que 

agiliza a implantação e validação das coberturas.

Tadeu Cintra diretor, comercial da Prodoctor, 

ressalta que a criteriosa seleção das seguradoras para 

bancar os riscos contratados, resultou na satisfação de 

mais de 30 cooperados, que no curso de gestão dessa 

atual diretoria acionaram os seguros e foram excelen-

temente atendidos e indenizados.

A Prodoctor parabeniza a gestão atual por todo 

o profissionalismo com que atuou ao longos dos últi-

mos quatro anos e faz votos de que COOTES permane-

ça neste movimento de crescimento que trará benefí-

cios não só para os seus membros, mas também para 

as instituições de saúde em que presta serviço e, con-

sequentemente, para a população de nosso estado.

PRESTADORES DE SERVIÇOS

Mais de 17 anos
de parceria com 
a COOTES.
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No ano de 2017, a Esteves Informática intensifi-

cou a política de upgrade e consultoria de aquisição de 

novos ativos e equipamentos na COOTES, a fim de au-

mentar a performance dos sistemas de rede, sistemas 

de informação e segurança da tecnologia da informa-

ção, alinhado ao importante papel de realizar a manu-

tenção de equipamentos, bancos de dados e sistemas.

Foi realizada a renovação das licenças do sistema 

de firewall e antivírus, ponto crucial para a manutenção 

da segurança dos dados da cooperativa. Como no ano 

anterior, o ano de 2017 foi marcado por muitos ata-

ques hackers Wannacrypt em várias partes do mundo, 

que sequestraram enorme quantidade de dados por 

meio de um de vírus chamado Ransomware.

No início de 2017 foi realizada também a manu-

tenção preventiva nos níveis de segurança da rede nos 

roteadores e no sistema de criptografia de primeiro ní-

vel, que engloba cabeamento e equipamentos de rede 

sem fio.

A Esteves Informática trabalhou ainda em ou-

tras frentes a fim de manter um suporte eficiente de 

tecnologia, promovendo manutenção dos computado-

res, limpeza física e lógica dos equipamentos de infor-

mática e da rede, tudo para que a COOTES possa estar 

sempre online, e suas informações, acessíveis.

Melhor performance e 
aumento da proteção 
das informações 
da cooperativa

A renovação das licenças 
do sistema de firewall e 
antivírus foi essencial
para a manutenção da 
segurança dos dados da 
cooperativa.
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A eficiência da comunicação de uma empresa 

se dá por um conjunto de fatores. Os canais certos, o 

conteúdo adequado, o design criativo e profissional, e a 

compreensão do público a que se destina a comunicação 

são alguns deles. Para isso, a COOTES conta com o apoio 

do Balaio Design + Estratégia, que há oito anos mantém 

uma excelente parceria com a cooperativa.

Além da manutenção dos canais de comunicação 

já existentes e aprimorados em 2017, atualmente a COO-

TES dedica especial atenção ao meio on-line, plataforma 

essencial de comunicação com cooperados, estudantes, 

médicos e o público em geral. Entre as ações a serem 

realizadas junto ao Balaio está a renovação completa 

do site, que além de conteúdo e design mais moderno 

e atualizado, terá uma área especialmente dedicada ao 

Núcleo de Assistência e Formação (NAF), um projeto téc-

nico-educacional que integra diversas atividades na área 

de ortopedia e que proporcionará mais conhecimento 

aos estudantes e profissionais da especialidade.

Atuando junto ao site, a COOTES terá sua página 

no Facebook sendo atualizada periodicamente, e iden-

tidade visual padronizada. A mídia social será utilizada 

Com o apoio do Balaio 
Design, COOTES terá 
novo site e atualizações 
via Facebook

PRESTADORES DE SERVIÇOS

para comunicar a cooperados, acadêmicos e residentes 

de medicina as ações institucionais da cooperativa, cur-

sos e eventos relacionados ao universo médico. Para a 

população em geral, composta de cidadãos do Espírito 

Santo, a estratégia prevê um conteúdo mais abran-

gente, relacionado à bem-estar, prevenção em saúde 

e campanhas de conscientização de prevenção de trau-

mas, entre outros.

Com a atuação mais forte no Facebook, a COOTES 

busca mais engajamento com os cooperados, sobretudo 

as novas gerações, que se comunicam massivamente 

em plataformas on-line; além de fazer com que aca-

dêmicos e residentes de medicina conheçam um pouco 

mais acerca do universo da ortopedia e traumatologia. 

Outra intenção do uso da mídia social é demonstrar a 

importância da COOTES para os serviços de saúde do es-

tado e a população capixaba.

Com um tom informativo e sério, a comunicação 

será realizada a partir da perspectiva de que os especia-

listas da COOTES são uma referência em relação à pre-

venção e tratamentos traumato-ortopédicos.





www.cootes.com.br

facebook/cooperativadosortopedistas


