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Ofício Circular nº 015/2020        Maceió, 22 de outubro de 2020. 

 
Aos Secretários(as) Municipais de Saúde Membros Membros do Conselho 
Fiscal do COSEMS/AL  

 
 
 

Colegas Secretários(as), 
 
 
 

 
Ao tempo em que os(as) cumprimentamos cordialmente, estamos convocando os 
senhores (as) membros do conselho fiscal do COSEMS/AL para a reunião de 
apreciação e aprovação do 2º quadrimestre financeiro do Conselho, a ser realizar 
na próxima segunda-feira, 26 de outubro, às 10h, na sede do conselho e por 
de webconferência no link meet.google.com/dgg-dpfx-niv, para os que não 
puderem estar presente fisicamente. 

Pauta: 

1. Prestação de Contas 2º Quadrimestre Financeira 
2. Prestação de Contas 2º Quadrimestre Técnica 
3. Oficina de Boas Práticas Prestação de Contas 2020 - CONASEMS 
4. Programação de Auditoria Externa 2021 

 

Os arquivos para apreciação e debate em reunião do conselho fiscal, já foi enviado 
previamente em seus respectivos e-mails. 

 

Lembramos que a participação dos membros do conselho fiscal, na reunião, é 
indispensável. 

 

 

Saudações Democráticas! 

 

 

 

 

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA 
Presidente do COSEMS/AL 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Presidente - Rodrigo Buarque Ferreira de Lima 

Vice-Presidente - Edjária Camilo Santos Silva 

Secretaria Geral – Antonio da Silva 

1º Secretário - Glaucia Lúcia Santos Torres 

Diretora Financeira - Maria Aparecida dos Santos Silva 

Tesoureira - Paula Cavalcante Gomes A. Oliveira 

 

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS 

 

1ª Região de Saúde – Tânia Queiroz  

2ª Região de Saúde - Jeane Maria U. de Carvalho 

3ª Região de Saúde - Ewerton Matias Cardoso 

4ª Região de Saúde - Helineide Henrique Soares 

5ª Região de Saúde – Tamiris dos Santos 

6ª Região   de Saúde – Gutemberg Costa Brêda 

7ª Região de Saúde – Tereza Cristina Rocha A. Santos 

8ª Região de Saúde - Adriano Vilela Canuto 

9ª Região de Saúde – Ricardo Medeiros Rosa 

10ª Região de Saúde - Haragonês Cavalcante Silva 
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CONSELHO FISCAL 

TITULAR – Morgana Thereza G. de Oliveira 

TITULAR – Ednaldo Trajano da Silva 

TITULAR – Everaldo Vieira Neto 

SUPLENTE – Kátia Maria Ferreira Neto 

SUPLENTE – Maria Gorete Santos Santana 

SUPLENTE – Josivaldo Pereira Nascimento 

SECRETARIA   EXECUTIVA 

Sylvana Medeiros 

Coordenação Técnica 

Joelson Castro Lisboa Junior 

ASSESSORIA TÉCNICA/APIOADORES 

Apoiadora 1ª e 4ª Regiões de Saúde - Camila Nogueira Valença 

Apoiador 2ª e 3ª regiões de Saúde - Joelson Castro Lisboa Júnior 

Apoiador 5ª e 6ª Regiões de Saúde - Roberto Firpo 

Apoiadora 7ª e 8ª Regiões de Saúde - Kathleen Moura dos Santos e Larissa Guimarães 

Apoiadora 9ª e 10ª Regiões de Saúde - Mirna Oliveira Lima Vaz 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Jackson Barros Batista de Oliveira 

Maria Tereza Vieira dos Santos 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Mary Wanderley 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE                 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE/COSEMS/AL 

 

APRESENTAÇÃO 

    O   Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) no Art. 2º tem por 

finalidade congregar as Secretarias Municipais de Saúde, para atuarem em prol do desenvolvimento 

da saúde pública da Universalidade e Igualdade do acesso da população aos serviços de saúde 

promovendo ações conjuntas que fortaleçam a descentralização política, administrativa e financeira 

do Sistema Único de Saúde-SUS, em conformidade com o artigo 198 da Constituição Federal. 

  § 1- De acordo com o disposto no Caput as atividades do COSEMS/AL, compreendem 

reuniões, estudos, pesquisas, prestação de serviços, capacitação e educação permanente, 

cooperação técnica em programa e projetos, participação em órgãos colegiados públicos e privados, 

e em órgãos governamentais e não governamentais de âmbito estadual e nacional com ou sem fins 

econômicos que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas.  

§ 2- Na sua atuação o COSEMS considerará, a sua participação nos órgãos Deliberativos e 

Consultivos da Direção Estadual do SUS, bem como Conselho Estadual de Saúde com vistas a discutir 

e aprovar a Política Estadual de Saúde e o seu financiamento.   

Art. 31 A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, os 10 Vices Presidentes, 

(coordenadores Regionais) Secretário Geral, 1º Secretário, Diretor Financeiro, Tesoureiro. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Entidade cabe ao Coordenador financeiro encaminha, os 

balancetes mensais, que são apreciados pelo Conselho Fiscal, e após apreciação e aprovação, 

encaminha a Secretaria Executiva ao Diretor Financeiro e para Diretoria Executiva, com os 

respectivos relatórios de atividades do quadrimestre, aprovada e encaminhada ao CONASEMS. 

Apresentação da prestação de contas na   Assembleia Geral de Gestores.  
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INTRODUÇÃO 

As atividades da Secretaria Executiva do COSEMS, durante o segundo quadrimestre foram 

previamente planejadas, vale ressaltar que apesar de ter agendas técnica mensais, surgem outras 

agendas que vão sendo organizadas e adequadas de acordo com a necessidade dos temas e 

urgências das discussões para garantir a participação da Diretoria, Secretária Executiva, 

Coordenação Técnica, Assessores técnicos/Apoiadores Regionais. No segundo quadrimestre, 

período de maio a agosto de 2020, houve a participação nas reuniões, Seminários, Oficinas, work 

shop e outras atividades, na modalidade por web conferência, com a participação da Diretoria 

Executiva, ampliada, Secretária Executiva equipe técnica/apoiador, na agenda do COSEMS foram 

priorizadas reuniões para o enfrentamento da pandemia global do Coronavírus. Algumas pautas 

recorrentes, como exemplo Glaucoma, Programa mais especialidades e outros, foram suspensas em 

virtude da prioridade chamada pandemia. Os técnicos participaram das reuniões de CIR e CIB, por 

Web, onde foram priorizadas algumas temáticas como Plano de Contingência, Guia orientador, 

Encerramento de Gestão, Rede RUE para a COVID, Monitoramento da COVID. Em Paralelo, 

evoluímos com a comissão da I Mostra Virtual Alagoas Aqui tem SUS, Reunião com Secretária 

Executiva e Equipe Técnica para alinhamento das agendas e avaliação do curso e atividades do 

HAOC, reunião Comissão Ação e Saúde (CES), Reunião com DATASUS,  sobre a Informatização das 

UBS. Esses temas estão permanentes nas pautas, a Diretoria do COSEMS e gestores de saúde, 

mantém as discussões nas instâncias CIR e CIB, na busca de soluções para melhorar o acesso aos   

usuários   e   qualificar a assistência. Vale ressaltar que o COSEMS vem estreitando a parceria com o 

Ministério Público Estadual e Federal para discutir questões pendentes sobre a Política de Saúde do 

Estado de Alagoas.      
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MAIO 

01 de Maio 

 

Apoiadoras do Cosems Camila Nogueira e Kathleen 

Moura, e técnicas da Gerência da Atenção Primária, Ministério da Saúde e Vigilância Estadual promoveram 

as primeiras web conferências com os coordenadores da atenção básica e vigilância dos municípios da 

primeira, segunda, terceira e quarta regiões de saúde. A reunião teve o objetivo de discutir sobre o cenário 

estadual da Covid-19; fluxo de notificação; diagnóstico laboratorial; orientações sobre o uso do E-sus VE; 

preenchimento das declarações de óbito; fluxo para os casos atendidos pela atenção básica, além da 

organização do processo de trabalho das equipes frente à pandemia. 

Para os técnicos envolvidos a reunião virtual foi uma ótima oportunidade de proximidade entre as equipes 

gestoras municipais, principalmente na identificação das dificuldades, redução das dúvidas e alinhamento 

de estratégias para o estado. 

4 de Maio 

 

 

 

 

 

A secretária executiva do Cosems, Sylvana Medeiros, o secretário de Ações Executivas de Saúde da Sesau, 

Marcos Ramalho, e a coordenadora de Regulação de Leitos do Estado, Lis Sanchez, passaram esta manhã 

acompanhando o monitoramento e transferências dos pacientes para os leitos de Regulação do Covid-

19. Até o dia 03 de maio, a oferta de leitos exclusivos para o Covid-19 totalizavam 430, distribuídos em 

UTI, Unidades Intermediárias e leitos clínicos. 

O intuito desta comissão é garantir que os pacientes atendidos nas portas de entrada, a exemplo das 

Unidades de Pronto Atendimentos (Upas), Pronto Atendimentos (PA) e hospitais municipais e regionais 

tenham a transferência e internação nos leitos de referência do Covid-19. 

No início da tarde a comissão, além do secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres, visitaram o 
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Hospital Metropolitano, localizado no Benedito Bentes para acompanhar a montagem dos leitos e 

estruturação dos equipamentos. A superintendente de Regulação e Auditoria da Sesau, Helayne Sobral, 

participou da discussão sobre os contratos dos leitos para o Covid-19 e participou da visita ao hospital.  

 

Apoiadora do Cosems Kathleen Moura participou da web conferência com os coordenadores da atenção 

básica e vigilância da 7ª região de saúde, promovida por representantes das três entidades: 

Cosems, SESAU e Ministério da Saúde. 

A reunião teve por objetivo discutir a situação epidemiológica da covid-19; fluxo de notificação via e-sus 

VE; diagnóstico laboratorial; fluxo para os casos atendidos pela atenção básica, entre outras. A ação foi 

fruto da construção do plano integrado de ações de cooperação técnica que tem o intuito de somar 

forças e apoiar os municipais nesse cenário de enfrentamento da COVID-19. Como produto dessa 

integração, foi realizada uma agenda de reuniões via web voltada para a orientação e troca de 

experiências entre as coordenações, identificando as dificuldades e potencialidades regionais. 

 

Presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, se reuniu na segunda-feira (4) com a equipe da entidade 

para tratar da dinâmica de trabalho da semana, já que os profissionais estariam atuando por home office. 
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O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque e a secretária executiva da entidade, Sylvana Medeiros, 

participaram na segunda-feira (4) da web conferência com a presidente da Associação dos Municípios 

Alagoanos-AMA, Pauline Pereira. Rodrigo pontuou a efetiva parceria com os municípios, ocasião em que 

foram passadas informações sobre os leitos clínicos e de UTI disponíveis e os que estavam sendo 

viabilizados para atender aos pacientes do Covid-19. 

 

5 de Maio 

 

 

 

 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, a secretária executiva Sylvana Medeiros e gestores da 

Saúde de Delmiro Gouveia, Petrúcio Wanderlei e de Santana do Ipanema Normanda 

Santiago, participaram de reunião por videoconferência para tratar de assuntos pertinentes a Covid-19. 

Defensores públicos e promotores dos dois municípios e o secretário adjunto da Saúde de Delmiro, 

Fernando Cruz, também participaram das discussões. Foram discutidas a abertura do serviço de 

atendimento a pacientes com o Covid-19 em Santana do Ipanema, com a instalação de todos os 

equipamentos necessários para o funcionamento do serviço no Hospital Regional de Santana do 

Ipanema. 

Ficou acertada na reunião, com o compromisso do secretário executivo de Ações de Saúde do estado de 

Alagoas, Marcos Ramalho, a fixação de uma USA em Delmiro para garantir a estabilidade e celeridade na 

transferência de pacientes da 10ªRS, enquanto durar a pandemia. Para tanto, ficou agendado para esta 

semana (até o dia 8) uma visita técnica para avaliação da estrutura do prédio do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) em Delmiro para recebimento de profissionais para instalação do Samu 

naquela localidade. 

O secretário executivo de Ações de Saúde do Estado de Alagoas, Marcos Ramalho assumiu o 

compromisso de, no mais breve espaço de tempo, atender ao pleito de Santana do  Ipanema, no que diz 

respeito à efetiva funcionalidade dos leitos para o atendimento de pacientes com o Covid-19, 

considerando que a reforma do Hospital Regional de Santana já está finalizada, aguardando apenas os 

equipamentos por parte do Estado.  
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Presidente do Cosems Rodrigo Buarque, apoiadores regionais da entidade e técnicos 

da SESAU participaram da reunião via webconferência da CIR da 7ª região de saúde que contou com 

a presença de mais de 30 participantes entre gestores e técnicos da região. 

Na ocasião foram discutidas a situação epidemiológica das arboviroses e da COVID-19, Serviços de 

Referência na RUE, Regulação de Leitos e a Lei Complementar 172/2020. Rodrigo destacou a 

importância do diálogo permanente junto à Secretaria do Estado, AMA e outros parceiros nesse 

momento de enfrentamento da pandemia. 

Ele enfatizou a estruturação da rede de urgência como prioridade , principalmente no que compete 

ao Samu e tempo resposta ao paciente em situação grave. 

A secretária de Saúde de Jaramataia e coordenadora regional, Tereza Cristina, afirmou que a pauta 

da CIR foi pertinente tendo em vista às particularidades vivenciadas pelos gestores da 7a região e as 

limitações dos serviços de referência existentes, principalmente para os municípios menores e que 

contam exclusivamente com os serviços de atenção básica e dependem muito do apoio dos 

municípios maiores para o suporte às urgência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A secretaria executiva do Cosems, @sylvana.smt participou nesta terça-feira (5) da reunião da 

Sala de Situação, coordenada pelo titular da Sesau @alexandreayres. 

Participaram ainda da discussão a secretária adjunta de Maceió Nadja Tenório e promotores 

públicos estaduais e federal. O objetivo foi prestar esclarecimentos sobre a oferta dos leitos 

para os pacientes com o COVID-19 em Maceió. 
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6 de Maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria executiva do COSEMS Sylvana Medeiros participou de reunião na Sesau com a 

superintendente da SURAUD Helayne Sobral, o diretor do Controle Avaliação de Maceió, Deraldo 

Lima, o coordenador do Cora Fábio Oliveira e técnicos da Sesau. Na ocasião foram feitos 

alinhamentos sobre o processamento e faturamentos das internações dos pacientes de COVID-

19. 

 

 
 

Assessora Técnica Mirna Vaz e a coordenadora de Apoio Técnico do COSEMS, Josinete 

Marques participaram da Web conferência de CIR, das 9ª e 10ª regiões de saúde, que contou com 

a presença de dois técnicos da SESAU, apoiadoras do MS e demais apoiadores do COSEMS. A 

pauta incluiu a discussão de ações estratégicas para o enfrentamento do Covid-19. 

Arboviroses, Serviços de Referência na RUE para Covid-19 e Regulação de Leitos, além da Lei 

Complementar 172/2020. 
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            7 de Maio 

 

A coordenadora do Apoio Técnico do Cosems Josinete Marques e apoiadores participaram de reunião 

sobre o lançamento do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 na Rede de 

Atenção à Saúde. O instrumento foi estruturado com o apoio do Hospital Albert Einstein a partir da 

preocupação da APS em relação às demais situações de Saúde, em especial as condições crônicas, frente 

ao enfoque dado à pandemia de COVID-19. 

 

O apoiador regional e assessor técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou esta semana da Web 

conferência do Grupo de Trabalho de Direito Sanitário da rede Conasems-Cosems. Joelson destacou, na 

ocasião, a importância do aprimoramento do diálogo entre gestores municipais de Saúde e Ministério 

Público durante a Pandemia, no âmbito do GAIC-COVID-19. Vale ressaltar que o Núcleo de Saúde do 

Ministério Público Federal em Alagoas, sempre contou com a parceria do Cosems/AL. 

 

Representantes das Coordenações de Vigilância, de Atenção Básica e gestores municipais de Saúde da 

5ª, 6ª e 8ª Regiões de Saúde participam de videoconferência para discutir a situação epidemiológica da 

Covid-19. Durante à tarde participaram os da 9ª e 10ª Regiões de Saúde. 

Dentre as pautas pertinentes ao Coronavírus foram pontuadas o fluxo de notificação via E-sus VE; 

diagnóstico laboratorial; fluxo para os casos atendidos pela atenção básica, entre outras. A ação surgiu 

da construção do plano integrado de ações de cooperação técnica que tem por objetivo somar forças e 

apoiar os municípios no atual cenário de enfrentamento da Covid-19. Apoiadores destacaram a satisfação 

dos gestores e técnicos da 5a, 6a, 8a, 9a e 10a Regiões de Saúde. Segundo eles as discussões foram 

bastante produtivas.  
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8 de Maio 

 

A secretária executiva do Cosems Sylvana Medeiros, participou de uma reunião da Sala de Situação de 

Covid-19 que contou com a participação do governador Renan Filho, com o secretário de Estado da 

Saúde Alexandre Ayres e do município de Maceió Tomás Nonô, além da secretária adjunta Nadja Tenório. 

Também contribuíram com as discussões com os componentes da sala e médicos infectologista 

convidados. 

O governador relatou as discussões com os governadores dos estados brasileiros sobre as necessidades 

de garantir acesso a exames de PCR e tomografias para o diagnóstico precoce da Covid-19, corroborando 

para que o tratamento ocorra no início da doença. O secretário Alexandre informou que o grupo técnico 

presente na sala irá trabalhar hoje na atualização do protocolo de manejo clínico da Síndrome Gripal 

O secretário Nonô disse que a equipe de Maceió também atualizou o protocolo e que contribuirá com 

as discussões técnicas. Nonô destacou ainda que duas unidades sentinelas para Síndrome Gripal já estão 

funcionando em Maceió e que mais duas deverão ser implantadas em breve. Foi sugerido por membros 

da sala a implantação de uma unidade em cada distrito sanitário totalizando oito unidades. O governador 

se comprometeu em executar essa proposta em parceria com o município de Maceió com o objetivo de 

ampliar o acesso à população. O infectologista professor José Maria Constant sugeriu que a Secretaria 

Estadual ofereça cursos de Educação a distância sobre o Diagnóstico e Tratamento aos profissionais 

médicos que estão trabalhando no enfrentamento da Covid-19 . 

   11 de Maio 

 

A coordenadora do Apoio Técnico do Cosems, Josinete Marques participou da reunião por 

videoconferência com o Grupo Executivo do Hospital Alemão Osvaldo Cruz (HAOC) e coordenadores de 

apoio dos estados. Foram discutidos para o cenário epidemiológico do Covid- 19, reflexão do momento 

que está sendo vivenciado, articulação e envolvimento dos entes federados. 
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12 de Maio 

 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque e a equipe técnica participaram hoje de reunião com os 

secretários municipais de saúde que possuem comunidades indígenas em seus territórios. As fragilidades 

e estratégias da Política de Saúde, com ênfase no enfrentamento a pandemia da COVID-19, deram a 

tônica das discussões. Foram discutidas questões que irão subsidiar a reunião que o Cosems solicitou 

junto ao Distrito de Saúde Indígena – DSEI-AL/SE. Foram levantadas questões sobre os serviços de média 

e alta complexidade, recursos hospitalares destinados à saúde indígena e os veículos utilizados no Polo 

Indígena para transportar emergências. 

Foram pontuados ainda a falta de comunicação entre os sistemas de informação de saúde inviabilizando 

o cumprimento dos indicadores de saúde no município, vacinação de indígenas não aldeados, feedback 

entre Polo de saúde indígena e a SMS, construção conjunta do planejamento das ações de saúde, 

alinhamento dos Planos de Contingência SMS e Polo Indígena. 

O presidente Rodrigo disse que as discussões sobre a Saúde Indígena são de extrema importância, que 

devem ser retomadas, e que dará total apoio, sobretudo pela atual conjuntura enfrentada pelos 

municípios. 

 

O superintendente de Vigilância à Saúde Hebert Charles apresentou na Sala de Situação da Covid-19 na 

tarde de ontem as informações e projeções sobre incidência, morbidade, letalidade, isolamento social e 

necessidades de leitos clínicos e de UTI para internação. O secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres, 

coordenador da Sala, participou das discussões. A secretária executiva do Cosems, Sylvana Medeiros 

participou da discussão com demais membros da Sala e o teor dela fora apresentado ao governo com o 

intuito de subsidiar a tomada de decisões para o enfrentamento da epidemia no estado. 
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14 de Maio 

 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, visitou a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), Secretaria de Saúde e base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

de Coruripe, com o intuito de apoiar o município no que diz respeito à estruturação, estratégias e 

iniciativas adotadas para o enfrentamento da Covid-19. Enfatizou ainda a importância dos 

equipamentos de Saúde de Coruripe estarem bem estruturados para atender aos usuários do SUS, uma 

vez que o município é referência para a 6ª Região de Saúde. 

Na ocasião, Rodrigo concedeu entrevista à emissora de Rádio Litoral, junto ao secretário municipal de 

Coruripe Everaldo Neto, sobre a Covid-19 e as ações que estão sendo desenvolvidas no município, a 

exemplo das barreiras sanitárias. A coordenadora de Apoio Técnico do Cosems, Josinete Marques, 

também participou da visita. 

 

A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros, participou de reunião com o governador Renan 

Filho, o secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres e a equipe técnica da Sala de Situação da Covid-

19 no Palácio República dos Palmares. Durante a reunião o superintendente da Suvisa Herbert Charles 

expôs análises preliminares dos dados epidemiológicos e projeções referentes a COVID-19 em Alagoas. 

Sylvana destacou que a curva em ascensão dos casos no Estado evidencia a necessidade da adoção de 

isolamento social acima de 65% para a diminuição do ritmo de transmissibilidade do vírus. Ela pontuou 

a necessidade de atuação efetiva da Atenção Básica no diagnóstico e monitoramento dos casos de 

Síndrome Gripal (SG), bem como a oferta de leitos clínicos e de UTI para os casos de Síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG). Participaram ainda da reunião representantes da Secretaria de Estado 

do Planejamento, do Laboratório Central(LACEN) e do Hospital de Doenças Tropicais (HDT). 
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A vice-presidente do Cosems/AL, Edjária Camilo participou com a equipe técnica da entidade de 

reunião com o Distrito de Saúde Indígena, Funai e MPF para discutir pautas da Política de Saúde com 

ênfase no enfrentamento a pandemia COVID-19 nas comunidades indígenas. A reunião contou ainda 

com a participação do secretário de Agua Branca Antonio Kalanko, representando a diretoria do 

Cosems. Os gestores relataram as ações desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde em 

relação aos povos indígenas, como conscientizações, atendimentos, fornecimentos de EPI e kit de 

higiene. As lideranças também pontuaram ações que vêm sendo feitas por outros órgãos como Funai e 

CONDISE. Foram discutidas questões dos Planos de Contingência do Ministério da Saúde e Secretaria 

de Saúde Indígena, em especial sobre as notificações dos casos e a necessidade de alinhar informações 

com a Secretaria Municipal de Saúde, entre outros assuntos. 

15 de Maio 

 

Apoiador regional do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou hoje da videoconferência do Grupo de 

Trabalho da Assistência Farmacêutica -(GTAF) da rede Conasems/Cosems. 

Foram discutidos temas relacionados à oferta de Hidroxicloroquina, o parecer técnico da Secretaria de 

Vigilância à Saúde do MS sobre a restrição ao uso do Oseltamivir (tamiflu) e sobre a resolução da Anvisa 

para o recolhimento de máscaras que não foram aprovadas em testes de qualidade. 

 

O presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque se reuniu com a equipe técnica da entidade, por meio de 

webconferência, para fazer o alinhamento das informações referentes ao enfrentamento da Covid-19. 
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17 de Maio 

 

A atuação das UPAs na assistência de urgência aos pacientes infectados pelo coronavírus foi uma das 

pautas discutidas na reunião em que participam a secretária executiva do Cosems, Sylvana Medeiros, o 

superintendente de Atenção à Saúde Lucas Ribeiro e o gerente pré-hospitalar Henrique. 

De acordo com Sylvana Medeiros, as UPAs que fazem parte da Rede de Urgência e Emergência têm sido 

a porta de entrada nessa rede para a boa parte dos pacientes iniciarem os cuidados e terapêutica 

específica. Ela disse que os atendimentos nessas unidades estão muito acima da rotina, sobrecarregando 

as equipes e com aumento excessivo do consumo de insumos, correlatos e EPIs. 

Após a avaliação desse cenário foi proposto um suporte financeiro para a manutenção dessas unidades 

para garantir o custeio e ampliação de recursos humanos.  

 

A utilização do uso do medicamento Cloroquina na fase inicial dos sintomas da Covid-19 foi um dos 

temas tratados na reunião com representantes da Sala da Situação, em que a secretária executiva do 

Cosems/AL, Sylvana Medeiros participou. Participaram ainda o secretário estadual da Saúde, o secretário 

executivo das Ações de Saúde, a diretora do Hospital Geral do Estado e o gerente Assessoria Técnica da 

Assistência Farmacêutica. A reunião on-line contou com a participação de representantes das entidades 

médicas como o Conselho de Medicina, Sindicato dos médicos, Sociedade Alagoana de Infectologia, 

Sociedade Brasileira de Medicina, de escolas médicas e profissionais infectologistas e pneumologistas. 

Ficou claro após o posicionamento de todos que a maioria reconhecia que à Covid-19 por ser uma doença 

nova e devido ao curso da pandemia, vários estudos vêm sendo feitos sobre o tratamento da doença e 

que ainda não são conclusivos. Marco Ramalho apresentou o protocolo de Manejo Clínico pré-hospitalar 

nas Síndromes Gripais que foi elaborado pelos profissionais médicos membros da sala de situação em 

concordância com as recomendações da Sociedade Alagoana de Infectologia, que inclui o uso de 

hidroxicloroquina após o início dos sintomas para portadores de fator de risco tais como idosos, obesos, 

doentes crônicos, tabagistas, gestantes e pacientes que apresentem sinais de gravidade como alteração 

na ausculta, saturação de Oxigênio < 93%, frequência respiratória > 24 irpm. Não houve consenso na 

discussão do grupo da indicação do uso da Cloroquina para pacientes de Síndrome Gripal que não se 

enquadrem nos grupos acima especificados. 
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O secretário de Saúde de Palmeira dos Índios Diógenes Costa informou na reunião, que ocorreu na 

SESAU, sobre a conclusão da obra de ampliação da UPA de Palmeira, que havia sido acordada em reunião 

anterior na Sesau. O secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres reiterou o compromisso de enviar os 

equipamentos para a implantação de 8 leitos de UCI e 5 leitos clínicos. A secretária executiva do Cosems 

Sylvana Medeiros também participou da reunião. A ampliação da capacidade instalada da UPA tem entre 

os objetivos proporcionar melhor estrutura para o atendimento dos casos de Síndrome Gripal Aguda 

Grave, organizar a porta de entrada da rede de urgência e emergência para atendimento dos casos 

suspeitos e/ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus e contribuir para a redução da 

mortalidade.  

18 de Maio 

 

Apoiadoras regionais do Cosems/AL Camila Valença e Kathleen Moura participaram de reunião virtual 

sobre a apresentação e avaliação das ações de integração de Vigilância em Saúde e Atenção Primária à 

Saúde no combate à Covid-19. 

 

Gestores da 8a Região de Saúde se reuniram com a apoiadora regional, Kathleen Moura, para discutir as 

estratégias de ampliação da porta de entrada da RUE para atendimento dos casos suspeitos e/ou 

confirmados de COVID-19 em Palmeira dos Índios . 

Na ocasião o secretário de Saúde de Palmeira dos Índios Diógenes Costa informou que com a parceria 

da SESAU, Palmeira irá ampliar a oferta de leitos COVID-19 na UPA de Palmeira e Hospital Santa Rita. 

Segundo ele, a UPA possui a previsão de implantação de oito leitos de UCI e cinco leitos clínicos, já o 

hospital Santa Rita 6 leitos de UTI e 5 de enfermaria. 
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O presidente do Cosems-AL, Rodrigo Buarque participou de videoconferência com o prefeito de Coruripe 

Joaquim Beltrão, o secretário municipal de Saúde Everaldo Vieira, o de Jequiá da Praia e vice-presidente 

da 6a Região de Saúde, Guttemberg Breda. A secretária executiva do Cosems Sylvana Medeiros, a 

coordenadora de Apoio Técnico Josinete Marques e o apoiador regional Roberto Firpo também 

participaram da reunião. Foram discutidas a implantação do Centro de Triagem em Coruripe, além das 

dificuldades da RS no que diz respeito à quantidade insuficiente leitos da UPA e hospital Carvalho Beltrão 

para o enfrentamento do Covid-19. O secretário de Saúde de Coruripe Everaldo Vieira perguntou ao 

titular da Sesau, Alexandre Ayres, qual seria a contrapartida do Estado em relação ao Centro de Triagem. 

Ayres se comprometeu em ajudar com recursos financeiros mas que a parte de Recursos Humanos ficaria 

a cargo do munícipio 

A segunda videoconferência ocorreu com gestores da 9a e 10a RS e contou com os defensores públicos 

de Santana do Ipanema e de Delmiro Gouveia. Na ocasião a secretária de Santana do Ipanema, Normanda 

Santiago, informou que a Sesau entregou hoje pela manhã 5 camas e 5 respiradores e que aguarda a 

próxima entrega de equipamentos para o hospital de Santana. Em relação à Unidade de Suporte 

Avançado (USA) o secretário adjunto de Delmiro, Fernando, informou que está esperando a entrega da 

USA pela Sesau. Esta videoconferência contou com a participação da secretária executiva do Cosems e a 

coordenadora de Apoio Técnico. 

19 de Maio 

 

O secretário Everaldo Vieira esteve acompanhado da equipe do Cosems-AL em visita ao antigo Hospital 

Lima Castro, analisando a estrutura física, para possível implantação do Centro de Triagem de Coruripe. 

A ideia será levada para o Governo de Alagoas com o intuito do Estado aprovar e dar seguimento ao 

projeto de implantação do Centro de Triagem em Coruripe para a 6ª Região de Saúde. 
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20 de Maio 

 

Coordenadora de Apoio Técnico Josinete Marques e o apoiador regional do Cosems/AL, Joelson Lisboa, 

participaram nessa terça-feira (19) de uma videoconferência com gestores e técnicos da 2a Região de 

Saúde com representantes das Secretarias de Matriz de Camaragibe, Maragogi, São Luís do Quitunde e 

Passo de Camaragibe e o técnico da Sesau, Henrique Damasceno. A reunião tratou da organização e 

quantidade dos leitos existentes para a Covid 19 e a possibilidade de ampliação de mais leitos para região. 

 

O Cosems tem sido parceiro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nas discussões da Sala da Situação 

da Covid-19 que, desde março, junto a representantes de várias instituições vem discutindo, traçando 

estratégias e elaborando documentos com o intuito de dar acesso aos pacientes nos serviços de 

assistência de referência, nos quais foram implantados leitos clínicos, intermediários e de UTI exclusivos 

para a covid-19. Para auxiliar os gestores municipais da Saúde, o Cosems elaborou proposta, aprovada 

na íntegra pela Sesau (órgão coordenador da Sala da Situação), que teve como saldo a liberação em 

março por parte do Ministério da Saúde de R$ 9.700,680,60, montante disponibilizado em Parcela Única 

conforme, para repassar R$ 2 per capita para ajudar os 102 municípios alagoanos conforme Resolução 

Nº 017 de 26 de Março de 2020 da CIB do Estado de Alagoas. 

Segundo o presidente do Conselho Rodrigo Buarque, os recursos estão sendo aplicados na organização 

da assistência aos pacientes, desde à implementação de recursos humanos, ampliação da carga horária 

dos profissionais da Saúde, aquisição de material de insumo e testes rápidos; e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI); dentre outras ações relevantes adotadas pelos gestores municipais da Saúde. 

A secretária executiva do Cosems, representa a entidade na Sala e acompanha diariamente as 

necessidades dos municípios, desde a análise de dados epidemiológicos para monitorar a incidência da 

doença no Estado, letalidade, transmissibilidade nos municípios e adoção de medidas necessárias para 

garantir a assistência em tempo hábil aos usuários do SUS de todas as Regiões de Saúde. 
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21 de Maio 

 

A apresentação do projeto de Regionalização sobre a implantação do guia de organização das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) para o enfrentamento da Covidv19 foi discutida em videoconferência. 

A coordenadora do Apoio Técnico Josinete Marques participou da discussão com representantes 

do CONASEMS e CONASS e de secretarias estaduais de Saúde. 

 

As minutas de resoluções da CIB referentes à oferta de tomografia ambulatorial e de leitos clínicos de 

referência para os pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 foram discutidas em reunião. A 

secretária executiva do Cosems/AL participou das discussões que aconteceram com a superintendente 

de Regulação e Auditoria (Suraud) Helayne Sobral e o assessor técnico do setor Alberto Carvalho. 

Segundo Sylvana nas resoluções serão oficializados a forma do processamento e pagamento desses 

procedimentos nos sistemas SIA e SIH do Ministérios da Saúde, bem como serão instituídos incentivos 

financeiros que serão pagos pelo estado e municípios. 

 

A coordenadora do Apoio Técnico do Cosems/AL Josinete Marques e o apoiador regional Joelson Lisboa 

participam nesta tarde (21) de videoconferência com o grupo executivo do Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz (HAOC). 

Foram tratados, dentre outros assuntos, sobre a apresentação do consolidado das informações registrado 

na plataforma do curso de aprimoramento da Rede Colaborativa do HAOC pelos coordenadores e 

apoiadores, além do mapa das dificuldades relatada pelos Estados em relação ao Covid-19. 
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O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarques, afirmou na reunião por videoconferência com gestores 

da 4ª Região de Saúde, que uma das maiores dificuldades de Alagoas, que segue a tendência nacional, é 

referente às subnotificações de casos da Covid-19 pelo número ainda insuficiente de testes rápidos. 

A apoiadora regional Camila Valença participou das discussões com os gestores buscando alinhar 

estratégias e soluções para os problemas apontados na live. 

22 de Maio 

 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, a coordenadora de Apoio Técnico Josinete Marques e o 

apoiador regional Joelson Lisboa participaram da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 

Tripartite 2020. 

Foram discutidas e pactuadas pautas tais como a criação de Centros de Triagem; prorrogação do prazo 

previsto para capacitação do Programa Previne Brasil; e financiamento dos Hospitais de Campanha. 

O pagamento do novo procedimento criado pela Portaria nº 245/2020 que inclui procedimento na Tabela 

de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de 

Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico de infecção pelo COVID-19 

também foi discutido. Outros informes como o processo de renovação automática da adesão dos 

profissionais do Programa Mais Médicos e a Informatização da Unidades Básicas de Saúde em parceria 

com MCTIC – SAPS/MS foram outros assuntos pontuados na CIT. 
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25 de Maio 

 

Presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque participou, junto ao secretário Antonio Kalanko de Água 

Branca, coordenadora técnica Josinete Marques e a assessora técnica Mirna Vaz de reunião com 

coordenador do Distrito Sanitário Indígena (DSEI) Cel. Ivaldo Melgueiros sobre temas relevantes à Saúde 

Indígena. Desde que assumiu a Presidência do Conselho Rodrigo sinalizou que a Saúde Indígena 

retornaria as pautas como uma das prioridades de sua Gestão. A partir de então, a equipe técnica tem 

participado de reuniões junto à equipe do DSEI, Funai e MPF. Na reunião de hoje foram tratadas questões 

que há anos são sinalizadas como necessárias, dentre elas o financiamento hospitalar destinado à saúde 

indígena e a integração dos sistemas de informações de saúde do Ministério da Saúde e da Secretaria de 

Saúde Indígena (Sesai). 

27 de Maio 

 

A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros, participou de reunião com os diretores de 

instituições hospitalares que são referências para internações Covid-19 para os pacientes do SUS, por 

meio da regulação estadual. O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, informou que a Sesau 

está organizando equipe de supervisão para o acompanhamento da disponibilidade dos leitos e as 

internações. A coordenadora da Regulação Estadual Lysgreth Sanchez Carrera abordou vários pontos 

operacionais para facilitar a comunicação e agilidade da regulação dos leitos, bem como a transferência 

dos pacientes para os leitos. Sylvana ressaltou a importância da organização dos serviços sociais das 

unidades hospitalares para garantirem o repasse de informação aos familiares porque muitas vezes o 

contato com o hospital em busca de informações é feito através das Secretarias Municipais de Saúde que 

são procuradas pelos familiares. 
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Equipe técnica do Cosems/AL participou da web conferência com diretores de hospitais públicos, 

filantrópicos e UPAS, do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) para discutir sobre retro alinhamento 

de casos ao Cievs; Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) entre outros assuntos. 

 

A coordenadora de Apoio Técnico do Cosems, Josinete Marques participou da Oficina de Implantação 

do Guia Orientador para RAS Covid-19. O projeto é piloto na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe 

e Cosems/SE. Reunião contou com a participação dos coordenadores de Apoio. 

28 de Maio 

 

A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros e a apoiadora regional Camila Valença estiveram 

reunidas com Júlia Levino da Gerência Especializada e de Ações Estratégicas da Sesau e a técnica do 

Projeto Todos pela Saúde do Banco Itaú, Mariana Lisboa, para discutir as principais dificuldades dos 

municípios, relacionadas à Atenção Básica e buscar apoio junto à instituição financeira por meio do 

projeto. O Itaú Unibanco doou 1 bilhão de reais e criou o Todos pela Saúde com o intuito de ajudar a 

combater a COVID-19 por meio de uma aliança de profissionais de diversas áreas da saúde. Em parceria 

com o SUS, eles trabalham com os objetivos de organizar as demandas dos Estados para definir e realizar 

ações prioritárias. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

 

O apoiador regional Joelson Lisboa participou de reunião, por web conferência, com o Grupo Executivo 

do Projeto Rede Colaborativa para Apoio ao Fortalecimento da Gestão Municipal de Saúde e 

coordenadores de Apoio dos demais estados. O projeto é uma parceria do Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz (HAOC)/CONASEMS e Cosems. Foi discutido como pauta principal o Guia Orientador para o 

Enfrentamento da Pandemia Covid-19 da Rede de Atenção à Saúde e os processos para implantação. A 

publicação é do CONASS /Conasems. 

29 de Maio 

 

Apoiadores regionais do Cosems/AL participaram da live Previne Brasil, realizada pelo Conasems, com o 

intuito de mostrar o resultado do 1º quadrimestre de 2020 e adequação do cadastro de equipes no CNES. 

Foi ressaltado que os municípios precisam cadastrar 100% da população; o que avançou e o que precisa 

avançar no país. Foram apresentados ainda o cadastro sobre desempenho da parte dos indicadores; a 

importância de os municípios aderirem à campanha #oSUSquefazemos, expondo as ações de combate à 

Covid-19; o consultório virtual que já saiu o documento para que os municípios cadastrem os profissionais 

que vão participar e outras questões técnicas. 

 

O presidente do Cosems, Rodrigo Buarque e a vice Edjária Camilo, acompanhados da coordenadora de 

Apoio Técnico da entidade Josinete Marques estiveram em Girau do Ponciano com a titular da 

Saúde Gorete Santana para conhecer o Hospital de Campanha para tratamento da covid-19. 

Equipe aproveitou para conhecer um pouco dos serviços realizados na saúde do município que, dentre 

as ações de enfrentamento da doença, instalou lavabo e uma bolha de desinfecção no acesso a feira livre 

e na próxima semana vai funcionar um laboratório. 
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Apoiadora regional do Cosems/AL Kathleen Moura participou de reunião com membros da CIES 

Estadual. Foi discutido o planejamento de retorno de práticas acadêmicas. 

 

Apoiadora do Cosems/AL, Kathleen Moura, participou da reunião com o GRUPO INTEGRAÇÃO DA VS E 

APS EM ALAGOAS que é composto por representantes do Ministério da Saúde e da Gerência de Atenção 

Básica e Superintendência de Vigilância em Saúde da SESAU para alinhamento de estratégias de reuniões 

online junto aos municípios com a pauta sobre o enfrentamento das arboviroses. 

 

O presidente do Cosems-AL, Rodrigo Buarque, a vice Edjária Camilo e a coordenadora de Apoio 

Técnico Josinete Marques visitaram o município de Belém e foi recepcionada pela gestora da 

Saúde Jenise Melo. Ela mostrou a barreira sanitária colocada com apoio das equipes da saúde e da 

educação; lavabo no centro da cidade e zona rural. Os pacientes suspeitos ou positivos recebem visita do 

médico e técnico de enfermagem e o município está entregando máscaras para a população. 
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O apoiador regional Joelson Lisboa, participou de reunião por web conferência com o grupo de 

trabalho da Assistência Farmacêutica – GTAF –CONASEMS/Cosems. A reunião foi conduzida pelo 

assessor técnico do Conasems, Elton Chaves, quando foi discutido o desabastecimento de 

medicamentos em meio à pandemia da COVID-19. 

 

A vice-presidente do Cosems Edjária Camilo, gestora da Saúde de Dois Riachos, representou a entidade 

na entrega de oito novos leitos de UCI e cinco de observação clínica na Unidade de Pronto atendimento 

(UPA) de Palmeira dos Índios. 

Ela destacou a importância da parceria entre a Sesau e o Cosems, e do Estado está investindo em 

municípios desta macrorregião de Saúde. Edijária reforçou que os municípios estão empenhados em dar 

o melhor no enfrentamento do coronavírus. Os novos leitos servirão de referência para a regulação. 

A solenidade foi conduzida pelo prefeito Júlio Cezar e o secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres, 

que também visitaram o Centro de Testagem e Triagem Covid-19 e o Hospital Regional Santa Rita. 

Foram entregues seis leitos de UTI e cinco de enfermaria. A deputada estadual Ângela Garrote e membros 

do Conselho Municipal de Saúde e o presidente da Câmara também estiveram presentes. 

De acordo com o secretário Alexandre Ayres, o Governo do Estado vai disponibilizar mais recursos, 

respiradores e manterá a estrutura da UCI mesmo após a pandemia. 

O titular da SMS de Palmeira Diórgenes Costa afirmou que a ampliação de leitos de UCI e de Enfermaria 

na UPA e a inauguração de novos leitos de UTI e Enfermaria no Hospital Santa Rita foram possíveis graças 

à parceria com o estado, por meio do secretário Alexandre Ayres e o empenho da equipe da SMS. 
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JUNHO 

1 de Junho 

 

 

O apoiador regional do Cosems/AL Joelson Lisboa participou da palestra com transmissão ao vivo sobre 

a demanda por leitos de UTI/UCI, critérios de seleção e o Judiciário. A palestra foi ministrada pelo 

professor Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico generalista, ex-secretário Nacional da Vigilância Sanitária do 

MS, e ex-diretor presidente da Anvisa. A mesa foi coordenada pela juíza Federal Maria Amélia de Carvalho. 

2 de Junho 

 

Secretária executiva do Cosems-AL Sylvana Medeiros participou com o titular da SESAU, Alexandre 

Ayres e membros do grupo técnico de reunião na Sala de Situação. O objetivo foi fazer uma avaliação 

preliminar da execução das propostas para o enfrentamento da epidemia em Alagoas. Foram elencadas 

as despesas executadas , unidades de triagem implantadas , leitos ampliados , internações reguladas , 

aquisição de equipamentos, distribuição de EPIs e testes nas unidades estaduais e municipais. 

Na ocasião também foi apresentado ao grupo o sistema de regulação de leitos que está sendo 

programado para atender e aprimorar as demandas da regulação estadual implantada nesse período. 
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3 de Junho 

 

Apoiadores regionais do Cosems participaram de reunião com a Secretaria de Saúde do Estado e 

apoiadoras do MS sobre o fluxo de pacientes sintomáticos respiratórios na Rede de Atenção à Saúde, 

perpassando todos os níveis de atenção. O fluxograma do atendimento do paciente com suspeita de 

Covid-19 desde à AP, Média e até chegar a alta complexidade, foi apresentado pelo Cosems. Foi 

apresentado também o manejo clínico da AP por Ivana Pita da Sesau. Na ocasião, a técnica Mariana 

Lisboa apresentou o Projeto Todos pela Saúde do Banco Itaú. 

 

Presidente do Cosems Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, se reuniu hoje com a equipe técnica 

da entidade para discutir informações relacionadas ao enfrentamento da pandemia. 

5 de Junho 

 

Apoiadora regional do Cosems/AL, Camila Valença, participou de reunião do Consórcio Nordeste com 

coordenadores de APS/AB dos Estados do Nordeste e Cosems sobre o Fortalecimento do APS para o 

enfrentamento da Pandemia. Foram discutidas entre as pautas: uma experiência estadual de atuação da 

APS no território para reduzir a transmissão do vírus; o Consórcio irá disponibilizar a possibilidade do 

gestor estadual criar perfis municipais da retaguarda do Monitora Covid19 para que a gestão municipal 

possa localizar os casos no território, fazer ações de busca ativa, monitorar os casos e desenvolver ações 

mais dirigidas de redução da transmissão. 
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Gestores e técnicos se reuniram hoje na CIR da 8a Região de Saúde para discussão de extensa pauta com 

foco no enfrentamento a COVID-19. Na ocasião foi discutida a situação da oferta e regulação de leitos 

Covid 19, implantação de leitos de UTI/UCI e de enfermaria, em Palmeira dos Índios. Outros pontos 

incluíram a Portaria 1445 de maio de 2020, que institui os centros de atendimento para Covid-19; Oferta 

de tomografias para pacientes com Covid 19;PNI- Coberturas vacinais e adequações ao processo de 

trabalho das equipes. Os exames Covid 19 realizados pelo Lacen (capacidade instalada e feedback aos 

municípios da logística de funcionamento do laboratório) também foram tema da reunião, que contou 

com a participação da apoiadora regional do Cosems/AL Kathleen Moura. 

8 de Junho 
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9 de Junho 

 

Secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros participou com os representantes das Secretarias 

de Ação Social do estado de uma Live que favoreceu a troca de informações sobre a atuação dos setores 

da Saúde e da Ação Social nos municípios, considerando a necessidade do desenvolvimento de um 

trabalho intersetorial. Na ocasião, foram relatados o trabalho que as equipes de saúde da Atenção Básica 

e da Vigilância em Saúde vêm realizando e a conformação da rede de assistência. 

Foram expostas também ações que as Secretarias de Ação Social estão desenvolvendo para atender a 

população de maior vulnerabilidades social. "Destacamos que é imprescindível esses dois setores 

trabalharem de forma articulada para incentivar e possibilitar o isolamento social dessa parcela 

considerável da população como forma de minimizarmos a exposição ao vírus, bem como a 

morbimortalidade", afirmou Sylvana. 

9 e 16 de Junho: Nesse período estivemos em LUTO pela despedida da Nossa Coordenadora de 

Apoio Técnico, Josinete Marques (in memoriam) 

16 de Junho 

 

O presidente do Cosems/ AL, Rodrigo Buarque se reuniu nesta segunda feira com membros da Diretoria 

Executiva para discutir pontos de pauta a exemplo da nova representação do Conares, a flexibilização das 

medidas de isolamento social proposta pelo governo e a assessoria jurídica do Cosems. 
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17 de Junho 

  

Apoiadoras do Cosems Camila Valença e Kathleen Moura participaram web conferência sobre o 

enfrentamento das arboviroses em tempos da COVID-19. A reunião contou com presença de 

coordenadores de vigilância, endemias e atenção básica das 1ª, 2ª e 3ª regiões de saúde, apoiadores do 

Ministério da saúde e SESAU. A pauta foi construída de forma integrada e contemplou a apresentação da 

Gerência de atenção primária da Sesau pela técnica Valéria Bezerra, Trabalho de Campo dos agentes de 

endemias e a situação epidemiológica das arboviroses foram apresentados pelos técnicos Carlos Eduardo 

e Maynara Soares da Suvisa. 

 

18 de Junho 

 

Os apoiadores regionais do Cosems Joelson Lisboa e Roberto Firpo participaram de reunião técnica em 

União dos Palmares com a secretária de Saúde Geany Lopes, corpo administrativo da SMS, equipe 

diretiva do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e representante da Sesau (por videoconferência). 

Foi discutida a estrutura para o funcionamento do hospital de campanha anexo ao HSVP. Ele conta com 

20 leitos para atendimento clinico dos pacientes, sendo 18 clínicos e dois de estabilização.  
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Presidente do Cosems, Rodrigo Buarque e apoiadores da entidade, participaram do lançamento da 

Biblioteca Virtual do Curso II de Aprimoramento em Práticas do Apoio para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS, organizada pelo CONASEMS em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

(HAOC). Durante a abertura foi realizada uma homenagem à coordenadora de Apoio Técnico Josinete 

Marques (Nete) que havia falecido recentemente vítima da COVID-19. Os colaboradores do Conasems 

ressaltaram o sentimento de gratidão pelo trabalho desenvolvido por Nete junto ao SUS e mais 

recentemente, à rede colaborativa. Na ocasião, expressaram solidariedade e apoio ao Cosems/Alagoas 

pela perda irreparável de sua colaboradora. Na oportunidade foi lançada a biblioteca virtual cujo objetivo 

é contribuir para melhor organização de documentos, fornecendo informações confiáveis, com respaldo 

científico, permitindo ao apoio um acesso facilitado de modo a agilizar seu repasse à gestão. A biblioteca 

abordará o tema do enfrentamento do novo coronavírus e seu acesso ficará ancorado na Plataforma do 

Curso da Rede Colaborativa. Para o Conasems esse repositório será um importante instrumento de 

consulta. Vale salientar que todos os apoiadores, assim como coordenadores de apoio também 

fomentarão a base de informações, sempre que oportuno. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

19 de Junho 

 

O apoiador regional do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou hoje de reunião do Grupo Técnico de 

Trabalho da Assistência Farmacêutica- GTAF da Rede Conasems/Cosems. A pauta principal foi o 

levantamento urgente das demandas de medicamentos de suporte à vida, intitulado como Kit Intubação, 

demandada pela Procuradoria Geral da República em parceria com o Conass, Conasems e MS. 

 

 

Apoiadores do Cosems, participaram da 2ª webconferência sobre o enfrentamento das arboviroses em 

tempos da COVID-19. A reunião contou com presença das apoiadoras do Ministério da Saúde, técnicos 

da SESAU, coordenadores municipais de Vigilância, endemias e atenção básica das 4ª , 5ª e 6ª regiões de 

saúde. 

Na ocasião foram abordados os temas sobre o Papel da Atenção Primária frente às arboviroses, Trabalho 

de Campo do Agente de endemias e a situação epidemiológica das arboviroses. A reunião contou com a 

expressiva participação de coordenadores municipais atendendo aos objetivos do plano integrado 

construído pelas áreas de cooperação técnica. 
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22 de Junho 

 

 

As assessoras técnicas do Cosems e apoiadoras regionais Kathleen Moura e Mirna Vaz participaram da 

reunião de integração da APS e Vigilância com apoiadoras do Ministério da Saúde, técnicos da SESAU e 

coordenadores municipais das 8a, 9ª e 10ª regiões, com o tema Arboviroses. 

A discussão se deu porque são doenças sazonais ocasionadas pelo mosquito Aedes aegypti, que tendem 

a se proliferar nos períodos chuvosos e em locais com maior acúmulo de águas. Por esta razão, as ações 

devem ser mantidas mesmo na atual conjuntura da pandemia do país. 

 

O presidente do Cosems/AL e secretário de Saúde de Jundiá, Rodrigo Buarque, abordou as experiências 

exitosas dos gestores municipais da Saúde diante da pandemia na Web conferência sobre a Interlocução 

do SUS e SUAS em tempos de Covid-19. Na oportunidade, a secretária executiva do Cosems Sylvana 

Medeiros detalhou o trabalho desenvolvido na Sala de Situação e no Comitê de Operações Especiais 

(COE) e os apoiadores regionais da entidade Roberto Firpo expôs o comportamento da rede assistencial 

e Kathleen Moura falou sobre a Vigilância Epidemiológica da Covid-19. A presidente do Colegiado 

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social Coegemas/Alagoas, Gizelda Lins, e secretária de 

Assistência Social de Teotônio Vilela expôs as práticas exitosas e principais dificuldades da Assistência 

Social em tempos de Covid-19. 
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23 de Junho 

 

Assessores técnicos do Cosems participaram de reunião web com representantes do Ministério da Saúde 

e CONASEMS para avaliar o andamento do Projeto Piloto de Informatização da Atenção Primária em 

Alagoas, os avanços e retomada desse processo. 

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) apresentou dados de municípios que, mesmo em meio 

a pandemia, conseguiram avançar na implantação da informatização. Foram destacadas também regiões 

que apresentavam melhor estrutura no início do projeto e estagnaram diante da crise. Também entrou 

em pauta a parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que vem ofertando conectividade aos 

lugares de mais difícil acesso. 

25 de Junho 

 

Apoiadora do Cosems Kathleen Moura participou da 4ª web conferência sobre o enfrentamento das 

arboviroses em tempos da COVID-19. A reunião contou com presença de coordenadores de vigilância, 

endemias e atenção básica de 14 dos 17 municípios da 7 região de saúde. A proposta de reuniões virtuais 

foi discutida em parceria com as apoiadoras do Ministério da saúde, técnicos da Sesau (GAP e Suvisa) e 

Cosems. Na ocasião foram abordados os temas sobre o Papel da Atenção Primária frente às arboviroses, 

importância do trabalho integrado ACE e ACS; situação epidemiológica das arboviroses e continuidade 

das ações de vigilância, adotando readequações nos processos de trabalho das equipes de campo devido 

à pandemia para a Covid-19. 

Os técnicos da Suvisa ressaltaram a importância de atualização dos planos de contingência para as 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, e as ações de enfrentamento da Zika Vírus, devido à recente 

publicação da circulação de uma nova linhagem do vírus no país. 
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Presidente do Cosems Rodrigo Buarque participou de Live com titular da SESAU Alexandre Ayres sobre 

o cenário de combate à Covid-19 em Alagoas. O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, secretário 

de Saúde de Jundiá, destacou as ações e dificuldades dos municípios alagoanos diante da pandemia da 

Covid-19. Rodrigo ressaltou a parceria que vem dando certo com o Estado e pontuou a necessidade de 

melhorar a resposta do Lacen aos resultados dos exames, situação que tem afligido os gestores 

municipais da Saúde, que estão na linha de frente de combate a este vírus, muitas vezes letal. 

"Precisamos de respostas mais rápidas do Lacen já que há certa morosidade pela grande demanda. A 

Sesau garantiu buscar parcerias para termos celeridade nos resultados e diminuir a angústia dos gestores, 

pacientes e seus familiares", enfatizou o presidente do Cosems/ AL. Rodrigo reforçou a satisfação, 

enquanto presidente do Cosems, em contribuir nesta discussão, que é o maior desafio de sua vida, já que 

assumiu o cargo durante a pandemia, que será um marco em sua trajetória profissional. 

"É um trabalho a quatro mãos, tendo o secretário de Estado da Saúde como autoridade sanitária de 

Alagoas e sabemos que muitas vezes dependemos do tripé MS, Estado e municípios", afirmou. Rodrigo 

lembrou que semana passada o Cosems encaminhou oficio ao Conasems sobre a necessidade de mais 

testes rápidos para Alagoas. " Estamos sempre buscando soluções para respaldar os gestores e técnicos 

municipais de Saúde para termos dias melhores para nosso Estado", salientou Rodrigo, acrescentando 

que Alagoas precisa de mais remessas de EPIs. Rodrigo reconheceu o compromisso da Regulação do 

Estado para transferir pacientes e atender as solicitações dos secretários de Saúde, bem como o apoio 

aos Centros de Triagens e hospitais para que o usuário do SUS seja tratado com humanidade e de forma 

célere. O presidente do Cosems reafirmou que a parceria com o Estado é salutar para traçar estratégias 

que refletirão em dias melhores para os alagoanos. O secretário Alexandre Ayres pontuou tudo que o 

Estado vem fazendo para minimizar a situação e destacou o apoio dado aos municípios no tocante ao 

fortalecimento da rede hospitalar. 
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O presidente do Cosems/ AL Rodrigo Buarque se reuniu com o titular da Sesau para discutir a assistência 

na 9ª e 10ª Regiões de Saúde com relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A vice-presidente 

do Conselho, Edjária Camilo (secretária de Saúde de Dois Riachos) e o secretário  geral Antonio Kalanko( 

gestor de Água Branca) também participaram das discussões. 

Rodrigo Buarque afirmou ao secretário Alexandre Ayres que os representantes do Sertão iriam expor as 

suas necessidades referentes à assistência em tempos de pandemia. O gestor Antonio indagou ao 

Alexandre Ayres sobre a redução de leitos no Hospital de Santana do Ipanema, uma vez que foi 

apresentada a proposta de 10 leitos de UTI para adultos e 5 leitos pediátricos e só foram implantados 5 

de UTI adulto. Ayres explicou a dificuldade de aquisição de equipamentos devido à demanda do país 

inteiro e se comprometeu em dar continuidade ao projeto logo que se tenha condições de locar 

equipamentos no Sertão, já que o intuito do projeto da Sesau, discutido tecnicamente na Sala de Situação, 

é que todas as RS têm necessidades e argumentou que para contemplar todos foi necessária a redução, 

neste momento, para 5 leitos de UTI adultos e 16 clínicos, ficando os demais para etapa posterior. A vice-

presidente do Cosems Edijária Camilo destacou a importância de todas as medidas discutidas na reunião 

serem adotadas para dar segurança e acesso aos usuários do SUS da 9a e 10a RS. Ela ressaltou que é 

salutar a efetividade das ações na AB e a necessidade de a Sesau participar deste processo de 

fortalecimento no tocante à assessoria, monitoramento e capacitação dos técnicos da AB que vêm 

demonstrando sua importância no enfrentamento desta pandemia nos territórios locais.  

 

O apoiador regional do Cosems/AL Joelson Lisboa, participou nesta tarde de Web conferência com o 

Conass, Conasems e Secretarias Estaduais de Saúde de todo Brasil. Na ocasião foram discutidos o 

desabastecimento de medicamentos utilizados em UTI para intubação de pacientes portadores de 

COVID-19 e estratégias para mitigar o problema. 
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Apoiadora regional do Cosems Kathleen Moura participou com representantes da Suvisa da web 

conferência promovida pelo Conass e Conasems para apresentação do documento Estratégia de Gestão 

– Instrumento para apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-19 na esfera local. O 

documento tem por objetivo propor um Instrumento de Avaliação de Risco e orientações para uso de 

medidas de distanciamento social para a Covid-19, tendo em vista auxiliar no apoio a tomada de decisão 

frente à pandemia. O documento traz ainda orientações considerando os cenários locais e visa apoiar os 

gestores na adoção de medidas de distanciamento social, no sentido de reduzir a velocidade de 

propagação da doença e evitar o esgotamento dos serviços de saúde, especialmente de terapia intensiva. 

A avaliação de riscos poderá ser realizada em âmbito regional, macrorregional e estadual levando em 

consideração o compartilhamento da rede de atenção à saúde. 

O instrumento de avaliação de riscos apresenta dois eixos, um de capacidade de atendimento e outro 

epidemiológico, seis indicadores estratégicos onde foram definidas as fontes de informações, pontuação 

e classificação. 

Para cada classificação, há um conjunto de medidas recomendadas. A adoção da ferramenta é opcional 

e não substitui eventuais iniciativas já adotadas nos territórios, podendo ser aplicada ou alterada pelos 

gestores estaduais e municipais de acordo com a realidade local e com as informações disponíveis em 

cada região. 
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JULHO 

1 de Julho 

 

A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros – que integra a Sala de Situação da Secretaria 

de Estado da Saúde – participou hoje (30) de reunião com o titular da Sesau, Alexandre Ayres, além de 

outros representantes da pasta e o secretário de Estado do Planejamento Fabrício. O encontro contou 

ainda com as participações do secretário do Gabinete Civil, Fábio Farias e das promotoras do Ministério 

Público Federal Roberta Bonfim e MP Estadual Micheline Tenório. 

A reunião foi solicitada pelos promotores públicos estaduais e federais e discutiu a Matriz de Risco 

proposta pelo governo, que será usada para balizar as medidas de flexibilização do isolamento social. 

O secretário do Planejamento apresentou a matriz e a metodologia dos grupos de indicadores que 

serão analisados semanalmente pela área técnica da Sesau – por meio da Sala de Situação – e 

posteriormente pelo Governo do Estado para a tomada de decisões pertinentes ao plano de 

distanciamento controlado. 

Serão adotados seis indicadores distribuídos em eixos como a capacitada hospitalar instalada, evolução 

de óbitos por semana epidemiológica e taxa de crescimento da Covid-1. Na capacidade instalada serão 

observadas as taxas de ocupação de leitos com respiradores, as de oferta de leitos com respiradores 

por 100 mil habitantes e a de ocupação de leitos gerais. Na evolução dos óbitos por semana 

epidemiológica, serão observados a evolução de cinco semanas e avaliados número de óbitos e taxa de 

letalidade. 

Com relação à taxa de crescimento será analisada usando a razão do número dos casos ativos pelo 

número de recuperados da infecção, levando-se em consideração a análise de cinco semanas. O 

secretário Alexandre Ayres informou que a Rt (taxa de transmissão da Covid-19) está em 1 no município 

de Maceió e que no estado foi atingida uma cobertura de 9 leitos com respiradores por 100mil 

habitantes exclusivos para a Covide-19. 

Segundo ele, isso possibilita dar passos à frente em relação ao isolamento social. Ayres comunicou que 

ainda estão em fase de ampliação e implantação de leitos nos municípios de Arapiraca, Porto Calvo e 

União dos Palmares. MATÉRIA NA INTEGRA NO FACE DO COSEMS AL. 
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Apoiadora do Cosems, Kathleen Moura, participou de reunião com representantes da Suvisa/SESAU/AL 

para discussão das informações divulgadas pelo Ministério da Saúde sobre o programa Diagnosticar para 

cuidar. Na ocasião também foram abordadas as mudanças na nova versão do e-SUS VE e as possíveis 

estratégias de apoio aos municípios, após a publicação do novo guia de vigilância. 

2 de Julho 

 

O Plano de Distanciamento Social Controlado foi discutido por integrantes da Sala de situação COVID-

19. A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros , é membro da Sala. 

Na ocasião, foi apresentada a Matriz de Risco com os eixos que a compõe e discutidos os indicadores de 

cada um, bem como a metodologia de análise e o Score, que irá sinalizar conforme a bandeira de 

classificação de risco o estágio de cada indicador. 

As reuniões de avaliação ocorrerão semanalmente às segundas-feiras após o término das semanas 

epidemiológicas dos sábados. 

 

 

A apoiadora regional do Cosems/AL Kathleen Moura, participou das discussões, além de representantes 

da Gerência de Atenção Primária, PNI Estadual e Apoio Técnico do Ministério da Saúde. Durante a reunião 

foi apresentado o histórico de coberturas vacinais de rotina para o estado, elencados os principais 

problemas com os sistemas de informação e cronograma de atividades, já previsto para julho, com o 

tema imunização. 
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3 de Julho 

 

 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque, a secretária executiva Sylvana e o coordenador de Apoio 

Joelson Lisbôa, participaram da reunião via web conferência realizada pelo CONASEMS. A discussão 

contou ainda com a participação dos coordenadores de Apoio e assessores jurídicos dos demais Cosems. 

Na reunião foram esclarecidos pontos principais das iniciativas de apoio financeiro a Estados e Municípios 

para o enfrentamento da pandemia: Medida Provisória n. 938 e da Lei Complementar n. 173, além da 

socialização sobre a portaria 1.666 de 02 de julho de 2020. 

 

Os gestores da 4ª região de Saúde participaram da CIR e discutiram, entre outras pautas relevantes, a 

oferta e regulação de leitos - Covid-19; ofertas de tomografias para pacientes com Covid 19; PNI- 

Coberturas vacinais e adequações ao processo de trabalho das equipes. Entre os temas foram abordados 

ainda os exames Covid-19 realizados pelo Lacen (capacidade instalada para a realização e feedback aos 

municípios); e as Portarias 1444 e 1445, de maio de 2020, que instituíram os CENTROS DE 

ANTENDIMENTO DO COVID-19. Na oportunidade, a apoiadora regional do Cosems/AL Camila 

Valença informou sobre o Congresso Nacional do Conasems que será a partir do dia 10 de julho; bem 

como a entrega de EPIs para os municípios e a Portaria nº 1.666, publicada em 01/07/20. 

 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

 

Apoiadora do Cosems, Kathleen Moura participou da reunião do Grupo técnico de Vigilância 

do Conasems com representantes dos Cosems de todo o país para discussão das principais dúvidas para 

implementação do programa Diagnosticar para Cuidar recém divulgado pelo Ministério da Saúde. 

Na ocasião os representantes solicitaram maiores esclarecimentos sobre a logística de funcionamento do 

programa e envio de documento oficial do Ministério da Saúde aos estados, com detalhamento da 

estratégia, principalmente para elucidação da dinâmica de transporte, armazenamento, processamento 

das amostras e apoio para provimento de insumos aos Lacen’s. 

6 de Julho 

 

Presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque se reuniu com a Diretoria Executiva do Cosems/AL por web 

conferência para discutir assuntos pertinentes à saúde pública, de interesse dos municípios alagoanos. 

Durante a reunião foram pautados ofícios enviados aos MPF e MPF, solicitando uma possível ação 

desses órgãos que possibilite a contratação de profissionais médicos remanescentes do Programa Mais 

Médicos que residem em Alagoas, para que possam atuar na Atenção Básica. Foram tratados ainda 

assuntos envolvendo a demanda enviada ao Conasems no sentido de buscar informações sobre a 

distribuição de Testes Rápidos pelo Ministério da Saúde, bem como foi feita consulta sobre a atuação 

dos profissionais médicos que possuem o Registro do Ministério da Saúde para trabalhar nas equipes 

de saúde da família, a exemplo das unidades sentinelas e centrais de triagem de COVID-19. 

O Conasems respondeu ao ofício do Cosems esclarecendo que esses profissionais só estão autorizados 

a atuar nas Unidades Básicas de Saúde. 
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7 de Julho 

 

O secretário de Saúde de Palmeira dos Índios Diórgenes Costa) solicitou, durante reunião do prefeito do 

município Júlio Cézar e o governador Renan Filho algumas demandas para a 8a Região de Saúde. 

O objetivo foi levar algumas demandas sobre: - Contrato da Tomografia para pacientes Covid-19; - 

Solicitação de uma USA - Equipamentos de UCI para UPA e - A implantação de um Centro de Triagem e 

Testagem Regional. 

 

A oferta e regulação de leitos da Covid-19, de tomografias para pacientes com a doença e o Programa 

Nacional de Imunização (PNI) estavam entre os temas discutidos, nesta terça-feira (6) por gestores da 5a 

e 6a Regiões de Saúde, na reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR). 

A discussão, que se deu de forma virtual, contou ainda com a participação do apoiador regional do 

Cosems/AL Roberto Firpo e técnicos da Sesau. 

Na ocasião, foram abordados ainda os exames realizados pelo Lacen e as portarias 1444 e 1445 de maio 

deste ano sobre os Centros de Atendimento da Covid-19 
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A vice-presidente da 2a Região de Saúde e gestora da pasta de Porto Calvo Jeane Carvalho, representou 

a Diretoria do Cosems/ AL na inauguração do Hospital Regional do Norte (HRN). O equipamento foi 

inaugurado pelo governador Renan Filho e contou com as presenças do secretário estadual de Saúde 

Alexandre Ayres e o anfitrião do evento, o prefeito David Pedrosa. Jeane afirmou que este é um dos 

maiores investimentos feitos pelo governo estadual em uma das regiões mais fragilizadas de Alagoas, 

como é o caso da 2a RS. "Agradecemos o empenho do governador e do secretário de Estado pelo novo 

hospital que, além de gerar emprego e renda, vai atender mais de 150 mil usuários da RS e salvar vidas", 

reforçou Jeane. Segundo ela o novo hospital vai desafogar o HGE e ajudar a salvar mais vidas Jeane 

enfatizou que a instituição hospitalar vai ser também utilizada para atender pacientes com Covid-19, 

neste momento de pandemia, inicialmente com 50 leitos clínicos e dez de UTI. Posteriormente, vai 

funcionar com 100 leitos e fará cirurgias e exames de alta complexidade. 

 

Promotores públicos federais e estaduais se reuniram com a secretária executiva do Cosems/AL para 

tratar sobre a importância dos municípios desenvolverem ações de monitoramento dos casos 

confirmados de Covid-19, bem como do isolamento social, com o intuito de reduzir a transmissão da 

infecção na população. Foram apontadas preocupações com o aumento de casos no interior do estado, 

condições para conter e evitar aglomerações, efetivar policiamento ostensivo, adesão e acompanhando 

dos pacientes ao isolamento domiciliar, atuação e monitoramento pelas equipes da Atenção Básica e da 

Vigilância Epidemiológica dos doentes e comunicantes. Também foi ressaltada a necessidade do 

acompanhamento e análise dos dados epidemiológicos dos municípios de forma imediata para explicitar 

o comportamento da epidemia, imprescindível para a tomada de decisões nos municípios e no estado 

referentes às medidas de enfrentamento. Do Ministério Público Federal participaram os promotores 

Roberta Bonfim, Niedja Kaspary e Bruno Lamenha e do MPE; Micheline Tenório, Paulo Henrique Carvalho 

e Louise Teixeira. Após as discussões foi encaminhada a elaboração de um questionário - pelos 

Ministérios Públicos e o Cosems - com o objetivo de identificar o processo de trabalho dos municípios 

para o desenvolvimento das ações pertinentes às questões levantadas e as dificuldades operacionais para 

que as Promotorias públicas possam colaborar para dirimi-las. 
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8 de Julho 

 

Os apoiadores regionais do Cosems/AL Camila Valença e Roberto Firpo participam de reunião no 

auditório da GAP na Sesau para discutir o Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia COVID-

19 na Rede de Atenção à Saúde. A publicação é do Conasems em parceria com Conass. A estratégia busca 

reforçar as ações de saúde para as outras condições que não o Covid-19, tendo em vista que a 

mobilização da saúde frente à pandemia tende a desorganizar o sistema. O desafio é garantir o cuidado 

a partir da dinâmica imposta pela realidade pandêmica, respondendo às situações de saúde já existentes 

e aquelas que se apresentam a cada dia. 

 

Gestores e técnicos da 7 região participaram hoje (8) da reunião via web conferência da CIR. Na 

oportunidade, a equipe do PNI Estadual apresentou as coberturas vacinais (resultado da rotina e da 

campanha da Influenza) e as principais dificuldades com relação aos sistemas de informação e emissão 

de relatórios. 

Na ocasião foram discutidos temas de interesse da gestão municipal para o enfrentamento da COVID-

19, como a organização do fluxo para regulação de leitos e estrutura da rede laboratorial (via Lacen) para 

realização de exames de RT-PCR. Para a gestora e coordenadora regional Tereza Cristina - gestora da 

Saúde de Jaramataia e a apoiadora do Cosems Kathleen Moura, o apoio da gestão estadual e Cosems 

junto aos municípios é de fundamental importância para ampliar o diálogo sobre as principais mudanças 

nos processos de vigilância e atenção básica, tendo em vista a identificação das principais necessidades 

e dúvidas frente a organização da rede assistencial. Também foram discutidas as informações sobre os 

Centros de atendimento para Covid-19 recém habilitados e publicados pela portaria Nº 1579 de junho 

2020. 
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9 de Julho 

 

A secretária executiva do Cosems/AL, Sylvana Medeiros participou de reunião com o secretário estadual 

de saúde Alexandre Ayres e a secretária adjunta da Saúde de Maceió Nadja Tenório na sala de situação 

da COVID-19 para avaliação dos indicadores até a semana epidemiológica 27, referentes à matriz de 

risco do Plano de Distanciamento Social Controlado. 

O superintendente de Vigilância Herbert Charles apresentou os dados do estado, da capital e do 

interior. A pedido da secretária executiva do Cosems em reunião anterior, também foram apresentados 

os dados por macrorregião e regiões de saúde. 

A ideia foi possibilitar que as análises identificassem particularidades e diferentes comportamentos da 

epidemia na distribuição territorial da regionalização da saúde no estado. 

Foi observado que na semana epidemiológica 27 ocorreu redução na taxa de ocupação de leitos com 

respiradores atingindo 73,3%, redução na taxa de ocupação de leitos gerais ficando em 50,4%, 

manutenção da quantidade de leitos com respiradores por 100 mil hab em 9,08 leitos, redução do 

número de óbitos semanal para 102 , baixa discreta da taxa de letalidade para 2,89% e queda na Razão 

de casos ativos por casos recuperados. 

A avaliação do conjunto dos indicadores demonstram no geral a melhoria dos dados e a redução da 

transmissão da infecção no estado. Em relação a capital e ao interior existe uma diferença de 

comportamento com melhor desempenho na capital, justificado pelo início da pandemia ter se dado 

em seu território e a mesma encontrar-se em fase diversa de evolução. 

É importante ressaltar a visualização do impacto positivo que a manutenção das medidas não 

farmacológicas como o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras, ampliação da rede 

assistencial com leitos específicos para a Covid-19 em todo o estado, foram importantes para impactar 

nas projeções dos números para o comportamento da pandemia. 
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A secretária de Saúde de Santana do Mundaú, diretora do Cosems, Paula Gomes e a apoiadora do 

Cosems, Kathleen Moura, participaram da Reunião ampliada da Câmara Técnica de Epidemiologia com 

os representantes das SES na Câmara Técnica de Epidemiologia do CONASS, Pontos Focais das SES para 

as áreas de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Saúde Pública, representantes da SVS, CONASS, 

CONASEMS, COSEMS e FIOCRUZ. Na ocasião, representantes da CGLAB e a SVS apresentaram a proposta 

do programa Diagnosticar para Cuidar, recém divulgado pelo Ministério da Saúde em coletiva de 

imprensa e os insumos que serão encaminhados aos estados (swabs e tubos). Outras pautas envolveram 

a proposta de envio das amostras aos laboratórios da Fiocruz e DASA por transporte aéreo e a previsão 

da ampliação de testagem para COVID 19 de acordo com os critérios elencados. 

Na oportunidade, foi questionado pelos estados o tempo médio para liberação dos resultados dos 

exames; a logística de armazenamento e preparação do meio de cultura e a dificuldade com a oferta de 

voos. Outro item discutido foi o envio de kits de extração viral aos Lacen’s, tendo em vista a ampliação 

da capacidade de testagem local, não havendo custo e nem necessidade de organizar logística com 

transporte aéreo. Na reunião, a SVS relatou as principais alterações para a definição de caso suspeito para 

Covid-19, assim como os novos critérios de confirmação. Segundo a área técnica, o novo Guia de 

Vigilância Epidemiológica já está pronto e aguarda aprovação do COE para ampla divulgação. 

 

Apoiadora do Cosems, Kathleen Moura, participou da reunião do Grupo Técnico de Vigilância 

do Conasems e representantes dos Cosems para discussão das principais pontuações apresentadas 

ontem sobre o programa Diagnosticar para Cuidar pela CGLAB e SVS. Na reunião os representantes 

discutiram as dificuldades em cada estado, além da preocupação com o envio das amostras e emissão 

de resultados. Como encaminhamento, cada Cosems ficou de informar ao Conasems o que foi recebido 

de Kits de coleta para RT-PCR nos LACEN’s e a previsão/estratégia de distribuição. 
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Gestores e técnicos municipais da Saúde de Alagoas participam neste momento do 1o Congresso Virtual 

do Conasems, que conta com mais de 4.350 participantes entre secretários da pasta, profissionais e 

estudiosos do SUS do país. A pauta é sobre Encerramento de Gestão e tem a contribuição de autoridades 

públicas do setor do Conasems, Conass, MS , CNS e OPAS/OMS no Brasil 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque afirmou que o trabalho realizado pelo Conasems é 

pautado com muita responsabilidade e parabenizou a instituição por mais uma vez respaldar os gestores 

municipais de saúde com temáticas relevantes sobre saúde pública. "Agradeço toda esta atenção e as 

estratégias traçadas e ofertadas aos municípios brasileiros". Dentre os municípios que participaram do 

Congresso Virtual estão Mar Vermelho, Estrela de Alagoas, Viçosa, Barra de Santo Antônio, Coqueiro 

Seco, Japaratinga, Messias, Santa Luzia do Norte, Pindoba, Maceió, Campo Alegre e Pão de Açúcar. 

Apoiadores regionais do Cosems/AL também acompanharam as discussões. 

13 de Julho 

 

A logística da entrega de oxímetros para os municípios utilizarem na Atenção Primária está sendo 

discutida na web conferência com o CONASEMS, CONASS e secretarias estaduais de saúde. As 

apoiadoras regionais do Cosems/AL Camila Valença e Larissa Guimarães participam da reunião. 

A iniciativa faz parte do Projeto do Banco Itaú Todos pela Saúde e a entrega será feita para todos os 

municípios alagoanos. Vale ressaltar que o Itaú fará a entrega diretamente para os municípios acima de 

100 mil habitantes (em Alagoas somente Maceió e Arapiraca) e a Sesau entregará para os 100 municípios. 
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14 de Julho 

 

O processo de eleição da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde (CES), que teve a eleição anterior 

suspensa por Ação Judicial da Ministério Público Estadual, foi discutido. A secretária executiva do 

Cosems/AL - entidade tem acento na composição de conselheiros do CES – Sylvana Medeiros participou 

da reunião. Na oportunidade, os membros do CES avaliaram as possibilidades da eleição ocorrer de forma 

presencial ou on-line. Será feita uma consulta ao MPE para que possa ser realizada brevemente. 

 

A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros participou de reunião com a equipe da sala de 

situação e representantes do MPF e MPE, que participam do Centro de Operações de Emergência. 

O objetivo foi atualizar as informações sobre o acompanhamento da Covid-19 em Alagoas . 

Na ocasião, o secretário executivo das Ações da Saúde/Sesau, Marcos Ramalho, informou que a taxa de 

ocupação foi de 64% de leitos de UTI em Maceió até essa segunda-feira e no interior; 66%. 

É visível a redução na ocupação desses leitos , sendo necessária a consolidação dessa tendência. Foi 

informado que o sistema de regulação dos leitos COVID está em fase de implantação nas Bases 

Centralizadas do Samu e nos hospitais. Portanto, todas as informações da Regulação, da unidade 

solicitante , da regulação do leito, do transporte e da unidade receptora estarão no sistema. 

Quanto à realização dos testes de diagnóstico RT-PCR a justificativa para uma redução na realização, 

deve-se ao não envio pelo Ministério da Saúde dos Kits de extração do material genético das amostras . 

O secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres afirmou que a Sesau providenciou a compra e que 

espera receber o material em breve. Em relação à renovação da habilitação dos leitos de UTI, Sylvana 

informou que os municípios e o estado devem solicitar ao Ministério da Saúde. 
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As necessidades de implementação da rede de assistência aos pacientes de Covid-19 em Palmeira dos 

Índios e municípios da 8a Região de Saúde foram pauta de reunião entre o prefeito de Palmeira dos 

Índios, Júlio César, o secretário de Estado da Saúde Alexandre Ayres e o secretário executivo de ações de 

saúde Marcos Ramalho. As discussões contaram com participação do secretário municipal de Saúde de 

Palmeira, Diórgenes e da secretária executiva Sylvana Medeiros. O prefeito pleiteou ao secretário estadual 

os equipamentos que ainda faltam para complementar a estruturação da ampliação dos leitos na UPA de 

Palmeira dos Índios, bem como solicitou que a base descentralizada do Samu no município seja 

contemplada com uma Unidade de Suporte Avançado/USA. O secretário Diógenes ressaltou o esforço 

empreendido pelo município para a ampliação da estrutura da UPA e ofertar melhores condições de 

atendimento aos municípios da região. 

O secretário Alexandre Ayres se comprometeu em viabilizar a entrega dos equipamentos para a UPA e 

que a equipe técnica fará análise da viabilidade do pleito referente à USA. Marcos Ramalho disse que o 

Ministério da Saúde tem parâmetro para implantação de USA conforme as demandas e porte 

populacional. Sylvana Medeiros citou que na rede de Urgência e Emergência o município de Palmeira dos 

Índios tem perfil para ser referência nas especialidades de Ortopedia e Cirurgia. 

 

O apoiador do Cosems/AL Roberto participou da reunião da CIR da 2a Região de Saúde. Foram discutidas 

a oferta e regulação de leitos- Covid-19; oferta de tomografias para pacientes com Covid-19; 

PNI- Coberturas vacinais e adequações ao processo de trabalho das equipes; 

Exames Covid 19, realizados pelo Lacen (capacidade instalada para a realização e feedback aos 

municípios); e portarias 1444 e 1445, de maio de 2020, CENTROS DE ANTENDIMENTO DO COVID 19. 
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15 de Julho 

 

Presidente do Cosems/AL levou a Brasília preocupação dos municípios no enfrentamento à Covid-19 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque, secretário de Saúde de Jundiá, apresentou, em Brasília, ao 

presidente do Conasems, Willams Freire, pautas relevantes dos municípios alagoanos. Na ocasião, ele 

mostrou a preocupação dos gestores municipais da Saúde – na atual conjuntura vivenciada em tempos 

de pandemia – com as da flexibilização do isolamento social em Alagoas que, segundo Rodrigo, vêm 

avançando, porém as ações de enfrentamento, medidas de biossegurança e a conscientização da 

população precisam ser mantidas no mesmo nível de responsabilidade. O presidente do Cosems discutiu 

também outros pontos prioritários, a exemplo da Unidade de Suporte Avançado (USA) para o transporte 

emergencial da 2ª Região de Saúde que, mesmo após a aquisição do Hospital do Norte em Porto Calvo, 

ainda há a necessidade deste tipo de suporte para os municípios da região, uma vez que alguns pacientes 

precisam ser encaminhados a serviços de maior complexidade. Ficou definido na reunião que será 

realizado um estudo, levando em consideração a capacidades geográfica e a população da 2ª RS, para 

em parceria entre o Cosems/AL e a Sesau seja viabilizada a aquisição deste equipamento de saúde. Mais 

um ponto importante apresentado foi referente à escassez dos profissionais de saúde, observada por 

meio de levantamento realizado pelo Cosems. O presidente do Conasems informou que foi solicitado ao 

MS a contratação dos médicos cubanos que permaneceram no Brasil. Segundo ele, a ADAPS está 

providenciando os trâmites necessários para a contratação destes profissionais, visando sanar a 

necessidade dos municípios. As dificuldades com as testagens e o atraso dos resultados emitidos pelo 

LACEN foram também tratadas pelos presidentes do Cosems/AL e Conasems, que destacaram que o 

problema é nacional. Ficou determinado que a definição dos casos será por critério clínico epidemiológico 

e a testagem não será mais a evidência necessária para a confirmação dos casos e que foi emitida Nota 

Técnica do Conasems/SVS-MS para os Cosems com as orientações necessárias para este tipo de 

definição. 
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O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, participou da live sobre o 

Enfrentamento da Covid-19 nos Municípios Alagoanos. Rodrigo tem sido o canal dos gestores municipais 

da pasta no sentido de buscar - junto às instituições das três esferas de governo - apoio e parcerias para 

minimizar as aflições dos secretários e suas equipes de Saúde. 

 

Apoiadoras do Cosems, Kathleen Moura e Larissa Guimarães participaram ontem da reunião com técnicos 

da Gerência de atenção primária, PNI Estadual e apoiadoras do Ministério da saúde para discussão sobre 

as principais queixas relatadas pelos municípios com relação a operacionalização dos sistemas e-sus AB 

e SI-PNI. 

 

As apoiadoras regionais do Cosems/AL Camila Valença e Larissa Guimarães participam de reunião sobre 

os indicadores do Programa Previne Brasil dos municípios de Alagoas. Estão sendo analisados os 

resultados dos sete indicadores do primeiro quadrimestre deste ano. Participam ainda da reunião o 

superintendente de Planejamento (Suplag), José Medeiros, o Lucas Sampaio da SUAS e os técnicos da 

GAP, Suplag e das áreas estratégicas, que envolvem estes indicadores. 

Estão sendo enfocadas ainda as dificuldades dos municípios e o que pode ser feito para ajudá-los. O 

evento acontece no Sindicato dos Médicos, em Maceió. 
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Mais da participação das apoiadoras regionais do Cosems Camila Valença e Larissa Guimarães na reunião 

no Sindicato dos Médicos para discussão dos indicadores do Programa Previne Brasil dos municípios de 

Alagoas. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa participou hoje da reunião da CIR da 3ª 

Região de Saúde. Foram discutidas a oferta e regulação de leitos- Covid 19; oferta de tomografias para 

pacientes com Covid 19; PNI- Coberturas vacinais e adequações ao processo de trabalho das equipes. 

Outros tópicos incluíram exames Covid 19, realizados pelo Lacen (capacidade instalada para a realização 

e feedback aos municípios); e portarias 1444 e 1445, de maio de 2020, CENTROS DE ANTENDIMENTO DO 

COVID 19. No momento dos informes, Joelson trouxe informações sobre o Aplicativo COVID RADAR, que 

demonstra em tempo hábil os casos da doença em todo Brasil, além da realização do 1º Congresso Virtual 

do Conasems, que aconteceria ao longo de 4 meses. 

 

O comportamento dos indicadores da Matriz de Risco de Alagoas referente à semana epidemiológica 28 

em comparação com as semanas anteriores foi analisado na reunião da Sala de Situação Estadual de 

COVID-19 nessa terça-feira. A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros participou das 

discussões.  

Ficou constatado que na semana epidemiológica de número 28 – fechada em 11 de julho – o quadro 

geral de leitos ficou em 43,4%; de leitos com respiradores em 62,9; a quantidade de óbitos em 97; a taxa 

de letalidade em 2,38% e a razão de casos ativos para recuperados em 0,17. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

Foi observada que a primeira macrorregião de saúde, com sede no município de Maceió, comporta-se 

com estabilidade e tendência de queda em número de casos novos de COVID e de óbitos, com destaque 

para a primeira e segunda regiões de saúde. Já a segunda macrorregião de saúde com sede no município 

de Arapiraca, teve oscilação com aumento do número de casos novos e de óbitos. Após a avaliação geral 

dos indicadores o consenso da Sala de Situação foi de que seria possível o avanço do Plano de 

Distanciamento Social Controlado no município de Maceió, nos demais municípios da primeira e da 

segunda regiões de saúde. 

16 de Julho 

 

A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros se reuniu com o secretário executivo das Ações 

de Saúde da Sesau, Marcos Ramalho, para discutir o perfil assistencial do hospital do Norte para a futura 

estruturação, após a destinação atual de referência ao COVID-19. 

O hospital oferecerá atendimento de Urgência e Emergência, Ortopedia, Cirurgia Geral , Obstetrícia, 

Clínica Médica , Pediatria, dentre outras especialidades e exames de Diagnose como Ultrassom, 

Tomografia , Eletrocardiograma , Endoscopia e Mamografia . 

 

A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros e equipe técnica se reuniram ontem com 

representantes do Ministério Público Estadual Micheline Tenório e do MP Federal Bruno Lamenha e 

Roberta Bonfim, para darem continuidade à proposta de elaboração de um questionário para 

acompanhamento e monitoramento dos municípios pelas Promotorias Públicas, durante a pandemia. 

O questionário tem o propósito de levantar pontos relacionados ao desenvolvimento das ações da 

Atenção Básica e de Vigilância em Saúde e questões pertinentes às áreas das Promotorias Públicas. 

O objetivo do MPF e MPE é acompanhar as ações dos municípios e garantir a assistência para a 

população, bem como colaborar com os gestores da Saúde em eventuais dificuldades operacionais no 

tocante à efetivação do controle da Covid-19. 
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Apoiadoras regionais do Cosems Kathleen Moura e Larissa Guimarães participaram da reunião 

preparatória para a campanha de vacinação contra o sarampo promovida pelo PNI Estadual. 

A reunião contou com expressiva participação dos coordenadores de imunização e atenção básica dos 

municípios da 1a microrregião. O público estratégico da campanha que se iniciará em agosto será a 

população na faixa etária de 20 a 49 anos. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa participou hoje da reunião do Grupo 

Executivo do Projeto Rede Colaborativa HAOC/CONASEMS/PROADI com os demais coordenadores de 

apoio dos Cosems de todo o Brasil. 

Foram discutidos temas como o aumento da adesão à biblioteca virtual da plataforma do curso, 

Implantação do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde e 

atualização no cadastro dos gestores municipais. 

17 de Julho 

 

A Secretária executiva do Cosems/ AL Sylvana Medeiros, as apoiadoras do Cosems Kathleen 

Moura e Larissa Guimarães participaram de uma discussão por vídeo conferência com a Superintendência 

de Vigilância em Saúde e o Lacen para discutirem estratégias da distribuição dos kits do Programa 

Diagnosticar para Cuidar. O programa visa utilizar o teste RT-PCR (biologia molecular) para diagnóstico 

e ampliação da testagem nos municípios. Este método identifica o vírus em amostras respiratórias em até 

sete dias do início dos sintomas. Será realizado um levantamento das notificações pelo e-SUS-VE para 

uma estimativa de atendimentos e embasar a metodologia de distribuição por município. O Cosems, a 

Suvisa e o Lacen irão formular uma nota técnica com o quantitativo e todas as orientações operacionais 

do programa, assim como as orientações do cadastro, do acondicionamento e da logística de transporte 

das amostras. 
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Apoiadoras regionais do Cosems/AL Kathleen Moura e Larissa Guimarães participaram da reunião 

preparatória para a campanha de vacinação contra o sarampo promovida pelo PNI Estadual. 

A discussão contou com a participação dos coordenadores de imunização e atenção básica dos 

municípios da 2ª macrorregião. A Campanha de Vacinação de 2020 tem por objetivo dar continuidade as 

fases de vacinação a fim de evitar a propagação do vírus do Sarampo no estado. 

O público alvo da campanha que se inicia dia 3 de agosto será a população na faixa etária de 20 a 49 

anos. 

18 de Julho 

 

Diretores do Cosems/AL e secretários municipais de Saúde de Alagoas participaram ontem da II parte 

do Congresso Virtual do Conasems. A secretária executiva Sylvana Medeiros, o coordenador de Apoio 

Técnico Joelson Lisboa e apoiadores regionais do Conselho também participaram do evento. 

Discussões foram mediadas pelo vice-presidente do Conasems, Charles Tocantins. Já a segunda etapa 

do Congresso contou com a participação de Lenir Santos, Jonas Donizette, Jairo Bisol e Marcelo Chaves, 

que dialogaram sobre as recomendações de Encerramento de Gestão Gestão. Vale ressaltar que Lenir 

Santos é conselheira do Conselho Nacional de Saúde (CNS); Jonas Donizette é presidente da Frente 

Nacional dos Prefeitos(FNP); Jairo Biso é promotor de Justiça MPDFT e membro do CNPM. E Marcelo 

Chaves é secretário de Controle Externo da Saúde do TCU. 

20 de Julho 

 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque se reuniu com a Diretoria Executiva para discutir critérios e 

premiações da II Mostra Alagoas Aqui Tem SUS, que acontecera em três momentos, seguindo o mesmo 
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regramento da Mostra Virtual – Brasil Aqui tem SUS do CONASEMS. A primeira etapa será nos dias 30 e 

31 deste mês. O principal objetivo da Mostra é compartilhar ações dos municípios na perspectiva de 

integração da Atenção Básica, Urgência, Emergência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, 

Hospitais de Campanha, Centros Comunitários de Referência para a Covid-19, entre outros temas 

relevantes na reorganização da RAS para o enfrentamento da pandemia. Serão três momentos de 

inscrição e seleção e, em cada um, serão selecionados seis trabalhos, totalizando 18 vagas para o estado 

de Alagoas. 

 

Alagoas ficou em 2º lugar no Nordeste no número de trabalhos inscritos na iniciativa APS Forte no 

Combate à Pandemia, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil e pelo 

Ministério da Saúde. Foram inscritas mais de 1,6 mil experiências, desenvolvidas pela Atenção Primária à 

Saúde em todos os estados do país. No ranking nacional, Alagoas ficou no 9º lugar, depois de SP, MG, 

PR, RJ, RS, SC, AM e Pernambuco. As inscrições foram de 19 de maio a 15 de julho último. O presidente 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems), Rodrigo Buarque, o número de 

trabalhos inscritos em lagoas demonstra a capacidade de superação dos profissionais da Saúde diante 

da pandemia, que tanto tem afligido os gestores municipais da Saúde. “Tenho certeza de que no restante 

do país a situação não é diferente, já que as dificuldades operacionais no combate à Covid-19 são 

semelhantes”, destacou Rodrigo. A maioria das inscrições vêm da região Sudeste, com 924 participações. 

A região Sul participa com 300 inscrições, seguida da região Nordeste, com 239, e das regiões Norte e 

Centro-Oeste, ambas com 84 iniciativas inscritas. Ferramentas como telefone, tele atendimento, 

whatsapp, tele consulta e tele monitoramento fazem parte das estratégias empregadas pelas equipes nas 

ações de comunicação, atendimento, monitoramento e prevenção na APS. 

Ficou visível nos trabalhos inscritos que, além da capacidade de inovar, as experiências demonstram o 

potencial da APS para reformular as práticas a partir dos recursos disponíveis, adaptando e dando novos 

usos ao que já existia. Todas as experiências inscritas estão sendo analisadas pela comissão organizadora 

da iniciativa. Os autores podem acompanhar os status das suas experiências no site www.apsredes.org 

As experiências aprovadas participarão automaticamente da próxima fase da iniciativa, que será a 

realização do Prêmio APS Forte no Combate à Pandemia – 2a Edição, cujo edital está em fase de 

finalização. Informações completas no face Cosems AL 
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21 de Julho 

 

A Comissão organizadora da Mostra composta pelos assessores técnicos do Cosems/ALS se reuniu na 

manhã de hoje para o alinhamento e elaboração do edital da 1ª Mostra Virtual Alagoas Aqui tem SUS. 

Serão selecionadas as melhores experiências enviadas para a 1ª Mostra Virtual Brasil Aqui tem SUS 

do Conasems. A Mostra Alagoana ocorrerá em três etapas e premiará os autores dos três melhores 

trabalhos e terá como tema “ O Enfrentamento à COVID – 19”. 

 

Os membros do Conselho do Estado da Saúde (CES) se reuniram hoje para discutir a eleição da nova 

mesa Diretora, cuja solicitação foi feita por ofício pela promotora de justiça do Ministério Público Estadual, 

Louise Teixeira. O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque (conselheiro titular) e a secretária 

executiva Sylvana Medeiros (suplente) participaram das discussões. 

Foram deliberadas hoje pelo Plenário do CES a realização de duas reuniões extraordinárias nos dias 30 

de julho para homologação sobre a forma de eleição híbrida, ou seja, a participação on-line e presencial 

e deliberação de encaminhamentos que propiciem maior agilidade do processo eleitoral. No dia 3 de 

agosto será a eleição da mesa diretora. Ambas ocorrerão às 9h 

22 de Julho 

 

O apoiador do Cosems/AL Roberto participou hoje da reunião da CIR da 9ª e 10ª Regiões de Saúde 

Região de Saúde. Foram discutidas, entre outras pautas, as ofertas e regulação de leitos- Covid 19; e a 

tomografias para pacientes com Covid 19; PNI- Coberturas vacinais e adequações ao processo de 

trabalho das equipes; 

Exames Covid 19, realizados pelo Lacen (capacidade instalada para a realização e feedback aos 

municípios); e portarias 1444 e 1445, de maio de 2020, Centros de Atendimento da Covid 19 também 

foram assuntos discutidos. 
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Os dados da semana epidemiológica 29 para o acompanhamento da Covid-19 foram apresentados na 

Sala Estadual de Situação pelo superintendente de Vigilância da Sesau, Herbert Charles. A secretária 

executiva do Cosems Sylvana Medeiros participou das discussões, além da secretária adjunta da 

Secretaria de Saúde de Maceió, Nadja Tenório e do titular da Sesau, Alexandre Ayres e o secretário 

executivo das ações de Saúde Marcos Ramalho e demais membros da Sala. Na ocasião, foi apresentada 

a evolução semanal de hospitalização entre os casos confirmados e foi verificada a redução equiparando-

se ao início de maio. A curva de evolução de óbitos confirmados e em investigação, segundo a semana 

de ocorrência, também teve redução, apresentando o platô na semana epidemiológica 22 com a 

ocorrência de 182 óbitos e na semana 29 com 88 óbitos, demonstrando consolidação na queda. A 

ocupação média semanal de leitos geral e com respirador caiu respectivamente de 44,9% para 39,2 % e 

de 65,0% para 58,5%. A taxa de leitos com respirador por 100mil habitantes teve acréscimo de 9,38 para 

9,59 com a oferta de novos leitos. A taxa de letalidade ficou em 2, 79% e a razão de casos ativos por casos 

recuperados em 0,12, com diminuição significativa da transmissão do coronavírus. Sylvana Medeiros 

enfatizou que, no geral, a avaliação dos dados epidemiológicos da semana 29 continuam evoluindo com 

melhoria , mas ainda não significa que já há condições de suspender as medidas de prevenção e de 

exposição em aglomerações que possam fomentar o aumento da transmissibilidade do vírus, que 

continua circulando. “É preciso ter cautela para darmos sustentabilidade a tendência de melhoria dos 

dados para continuarmos protegendo a população e reduzindo os danos com o adoecimento e perdas 

de vidas”, reforçou. 

23 de Julho 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa, participou hoje da reunião do Grupo 

Executivo do Projeto Rede Colaborativa HAOC/CONASEMS/PROADI com os demais coordenadores de 

Apoio dos Cosems de todos Brasil. Foram discutidos temas da Assessoria de Comunicação 

do CONASEMS em relação à demonstração de acesso à Base Nacional de Dados dos Gestores, e avaliação 

da estratégia do apoio. Teresa Maria Passarella, coordenadora Geral de Cooperação à Gestão Inter 

federativa do Ministério da Saúde, também participou da discussão. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

24 de Julho 

 

As principais dificuldades relacionadas ao registro das informações do Programa Nacional de Imunização 

(PNI) e proximidade do encerramento do prazo de migração do SI-PNI para E-SUS AB (dia 31) foram 

pautas da web conferência do Grupo de Trabalho do Conasems. 

As apoiadores regionais Cosems/AL Kathleen Moura e Larissa Guimarães participaram das discussões. Na 

ocasião, também foi discutida a portaria nº 1.792, de 17 de julho de 2020 sobre a obrigatoriedade de 

notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2, 

realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros, em todo 

território nacional. 

 

Apoiadoras do Cosems/AL Kathleen Moura e Larissa Guimarães e a assessora técnica do PNI estadual, 

Ana Mércia, participaram da reunião por web conferência com representantes do Conasems e Conass, 

DataSUS, SAPS e PNI Nacional para discussão sobre a portaria nº 1.645, de 26 de junho de 2020. 

O documento alerta sobre prazo máximo de inserção de dados de aplicação de vacinas e outros 

imunobiológicos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde por meio do SI-PNI. Na reunião também 

foram discutidas as principais dificuldades para migração dos dados entre os sistemas; a divergência dos 

relatórios de monitoramento, a limitação da gestão estadual no acesso as informações de imunização via 

e-SUS AB e as possíveis inconsistências que poderiam impactar nas coberturas vacinais. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa, participou hoje à tarde (24) da reunião 

do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica da Rede Conasems/Cosems. Foi discutida a 

oferta de medicamentos utilizados para manutenção da vida, conhecido como Kit de Intubação. 

Joelson destacou que o trabalho dos Cosems em parceria com Conasems e Conass tem garantido, por 
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meio de várias estratégias, a oferta desses medicamentos em âmbito nacional. 

Na ocasião, foi discutida também a transferência de alguns medicamentos para tratamento de hepatite 

do componente especializado da Assistência Farmacêutica para o componente estratégico. 

28 de Julho 

 

Quase 50 experiências exitosas se inscreveram na primeira etapa da 1ª Mostra Virtual Alagoas Aqui Tem 

SUS- Enfrentamento à Covid-19. O resultado dos seis primeiros colocados e aprovados para o segundo 

momento, o de apresentação, foi divulgado no instagram da entidade pelo presidente do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) Rodrigo Buarque, secretário de Saúde de Jundiá. 

A comissão avaliadora composta também por representantes da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 

Universidade Tiradentes (Unit), Universidade de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas (Uncisal) e 

Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deu a primeira nota pela parte escrita dos trabalhos, que serão 

novamente avaliados no quesito apresentação. A Comissão vai somar as duas notas para a premiação, 

segundo o edital da Mostra Alagoas. A apoiadora técnica do Cosems/AL, Mirna Vaz, é a referência do 

Cosems em Alagoas para a I Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS. Mirna está Coordenando a Comissão 

Organizadora da I Mostra Virtual Alagoas Aqui tem SUS. As inscrições da 2ª etapa ocorrerão de 21 a 30 

de agosto e a 3ª; de 18 a 27 de setembro. Considerando o cancelamento da Mostra presencial Alagoas 

Aqui Tem SUS em virtude da pandemia, cujo evento premiaria as melhores experiências para a 

participação dos autores no Congresso do Conasems, o presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, 

gestor da Saúde de Jundiá, afirmou que a Diretoria resolveu premiar as três primeiras experiências com 

melhores pontuações para cada etapa da seleção. O 1º lugar levará o prêmio de R$ 3 mil (totalizando R$ 

9 mil nas três etapas); o 2º de R$ 2 mil (Somando R$ 6 mil) e o 3º de R$ 1 mil (Total de R$ 3 mil). Haverá 

ainda o prêmio de R$ 500 para o melhor trabalho pelo voto popular. Para tanto, será disponibilizado o 

link para acesso à votação popular no final da rodada de apresentações das seis experiências. 



  
 
 
 

Rua Ricardo César de Melo, 179 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP 57.055-670 ¦ +55 (82) 3326-5859 
CNPJ: 00.593.606/0001-88 
cosemsal.org ¦ cosemsalagoas@gmail.com 

 

Reunião da Comissão Organizadora da I Mostra Alagoas Aqui tem SUS com a Comissão Avaliadora para 

refletir sobre o resultado da primeira etapa e alinhamento da metodologia de avaliação das 

apresentações orais, que serão na próxima quinta-feira (30) após a abertura da Mostra. 

Participaram das discussões o coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa, apoiadores, 

professores e técnicos da Sesau, Ufal, Uncisal e UNIT. 

 

A apoiadora regional do Cosems-AL Kathleen Moura participou da reunião de preparação para 

implantação da vacina contra Febre Amarela na rotina de vacinação para crianças menores de 5 anos. A 

reunião promovida pela equipe do PNI Estadual e GAP teve por objetivo apresentar os aspectos técnicos 

e operacionais relativos à implantação da Vacina na rede de saúde. 

Na ocasião foi discutida a situação epidemiológica da doença no Brasil e passadas orientações para o 

registro das doses e a importância da integração das ações da atenção básica e vigilância no controle e 

descoberta precoce de casos de febre amarela. 

A implantação da vacina será realizada de forma gradual, utilizando como referência o comportamento 

epidemiológico dos corredores ecológicos. Por se tratar de uma estratégia inovadora foram consideradas 

quatro etapas de implantação, iniciando com os municípios litorâneos e limítrofes, seguindo com a 

interiorização do Estado com 1° Etapa já prevista para agosto /2020. 
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A ocupação de leitos com respiradores exclusivos para COVID-19 durante a semana epidemiológica 30 

esteve abaixo de 60% ficando em 55,1% na Matriz de Risco. A informação foi dada na reunião da Sala de 

Situação Estadual de Covid-19. Os demais indicadores de monitoramento da pandemia no estado, que 

compõem a Matriz de Risco também apresentaram bom desempenho. A Taxa de Ocupação de Leitos 

Geral de 34,8%, Leitos com respiradores por 100 mil habitantes atingindo 9,95, bem próximo da meta de 

10; os óbitos permaneceram em queda com 52 na semana epidemiológica; a Taxa de Letalidade se 

manteve em 2,79% e a Razão de casos ativos por casos recuperados também permaneceu em 0,12, igual 

a semana anterior, sinalizando diminuição da transmissão por estar abaixo de 1. 

A secretária executiva do Cosems, Sylvana Medeiros, destaca que apesar dos dados demonstrarem a 

manutenção do comportamento de queda da ocupação de leitos com respiradores e de óbitos , é 

imprescindível que a população mantenha a cautela e que os gestores continuem investindo na 

divulgação das medidas de distanciamento social , no uso de máscaras, lavagem das mãos e o uso de 

álcool gel. Após as análises e ponderações do grupo técnico foi consensuada a permanência do município 

de Maceió na fase amarela e os demais municípios na fase laranja do Plano de Distanciamento Social 

Controlado. 

29 de Julho 

 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque, a vice Edjária Camilo e a assessora técnica do Cosems e 

apoiadora da 9ª e 10ª Regiões de Saúde Mirna Vaz participaram da inauguração da academia da Saúde 

de Água Branca. Na oportunidade, foi lançada a revista do Cosems, cuja publicação rendeu uma 

homenagem à enfermeira sanitarista Josinete Marques que atuou na entidade e prestou relevantes 

serviços ao SUS. O município de Água Branca foi escolhido para a homenagem à Nete - como era 

carinhosamente conhecida - por ter sido um dos últimos municípios que ela visitou junto à equipe do 

Cosems e por ser uma região com considerável população indígena, já que um dos legados de Nete foi 

a luta pela saúde destes povos. Rodrigo enfatizou que, em cumprimento aos protocolos sanitários devido 

à pandemia da Covid-19, Diretoria do Cosems teve o cuidado de não convidar os demais secretários de 

Saúde para o evento. A solenidade contou ainda com as presenças do prefeito José Carlos Carvalho, do 

deputado estadual Paulo Dantas, do secretário de Saúde de Água Branca, Antônio da Silva, do secretário 

de Saúde de Olho D Água do Casado Haragonês, do representante do Conselho Fiscal do Cosems e 

secretário de Monteirópolis Josivaldo Nascimento e o de Canapi Rosalvo Bezerra. 
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Coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa e apoiadores participam da live sobre 

projetos de Conectividade das Unidades Básicas de Saúde e sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde 

(RNDS). A live foi promovida pelo Conasems em parceria com o Ministério da saúde (SAPS e DATASUS). 

30 de Julho 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa participou hoje da reunião do Grupo 

Executivo do Projeto Rede Colaborativa HAOC/Conasems/Proadi com demais coordenadores de apoio 

dos Cosems do Brasil. Foram discutidos os próximos passos da pesquisa de Avaliação sobre a estratégia 

do Apoio 2018-2020 e o processo de articulação interfederativa. 
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Cosems iniciou a primeira etapa da 1ª Mostra Virtual Alagoas Aqui Tem SUS. Gestores e técnicos da Saúde 

alagoanos acompanharam de forma on-line com o mesmo entusiasmo de um evento presencial. Seis 

experiências exitosas dos municípios alagoanos – de quase 50 trabalhos inscritos foram apresentadas.  

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque e secretário de Saúde de Jundiá fez a abertura do evento 

e expôs a importância da Mostra, as conquistas e desafios dos gestores municipais da pasta no 

enfrentamento à Covid-19, uma vez que conheceu in loco as estratégias e luta deles em 18 municípios 

alagoanos. 

O evento contou com a participação dos vice-presidentes do Conasems Charles Tocantins e Cristiane 

Pantaleão. Na ocasião a Comissão Nacional da Mostra Brasil Aqui Tem SUS destacou a diligência e 

persistência do Cosems/AL na construção da primeira Mostra Virtual da temporada. 

Os trabalhos apresentados nesta primeira etapa foram o Plantão Psicológico Ofertado a Comunidade do 

Município de Viçosa – AL Como Enfrentamento à Covid-19 (por Adelaide Regina Araújo da Silva); 

Programa Cuidar Melhor: Cuidado aos Pacientes Pós-Alta Hospitalar Pela Covid-19 no Município de 

Murici (por Ana Carolina Correia); e Comunidade em Ação: Artesãos Como Aliadas a Produção de EPI’s 

Para Proteção de Servidores e Usuários no enfrentamento à Covid-19 em Teotônio Vilela-AL (Larissa 

Mota). 

A Mostra contou ainda com o trabalho A Urgência na Integração da Vigilância em Saúde e da Atenção 

Primária Como Surgimento da Atual Pandemia da Covid-19: Uma Experiência do Município de Murici 

(Jessica Basílio Chaves); Saúde Mental em Tempos de Coronavírus: Rodas de Conversa com Profissionais 

de Saúde do Município de Viçosa-AL (Rochelly Carnaúba Amorim); e o de Santana do Ipanema Força 

Tarefa de Ccombate à Covid-19 (Rodrigo Amorim) 
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AGOSTO 

3 de Agosto 

 

Presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque se reuniu hoje com a assessora de Comunicação da 

entidade Mary Wanderley e o também jornalista e produtor audiovisual Henrique Carvalho, para discutir 

o pré-projeto de mídias do Cosems. 

5 de Agosto 

 

Presidente do Cosems Rodrigo Buarque se reuniu com equipe técnica para alinhamento e discussão de 

projeto inovadores, dentre eles o lançamento da TV Cosems Alagoas. 

 

6 de Agosto 

 

O Coordenador de Apoio Joelson Lisboa, e Apoiadores Técnicos do Cosems Alagoas participam da Web 

Conferência realizada pelo Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa HAOC. A reunião acontece com 

coordenadores e Apoiadores de todos os COSEMS da Federação. O tema principal é a perspectiva do 

apoio durante a Pandemia da COVID-19. 
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6 de Agosto 

 

O Coordenador de Apoio Joelson Lisboa, e Apoiadores Técnicos do Cosems Alagoas participam da Web 

Conferência de Implantação do Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia COVID-19 na Rede 

de Atenção à Saúde. O evento é realizado pela SESAU em Parceria com o COSEMS, CONASS, CONASEMS 

e MS. Estão participando também Gestores e Técnicos municipais de Alagoas.  

10 de Agosto 

 

A prefeita Cristiane Bulhões de Santana do Ipanema acompanhada da secretária de saúde Normanda 

Santiago e da secretária executiva do Cosems, Sylvana Medeiros se reuniram com o secretário estadual 

Alexandre Ayres para dar seguimento a estruturação das UTIs do hospital do município. O secretário 

Alexandre se comprometeu em levantar a disponibilidade de fornecimento imediato de equipamentos 

para a ampliação dos leitos da UTI COVID , para implantação da UTI Pediátrica e da UTI Neonatal. 

 

A Vice Presidente Edjária Camilo, o Coordenador de Apoio Joelson Lisboa, e Apoiadores Técnicos do 

Cosems Alagoas participaram da Web Conferência de Implantação do Guia Orientador para o 

Enfrentamento da Pandemia COVID-19 na Rede de Atenção à Saúde para a Segunda Macro Região de 

Saúde. O evento foi realizado pela SESAU em Parceria com o COSEMS, CONASS, CONASEMS e MS. 

Participaram também Gestores e Técnicos municipais de Alagoas. 
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A Vice Presidente Edjária Camilo, realizou a entrega das premiações da 1ª Etapa da 1ª Mostra Virtual 

Alagoas aqui tem SUS. As experiências premiadas foram do Município de Viçosa, com a autora Rochelly 

Carnaúba - 1º lugar, Teotônio Vilela, com a autora Laryssa Mota - 2º lugar e Murici com a autora Jéssica 

Bazílio - 3º lugar. Houve também a premiação de voto popular que contemplou também Laryssa Mota. 

Estiveram presentes na ocasião a Secretária de Saúde do município de Viçosa-AL, Cláudia Monteiro e as 

autoras Rochelly e Laryssa. Na oportunidade a Secretária de saúde de Viçosa contemplou a iniciativa e 

empenho do COSEMS na realização da Mostra e a satisfação da premiação para a gestão, no qual valoriza 

mais o município e motiva mais os profissionais em seu processo de trabalho. A vice-presidente, Edijária 

Camilo, reforçou o compromisso da instituição com os municípios e colocou a importância e a prioridade 

da Mostra Virtual pela presidência, no qual enfatiza o trabalho que vem sendo realizado nos municípios 

valorizando e premiando o autor/profissional do município com os referidos valores: 

1º Lugar – Prêmio de R$ 3.000,00 (três mil reais); 2º Lugar – Prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 3º 

Lugar – Prêmio de 1.000,00 (mil reais);Premiação de melhor trabalho pelo voto popular: Valor do prêmio 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Os trabalhos participarão da seleção nacional da 1º Mostra Virtual “Brasil, 

aqui tem SUS – Enfrentamento à COVID-19” a ser realizada durante o 1º Congresso Virtual do Conasems 

no período de 10 de julho a 10 de novembro de 2020. 

11 de Agosto 

 

Apoiadoras Kathleen Moura e Larissa Guimarães participaram da reunião do Grupo técnico de discussão 

da linha de cuidado do paciente com hanseníase. Na ocasião foi discutido a importância da construção 

de um levantamento da demanda reprimida de procedimentos de média e alta complexidade para 

hanseníase; levantamento das informações dos últimos 10 anos dos pacientes com grau de incapacidade 

tipo II; além da importância das estratégias de educação continuada junto as equipes. 
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A Apoiadora Técnica Mirna Vaz, acompanhou a live do CONASEMS, onde houve a divulgação ao vivo das 

experiências exitosas selecionadas para a 1ª Mostra Virtual Brasil Aqui tem SUS, que acontecerá no 1º 

Congresso Virtual do CONASEMS. Dentre os trabalhos selecionados para as primeiras lives o estado de 

Alagoas foi contemplado com a experiência - Saúde mental em tempos de Coronavírus: Rodas de 

conversa com profissionais de saúde do município de Viçosa/AL. O trabalho será apresentado na live do 

dia 25/08 a partir das 14:30 hs. 

 

Foi realizada na manhã de hoje 11/08, na Sala de Situação da COVID-19 a apresentação para o MPF e o 

MPE da Atualização das despesas e ações desenvolvidas para o enfrentamento da pandemia no período 

de 120 dias pelo estado de Alagoas. A exposição das informações foi feita pelo secretário Alexandre 

Ayres e contou com a participação e contribuição da secretária executiva do Cosems Sylvana Medeiros 

e demais membros da sala. Foram detalhados os recursos recebidos das fontes federal e estadual, 

despesas empenhadas, insumos e medicamentos adquirimos e distribuídos nas unidades de saúde, 

testes de diagnóstico realizados pelo LACEN, Leitos de UTI e Clínicos implantados, Atendimentos nas 

Unidades de Triagem e Regulação das internações. 

12 de Agosto 

 

A avaliação dos indicadores de monitoramento da COVID-19 no estado de Alagoas referentes a semana 

epidemiológica 32, demonstra a manutenção da tendência de redução na ocorrência de casos novos e 

óbitos, que diferenciae entre as regiões de saúde. Em relação a ocupação de leitos tivemos redução 

expressiva ficando com 45,8% de ocupação de leitos com respiradores e leitos gerais com 27,9%. O 

comportamento e melhoria dos indicadores serão levados em consideração para a determinação das 

mudanças das fases do Plano de Distanciamento Social Controlado. 
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13 de Agosto 

 

Secretária Executiva do Cosems Dra. Sylvava e Apoiador técnico Roberto Firpo, participam da Live sobre 

violência doméstica e familiar em tempos de pandemia, a Live teve a participação da equipe técnica da 

SESAU, da Comandante da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Alagoas, técnicos e gestores 

da primeira macrorregião de saúde. 

14 de Agosto 

 

A Comissão de Saúde do Conselho Estadual de Saúde/CES retomou os trabalhos, após a eleição da nova 

Mesa Diretora do CES. Em reunião on-line os membros da comissão indicaram o coordenador e o relator 

da comissão, definiram o cronograma de reuniões e definiram que as análises dos relatórios referentes 

as visitas técnicas realizadas anteriormente para emissão de pareceres, serão realizadas por ordem de 

prioridade das unidades visitadas. 

 

O presidente do COSEMS e secretário de saúde do município de Jundiá, a vice-presidente e secretária de 

saúde de Dois Riachos Edijária Camilo e a apoiadora da 9 e 10 regiões de saúde Mirna Vaz, realizaram 

visita técnica ao município de Carneiros, em apoio as ações de enfrentamento à COVID 19. Na 

oportunidade foram convidados pela secretária de saúde do município Janaína Machado e pelo prefeito 

Geralado Filho a se fazerem presentes nas inaugurações de uma Unidade Básica de Saúde, no Povoado 

Furnas, zona rural do município, como também da sede da SMS, fortalecendo e apoiando os avanços do 

SUS. 
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18 de Agosto 

O presidente do COSEMS e secretário de saúde do município de Jundiá, a vice-

presidente e secretária de saúde de Dois Riachos Edijária Camilo e a apoiadora da 9ª e 10ª regiões de 

saúde Mirna Vaz, realizaram visita técnica ao município de Monteirópolis, em apoio as ações de 

enfrentamento à COVID 19. Na oportunidade contamos com a presença do Prefeito Mailson Mendonça, 

bem como a do secretário de saúde Josivaldo Nascimento, momento de grande satisfação para o 

COSEMS em acompanhar o fortalecimento da assistência prestada a saúde da população, apoiando os 

avanços do SUS. 

Apoiadoras técnicas do COSEMS Mirna Vaz e Larissa Guimarães, 

participam de reunião junto a SESAU e coordenadores de Atenção Primária dos municípios, para avaliação 

do resultado dos indicadores de saúde da II Macrorregião. A avaliação destacou os municípios que 

atingiram as metas por região de saúde, dos 7 indicadores que inicialmente serão avaliados como 

desempenho do novo programa de financiamento da Atenção Primária em Saúde "Previne Brasil". Como 

também alertou aqueles que precisam melhorar para alcançarem suas metas. Mesmo sabendo que o 

Ministério irá considerar 100% de alcance dos indicadores para repasse financeiro até dezembro, tanto 

COSEMS como a SESAU tem se preocupado para que os municípios não sofram perdas em 2021, quando 

os indicadores corresponderão ao repasse de desempenho. 

A secretária de Messias e diretora do Cosems , Morgana Thereza e a 

apoiadora Kathleen Moura participaram hoje(18) da Reunião Técnica para Apresentação do Plano de 

Ação do Projeto Gestão de Políticas de Saúde 

Informadas por Evidências do Hospital Sírio Libanês (ESPIE/HSL), intitulado “Aumento de casos de 

sífilis congênita na população do município de Maceió: uma síntese para política de saúde. O objetivo foi 

apresentar aos gestores e técnicos o Plano de Ação, além de elaborar estratégias para a execução das 

ações propostas, considerando a unidade de saúde piloto, e as considerações das áreas envolvidas. 
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19 de Agosto 

 

A secretária executiva do Cosems/AL Sylavana Medeiros participou de 

com a equipe técnica da Sala de Situação da Covid-19 para avaliar os indicadores da semana 

epidemiológica 33. As discussões foram coordenadas pelo secretário executivo das Ações de Saúde do 

estado Marcos Ramalho. Os indicadores mantiveram o comportamento de melhoria demonstrando 

persistência na redução da taxa de ocupação de leitos com respiradores; casos novos segundo a semana 

de atendimento e óbitos confirmados e em investigação, de acordo com a semana de ocorrência. 

A comissão de Saúde do Conselho Estadual de Saúde se reuniu hoje (19) 

para discussão e apreciação dos relatórios das visitas técnicas realizadas no Hospital Universitário 

professor Alberto Antunes da UFAL e na UPA Galba Novaes do estado. 

20 de Agosto 

O titular da SMS de Delmiro Gouveia, Petrúcio Wanderley, apresentou  

à secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros a proposta de implantação de uma Central de 

Triagem para diagnóstico de COVID-19 para a 10 Região de Saúde. 

Para viabilizá-lo, o projeto será agora discutido com a equipe técnica da Superintendência de Atenção à 

Saúde da Sesau. 
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O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa, participou hoje da reunião do Grupo 

Executivo do Projeto Rede Colaborativa HAOC/CONASEMS/PROADI com os demais coordenadores de 

apoio dos Cosems de todos Brasil. Em debate o encerramento do triênio do Projeto Rede Colaborativa e 

o produto final, bem como o monitoramento da pesquisa de Avaliação sobre a estratégia do Apoio 2018-

2020. 

 

A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros e a apoiadora regional Kathleen 

Moura participaram da reunião de Instalação da Frente Parlamentar de enfrentamento da Hanseníase 

mobilizada pela deputada federal Tereza Nelma. 

A reunião contou com a participação das deputadas Jandira Feghali, Carmen Zanotto, Ângela Amin e 

Erika Kokay. Participaram também representantes das Universidades, Ministério da Saúde, Sociedade 

Brasileira de Hansenologia e MORHAN (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 

Hanseníase). Na ocasião foi discutido o preocupante cenário da Hanseníase no país, subnotificação dos 

casos, elevado número de pacientes sem acesso as cirurgias reparadoras e reabilitação, além da falta de 

especialistas na área em todo Brasil. Para o presidente da SBH, Claudio Salgado, apesar de anos do 

programa de hanseníase ainda é desconhecido o real número de sequelados pela doença. Ele ressaltou 

que apesar dos avanços tecnológicos na saúde, houve pouco avanço no diagnostico, tratamento e 

reabilitação da Hansen. 

Para Sylvana Medeiros a hanseníase se mantém como endemia para a saúde pública do Brasil, sobretudo 

por sua magnitude e pelo alto poder incapacitante, associado ao estigma. 

"Precisamos caminhar para organização da linha de cuidado, que contemple desde o diagnóstico precoce 

à efetivação do acesso aos serviços de reabilitação", destacou Sylvana. Segundo ela, a frente parlamentar 

e o estabelecimento de parcerias sólidas irão somar forças na organização da rede de saúde e impactará 

na redução da carga social da doença. 
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O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa e a apoiadora regional Larissa 

Guimarães participaram hoje da reunião da Comissão Intergestores Regional da 1ª Macrorregião de 

Saúde. Foram discutidos os temas Conecte SUS; Previne Brasil, Pesquisa Enfrentamento e controle da 

obesidade no âmbito do SUS; além de informes sobre pesquisas e avaliações. Participaram ainda da 

reunião representantes do Ministério da Saúde, da Sesau e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). 

 

O presidente do Cosems/AL e secretário de Saúde de Jundiá rodrigo Buarque prestigiou virtualmente o 

lançamento do Programa Municipal Bem Vinda Saúde, que contou ainda com a participação do secretário 

geral do Cosems/AL e secretário de Saúde de Água Branca, dentre outras autoridades. O presidente do 

Cosems parabenizou a Gestão pela iniciativa e empenho na qualificação da assistência que, segundo ele, 

reflete em melhor qualidade de vida para a população. Durante o lançamento, o médico endocrinologista 

Edson Perrotti expôs sobre o tema: O olhar assistencial ao paciente diabético descompensado na atenção 

básica. Já a nutricionista Karol Souza falou sobre o olhar da equipe multiprofissional na assistência ao 

paciente obeso e a médica cardiologista Helenira Rego: O olhar assistencial ao paciente hipertenso 

descompensado na atenção básica. O projeto visa apoiar o trabalho das ESF de forma direcionada aos 

pacientes crônicos e suas famílias com novas formas do cuidar. 

O coordenador da Atenção Básica Rogério Ferro destacou que o projeto chega em momento oportuno. 

"Estamos retomando as ações de rotina da Atenção Básica, acompanhando as metas e os indicadores de 

maneira integral". A apoiadora Mirna Vaz relatou que o projeto tem como foco a humanização e 

acolhimento, práticas negligenciadas nos serviços de saúde. O secretário Haragonês ressaltou que esse 

trabalho agrega valor na qualidade de vida da população e relembrou o comentário de uma médica do 

município de que é preciso gostar de gente para desenvolver ações como esta. Antônio Silva disse que a 

secretária de Dois Riachos Edijaria tem uma visão além do agora, sempre buscando inovar e fazendo o 

diferencial para a população. Ocasião em que a titular da Saúde de Dois Riachos expôs que a 

vulnerabilidade das famílias requer força de vontade, motivação e aproximação cada vez maior dos 

profissionais com a população. 
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21 de Agosto 

 

Gestores e técnicos da 2ª Macrorregião de Saúde participaram da reunião da Comissão Intergestores 

Regional (CIR) que discutiu temas sobre a avaliação dos indicadores do programa Previne Brasil, dados 

epidemiológicos sobre a violência contra a mulher; Pesquisa sobre o Enfrentamento e controle da 

obesidade no âmbito do SUS e o projeto piloto da informatização/Conecte SUS. Na ocasião o presidente 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Rodrigo Buarque, secretário de Saúde de 

Jundiá, destacou a importância de fortalecer os espaços de gestão, ressaltou a árdua luta dos gestores 

municipais no enfrentamento à pandemia, principalmente na organização da rede de saúde do Agreste 

e Sertão Alagoano. Rodrigo relatou o trabalho que vem desenvolvendo de visita aos municípios e 

valorização, visibilidade das ações e estratégias desenvolvidas no âmbito do SUS nos três níveis de 

atenção. 

25 de Agosto 

 

 

Bastidores da gravação do vídeo de atividade dos apoiadores do Cosems/AL para o Projeto Rede 

Colaborativa do Conasems. Parabéns à equipe pelo compromisso e profissionalismo.  
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27 de Agosto 

 

O presidente do Cosem/AL Rodrigo Buarque participou de uma live da União dos Dirigentes Municipais 

da Educação com todos os secretários municipais da Educação sobre o retorno às aulas. 

Rodrigo destacou a importância de trabalhar esta questão de forma individualizada, uma vez que cada 

município tem sua realidade e particularidade. Ele se colocou à disposição da Undime/AL e de todas as 

secretárias municipais da Educação para que seja feito um trabalho conjunto neste retorno às aulas, 

entendendo o protocolo estadual e a situação de cada município. A secretária de Educação de Maceió 

Ana Dayse Dórea ressaltou a importância de o setor conhecer o panorama dos municípios, antes deste 

retorno às aulas, ouvindo os secretários municipais de Saúde. Ela destacou a relevância da participação 

do Cosems/AL em discussões como esta. 

28 de Agosto 

 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa participou da reunião do Grupo Executivo 

do Projeto Rede Colaborativa HAOC/CONASEMS/PROADI, juntamente com os demais coordenadores de 

apoio dos Cosems de todos Brasil. 

Foram discutidos a atividade e o produto final do curso; o monitoramento da pesquisa de Avaliação sobre 

a estratégia do Apoio 2018-2020 e o encontro digital da Rede Colaborativa, que acontecerá ainda em 

setembro deste ano. 
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A assessora técnica do Cosems/AL Mirna Vez participou do debate virtual do Conass com o tema: 

Atenção à Saúde da População Indígena no Enfretamento a COVID 19. Foram discutidas as dificuldades 

dos grupos isolados e dos que residem em áreas urbanas, de atendimentos em serviço de emergência 

na pandemia, em virtude da língua, em algumas regiões do país. São 305 povos e 274 línguas diferentes. 

Foi abordada também a estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde e os grupos de risco. Sendo 

este o ponto que gerou maior discussão. O Conass destacou a importância de realizar reuniões por 

regiões do país para abordar as especificidades de cada uma. O Conasems ressaltou a importância de 

ações integradas, visto que o paciente indígena também necessita de atendimentos de média e alta 

complexidade ofertados pelas secretarias municipais de saúde. Mirna Vaz disse que a pandemia mostrou 

a necessidade de integração dos sistemas de informações em saúde, sobretudo para que a população 

indígena tenha atendimento integral e, quando o paciente for contra referenciado, haja as informações 

necessárias sobre a saúde dele. O debate contou ainda com a participação de representante do DSEI-MT. 

29 de Agosto 

 

Presidente Rodrigo Buarque visitou o município de Monteirópolis para conhecer as ações de combate 

ao Covid-19. 
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CONCLUSÃO 

 

Durante o segundo quadrimestre de 2020, o COSEMS buscou fortalecer a parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde, e tem conseguido avançar várias em algumas discussões, sobretudo com a 

presença permanente da Secretária Executiva do COSEMS no comitê de Operações Especiais – 

COVID – Alagoas e na sala de situação. As pautas elencadas e discutidas nas CIRs e CIB, sempre serão 

importantes e precisam ter celeridade nas informações e resoluções para as necessidades de Saúde 

para o Estado de Alagoas. A Diretoria tem se empenhado em envolver a SESAU em todos os 

movimentos que diz respeito as discussões sobre a Política de Saúde, tendo como exemplo, dar 

celeridade nas respostas à assistência à saúde durante a pandemia. 

 

 

Maceió, 30 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Joelson Castro Lisboa Junior 

Coordenador de Apoio Técnico – Cosems/AL 
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RELATÓRIO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2020 

 

À Sua Senhoria o Senhor 

WILAMES FREIRE BEZERRA 

Presidente do CONASEMS 

Brasília – Distrito Federal 

 

 

Conforme deliberação do CONASEMS, no qual constitui a necessidade 

dos COSEMS prestar contas de suas movimentações financeiras dos recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde, que é repassado mensalmente aos 

COSEMS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas – 

COSEMS/AL, apresenta o relatório de movimentação financeira referente ao 

segundo quadrimestre de 2020, correspondente aos meses de: maio, junho, 

julho, agosto. 

A movimentação financeira do COSEMS/AL é executada em conta 

específica junto ao Banco do Brasil, Agência 0013-2, Conta Corrente 276.211-0, 

conforme orientação do CONASEMS. 

O COSEMS/AL, possuía em sua conta corrente ao final do primeiro 

quadrimestre, abril de 2020, um saldo de R$ 212.008,39 (duzentos e doze mil 

oito reais e trinta e nove centavos e fecha o segundo quadrimestre, agosto de 

2020, com um saldo de R$ 280.263,18 (duzentos e oitenta mil duzentos e 

sessenta e três reais e dezoito centavos), um saldo líquido positivo de R$ 

68.254,79 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos). Sendo este valor aplicado em conta poupança junto ao Banco 

do Brasil. 

O COSEMS/AL, teve como receita de suas contribuições da portaria 220 

nos meses correspondente ao segundo quadrimestre através do CONASEMS o 

valor de R$ 393.258,28 (trezentos e noventa três mil duzentos e cinquenta e 

oito reais e vinte e oito centavos) período maio a agosto de 2020. R$ 1.425,68 

(mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), valor 
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correspondente aos rendimentos financeiros das receitas aplicadas no 

quadrimestre. R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais) 

referente a outras receitas, sendo que desse valor R$ 22.000,00 é pela venda 

de seu veículo Fiat Pálio ano 2017 de placa QLI 2421. Totalizando uma receita 

de R$ 418.933,96 (quatrocentos e dezoito mil novecentos e trinta e três reais 

e noventa e seus centavos) no segundo quadrimestre de 2020. 

O total de despesas no período de maio a agosto e 2020, foi de R$ 

350.679,17 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e nove reais e 

dezessete centavos). 

MAIO 2020: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do Brasil 

de maio 2020, apresenta um saldo de R$ 268.392,86 (duzentos e sessenta e 

oito mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos) onde deveria 

apresentar o saldo de R$ 227.051,76 (duzentos e vinte e sete reais cinquenta e 

um mil e setenta e seis centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna maio, uma diferença de R$ 41.341,10 (quarenta e um 

mil trezentos e quarenta e um reais e dez centavos), referente as despesas 

pagas no dia 31/05/20 que não aparecem no extrato de aplicação de maio, 

devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no 

dia 01/06/2020 conforme mostra o extrato de aplicação de junho 2020 anexado 

a esta prestação de contas. 

JUNHO 2020: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de junho 2020, apresenta um saldo de R$ 286.916,71 (duzentos e oitenta 

e seis mil novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) onde deveria 

apresentar o saldo de R$ 237.959,61 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) conforme mostra a Planilha 

Anexo I, correspondente a coluna junho, uma diferença de R$ 48.957,10 

(quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), 

referente as despesas pagas no dia 30/06/20 que não aparecem no extrato de 

aplicação de junho, devido ao banco do brasil só debitado as despesas no 

extrato de aplicação no dia 01/07/2020 conforme mostra o extrato de aplicação 

de julho 2020 anexado a esta prestação de contas. 

JULHO 2020: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do Brasil 

de julho 2020, apresenta um saldo de R$ 248.915,21 (duzentos e quarenta e oito 
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mil novecentos e quinze reais e vinte e um centavos) onde deveria apresentar o 

saldo de R$ 240.874,31 (duzentos e quarenta mil oitocentos e setenta e quatro 

reais e trinta e um centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, correspondente 

a coluna julho 2020, uma diferença de R$ 8.040,90 (oito mil e quarenta reais e 

noventa centavos), referente as despesas pagas no dia 31/07/20 que não 

aparecem no extrato de aplicação de julho, devido ao banco do brasil só debitado 

as despesas no extrato de aplicação no dia 03/08/20 conforme mostra o extrato 

de aplicação de agosto de 2020 anexado a esta prestação de contas. 

AGOSTO 2020: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de agosto 2020, apresenta um saldo de R$ 282.773,63 (duzentos e oitenta 

e dois mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) onde 

deveria apresentar o saldo de R$ 280.263,18 (duzentos e oitenta mil duzentos e 

sessenta e três reais e dezoito centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna agosto 2020, uma diferença de R$ 2.510,45 (dois mil 

quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), referente as despesas 

pagas no dia 30/08/20 que não aparecem no extrato de aplicação de agosto, 

devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no 

dia 01/09/20 conforme mostra o extrato de aplicação de setembro de 2020 

anexado a esta prestação de contas. 

Saldo da conta de movimentação financeira do COSEMS/AL ao final do 

primeiro quadrimestre de 2020, juntamente com o saldo dos meses anteriores é 

de R$ 280.263,18 (duzentos e oitenta mil duzentos e sessenta e três reais e 

dezoito centavos). Os extratos bancários que comprovam a devida 

movimentação financeira do COSEMS/AL no segundo quadrimestre de 2020, 

seguem anexos a prestação de contas. 

 Todo detalhamento das despesas do COSEMS/AL proveniente ao 

segundo quadrimestre de 2020, corresponde ao ANEXO III desta prestação de 

contas. 

A prestação de contas correspondente ao segundo quadrimestre de 2020 

foi apresentada e a aprovada pelo Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Alagoas – COSEMS/AL. 
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CONSTATAÇÕES: 

 

 Relatórios detalhados das despesas apresentadas de acordo com 

conciliação bancária. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 

 O conselho fiscal do COSEMS/AL recomenda a manutenção da prestação 

de contas quadrimestral e envio regular ao CONASEMS conforme cronograma 

deliberativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceió, 26 de outubro de 2020. 



Ofício nº 0519/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima 

Presidente do COSEMS/AL 

Rua Ricardo César de Melo, 179 - Pinheiro. Maceió/AL 

CEP: 57055-670 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0054/2020. 

Ilustríssimo Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0054/2020 de 

25/11/2020, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse 

conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS 

das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 






