
NOSSOS SERVIÇOS
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Seg a Sex: das 6h às 21h 

Sáb: das 8h às 19h

Estendido 

Horário de expediente 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 

lacinia. Ut fermentum a magna ut 

eleifend.

Pediátrico e Família 

Assistência Médica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 

lacinia. Ut fermentum a magna ut 

eleifend.

Interno 

Especialista

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 

lacinia. Ut fermentum a magna ut 

eleifend.

Ligar para Médico de Família 

Consulta Disponível

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis 

lacinia. Ut fermentum a magna ut 

eleifend.

Excedente Médico 

Suprimentos

A INSERÇÃO DA 

ESTRATÉGIA  DO APOIO 

PARA O FORTALECIMENTO 

DA GESTÃO MUNICIPAL DO 

SUS 
● Brasília, 24 de novembro de 2021
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Mary wanderley

Camila Valença

ESCRITÓRIO

Kathellen Moura Jackson Barros

Joelson Lisboa

Gerente Administrativo ASCOM

Roberto Firpo

Mirna Vaz

Interino-Secretária Executiva 

Coordenação de Apoio 

Assessor/Apoiador 1ª região 

de saúde

Assessor/Apoiador 4 ª e 7ª 

Região de Saúde

Larissa 

Assessor/Apoiador 5ª e 6 ª 

Região de Saúde

Assessor/Apoiador 7ª e 8 ª 

Região de Saúde

Assessor/Apoiador 3ª e 4 ª 

Região de Saúde

Facilitadora da Rede

Assessor/Apoiador 9ª e 10 ª 

Região de Saúde

Rodrigo Buarque

Presidente 





SOB O OLHAR DO PRESIDENTE...

IMPORTÂNCIA DO 

APOIO COSEMS-AL

Ampliar e fortalecer a discussão em todos os níveis de

atenção à saúde e nas 3 esfera de governo;

Ser dinâmico – Ter habilidade de mediação de conflitos, 

promover encontros que fortaleçam os gestores e demais 

atores envolvidos;

Atualização permanente dos gestores, estando atento as

informações de interesse da gestão municipal –orientação

em tempo oportuno- informações de forma ágil e segura;

Garantir que os gestores sejam fortalecidos e empoderados no processo de 

governança e articulação regional, sobretudo nas Comissões Intergestores 

Regionais e Bipartite (CIR e CIB);

Mergulhar em espaço de disputa procurando criar espaços de

encontro que favoreçam o diálogo e a pactuação entre os pares;



O COSEMS tem como característica
própria no apoio a função acumulada de
assessoria técnica.

Essa integração é facilitadora do
processo.

E como essa integração e a noção de
equipe propiciam a qualificação do
trabalho e consequentemente o
fortalecimento do COSEMS?
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CAPILARIZAÇÃO... 

Equipe Técnica 

GESTÃO DO 

TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO NA 

SAÚDE

JUDICIALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO 

EM SAUDE

REDES DE 

ATENÇÃO

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 



7

A ideia é que um(a) apoiador(a) NÃO SAIBA

SOBRE TUDO. Mas que possa

CONSTRUIR A POSSIBILIDADE de poder

procurar quem saiba sobre aquele

determinado saber. E, indo atrás desse

saber, possa construir a POSSIBILIDADE

DE CONHECER JUNTO. Produzir junto.

O Apoio deve fazer com e não fazer por...
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APOIADOR ASSESSOR 
TÉCNICO

APOIADOR  E ASSESSOR  TÉCNICO, O QUE 
DIFERENCIA? 

 Ter capacidade de identificar e

disponibilizar ferramentas e saberes

que auxiliem a gestão municipal;

 Mobilizar os gestores municipais da

Região de Saúde em torno da

agenda Interfederativa;

 Participar de reuniões da CIB e CIR,

do COSEMS e dos demais

colegiados;

 Desenvolver escuta ampliada para as

questões da gestão e apoiar os

Secretários Municipais de Saúde na

busca de solução conjunta.

 Manter os Secretários da Região de

Saúde informados sobre as Portarias,

 normas, projetos e financiamentos

possíveis.

 Representar o Cosems em

comissões e eventos técnicos;

 Acompanhar/Participar de GTs de

politicas e programas no âmbito

estadual e nacional;

 Elaborar/participar da elaboração

de documentos, notas técnicas do

Cosems;

 Disponibilizar informações em

tempo oportuno aos diretores ou

outros membros da equipe técnica;

 Apoiar a diretoria em discussões

seja em espaços de CIR/CIB ou

outros espaços de gestão do SUS.
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Empoderamento dos gestores municipais com 
solicitação de pautas para o fortalecimento 

regional.

Participação das reuniões da diretoria executiva 
e ampliada, levando informações em tempo 

oportuno.

Disponibilidade em tempo real e ininterrupto no 
WhatsApp, fomentando/articulando ocorrências e 

dificuldades de oferta e acesso aos serviços, como 
regulação de leitos, exames, cirurgias, 

disponibilização de vacinas, entre outros.

Interlocução com a gestão estadual, 
associação dos prefeitos de alagoas 

(AMA), MPE, MPF, Defensoria 
Pública, ALE, fortalecendo a 

comunicação entre SES e gestores 
municipais e a parceria nas ações de 

saúde. 

Atualização, orientação 
e alinhamento sobre 

documentos técnicos, 
como portarias, 

resoluções CIB, notas 
técnicas, entre outros 

documentos 
pertinentes a gestão 

municipal.

COMO INTERAGIMOS COM A DIRETORIA?
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NOSSO VÍNCULO TRABALHISTA

ASSESSOR TÉCNICO
CNPJ -REDE 

COLABORATIVA
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