
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSEMS- 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente - Rodrigo Buarque Ferreira de Lima 

Vice-Presidente - Edjária Camilo Santos Silva 

Secretaria Geral – Glaucia Lúcia Santos Torres  

1º Secretária - Paula Cavalcante Gomes A. Oliveira 

Diretora Financeira - Maria Aparecida dos Santos Silva 

Tesoureiro - Antonio da Silva 

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS 

1ª Região de Saúde – Tânia Queiroz  

2ª Região de Saúde – Silvana Macêdo 

3ª Região de Saúde - Ewerton Matias Cardoso  

4ª Região de Saúde – Tamara Florencio 

5ª Região de Saúde - Gutember 

6ª Região de Saúde – Guilherme Ressureição 

7ª Região de Saúde – Soraya Medeiros 

8ª Região de Saúde – Ledja Costa 

 9ª Região de Saúde – Rosalvo Silva 

10ª Região de Saúde - Haragonês Cavalcante Silva 

CONSELHO FISCAL 

TITULAR – Ednaldo Trajano da Silva  

TITULAR - Josivaldo Pereira Nascimento 

TITULAR – Francisco Carlos Lins da Silva 

SUPLENTE – Maria Gorete Santos Santana 

SUPLENTE – Yonara Tenório Toledo 

SUPLENTE – Nilza Maria Rogério Malta 

Secretaria Executiva 

Sival Clemente da Silva 

 

 

 

 



 

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 – Larissa Cândido Guimarães  

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

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

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO  

INTRODUÇÃO  

SALA DE SITUAÇÃO 

AÇÕES DO PROJETO REDE COLABORATIVA 2º QUADRIMESTRE 2021 

RESUMO DAS ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 encaminhar, os balancetes 

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

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O segundo quadrimestre de 2021, a exemplo do primeiro, continuou sendo um enorme desafio para todos 

os órgãos, instituições, entidades e trabalhadores de saúde no mundo devido à ocorrência da pandemia 

da COVID-19. Governos de países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos tiveram que 

lidar e travar uma verdadeira guerra contra um inimigo comum, o coronavírus Sars-CoV-2. A capacidade 

de resposta e o nível de organização dos sistemas de saúde em todos os países foram testados. Podemos 

afirmar que possuirmos o Sistema Único de Saúde/SUS no Brasil nos possibilitou capilaridade e agilidade 

para detectarmos a entrada do vírus e a adoção das medidas sanitárias de Prevenção e Controle nos 

serviços de saúde, preparação da Rede de Atenção à Saúde/RAS e orientação da população das medidas 

não farmacológicas de Higienização das mãos, Etiqueta respiratória, uso de Máscaras e de Distanciamento 

social, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O Brasil é um país continental que apresenta uma diversidade estrutural e socioeconômica nas regiões, 

bem como nos estados da federação. Alagoas é um estado pertencente à região Nordeste com população 

estimada em 3.351.543 habitantes, que historicamente enfrenta desigualdades sociais, pouco 

industrializado, com baixa oferta de emprego e oportunidade de geração de renda. O SUS está presente 

nos 102 municípios do estado sendo responsável diretamente pela oferta de serviços assistenciais à 88% 

da população, com seu arranjo organizativo configurado de acordo com a necessidade da população local 

e regional, com a disponibilidade de financiamento, com o perfil assistencial de oferta de serviços de 

referência municipal, regional e ou estadual com diversidade dos pontos de atenção e na capacidade 

instalada da RAS nos territórios municipais. 

A pandemia da COVID-19 demandou organização e ampliação da Rede de Atenção à Saúde e da Vigilância 

em Saúde para garantir detecção, assistência, acompanhamento e monitoramento dos casos, bem como 

a avaliação do comportamento da epidemia em todo o estado. A responsabilidade dos governos estadual 

e municipais com a saúde pública e a necessidade de assumir o enfrentamento da emergência sanitária, 

proporcionou a parceria da Secretaria Estadual de Saúde/SESAU e do COSEMS com o intuito de 

desenvolvermos ações coordenadas e integradas. Foram adotadas como estratégias de trabalho reuniões 

técnicas setoriais, grupos de trabalho e a instalação de uma Sala de Situação que teve papel fundamental 

no seu gerenciamento. 

Os trabalhos tiveram início em fevereiro de 2020 e o COSEMS integrou o Grupo Técnico/GT que elaborou 

o Plano de Contingência de Alagoas para o Enfrentamento da COVID-19 juntamente com representantes 

da SESAU das Superintendências de Atenção à Saúde e de Vigilância em Saúde, do Laboratório 

Central/LACEN e das Secretarias Municipais de Saúde de Maceió e Arapiraca, atendendo as orientações 

do Ministério da Saúde. 



SALA DE SITUAÇÃO 

Principais ações e atividades desenvolvidas respaldadas nas reuniões do GT e das discussões e

 definições da Sala de Situação no segundo quadrimestre: 

- Elaboração de Informe Epidemiológico de monitoramento da emergência COVID-19 pelo Centro 

de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde/CIEVS/AL; 

- Continuar a capacitar as equipes municipais de saúde de Atenção Básica e de Vigilância para 

diagnóstico, notificação, assistência e monitoramento dos casos suspeitos de Síndrome Gripal e dos 

contatos;  

 - Dar continuidade a orientação dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde para diagnosticar, notificar 

e encaminhar Casos suspeitos de SRAG para as unidades de Urgência e Emergência; 

- Acompanhamento sobre as reuniões quinzenais realizadas pela Associação dos Municípios 

Alagoanos-AMA, Secretaria de estado da Saúde de Alagoas-SESAU/AL e COSEMS, com o intuito de 

monitorar a evolução da campanha de vacinação no estado de Alagoas; 

- Pactuação da Rede Assistencial específica para a COVID-19 na CIB com atualizações frequentes da 

resolução e solicitação de habilitação dos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde; 

 - Continuidade da Regulação Estadual dos Leitos COVID; 

- Divisão e distribuição das cotas de EPIs e Testes Rápido enviados pelo Ministério da Saúde entre o 

estado e municípios de forma pactuada e harmônica; 

- Pactuação para rateio de recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o estado e municípios; 

- Divisão e distribuição de Kits de SWAB para diagnóstico de Covid-19 enviados pelo Ministério da 

Saúde para o estado e municípios; 

- Reuniões semanais da Sala de Situação para avaliação dos dados epidemiológicos do estado e das 

regiões de saúde, definições das ações, acompanhamento e monitoramento da estruturação da rede 

assistencial, aquisição de equipamentos, insumos e logística do LACEN e demais assuntos pertinentes. 

- Reuniões semanais com o Centro de Operações Especiais/COE composto por Promotores Públicos 

Federais e Estaduais para repasse de informações referentes as providências e ações desenvolvidas para 

o enfrentamento da pandemia no estado, com ênfase na campanha de vacinação; 

- Monitoramento semanal dos indicadores epidemiológicos e da Matriz de Risco para a tomada de 

decisão pelo governo do estado em relação as etapas de flexibilização do protocolo sanitário e a 

progressão das fases de distanciamento social; 

 

 

 

 



AÇÕES DO PROJETO REDE COLABORATIVA 2º QUADRIMESTRE 2021 

O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em parceria com o Ministério da 

Saúde, via Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI-SUS e o Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz - HAOC implantou em 2017, o Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal 

do SUS, que tem como objetivo principal, ampliar a capacidade técnica dos gestores para melhor e mais 

forte atuação dos mesmos nos espaços de discussão no âmbito local, regional, estadual e nacional, como 

também oferecer ferramentas para auxiliá-los no enfrentamento de problemáticas relacionadas ao seu 

cotidiano de gestão, fazendo com que os gestores reconheçam seu protagonismo no processo de 

qualificação. Como potência no processo de qualificação e aprimoramento da gestão executado pelo 

Cosems-AL, o Rede Colaborativa tem um papel fundamental no fortalecimento das regiões de saúde e das 

secretarias municipais, sendo as atividades desenvolvidas intensificadas, a partir do apoio aos gestores, 

suporte técnico, suporte para a organização e consolidação das Comissões Intergestores Regionais (CIR), 

construindo em conjunto, um processo de trabalho participativo, qualificado e descentralizado, 

fortalecendo as regiões de saúde e fazendo com que, a capacidade gestora dos Secretários Municipais de 

Saúde de Alagoas seja ampliada para sua atuação no espaço municipal, regional, estadual e nacional do 

SUS, utilizando a Educação Permanente como ferramenta potente de transformação de práticas, de modo 

a fortalecer a gestão do SUS. Nosso trabalho visa ampliar a capacidade técnica dos gestores municipais 

de saúde, tornando-os protagonistas do processo de fortalecimento das regiões de saúde, mediante a 

utilização da Educação Permanente, organizando processos de trabalhos e viabilizando a troca de 

experiências e compartilhamento de informações de qualidade e em tempo oportuno 

Diante do cenário atual, as atividades do Rede foram reformuladas, se adaptando às normativas 

preconizadas pelas autoridades sanitárias, objetivando minimizar o aumento no número do contágio pelo 

Coronavírus no Estado. Este relatório contemplarão as atividades desenvolvidas pela coordenação do 

apoio, como também, dos apoiadores do Rede Colaborativa. 

O Rede Colaborativa Alagoas constitui-se por 01 coordenação e 5 apoiadores, distribuídos da seguinte 

forma:  

Coordenador de Apoio: Joelson Castro Lisboa Junior 

Macrorregião I Macro I Macro 

Apoiadores Camila 

Valença 

Joelson 

Lisboa 

Roberto 

Firpo 

Larissa 

Guimarães 

e Kathleen 

Moura 

Mirna 

Vaz 



Regiões de 

Saúde 

1ª e 4ª 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 9ª e 

10ª 

Qd. Municípios 21 20 15 25 21 

 

 Ao longo do segundo quadrimestre de 2021, além das web-conferências, Reuniões virtuais, Reuniões de 

CIR, CIB, CIT, trazemos aqui de forma genérica uma breve relação de atividades em que a coordenação e 

os apoiadores estiveram inseridos. 

COORDENAÇÃO DE APOIO 

Direcionamento das ações dos apoiadores nas regiões de saúde; Coordenação dos apoiadores no sentido 

de oferecer subsídios para o desenvolvimento de competências técnicas dos mesmos; Contribuição e 

acompanhando na elaboração do cronograma de atividades de campo, bem como supervisionando e 

dando suporte necessário a estas atividades; Comunicação constante com o Grupo Executivo do Projeto 

para atualização de fluxos e tomadas de decisões administrativas e ou pedagógicas relacionadas ao 

processo de formação; Participação nas reuniões semanais entre coordenação de apoio e Grupo 

Executivo; Comunicação constante com assessores do Projeto no CONASEMS para esclarecimento de 

dúvidas, atualizações e encaminhamentos; Participação em todas as agendas e eventos do COSEMS, a 

exemplo do Projeto TV Cosems Alagoas, Assembleias Ordinárias e extras, Reunião de Diretoria executiva 

e ampliada; Orientação e acompanhamento junto aos apoiadores para o fortalecimento das ações junto 

aos gestores da Região de Saúde no cumprimento das agendas da gestão municipal e interfederativa 

(Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório de Gestão, Pactuação Interfederativa); 

Realização de momentos para discussão e alinhamento de normativas publicadas e Notas Técnicas; 

Realização de agenda constante com apoiadores para escuta das problemáticas das regiões e 

planejamento das ações do apoio; Intensificação do uso da tecnologia facilitando a comunicação entre 

coordenação e apoiadores; apoiadores e gestores; Participação em lives promovidas pelo Conasems que 

objetivaram discutir e esclarecer dúvidas dos gestores e também da Rede Colaborativa e COSEMS quanto 

às inúmeras portarias publicadas pelo Ministério da Saúde; Articulação de reuniões com a assessorias 

técnicas com a Rede Colaborativa para alinhamento de orientações acerca das portarias que destinavam 

créditos extraordinários aos municípios; Construção de formulários on-line para levantamento das 

demandas da sala de situação e diretoria do Cosems para o enfrentamento do COVID; Elaboração e 

disseminação de várias pesquisas, bem como, o monitoramento das respostas das mesmas; Comunicação 

constante com apoiadores para alinhamentos semanais para discussão do processo de trabalho, 

atualização das informações, compartilhamento de experiências; Organização do fluxo de informações. 

Diante da enxurrada de portarias publicadas recentemente, emiti alerta para os apoiadores, com intuito 



de fortalecer o fluxo que já seguimos: a partir da publicação de alguma normativa, ler, se apropriar da 

informação e em seguida, disparar para os gestores; Monitoramento junto aos apoiadores do Boletim 

Epidemiológico, COVID-19, publicizado pela SESAU/AL; Participação intensa de agendas com a SES para 

discussão de pautas relevantes aos municípios nesse período crítico de pandemia; Aproximação com 

apoiadores do SEINSF; Articulação com o Presidente para a participação dos apoiadores nas reuniões de 

Diretoria do COSEMS; Participação no curso de especialização em Processos e Ferramentas Gerenciais 

para Integração e Sinergia dos Projetos SUS; articulação para realização de Oficina estadual sobre o 

Previne Brasil com a participação do Ministério da saúde, CONASEMS e SESAU. 

APOIADORES 

Apoio ao gestor no enfrentamento da situação pandêmica quanto a questões estratégicas locais referente 

ao planejamento do trabalho em equipe – APS e vigilância, organizar o fluxo de informações das ações 

desenvolvidas para o centro de comunicação- boletins epidemiológicos; Acompanhamento da 

distribuição dos EPI´s nas Regiões; Participação nas reuniões dos grupos temáticos da rede 

CONASEMS/COSEMS como Grupos de trabalho técnico da Assistência Farmacêutica, Governança da 

Informação, Direito Sanitário, Vigilância em Saúde e outros; Recomendações para a utilização dos testes 

rápidos para SARS-COV-2 com sugestões de estratégias; Orientações acerca dos códigos de registro dos 

testes rápidos para COVID-19; Divulgação dos boletins Conasems e links quanto as lives semanais, além 

de notas e orientações técnicas aos municípios sobre o Coronavirus, aquisição de insumos e 

medicamentos no âmbito hospitalar registro dos casos suspeitos de Covid- 19 no e-SUS VE; Previne Brasil, 

integração do SIPNI e E-SUSAB, programa na hora emergencial, programa mais medico; Participação na 

construção de resumos relacionados as Portarias que tratam do COVID-19; orientações em relação as 

recentes e inúmeras publicação de portarias, de leis e outros normativos legais, principalmente em se 

tratando da LC 172/2020, da Portaria nº 1.445, de 29/05/2020, as legislações diárias referentes a recursos 

financeiros através de emendas parlamentares, todas de 2020, entre tantas outras; Divulgação ampla das 

Notas Técnicas/informativas produzidas pelo CONASEMS, COSEMS-AL e Ministério da Saúde como por 

exemplo a de nº 135/2020- CGAHD/DAHU/SAES/MS que orienta os hospitais e gestores municipais e 

estaduais acerca da operacionalização da Portaria nº 758 de 09 de Abril de 2020, além de diversos 

materiais importantes também produzidos por estes organismos do SUS; Nota Conjunta nº 02/2020; 

Participação ativa e sistemática, nas Lives realizadas pelo CONASEMS e nas diversas reuniões que estão 

ocorrendo por meio de vídeos conferencias, a exemplo da que ocorreu para discutirmos sobre o e-SUS VE 

juntamente com os coordenadores municipais e SES; Contato permanente com os gestores municipais, 

principalmente efetivando a atualização e cadastro de novos gestores, com a devida recepção destes que 

chegam pelo fato de seus antecessores terem se afastado por razões de cunho político-eleitoral; 

Acompanhamento dos sistemas de informação dos municípios como a situação no DigiSUS, atualização 



do PMS e PAS vigente e elaboração do relatório quadrimestral e apresentação conforme a LC171/2012; 

Apoio ao levantamento com os municípios acerca dos medicamentos que apresentam dificuldades de 

abastecimento devido à crise social e sanitária, seja em função dos certames licitatórios ou das 

impossibilidades pelos fornecedores em cumprir os contratos vigentes, considerando a necessidade do 

COSEMS –AL através do apoio da rede colaborativa apresentar os medicamentos e respectivas 

dificuldades de abastecimento. Orientações diversas quanto ao momento de Pandemia; Orientação sobre 

a campanha de vacinação, desde a distribuição dos insumos até seu remanejamento, desde dentre tantas 

outras. Intensificação na interlocução junto aos gestores do território para reforçar ou entrar em contato 

com os hospitais sobre a obrigatoriedade do devido registro no sistema de ocupação de leitos que servem 

para o dimensionamento da necessidade de expansão da rede de saúde existente, monitoramento de 

leitos habilitados e priorização de novas habilitações necessárias. Orientações aos gestores quanto a 

execução dos recursos financeiros remanescentes, constantes nos fundos municipais de Saúde 

proveniente de repasses federais e recursos e aplicações COVID-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO DAS ATIVIDADES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 

MAIO 

No mês de maio realizamos atividades de apoio junto aos gestores e coordenadores municipais, 

disponibilizando informações em tempo real, além da participação, atuando em grupos condutores de 

redes temáticas como a Rede de Urgência e Emergência, Rede de do Paciente Crônicos, Rede Psicossocial, 

Rede Cegonha e de Pessoas com Deficiência, além de orientação e produção de documentos técnicos para 

o enfrentamento da COVID-19. Traremos os registros das atividades realizadas socializados no instagram 

e site oficial do cosems alagoas.  

 

03/05 - A logística para distribuição de vacinas da Covid-19 para os municípios alagoanos, sobretudo a 

segunda dose da Coronavac, foi uma das tônicas da live da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) 

desta segunda-feira (3), que contou com a participação do presidente Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde de Alagoas (Cosems) @rodrigo_buarque_ e da vice @edijariacamilo, além dos gestores 

municipais da Saúde e representantes da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas @sesau. Vale ressaltar 

que 41 municípios receberam nessa sexta-feira um quantitativo de doses e hoje será discutida a 

distribuição para contemplar o maior número de municípios de acordo com as doses disponíveis da 

Coronavac. O presidente do Cosems/AL expôs a preocupação da entidade com relação ao quantitativo 

insuficiente de doses recebidas da D2 da Coronavac, uma vez que chegaram na sexta-feira 1.400 doses e 

hoje mais 4.600, totalizando com os resíduos de doses existentes aproximadamente 8 mil. Matéria 

completa no www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/COa118krZkb/?utm_medium=share_sheet 

 

 

http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/COa118krZkb/?utm_medium=share_sheet


 

03/05 A importância do cadastro dos usuários e estratégias para monitorar e alcançar os indicadores do 

Previne Brasil foram destaque dentre as temáticas da nova política de financiamento da Atenção Básica 

abordadas pelo coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e apoiadores @camilanvalenca e @firpo07 

do Cosems/AL em reunião com a secretária de Saúde de Jequiá da Praia Kátia Valéria e sua equipe. 

https://www.instagram.com/p/CObEMGoraZW/?utm_medium=share_sheet 

 

04/05 - A Oficina de Apresentação dos Indicadores da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Coqueiro 

Seco teve hoje a primeira etapa com a apresentação de uma peça teatral sobre o Julgamento do SUS com 

a participação dos profissionais da Atenção Básica. As encenações contaram com todas as partes de um 

julgamento verídico com condenação e a defesa do SUS, inclusive com a personificação do SUS na cadeira 

do réu. Segundo a secretária municipal de Saúde Yonara Toledo, o sistema foi submetido à acusação e 

defesa de forma lúdica como forma de mostrar os benefícios do Sistema e os equívocos do julgamento da 

população que muitas vezes desconhece a eficácia do SUS.  

A Defesa, durante o Julgamento do SUS, mostrou a importância, organização e o funcionamento do 

sistema que atende a todas as camadas da sociedade alagoana. A apoiadora do Cosems @camilanvalenca 

fez o papel de juíza e coordenou o júri, cuja sentença foi de 6 votos a 1 para a absolvição do SUS. Na 

segunda etapa da oficina houve a apresentação dos indicadores alcançados pelo município.  

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ falou da importância da organização e integração das 

equipes da AP para atingir as metas dos indicadores e do cadastro e da importância do apoio do Cosems-

AL no sentido de empoderar os municípios para montar suas estratégias para melhorar no que for 

necessário. Ele ressaltou que apesar de Coqueiro Seco ser de pequeno porte vem se esforçando, apesar 

das dificuldades financeiras, para oferecer a melhor saúde para os munícipes de Coqueiro Seco, a exemplo 

do Centro de Reabilitação que possui seis fisioterapeutas.  Rodrigo destacou o empenho da gestora da 

Saúde e da Prefeitura, reafirmando o compromisso com todos os municípios em continuar lutando junto 

ao @conasems e @minsaude para trazer melhoria para a saúde pública do estado 

https://www.instagram.com/p/COeBAgxLFNA/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CObEMGoraZW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COeBAgxLFNA/?utm_medium=share_sheet


 

06/05 O Webnário sobre a violência contra a criança e o adolescente - que vai ocorrer nos dia 19 e 20 de 

forma virtual - foi a pauta da reunião entre a equipe técnica da Rede de Violência Sexual da 

@saudealagoas e o apoiador regional do Cosems/AL @firpo07. A reunião ocorreu nessa quarta-feira  no 

Hospital da Mulher https://www.instagram.com/p/COh-nzdrF90/?utm_medium=share_sheet 

 

6/05 Os 17 municípios alagoanos que ainda não receberam parte da segunda dose da Coronavac (D2) 

serão contemplados a partir deste sábado (8), data prevista para a chegada de mais doses do Ministério 

da Saúde. Oitenta e cinco municípios com aprazamento de 28 dias vencidos ou a vencer até o último dia 

3 receberam 22.500 doses entre o dia 30 de abril e 4 de maio.  

A informação é do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

@rodrigo_buarque_ drigo. Vale ressaltar que a quantidade de doses recebida do MS até agora contempla 

1/3 das necessidades das doses que os municípios precisam para contemplar os esquemas da D2. As 

próximas doses chegarão provavelmente sábado e, a partir de então, Cosems/Al e Sesau definirão quanto 

será distribuído para cada município “Vale ressaltar que os 17 municípios que não receberam ainda têm 

aprazamento de 28 dias a vencer entre até o dia 10 de maio”, destacou o presidente do Cosems/AL, 

acrescentando que atualmente a carência para que os alagoanos fechem o esquema vacinal com a 

segunda dose é de 29.220 doses, já que a necessidade até o começo de abril era de 35.220 doses e na 

última sexta-feira recebemos 6 mil”, explicou. MATÉRIA COMPLETA no www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/COiPvHHhiHr/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/COh-nzdrF90/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COiPvHHhiHr/?utm_medium=share_sheet


 

06/05 A assessora técnica do Cosems, @kathleen.moura , acompanhou hoje o primeiro dia de vacinação 

com a utilização das vacinas da Pfizer  A oferta da vacina seguirá fluxo do grupo prioritário previsto no 

Plano Estadual de Imunização e, neste momento, irá contemplar transplantados a partir dos 18 anos; 

gestantes e puérperas com comorbidades a partir dos 18 anos e sem comorbidades a partir dos 35 anos. 

 A assessora técnica do Cosems participou como observadora de todo o processo de preparação da vacina 

desde o descongelamento até a administração das primeiras doses. Segundo Kathleen a vacina da 

Pfizer/Comirnaty possui algumas especificidades, como a necessidade de diluição em Soro fisiológico 

0,9%; o armazenamento e durabilidade da vacina no máximo 5 dias à temperatura de +2°C a +8°C; Frasco-

ampola com 6 doses (0,3ml/dose) e após a diluição, o total de doses deverá ser utilizado em 6h sob 

refrigeração +2°C a +8°C.  

Uma das primeiras gestantes vacinadas no H. mulher, Waleska de Andrade, ressaltou a expectativa de 

todas as futuras mamães pensando em adquirir imunidade contra a COVID-19 e possível segurança 

durante esse período gestacional. “Eu como mãe estou pensando primeiramente na saúde do meu bebê 

e a vacina traz a esperança de dias melhores em meio a pandemia” 

https://www.instagram.com/p/COi8YD5rlrK/?utm_medium=share_sheet 

 

07/05 Os apoiadores regionais do Cosems-AL @larissa23lcg e @firpo07 realizaram visita técnica a SMS de 

Junqueiro – cuja titular é @amandagomes_l – para discutir com equipe técnica e Gestão municipal sobre 

a campanha de vacinação e financiamento do SUS, processo de trabalho, Atenção Básica e  outras pautas 

de igual relevância.  A comitiva do Cosems e Sesau – que contou com a presença da representante do PNI 

Mariana Pacheco visitou as UBS, o hospital de Junqueiro e a Central de Armazenamento dos 

Imunobiológicos da Covid-19. https://www.instagram.com/p/COlQZ7crE94/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/COi8YD5rlrK/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COlQZ7crE94/?utm_medium=share_sheet


 

07/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_, a vice @edijariacamilo e o assessor Jurídico da 

entidade @vinicius_cerqueira se reuniram com o prefeito de Água Branca José Carlos de Carvalho com o 

objetivo de cooperação técnica entre Cosems e Água Branca, referente à execução das ações de 

enfrentamento à Covid 19 e estratégias prioritárias para o município. 

 Participaram da reunião ainda a apoiadora regional @mirnavazz o secretário de Saúde de Santana do 

Ipanema @ricardo_mr41, também vice-presidente da 9a região, o secretário de Finanças José Carlos de 

Carvalho Júnior. https://www.instagram.com/p/COlZEgIL7W2/?utm_medium=share_sheet 

 

 

 

 

 

 

08/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ realizou visita técnica ao município de Piranhas 

para conhecer as demandas da média complexidade e a rede da Pessoa com Deficiência. 

Ele foi acompanhado pelo secretário de saúde de Santana do Ipanema @ricardo_mr41 assessor jurídico 

do Cosems @vinicius_cerqueira a assessora técnica do Cosems e apoiadora da Região @mirnavazz.  A 

equipe técnica aproveitou a oportunidade para conhecer as estratégias de vacinação montada em ponto 

fixo do município, que estava iniciando a campanha de Influenza e o grupo prioritário de comorbidade. 

https://www.instagram.com/p/COnUaJxLLeI/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/COlZEgIL7W2/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COnUaJxLLeI/?utm_medium=share_sheet


 

08/05 Os municípios alagoanos recebem nesta segunda-feira (10) 15 mil doses da vacina Coronavac, que 

serão destinadas às segundas doses (D2), relativas a 10ª Remessa Estadual que foi distribuída por meio 

da nota informativa Suvisa n⁰ 19/2021 de 1 de abril de 2021.  Na primeira distribuição emergencial (dias 

30/04 a 03/05), o quantitativo enviado a cada munícipio correspondeu a aproximadamente 1/3 das doses 

recebidas na 10a remessa estadual. O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ informa que o 

quantitativo de Coronavac a ser enviado para cada município nesta segunda-feira (10), de forma 

emergencial, corresponderá a aproximadamente 40% do saldo a receber, considerando o quantitativo já 

recebido na primeira distribuição, de 30 de abril a 3 deste mês. 

Os 17 municípios que não foram contemplados na primeira distribuição emergencial (em virtude dos 28 

dias se encerrarem entre o período de 4 a 8 de maio) receberão nesta segunda distribuição emergencial 

o quantitativo aproximado de 1/3, referente a primeira distribuição, mais 40% referentes a esta 

distribuição, de forma que todos os municípios sejam contemplados equitativamente. O titular do 

Cosems-AL ressalta que toda a distribuição das segundas doses (D2) está sendo feita em conformidade 

com o quantitativo das primeiras doses (D1). 

https://www.instagram.com/p/COn4e_Wr6BZ/?utm_medium=share_sheet 

 

 

10/05 O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

@rodrigo_buarque_ Rodrigo Buarque e a vice @edijariacamilo participaram na manhã de hoje da live da 

AMA sobre a logística de distribuição e atual cenário da vacinação contra a Covid-19 em Alagoas.  

Participaram ainda da reunião o presidente da @amaalagoas @hcwanderley, o titular da @saudealagoas 

@alexandreayres, prefeitos e secretários municipais de Saúde. 

https://www.instagram.com/p/COsmmzBLBsr/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/COn4e_Wr6BZ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COsmmzBLBsr/?utm_medium=share_sheet


 

10/05 O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

@rodrigo_buarque_ e a diretora da entidade @paula_cavalcantegomes participaram nesta segunda-feira 

(10) da discussão na Assembleia Legislativa de Alagoas sobre o Projeto de Lei 156/2019 que garante à 

gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano, a partir da 39ª semana de gestação, bem como a 

analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. O convite foi da deputada estadual @fatimacanuto, 

presidente da 14ª Comissão de Criança e Adolescente, Família e Direitos da Mulher. Leis mais no 

www.cosemsal.org https://www.instagram.com/p/COtF4tYrtiE/?utm_medium=share_sheet 

 

11/05 O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_  estará logo mais no AL TV 1ª Edição da TV Gazeta 

falando sobre o trabalho incansável da Diretoria, secretários de Saúde e equipe técnica do Conselho pela 

imunização dos alagoanos. Confira logo mais a entrevista!!! 

https://www.instagram.com/p/COvFelbLGch/?utm_medium=share_sheet 

 

12/05 O coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e os apoiadores regionais do Cosems-AL 

@larissa23lcg e @firpo07 Larissa realizaram ontem visita técnica a Secretaria Municipal de Saúde de Feliz 

Deserto para dialogar com a secretária de Saúde, @geildalima e equipe técnica e de Gestão sobre o novo 

formato de financiamento da AP (Previne Brasil). Na oportunidade, foi feita uma análise da atual situação 

da campanha da vacinação da Covid-19 no município,  reforçando mais um momento importante da 

entidade no fortalecimento do Apoio Regional. 

https://www.instagram.com/p/COyAv6MrOui/?utm_medium=share_sheet 

http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/COtF4tYrtiE/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COvFelbLGch/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COyAv6MrOui/?utm_medium=share_sheet


 

12/05 O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ Rodrigo participou hoje do evento da Semana 

Brasileira de Enfermagem, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagen em Alagoas (Aben). A 

sala que o titular do Conselho participou das discussões faz homenagem à enfermeira sanitarista Josinete 

Marques (in memorian), que fez parte da equipe técnica da entidade. Rodrigo pontuou que os desafios 

da luta contra o novo coronavírus são uma realidade mundial e, neste contexto, o trabalho da equipe de 

Enfermagem ocupa espaço relevante na linha de frente de combate à pandemia. Segundo ele, a 

Enfermagem atua como protagonista na organização dos serviços, por assumir a responsabilidade do 

provimento de insumos e materiais necessários à assistência direta ao paciente, atuando também na 

Gestão em diferentes frentes. https://www.instagram.com/p/COymHiuL55f/?utm_medium=share_sheet 

 

13/05 A apoiadora regional do Cosems/AL @mirnavazz participa de reunião sobre o Monitoramento do 

Informatiza APS que tem o objetivo de apresentar conceitos, status, estratégias para manutenção do 

recurso e ferramentas existentes para monitoramento e apoio. Participam ainda da discussão o 

coordenador-geral de Informação da Atenção Primária no @minsaude, Michael Diana, além dos 

assessores do @conasems, @demarchi_d e Marcela Alvarenga 

https://www.instagram.com/p/CO0LqFWLHH6/?utm_medium=share_sheet 

 

13/05 As especificidades da vacina Pfizer e as condições necessárias para armazenamento e 

administração do imunológico foram a tônica da reunião entre a apoiadora regional do Cosems/AL 

@kathleen.moura e equipe de técnicos da Secretaria de Saúde de Arapiraca e do PNI estadual. Também 

foi realizada visita técnica aos pontos de vacinação de Arapiraca, assim como a visita as instalações da 

CREADI. https://www.instagram.com/p/CO0c7ElLgk6/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/COymHiuL55f/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO0LqFWLHH6/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO0c7ElLgk6/?utm_medium=share_sheet


 

13/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ Rodrigo Buarque, a vice-presidente 

@edijariacamilo e assessores técnicos da entidade, visitaram hoje as unidades de Saúde e os serviços 

ofertados à população pela Secretaria Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas.  A equipe foi 

acompanhada pelo prefeito Aldo Lira e o secretário municipal de saúde @adriaano.vilela_canuto 

Durante a visita, Rodrigo Buarque parabenizou o município pelos investimentos na atenção primária e o 

compromisso das equipes de saúde com a assistência prestada à população. Ele destacou também o 

avanço nas ações da campanha de vacinação contra a Covid-19. Já a vice-presidente do Cosems e 

secretária de saúde de Dois Riachos Edijaria Camilo ressaltou o empenho e a criatividade dos profissionais 

da Saúde que, mesmo em meio à pandemia, empenharam-se nas ações de promoção e prevenção da 

saúde.  Segundo ela esse potencial das equipes de se reinventar e a organização das ações da assistência 

são experiências exitosas que devem ser compartilhadas e divulgadas. A visita contou com a presença da 

assessora técnica do PNI estadual, Amanda Monteiro, que pontuou a organização das salas de vacina das 

UBSs visitadas. https://www.instagram.com/p/CO1BT82rLXF/?utm_medium=share_sheet 

 

14/05 Os 102 municípios alagoanos começam a receber hoje as segundas doses da vacina Coronavac 

referentes a 10ª remessa do Ministério da Saúde. A distribuição será feita em Maceió pela Central 

Estadual de Distribuição de Imunobiológicos e em Arapiraca pela Central Regional de Distribuição de 

Imunobiológicos, cabendo aos gestores municipais da Saúde realizarem o agendamento para receber as 

doses, que totalizam em 13.620 doses. A informação é do presidente do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) @rodrigo_buarque_ Ele destaca que com a chegada desta 

quantidade, todos os municípios fecham a D2 (segunda dose) da Coronavac, logo quem tomou a D1 tem 

a oportunidade de fechar o ciclo vacinal. “Com isso, tranquilizamos os gestores e a população que 

aguardava ansiosa a segunda dose”, reforçou Rodrigo, acrescentando que o Cosems/AL continuará 

lutando para apoiar a imunização de toda a população alagoana. 

https://www.instagram.com/p/CO20ORMLpD-/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CO1BT82rLXF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO20ORMLpD-/?utm_medium=share_sheet


 

17/05 O presidente do Cosems/AL, @rodrigo_buarque_, a vice @edijariacamilo dijária, e o secretário de 

Olho D’Água do Casado, @haragones participaram da live da AMA na sede do Conselho. As discussões 

contaram ainda com a participação dos secretários de saúde e prefeitos.  A videoconferência teve como 

pauta central o acompanhamento da situação e a logística de distribuição da vacinação contra a Covid-19 

em Alagoas. https://www.instagram.com/p/CO-kAAQruhP/?utm_medium=share_sheet 

 

20/05 Alagoas no Combate à Violência Sexual contra a Crianças em Tempos de Pandemia em alusão ao 

maio laranja é tema do evento que acontece até esta quinta-feira (20) e conta com a participação de 

técnicos do Cosems/AL, Sesau, Cria e Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual.  O apoiador regional 

do Cosems, @firpo07, foi mediador nas discussões que ontem teve a participação dos conselheiros 

titulares e hoje dos gestores e técnicos municipais da Saúde. A Rede é coordenada pela psicóloga 

@camille_wanderley https://www.instagram.com/p/CPGqRiIrRJC/?utm_medium=share_sheet 

 

20/05 A grade curricular do curso de aperfeiçoamento da gestão municipal do SUS que será ofertado pelo 

@conasems/MS para todos os gestores municipais de saúde e equipes foi uma das pautas da reunião de 

ontem e hoje da reunião dos coordenadores de apoio e assessores técnicos do CONASEMS/MS e o grupo 

executivo da Rede Colaborativa. O curso terá duração de 10 meses, sendo 180 horas e será certificado 

https://www.instagram.com/p/CO-kAAQruhP/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPGqRiIrRJC/?utm_medium=share_sheet


por uma universidade. O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa representou 

Alagoas nas discussões, uma vez que atua como coordenador da Rede. Maiores informações sobre o curso 

serão repassadas, oportunamente, pelos apoiadores do Cosems-AL. 

https://www.instagram.com/p/CPGwieUrm3p/?utm_medium=share_sheet 

 

21/05 O secretário de Água Branca e secretário Geral do Cosems/AL @ant.kalanko (Antônio Silva) 

representou a entidade no lançamento dos novos serviços oferecidos pelo @cedimalagoas 

Antônio destacou a importância de fortalecer o Cedim como um serviço de saúde público estadual e 

dentro de uma universidade, integrando ensino e serviço e qualificando o SUS 

https://www.instagram.com/p/CPJRm5Xr624/?utm_medium=share_sheet 

 

21/05 Equipe técnica do Cosems/AL participou nessa quarta-feira em Limoeiro de Anadia da oficina sobre 

o programa Previne Brasil.  As apoiadoras @camilanvalenca e @kathleen.moura apresentaram as 

novidades do programa de financiamento da atenção básica do Ministério da Saúde para profissionais do 

município. Para os enfermeiros, médicos e odontólogos participantes o momento foi importante 

principalmente para a discussão de  metas e resultados alcançados por cada equipe. 

https://www.instagram.com/p/CPJeLfprRdD/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CPGwieUrm3p/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPJRm5Xr624/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPJeLfprRdD/?utm_medium=share_sheet


 

21/05 A vice-presidente do Cosems/AL e secretária de Saúde de Dois Riachos, @edijariacamilo, participou 

hoje da reunião com coordenadores e gestor da Saúde de Major Izidoro, Alecxandro Rodrigues e ressaltou 

a importância das atividades de planejamento e avaliação integrada, principalmente na metodologia de 

desempenho do programa Previne Brasil.  A visita também contou com a presença da apoiadora do 

Cosems, @kathleen.moura e da assessora do PNI estadual Amanda Monteiro, que aproveitaram para 

repassar orientações  técnicas para organização das  salas de vacina de acordo com os protocolos do 

@minsaude. https://www.instagram.com/p/CPJfHQQLs0l/?utm_medium=share_sheet 

 

24/05 A titular da Secretaria de Saúde  de Barra de São Miguel Arachele Medeiros recebeu as apoiadoras 

regionais do Cosems/AL @camilanvalenca e @kathleen.moura para discutir com os agentes comunitários 

de saúde e diretores das UBS sobre o Previne Brasil (novo modelo de financiamento da atenção Primária) 

e vacinação. Na ocasião foi realizada uma roda de conversa com o público citado para que tirasse dúvidas 

sobre os temas apresentados. 

https://www.instagram.com/p/CPQn942rsQs/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CPJfHQQLs0l/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPQn942rsQs/?utm_medium=share_sheet


24/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_, a vice @edijariacamilo e técnicos participam da 

live da AMA com prefeitos e secretários de saúde para discutir o atual cenário da imunização no Estado e 

demais assuntos relacionados à Coid-19. Participam ainda da videoconferência na sede do Conselho os 

secretários de Saúde de Santana do Ipanema @ricardo_mr41 e o de Olho D’Água do Casado, @haragones 

https://www.instagram.com/p/CPQp_G1ra-u/?utm_medium=share_sheet 

 

26/05 A vice-presidente do Cosems/AL e gestora da Saúde de Dois Riachos, @edijariacamilo recebeu 

nessa segunda-feira na sede do Conselho o presidente da Comissão de Residências Médicas de Alagoas 

(Cerem-AL), o médico psiquiatra @fernandofidelis19, para discutir a situação das Residências Médicas de 

Alagoas e a participação de um representante do Cosems na Cerem. O apoiador regional @firpo 

participou da discussão. https://www.instagram.com/p/CPWPrSmrAG1/?utm_medium=share_sheet 

 

29/05 A vice-presidente do Cosems @edijariacamilo e as apoiadoras regionais @camilanvalenca e 

kathleen.moura visitaram nessa quinta-feira o município de Batalha. Na ocasião a gestora do município 

de Cajueiro, Tamara Florêncio e sua equipe também acompanharam a visita ao Hospital Municipal 

Antônio Vieira Filho pensando na troca de informações entre os dois municípios.  Edijária destacou que 

as visitas de integração entre os municípios, fortalece ainda mais a gestão do SUS, pois experiências 

exitosas na organização dos serviços de saúde precisam ser compartilhadas. Segundo ela o munícipio de 

Batalha é um dos exemplos na organização dos serviços de saúde nessa pandemia, principalmente no 

sucesso na campanha de vacinação contra a covid-19 e abastecimento de insumos estratégicos para as 

unidades de saúde. A secretária de saúde de Batalha , Zilda Ferreira ressaltou as ações para organização 

da assistência farmacêutica, sala de armazenamento das vacinas com três câmaras refrigeradas e um 

gerador, além dos serviços ofertados pelo hospital municipal. 

https://www.instagram.com/p/CPdfPQ9LMRM/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CPQp_G1ra-u/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPWPrSmrAG1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPdfPQ9LMRM/?utm_medium=share_sheet


 

29/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ e a vice @edijariacamilo participaram nessa sexta-

feira do Encontro Regional dos Municípios do Sertão em Piranhas que tratou, dentre outras pautas, das 

atualizações da campanha de imunização contra a Covid-19. 

Foram discutidas ainda a possibilidade de disponibilização da vacina Pfizer para a II Microrregião de Saúde 

e uma agenda técnica/política para a ampliação de leitos no médio e alto Sertão, que vêm sofrendo com 

a lotação em decorrência da pandemia. "Momentos como este propiciam o engajamento dos gestores 

para o fortalecimento do SUS. Os municípios do médio e alto sertão já avançaram na organização dos 

serviços de saúde, mas possuem uma rede assistencial de média e alta complexidade ainda insuficiente 

para atender as necessidades da população", afirmou Rodrigo. 

 Segundo ele, a presença do Cosems-AL na reunião teve o intuito de ouvir os gestores para pleitear junto 

aos órgãos competentes as melhorias e ampliações necessárias para os municípios. 

"O secretário de Saúde Moisés Aguiar e sua equipe acolheu bem os gestores municipais do médio e alto 

sertão. Foi uma satisfação para nós fazer parte das discussões"  A vice-presidente Edijária Camilo ressaltou 

a necessidade de empatia e solidariedade entre os gestores que compartilham problemáticas 

semelhantes. Ela destacou a atuação do prefeito Tiago Freitas que, segundo ela, vem colaborando e 

participando das ações de saúde no município de Piranhas, como também em relação à Covid-19. 

https://www.instagram.com/p/CPeT4EXrCME/?utm_medium=share_sheet 

 

31/05 A vacinação contra a Covid-19 nos municípios alagoanos e assuntos relacionados ao vírus são a 

pauta principal da reunião online da AMA, que está acontecendo neste momento e conta com a 

participação da vice-presidente do Cosems/AL, @edijariacamilo. As discussões têm ainda a participação 

do titular da @ama Hugo Wanderley, do secretário da @saudealagoas, Alexandre Ayres, prefeitos e 

secretários municipais de Saúde. 

https://www.instagram.com/p/CPimP8xLRhZ/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CPeT4EXrCME/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPimP8xLRhZ/?utm_medium=share_sheet


 

31/05 O secretário de Saúde de Taquarana @genesiswellis visitou hoje a equipe técnica do Cosems e, na 

oportunidade, foi acolhido pela vice-presidente da entidade @edijariacamilo e as apoiadoras regionais 

@kathleen.moura e @mirnavazz. Foram discutidos, dentre outros assuntos, PPI e aplicação de recursos 

da esfera federal e indicadores do Programa Previne Brasil.  

https://www.instagram.com/p/CPi7vy1L_yQ/?utm_medium=share_sheet 

 

31/05 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ discute com secretários da 1ª Região de Saúde, 

na sede da entidade, o atual panorama da vacinação contra a Covid-19. Durante a reunião foram 

apresentados serviços de saúde ofertados gratuitamente pelo Centro de Diagnóstico e Imagem (Cedim), 

por meio do SUS, e demais demandas dos municípios da 1ª RS. Os serviços que são ofertados pelo Cedim 

aos municípios foram apresentados pela coordenadora do Centro @katiaborn_ , instituição vinculada à 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal). 

 Dentre os exames ofertados à população estão os de mamografia, densitometria óssea, raio-X, 

ressonância magnética, eletrocardiograma e ecocardiograma.  

A responsável pela Atenção à Saúde da Mulher do Estado Carmem Nascimento pontuou que, por meio 

da portaria 3.712 de 22 de dezembro de 2020, foram repassados os incentivos para projetos do 

enfrentamento do câncer de colo de útero e de mama. 

https://www.instagram.com/p/CPjOErYrvLl/?utm_medium=share_sheet 
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A secretária municipal de Saúde de São Miguel dos Campos Adeline Carvalho recebeu hoje o apoiador do 

Cosems/AL @firpo07 Roberto em uma visita técnica junto com o PNI estadual. A visita segue um 

calendário que tem o objetivo de avaliar os municípios elegíveis para o recebimento da vacina Pfizer. O 

encontro teve também a presença do PNI municipal. 

https://www.instagram.com/p/CPlwHfar25g/?utm_medium=share_sheet 

 

A apoiadora regional do Cosems/AL @mirnavazz participou hoje do treinamento on line sobre o Sistema 

DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP). O curso se deu no canal dp Conasems no YouTube em 

parceria com o Ministério da Saúde.  O objetivo do treinamento foi apresentar todas as funcionalidades 

do sistema DGMP https://www.instagram.com/p/CPnzFjNLLyL/?utm_medium=share_sheet 

 

A discussão sobre o lançamento  do Conecte SUS Profissional como consolidação do Projeto Piloto de 

Informatização em Alagoas foi a pauta da reunião dessa terça-feira com DATASUS, MS e Conasems.  A 

apoiadora regional do Cosems/AL @mirnavazz Mirna participou da reunião 

https://www.instagram.com/p/CPn1HlJLJo4/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CPlwHfar25g/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPnzFjNLLyL/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPn1HlJLJo4/?utm_medium=share_sheet


 

A secretária de Saúde de Marechal Deodoro Tânia Queiroz recebeu @camilanvalenca e @kathleen.moura  

na Central de Imunização do município e no Centro de Parto Normal. As técnicas do Cosems visitaram à 

Central de Imunização junto a profissionais do PNI da Sesau, que fez a vistoria na Central de Imunização - 

setor responsável pelo armazenamento da vacina Pfizer.  Na oportunidade, as técnicas do Cosems-AL e 

da Sesau conheceram as estratégias de vacinação do município para receber a vacina Pfizer, além de dois 

locais de vacinação. https://www.instagram.com/p/CPoVpXNr_t1/?utm_medium=share_sheet 

 

O segundo momento das visitas da equipe técnica do Cosems-AL a Marechal Deodoro foi ao Centro de 

Parto Normal, que pode servir de referência para os municípios da 1a Região de Saúde. A gestante de 

risco habitual ao invés de ser encaminhada para Maceió pode ser levada para Marechal. 

A secretária de Saúde, Tânia Queiroz, apresentou as apoiadoras @camilanvalenca e @kathleen.moura 

todo o complexo, desde à entrada, classificação de  risco e triagem da paciente. Elas visitaram também a 

parte de observação e os leitos PPP, que são pré-parto, parto e pós-parto. Depois que as gestantes passam 

algumas horas no PPP são levadas para o leito Alcon (alojamento conjunto). 

Na ocasião, a gestora municipal de Saúde, as equipes de Enfermagem, a médica obstetra e a nutricionista 

apresentaram todos os protocolos do MS que são seguidos. 

https://www.instagram.com/p/CPqRiMMrEmx/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CPoVpXNr_t1/?utm_medium=share_sheet
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A Coordenação de Epidemiologia e do PNI da Secretaria de Saúde de Coruripe recebeu ontem o apoiador 

do Cosems-AL @firpo07 e a equipe do PNI estadual.  O objetivo da visita aos municípios é avaliar as 

condições para receber a vacina Pfizer 

https://www.instagram.com/p/CPq9lEMLaCK/?utm_medium=share_sheet 

 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_, a tesoureira @paula_cavalcantegomes -gestora da 

Saúde de Santana do Mundaú -e o gestor da pasta de Roteiro, @rubensbarrosoficial, participaram das 

discussões da reunião on line da @amaalagoas sobre o atual cenário de imunização da Covid-19 nos 

municípios alagoanos. Participaram da reunião prefeitos e secretários de Saúde e representantes da AMA 

e da @saudealagoas. https://www.instagram.com/p/CP0-5__LSlw/?utm_medium=share_sheet 

 

Presidente do Cosems @rodrigo_buarque_ e a vice-presidente da entidade @edijariacamilo discutiram 

ontem, em Girau do Ponciano, com os gestores da 7ª Região de Saúde sobre o fluxo de regulação dos 

casos para a Rede de Oncologia na 2ª Macrorregião; apresentação da situação dos municípios para o 

programa Informatiza APS e o atual cenário da vacinação contra covid-19 com os critérios para 

recebimento da vacina Pfizer.  

Rodrigo ressaltou a importância do espaço regional tendo em vista o fortalecimento do vínculo entre os 

gestores, bem como a troca de experiências entre os novos e mais antigos, além de destacar o papel do 

Cosems como entidade preparada para apoiar os 102 gestores do estado de Alagoas. Na ocasião, ele 

https://www.instagram.com/p/CPq9lEMLaCK/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CP0-5__LSlw/?utm_medium=share_sheet


lançou a edição especial de jornal impresso do Cosems/AL com o balanço das ações dos municípios, 

técnicos e Diretoria da entidade. 

“Fizemos nesta publicação um levantamento das ações; estratégias discutidas pelos técnicos e Diretoria 

do Cosems em fóruns como Sesau (Sala da Situação), AMA e um balanço do nosso trabalho in loco para 

saber as dificuldades dos municípios e traçarmos estratégias para saná-las”, reforçou. 

https://www.instagram.com/p/CP6B9JqLvTZ/?utm_medium=share_sheet 

https://www.cosemsal.org/noticia/cosems-discute-vasta-pauta-com-gestores-da-7a-rs 

 

Ainda em Girau do Ponciano em reunião com secretários de Saúde da 7ª RS, o presidente do Cosems/AL 

@rodrigo_buarque_ e a vice @edijariacamilo lançaram ontem a edição especial Todos Contra Covid-19 

com o balanço de ações da Diretoria e equipe técnica, bem como dos municípios alagoanos no 

enfrentamento à pandemia. 

https://www.instagram.com/p/CP6CxwmrPq5/?utm_medium=share_sheet 

 

A vice-presidente do Cosems/AL, @edijariacamilo, destacou ontem na reunião da 7ª RS em Girau do 

Ponciano a importância do encontro presencial com os gestores, desde que adotando todas as medidas 

de precaução contra a Covid-19. “Já são dois anos que os profissionais de saúde estão enfrentando a 

pandemia e todos esgotados emocionalmente e fisicamente".  Segundo ela, a presença do Cosems teve 

o intuito também de ouvir as angústias e acolhê-los, além de ouvir os gargalos da RS, uma vez que há 

outras demandas de Saúde, a exemplo da Oncologia.  “A saúde não parou de trabalhar, apesar da Covid-

19 está se sobrepondo a outras demandas do setor. Foi destacada ainda a importância do gestor se 

conscientizar que a prevenção é o melhor remédio e menos oneroso para o município”, reforçou Edijária. 

https://www.instagram.com/p/CP8K75LLgZY/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CP6B9JqLvTZ/?utm_medium=share_sheet
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https://www.instagram.com/p/CP6CxwmrPq5/?utm_medium=share_sheet
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Apoiadores do Cosems/AL e equipe do PNI estadual estiveram ontem em União dos Palmares para uma 

visita técnica para ampliação da vacinação contra a Covid-19 e as condições de armazenamento da vacina 

Pfizer. Foram visitados o Drive Thru e a sala de vacina que, de acordo com a secretária de Saúde 

@geanylopes_vergeth, está apta a receber os imunobiológicos. Participaram ainda desse momento os 

secretários de Saúde de Murici @ewermatias Ewerton Matias e de Santana do Mundaú  

@enf_paulacgomes, além dos apoiadores do Cosems @larissa23lcg e @firpo07 

https://www.instagram.com/p/CP8r_bBLcMv/?utm_medium=share_sheet 

 

Apoiadores do Cosems/AL @larissa23lcg e @firpo07 participaram ontem junto à equipe do PNI estadual 

de uma visita técnica a Santana do Mundaú com o intuito de avaliar se o município está com as condições 

adequadas para receber a vacina Pfizer e a campanha de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, foi 

supervisionada a sala da vacinação com o imunbiológico da Pfizer. A secretária e Saúde de Santana do 

Mundaú @enf_paulacgomes afirmou que a SMS está pronta para receber as primeiras doses e oferecer 

a melhor assistência possível à população. 

https://www.instagram.com/p/CP8vmddLVjC/?utm_medium=share_sheet 

 

A secretária de Saúde de Anadia Sônia Tenório e equipe de Planejamento; e da Coordenação de Atenção 

Básica receberam hoje os apoiadores do Cosems @kathleen.moura  e @firpo07 para discutir assuntos 

relevantes para a saúde, a exemplo do programa Previne Brasil; e planejamento em saúde.  

Na ocasião, a equipe do Cosems-AL passou orientações técnicas para que o município tenha condições de 

receber vacinas Pfizer. https://www.instagram.com/p/CP9NApDr7Jd/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CP8r_bBLcMv/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CP8vmddLVjC/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CP9NApDr7Jd/?utm_medium=share_sheet


 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ se reuniu hoje em Roteiro com gestores da 5a Região de 

Saúde e do setor de Planejamento de Anadia para discutir as principais dificuldades dos municípios da RS 

com o intuito de fortalecê-los. O consultor técnico do Cosems-AL @sival.clemente e o apoiador regional 

@firpo07 também participaram das discussões 

https://www.instagram.com/p/CP_8l9jryS0/?utm_medium=share_sheet 

 

O Cosems AL participou da visita técnica de supervisão junto a equipe do PNI Estadual ao município de 

Rio Largo na última sexta-feira(11) tendo em vista o recebimento da vacina Comirnaty (Pfizer).  

O secretário de Saúde Aroldo Ferro acompanhou a visita e apresentou os investimentos e estratégias 

adotadas pelo município para ampliação da capacidade instalada para vacinação dos munícipes. A 

apoiadora regional @kathleen.moura representou o Cosems. 

https://www.instagram.com/p/CQG_mzLLjfN/?utm_medium=share_sheet 

 

Os apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07 receberam hoje na sede do Cosems 

a equipe técnica da SMS de Batalha. Na ocasião foram discutidos os indicadores do programa Previne 

Brasil e o resultado alcançado para o primeiro quadrimestre de 2021. 

https://www.instagram.com/p/CQHELnALQjk/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CP_8l9jryS0/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQG_mzLLjfN/?utm_medium=share_sheet
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O atual panorama da vacinação contra a Covid-19 em Alagoas e a logística de imunização foram as pautas 

da reunião de ontem no Cosems entre o presidente @rodrigo_buarque_ e os gestores da 4a Região de 

Saúde. A diretora do Cosems-AL e secretária de Saúde de Capela @cidinha.nsilva também fez parte  das  

discussões. Na ocasião, a responsável pela Atenção à Saúde da Mulher do Estado Carmem do Nascimento 

apresentou o Plano Estadual de Rastreamento, Detecção Precoce e Controle de Câncer de Mama e do 

Colo do Útero, além da portaria 3712 de 22 de dezembro de 2020. A diretora do Cedim @katiaborn_ 

destacou os exames ofertados pelo Centro aos usuários do SUS. A discussão contou com a participação 

do consultor técnico do Cosems-AL @sival.clemente e a apoiadora regional  @camilanvalenca 

https://www.instagram.com/p/CQI1dkLraVK/?utm_medium=share_sheet 

 

O diretor do Cosems/AL e secretário de Saúde de Água Branca, @ant.kalanko, apresentou hoje na Câmara 

Municipal de Vereadores a situação dos casos de Covid-19 e a logística de vacinação no município 

https://www.instagram.com/p/CQJWtQ4LUCi/?utm_medium=share_sheet 

 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ e a vice @edijariacamilo se reuniram hoje em Penedo 

com gestores da 6a Região de Saúde para discutir as principais dificuldades dos municípios da RS com o 

intuito de fortalecê-los. O apoiadores regionais do Cosems-AL @mirnavazz  e @firpo07 também 

participaram das discussões 

https://www.instagram.com/p/CQKAsY0Ld-M/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CQI1dkLraVK/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQJWtQ4LUCi/?utm_medium=share_sheet
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Reunião dos gestores da 6a Região de Saúde em Penedo para discutir as dificuldades dos municípios da 

RS. O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ e a vice @edijariacamilo participaram das discussões 

que têm o propósito de fortalecer os municípios da RS 

https://www.instagram.com/p/CQLcp_zrxeX/?utm_medium=share_sheet 

 

 

A equipe de desenvolvedores do e-SUS e analistas dos sistemas do Ministério da Saúde, DATASUS e 

Universidade Federal de Santa Catarina está em Alagoas, e visitou ontem Penedo, com o objetivo de 

apresentar a plataforma do conecte SUS profissional que será lançada no dia 2 de julho.  

A equipe recebeu todo o apoio do secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes. O presidente do 

Cosems-AL  @rodrigo_buarque_  e a vice @edijariacamilo prestigiaram  a apresentação do projeto.  Com 

esta ferramenta o médico poderá visualizar o paciente por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde - 

RNSD, bem como os procedimentos realizados na média e alta complexidade. 

A equipe do e-SUS, MS, DataSUS e a Universidade de Santa Catarina segue hoje com mesma pauta para 

Marechal Deodoro. Os dois municípios foram selecionados após avaliação realizada pelo Ministério da 

Saúde, na qual foram observados os municípios com ESF 100% informatizadas. Vale lembrar que Alagoas 

foi o estado piloto na informatização da Atenção Primária no país. Foram avaliados ainda a qualidade dos 

dados inseridos no Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, a exemplo de dados laboratoriais, vacinação 

e internação. O lançamento do conecte SUS profissional será próximo dia 02 em Alagoas. Dentre as 

autoridades presentes estava o ex-secretário de Saúde de Penedo, Pedro Madeiro, um dis idealizadores 

da informatização. https://www.instagram.com/p/CQLdYDnL1Ks/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CQLcp_zrxeX/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQLdYDnL1Ks/?utm_medium=share_sheet


 

A apoiadora regional do Cosems-AL @larissa23lcg e a equipe do PNI estadual estiveram ontem na SMS de 

Murici para uma visita técnica para ampliação da vacinação contra a Covid-19 e analisar aa condições de 

armazenamento da vacina Pfizer. Na oportunidade firam visitados os pontos de vacinação; sala de vacina 

e rede de frio dos municípios. 

https://www.instagram.com/p/CQLlgZYrh3Y/?utm_medium=share_sheet 

 

Rodrigo Buarque é eleito e continua na Presidência do Cosems 

Os secretários municipais de Saúde elegeram hoje em assembleia e chapa única "Unidos Somos Mais 

Fortes" o contador, militante do SUS e gestor da Saúde de Jundiá, @rodrigo_buarque_ para a presidência 

da entidade para o biênio 2021-2023. Ele ocupava o cargo de presidente desde abril do ano passado, 

sendo até então o vice do Cosems-AL. 

A Diretoria Executiva segue com a vice @edijariacamilo; secretária geral @glaucialstorres; primeira 

secretária @enf_paulacgomes; diretora financeira @cidinha.nsilva  e o tesoureiro Antônio da Silva. 

O Conselho Fiscal tem como titulares Ednaldo Trajano; Josivaldo Nascimento; Francisco Lins e os suplentes 

Gorete Santana; Yonara Toledo e Nilza Malta. 

A comissão eleitoral foi composta por Haragones Cavalcante (Olho D’Água do Casado, Ledja Melo 

(Maribondo) e Osvilair de Barros (Colônia Leopoldina) O presidente eleito Rodrigo reforçou o 

compromisso em trabalhar pelo fortalecimento da Gestão Municipal e com a defesa e fortalecimento do 

SUS. "Faz seis anos que não temos uma eleição de consenso e sem a interferência de terceiros", afirmou 

Rodrigo, pontuando os projetos que nortearão a atual Gestão. 

Ele ressalta que foi eleito ao cargo com a anuência do prefeito de Jundiá  @jorgegalvao55  e reconheceu 

que, sem este apoio, não seria possível presidir mais uma vez a entidade, já que o prefeito sabe da 

necessidade de dividir seu gestor da Saúde com mais 101 municipios, em prol do fortalecimento do SUS. 

A vice-presidente Edijária Camilo também se mostrou grata aos gestores pela confiança depositada nela 

e no Rodrigo e assegurou que esta Gestão não é só da Diretoria, mas de todos os secretários. "Estamos 

https://www.instagram.com/p/CQLlgZYrh3Y/?utm_medium=share_sheet


no caminho certo e temos o apoio da equipe do Cosems, instituição que é a casa de todos os gestores", 

destacou ela, enquanto dizia ao presidente eleito que ele a representa e que se sentiu presenteada com 

esta eleição que coincidiu com seu aniversário. 

https://www.instagram.com/p/CQRje9rra9J/?utm_medium=share_sheet 

 

A vice-presidente do Cosems/AL @edijariacamilo, secretária de Saúde de Dois Riachos, prestigiou no 

último sábado a inauguração do Centro de Reabilitação (CER), de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

de oito leitos de Saúde Mental do hospital Municipal Nossa Senhora das Graças de Teotônio Vilela. 

Segundo Edijária a inciativa fortalece a 5ª RS. Na ocasião estavam presentes a secretária de Saúde de 

Teotônio @izabellealcantara e autoridades políticas. O apoiador regional do Conselho, @firpo07, 

participou da solenidade. https://www.instagram.com/p/CQYqA3kr9bV/?utm_medium=share_sheet 

 

Os diretores do Cosems-AL @ant.kalanko , Secretário de Saúde de Água Branca e @haragones , de Olho 

D'água do Casado participaram hoje da inauguração do Hospital Regional do Sertão, em Delmiro Gouveia. 

Eles representaram o presidente do Cosems-AL, @rodrigo_buarque_ , gestor da Saúde de Jundiá. 

 Na opinião de Haragonês, o novo equipamento de Saúde traz um ganho imensurável para para todos os 

municípios do médio e alto Sertão. Para Antônio, o investimento representa vidas que serão salvas, 

contribuindo ainda para a desobstrução do Hospital Regional Clodolfo Rodrigues em Santana do Ipanema.  

Rodrigo Buarque, que não pode comparecer a inauguração devido a outras agendas, destacou a 

importância do investimento que o secretário estadual de Saúde Alexandre Ayres e o governador Renan 

Filho, têm proporcionado ao estado. 

"Há muitos anos almejamos por hospitais estaduais para garantir assistência hospitalar qualificada a toda 

população, sobretudo no Sertão, região muito carente do nosso estado". 

https://www.instagram.com/p/CQZmiApL9XH/?utm_medium=share_sheet 
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Assessores técnicos do Cosems/AL participam da reunião sobre os resultados dos Indicadores do 1° 

quadrimestre de 2021 do Programa Previne Brasil nesta manhã. Participam das discussões os gestores da 

Saúde da 1ª Macrorregião, coordenadores da Atenção Primária e coordenadores de Saúde Bucal.  A 

discussão está sendo coordenada pela Gerência de Atenção Primária da Sesau em parceria com o 

Cosems/AL https://www.instagram.com/p/CQbZHsgLOEG/?utm_medium=share_sheet 

 

O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ e gestor da Saúde de Jundiá participou em Brasília de 

reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), ocasião em que prestigiou a premiação dos municípios 

que se destacaram por priorizar a atenção básica em seus territórios. 

 A secretária de Saúde de Teotônio Vilela @izabellealcantara recebeu o certificado de reconhecimento 

pelo trabalho de fortalecimento da AB e esforço dos profissionais da Saúde que, apesar da pandemia, 

trabalham para melhorar cada vez mais o acesso da população. 

O presidente do Cosems-AL considerou disse que foi um evento importante da Secretaria de Atenção 

Primária em Saúde (SAPS), vinculada ao MS, que homenageou os municípios que se destacam na AP no 

Brasil.  "Tivemos o privilégio de um município alagoano ocupar o 4o lugar no país no tocante ao Previne 

Brasil.  Prestigiamos este momento por entender que é um momento de fortalecimento para os 

municípios alagoanos que podem seguir o mesmo exemplo e fazer o SUS acontecer".  

Para Isabelle Pereira a premiação foi possível graças à soma de esforços da gestão municipal, profissionais, 

parceiros políticos e população. "Isso faz com que o nosso município, do interior de Alagoas, se destaque 

nos mais altos postos da gestão pública nacional de Saúde". 

Foram premiados ainda com o certificado de reconhecimento de desempenho da Atenção Primária os 

municípios de Pedra Branca (PB) e Ingazeira (PE) 

https://www.instagram.com/p/CQhY3TerrY3/?utm_medium=share_sheet 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CQbZHsgLOEG/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQhY3TerrY3/?utm_medium=share_sheet


JULHO 2021 

 

 

01/07 - O ministro da Saúde @marceloqueiroga lançou com o presidente do Cosems-AL 

@rodrigo_buarque_ em Marechal Deodoro a plataforma do Prontuário Único Eletrônico – Conecte SUS 

Profissional, na Unidade de Saúde da Família Poeira em povoado de Marechal Deodoro. A inciativa 

inovadora foi articulada pelo Cosems, que aposta na tecnologia como ferramenta por um SUS mais 

qualificado. https://www.instagram.com/p/CQyo1EwrbPy/?utm_medium=share_sheet 

 

01/07 - Presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima, do @conasems @wilamesfreire e demais 

autoridades durante o lançamento O ministro da Saúde @marceloqueiroga lançou com o presidente do 

Cosems-AL @rodrigo_buarque_ em Marechal Deodoro a plataforma do Prontuário Único Eletrônico – 

Conecte SUS Profissional, na Unidade de Saúde da Família Poeira em povoado de Marechal Deodoro. A 

inciativa inovadora foi articulada pelo Cosems, que aposta na tecnologia como ferramenta por um SUS 

mais qualificado. https://www.instagram.com/p/CQyo1EwrbPy/?utm_medium=share_sheet 

 

01/07 - O ministro da Saúde @marceloqueiroga e o presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ 

lançaram hoje em Marechal Deodoro o Prontuário Único Eletrônico – Conecte SUS Profissional, na 

Unidade de Saúde da Família Poeira, no Loteamento São José, Bairro Poeira. 

https://www.instagram.com/p/CQyo1EwrbPy/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQyo1EwrbPy/?utm_medium=share_sheet


A solenidade contou com a presença de autoridades políticas do Estado, a exemplo do presidente do 

Conasems @wilamesfreire, da vice  do Cosems-AL @edijariacamilo, do prefeito de Marechal Cláudio Ayres 

(Cacau) e outras.  

O Conecte SUS Profissional é parte do Programa Conecte SUS, que irá proporcionar ao profissional de 

saúde acesso ao histórico clínico do paciente como resultados de exames, vacina Covid-19, internações e 

medicamentos. O ministro da Saúde destacou que a pandemia mostra de maneira clara a necessidade de 

fortalecer o SUS e levá-lo aos mais distantes rincões deste país. 

 “A estratégia de saúde digital aproximará os locais mais distantes, iniciando com a atenção primária e 

dando continuidade com a média e alta complexidade.  A campanha de vacinação à atenção primária tem 

levado a imunização a toda população. Hoje com o acordo de transferência de tecnologia, o Brasil terá 

condições de produzir a vacina com insumo brasileiro, o IFA, sem ficar na dependência de outros países”  

O presidente do Cosems destacou a satisfação em participar hoje do lançamento da plataforma Conecte 

SUS Profissional, que representa um dia ímpar e marco histórico para Alagoas, uma vez que se trata de 

mais uma etapa da estratégia de saúde digital no Brasil. “Temos percebido a velocidade e qualidade da 

informação sobretudo por meio da campanha de vacinação Covid-19. Além disso os municípios não 

pararam suas atividades mesmo diante da pandemia”, reforçou o presidente do Cosems. 

Rodrigo reforçou a importância da participação da equipe do Cosems em toda a dinâmica do Conect SUS 

e o esforço em um trabalho incansável que trouxe resultados, já que o Estado foi eleito como projeto 

piloto na informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do país. 

https://www.instagram.com/p/CQzTdM4Lmjf/?utm_medium=share_sheet 

 

02/07 - Representantes do @minsaude, Cosems-AL, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e 

@saudealagoas discutem a expansão do Conecte SUS em Alagoas, que foi o Estado Piloto para o país. Foi 

convidado um técnico por Região de Saúde com vivência na operacionalização do e-SUS 

https://www.instagram.com/p/CQ0_P7Yp1v3/?utm_medium=share_s 

https://www.instagram.com/p/CQzTdM4Lmjf/?utm_medium=share_sheet


 

02/07 - Apoiadoras regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @larissa23lcg realizaram ontem visita 

técnica ao município de Branquinha para discutir com as equipes de Saúde sobre os indicadores do 1ö 

quadrimestre do Previne Brasil. 

https://www.instagram.com/p/CQ1deRYrh5K/?utm_medium=share_sheet 

 

05/07 - O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) 

@rodrigo_buarque_, equipe técnica da entidade e gestores municipais de Saúde participaram hoje da 

reunião online da @amaalagoas para tratar da conjuntura atual da Covid-19 e discutir estratégias de 

distribuição das 141.910 novas doses de vacinas que chegaram a Alagoas no último fim de semana.  

Deste montante de doses contra a Covid-19, da Janssen foram 29.300, 38.610 Pfizer e 74.000 AstraZeneca. 

A distribuição, segundo Rodrigo Buarque, será conforme pactuação ocorrida entre a Secretaria de Estado 

da Saúde de Alagoas (Sesau) e o Cosems/AL. Ou seja, 68.165 doses serão destinadas para os municípios 

realizarem a D1 e 73.745 para as segundas doses (D2). 

Pela 25ª remessa, será iniciada hoje a distribuição das 68.165 doses para os 102 municípios darem 

continuidade à campanha de vacinação da primeira dose população geral (D1), avançando para a faixa 

etária de 39 a 41 anos. Vale ressaltar que nesta remessa, de acordo com entendimento técnico da Suvisa 

e Cosems/AL, todos os municípios receberão a vacina Janssen.  

O presidente do Cosems orienta e sugere aos municípios que aproveitem a Janssen para vacinar as 

comunidades rurais, sobretudo as mais distantes e de difícil acesso, considerando as dificuldades de 

tráfego neste período chuvoso, além da dificuldade de descentralizar a vacina Pfizer para a zona rural. 

Atualmente, 37 municípios estão recebendo a vacina Pfizer.  

No tocante a Pfizer, o Cosems recomenda aos municípios que se organizem para recebê-la, lembrando 

que podem solicitá-la por meio dos apoiadores regionais e equipe do PNI estadual. 

https://www.instagram.com/p/CQ9TOagLJx3/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CQ1deRYrh5K/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQ9TOagLJx3/?utm_medium=share_sheet


 

06/07 - Reunião de planejamento da equipe técnica do Cosems/AL com foco no monitoramento dos 

indicadores do Previne Brasil e o Informativa-SUS 

https://www.instagram.com/p/CQ_UIF7ry2O/?utm_medium=share_shee 

 

08/07 - O presidente do Cosems/AL e gestor da Saúde de Jundiá, @rodrigo_buarque_de_lima, prestigiou 

em Japaratinga o avanço do Conecte SUS em Alagoas, com a entrega de tablets para os agentes 

comunitários de saúde. A secretária Municipal de Saúde, Maria do Carmo, destacou a importância desta 

aquisição que permitirá que todos os dados dos pacientes cheguem à central com mais rapidez e de 

maneira fidedigna, além de facilitar o trabalho dos profissionais. 

https://www.instagram.com/p/CREQEm6rNeZ/?utm_medium=share_sheet 

 

09/07 - Dos 102 municípios alagoanos, 74 estão elegíveis para concorrer ao Selo Unicef que será lançado 

em Alagoas na próxima terça-feira (13), às 9h, durante a reunião online da Associação dos Municípios 

Alagoanos @amaalagoas.  Durante o evento será apresentada a iniciativa com o intuito de incentivar os 

municípios aptos a aderirem ao selo, uma vez que dos 74 apenas dez já assinaram o Termo de Adesão, 

assumindo o compromisso de manter como prioridade a agenda de políticas públicas pela infância e 

adolescência.  O lançamento será transmitido pelo canal do Youtube da AMA Alagoas e da Asserte 

(Asserte Administrativo) e contará ainda com a participação de prefeitos municipais; representantes do 

Cosems/AL; do Executivo estadual; Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social 

https://www.instagram.com/p/CQ_UIF7ry2O/?utm_medium=share_shee
https://www.instagram.com/p/CREQEm6rNeZ/?utm_medium=share_sheet


(Coegemas/AL), do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alagoas (Cedca/AL), 

do Núcleo da Infância do Ministério Público e de outras instituições parceiras do projeto. 

https://www.instagram.com/p/CRG19V9reLr/?utm_medium=share_sheet 

 

09/07 - O presidente do Cosems do Tocantins Rondinelly Souza, o coordenador Francisco Rubens Pereira 

e o assessor técnico Mikail Peixoto visitaram ontem a sede do Cosems/AL para conhecer os trabalhos e 

projetos desenvolvidos pela equipe técnica junto aos municípios alagoanos, bem como os avanços 

referentes aos sistemas de informação, como o Programa Conecte SUS, em que Alagoas foi Estado piloto 

no país.  O consultor técnico do Cosems/AL @sival.clemente apresentou as funções e a dinâmica do 

trabalho dos assessores técnicos e as respectivas vinculações com as dez Regiões de Saúde do Estado. O 

coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa juntamente com a equipe promoveu uma roda de conversas 

sobre o processo de trabalho dos apoiadores regionais.  

Foi um momento de troca de experiências em que a equipe do Cosems/AL expôs os desafios e conquistas 

no apoio diário aos gestores da Saúde. A equipe do Cosems do Tocantins está hoje acompanhando os 

apoiadores do Cosems-AL em uma visita técnica ao município de Ibateguara em uma oficina sobre os 

indicadores do Previne Brasil. 

https://www.instagram.com/p/CRG9CF_LmVl/?utm_medium=share_sheet 

 

10/07 - A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue avançando nos municípios alagoanos. Desde 

ontem, foi iniciada a distribuição de 24.142 doses (D1) de vacinas para os 102 municípios, destinadas à 

continuidade da vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos e sem comorbidades. 

O Cosems lembra que as gestantes e puérperas sem comorbidades já estavam incluídas como grupo 

prioritário no Plano Nacional de Vacinação, porém, após recomendação da Anvisa, a vacinação foi 

suspensa e interrompida em maio.  No entanto, após ampla discussão com especialistas, sociedades 

médicas e gestores de saúde, o Ministério da Saúde  decidiu retomar a vacinação das gestantes e 

https://www.instagram.com/p/CRG19V9reLr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRG9CF_LmVl/?utm_medium=share_sheet


puérperas sem comorbidades, conforme orienta e recomenda a Nota Técnica número 2/2021 da 

Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do MS. 

https://www.instagram.com/p/CRJiG2ALJlc/?utm_medium=share_sheet 

 

12/07 A partir de agora quem se recusar injustificadamente a tomar a vacina contra a Covid-19 terá que 

assinar um Termo de Responsabilidade e será deslocada para o fim da fila. A decisão está formalizada em 

nota orientativa produzida hoje pela @amaalagoas e Cosems/AL, orientando os munícipes que, ao chegar 

à sua vez para tomar a vacina contra a Covid-19, deve obedecer a ordem dos grupos e/ou faixas etárias . 

Caso se recusem a ser vacinado, alegando motivos de escolha do imunizante ou por qualquer outra recusa 

injustificada, deverão assinar um Termo de Recusa, constando também que perdem seu direito a 

prioridade e que só serão vacinados após a conclusão da faixa etária das pessoas com 18 anos. Decisão 

foi tomada em reunião da AMA com Cosems/AL, @saudealagoas e gestores municipais da Saúde.  Leia 

mais no www.cosemsal.or https://www.instagram.com/p/CRO7zACLtls/?utm_medium=share_sheet 

 

12/07 - As apoiadoras do Cosems @kathleen.moura  e @larissa23lcg participaram na última quarta-feira 

do 1º Fórum Previne Belém que teve o objetivo de realizar a avaliação das ações e serviços da atenção 

básica, bem como, lançar estratégias conjuntas para o alcance dos indicadores do segundo quadrimestre 

para o programa do Ministério da Saúde Previne Brasil.  

O município de Belém alcançou um dos melhores resultados para o 1º quadrimestre de 2021 em Alagoas 

e para município as ações de monitoramento e avaliação dos indicadores já fazem parte da rotina dos 

profissionais da atenção básica. “Sabemos que os sistemas de informação possuem limitações, porém 

precisamos conhecer seu funcionamento e os números produzidos por eles para assim em tempo 

oportuno identificar os problemas e traçar estratégias dentro da nossa governabilidade" destacou a 

secretária de Saúde Jenise Ferreira. 

https://www.instagram.com/p/CRJiG2ALJlc/?utm_medium=share_sheet
http://www.cosemsal.or/
https://www.instagram.com/p/CRO7zACLtls/?utm_medium=share_sheet


Segundo a Prefeita Paula Santa Rosa momentos como assim são de extrema importância para troca de 

experiências e avaliação do processo de trabalho com participação de todos os membros da equipe. 

"Conseguimos um excelente resultado, porém ainda podemos avançar", destacou. 

https://www.instagram.com/p/CRPTOsprp5v/?utm_medium=share_sheet 

 

12/07 – Presidente do Cosems @rodrigo_buarque_de_lima e equipe técnica participaram nessa sexta-

feira em Ibateguara da oficina do Previne Brasil com profissionais do Estratégia Saúde da Família. Na 

ocasião os apoiadores do Cosems @camilanvalenca, @kathleen.moura, @larissa23lcg e @firpo07 Larissa 

apresentaram os indicadores do último quadrimestre de 2020 e o primeiro de 2021.  

O presidente do Cosems/TO  Rondinelly Souza; o coordenador Francisco Pereira e o assessor técnico 

Mikail Peixoto participaram na oficina, uma vez que estavam em Alagoas, para conhecer os trabalhos da 

equipe do Cosems/AL https://www.instagram.com/p/CRPHS23LY1e/?utm_medium=share_sheet 

 

13/07 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima apresentou ontem na primeira reunião 

da Diretoria Ampliada a composição dos membros da Executiva e  Vices-presidentes  Regionais para o 

Biênio 2021-2023.  Rodrigo enfatizou que esta Gestão está começando e sugeriu que as ações sejam 

sempre compartilhadas, uma vez que a Diretoria Ampliada é composta por 22 membros e que o trabalho 

deve ser descentralizado, uma vez que todos têm condições de responder pelo Colegiado quando 

necessário. 

O secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente apresentou as propostas de nomes de secretários 

de Saúde como titilares - dentro da aptidão profissional de cada um - para participar das reuniões  de 

https://www.instagram.com/p/CRPTOsprp5v/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRPHS23LY1e/?utm_medium=share_sheet


comissões de Saúde, grupos, comitês, instituições parceiras,  Redes de Atenção à Saúde (RAS), dentre 

outros, tendo como respectivos suplentes os apoiadores regionais do Cosems. 

https://www.instagram.com/p/CRQ3A6ArSda/?utm_medium=share_sheet 

 

13/07 – Setenta e quatro municípios alagoanos estão aptos a aderir ao Selo UNICEF pelo critério de 

inserção no semiárido e de vulnerabilidade social. O diretor do Cosems-AL @ant.kalanko participa do 

lançamento que ocorre durante a reunião online da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e 

enfatizou a importância do Selo para os municípios  alagoanos. "O Cosems não medirá esforços para 

incentivar os municipios a participarem de forma efetiva, considerando a necessidade de melhorar cada 

vez mais os indicadores não apenas na Saúde, mas na Educação e Assistência Social. Vale ressaltar que 

com a adesão ao Selo, o município assume compromisso com agenda de políticas públicas direcionadas a 

melhor qualidade de vida da criança e adolescente. O presidente da AMA Hugo Wanderley salientou a 

importância dos municípios concorrerem ao Selo , uma vez que demonstram  preocupação social com 

adoção de políticas públicas direcionadas ao público em questão. Na ocasião foi exposto vídeo do 

adolescente Lucas Felisdorio do Núcleo de Cidadania do Adolescente (Nuca) contando a satisfação em 

participar de ações de promoção de dias melhores para os adolescentes. Prefeitos de Campo Alegre, Feira 

Grande, Maragogi e Palmeira dos Índios pontuaram resultados e avanços com a adesão ao Selo da edição 

anterior e o compromisso em continuar se empenhando com a melhoria de vida do público infantojuvenil. 

https://www.instagram.com/p/CRRM_dzrw3x/?utm_medium=share_sheet 

 

14/07 - A secretária de Saúde de Feira Grande @sorayamedeiros07 e o coordenador de Apoio do 

Cosems/AL Joelson Lisboa participaram hoje da reunião do Comitê Gestor de Arranjos Produtivos Locais 

de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos para discutir a implantação e consolidação no APL 

do Estado de Alagoas. Na oportunidade estiveram presentes representantes da Ufal, da Secretaria de 

Estado da Saúde ; Secretaria de Estado da Agricultura e outras instituições de ensino. 

https://www.instagram.com/p/CRURN1rLdTS/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRQ3A6ArSda/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRRM_dzrw3x/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRURN1rLdTS/?utm_medium=share_sheet


 

14/07 – O planejamento da retomada das visitas aos hospitais foi a pauta discutida na reunião de hoje na 

Sesau entre o apoiador regional do Cosems/AL @firpo07, a Rede de Urgência e Emergência e o 

coordenador da Rede Hospitalar Ewerton Firmino. 

https://www.instagram.com/p/CRUPQMfLvgG/?utm_medium=share_sheet 

 

14/07 - Representantes do Cosems-AL, @saudealagoas e SMS de Maceió (município com maior referência 

de serviços) discutiram hoje o retorno das cirurgias eletivas, uma vez que muitas pessoas estão 

aguardando há tempo para realizar procedimentos de média e alta complexidade, já que foram suspensos 

em razão da pandemia Covid-19.  O Cosems/AL e a Sesau entendem que, com a diminuição da ocupação 

de leitos com a Covid-19 e o avanço da imunização, é possível iniciar um retorno controlado de 

procedimentos eletivos. https://www.instagram.com/p/CRUKAXSLA7R/?utm_medium=share_sheet 

 

16/07 - Profissionais das Secretarias de Saúde de Maceió e de Arapiraca foram premiados hoje pela 

Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) por experiências 

exitosas que se destacaram entre as 19 de excelência selecionadas pela “APSForte no SUS – no combate 

à pandemia de covid-19. Foram mais de 1.631 relatos de experiências recebidas pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS/OMS). Leia mais no www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CRZW4y3r17T/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRUPQMfLvgG/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRUKAXSLA7R/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRZW4y3r17T/?utm_medium=share_sheet


 

16/07 - O novo formato de financiamento da Atenção Primária - Previne Brasil - foi discutida em oficina, 

que reuniu o secretário de Saúde de São José da Laje, Fernando Chicuta e a adjunta Larissa Leal nessa 

quinta no município. A discussão faz parte de uma rodada de apresentações encabeçada pelo Cosems/AL 

à medida que é solicitada por SMS para tratar o assunto.  O intuito é orientar o gestor sobre a mudança 

do novo modelo de financiamento, embasado pela portaria 2979 de 12/11/2019. Os apoiadores regionais 

do Cosems @larissa23lcg e @@firpo07 falaram sobre a temática em uma roda de discussão e trocaram 

experiências com as equides das ESF sobre os indicadores de desempenho e este novo formato do 

programa. https://www.instagram.com/p/CRY8sZdLCNn/?utm_medium=share_sheet 

 

19/07 - O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima alertou hoje na reunião da @ama que 

os municípios alagoanos devem se organizar para receber nos próximos meses mais doses da Pfizer. Leia 

matéria completa no www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CRhM5fuL4ag/?utm_medium=share_sheet 

 

20/07 - Técnicos municipais da 5ª Região de Saúde, o apoiador regional do Cosems/AL @firpo07 e a 

coordenadora da Rede Cegonha Syrlene Patriota discutiram a retomada do Colegiado Materno-infantil da 

citada RS e as principais fragilidades desta rede. 

https://www.instagram.com/p/CRj4MudrgiO/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRY8sZdLCNn/?utm_medium=share_sheet
http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CRhM5fuL4ag/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRj4MudrgiO/?utm_medium=share_sheet


 

20/07 - A linha de cuidado do paciente diabético foi a pauta da reunião de hoje entre a apoiadora do 

Cosems @kathleen.moura e representantes da Supervisão de Condições Especificas-

SUCESP/@saudealagoase Gerência de Atenção Primária Estadual (GAP/Sesau) 

https://www.instagram.com/p/CRj3KhvLqHx/?utm_medium=share_sheet 

 

20/07 – O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa se reuniu hoje com representantes 

do CES, SMS de Maceió e Sesau para discutir vasta sobre a Rede de Atenção Psicossocial, a exemplo da 

retomada das reuniões ordinárias do grupo condutor , atualização dos componentes deste GC;  retomada 

ao monitoramento dos serviços do Caps, do processo de educação permanente; implantação de 

residências terapêuticas; a revisão dos leitos de hospitais psiquiátricos; e a viabilidade de projeto de 

contrapartida estadual para os equipamentos de saúde mental. Outro assunto discutido foi a ampliação 

dos leitos do hospital Ib Gato de Rio Largo. Como encaminhamento da reunião, ficou definido que será 

submetida às reuniões das CIR de agosto para aprovação, após análise, o novo desenho da rede de 

atenção psicossocial no estado. 

https://www.instagram.com/p/CRjxJ3grWle/?utm_medium=share_sheet 

 

22/07 - A pactuação dos indicadores do Sistema de Pactuação de Metas da Saúde (Sispacto) foi umas das 

pautas discutidas nas reuniões desta semana das Comissões Intergestores Regional (CIR) da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

7ª e 8ª Regiões de Saúde.  Foram enfatizados ainda assuntos como o monitoramento do fornecimento de 

medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica (Ceaf), fraldas e outros 

insumos. As reuniões das outras RS acontecem na próxima semana. 

https://www.instagram.com/p/CRo8V03rgC7/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRj3KhvLqHx/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRjxJ3grWle/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRo8V03rgC7/?utm_medium=share_sheet


 

22/07 - O financiamento do SUS foi a pauta da reunião hoje entre o coordenador de Apoio Técnico do 

Cosems/AL Joelson Lisboa e o secretário de Saúde de Branquinha Renato Lima. Segundo Joelson, o 

momento foi proveitoso e com vários esclarecimentos. 

https://www.instagram.com/p/CRo4Um1LYz_/?utm_medium=share_sheet 

 

23/07 - Os apoiadores regionais do Cosems/AL @larissa23lcg Larissa Guimarães e @firpo07 discutiram o 

novo formato do financiamento da Atenção Primária - Previne Brasil na reunião da 5ª Região de Saúde 

em São Miguel dos Campos. Participaram das discussões a secretária de São Miguel dos Campos 

@adelinecarvalho e sua equipe técnica;  prefeito @georgeclementee e os profissionais das18 equipes da 

Saúde da Família. https://www.instagram.com/p/CRrAjZHLgHl/?utm_medium=share_sheet 

 

 

28/07 - A volta da discussão da Rede de Urgência e Emergência ( Rede RUE), apresentando os novos 

equipamentos de saúde para compor a rede, assim como a organização e implementação de uma 

regulação estadual para os leitos RUE, foram as pautas discutidas na reunião com o grupo condutor da 

RUE do Estado de Alagoas.  

Participaram das discussões o apoiador regional do Cosems/Al @firpo07 e representantes da Regulação 

estadual, e a de Maceió; da Secretaria Executiva de Ações de Saúde (Suas); da Coordenação das ações 

estratégicas; da Rede Hospitalar e da SMS de Maceió; e de Arapiraca, assim como, alguns representantes 

dos serviços hospitalares. https://www.instagram.com/p/CR4iURjrBB6/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRo4Um1LYz_/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRrAjZHLgHl/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4iURjrBB6/?utm_medium=share_sheet


 

28/07 julho19 - Presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima participa da aula inaugural do 

curso Ser Gestor SUS em Brasília, promovida pelo @conasems em parceria com a Universidade  de Juiz 

de Fora .  Na oportunidade, Rodrigo agradece aos gestores, técnicos e  profissionais de saúde inscritos no 

curso e solicita que se dediquem durante os dez  meses de duração para uma melhor qualificação e 

aprimoramento da Gestão do SUS https://www.instagram.com/p/CR4ZyCYL-

Gg/?utm_medium=share_sheet 

 

 

28/07 Equipe técnica do Cosems/AL participa da visita técnica que o Ministério da Saúde fez a Maceió e 

hoje em Arapiraca com a presença de profissionais da Gestão de Saúde dos respectivos municípios e 

Estado. As apoiadoras regionais do Cosems-AL @camilanvalenca e @larissa23lcg participam das reuniões. 

 A agenda conta com diálogo sobre o panorama geral da APS no Estado e na capital; sobre as principais 

dificuldades e fragilidades encontradas na organização dos serviços de APS; Previne Brasil (indicadores e 

percentuais de cadastro); dentre outros assuntos. A visita hoje é em Arapiraca e as discussões incluem a 

articulação de visitas às Unidades Básicas de Saúde do Município, considerando as que possuem maior 

fragilidade no processo de trabalho; diálogo sobre as demandas dos ciclos de vida; sobre as estratégias 

de promoção da Saúde; à UBS que teve o trabalho aprovado no APS Forte; e outras ações igualmente 

relevantes. https://www.instagram.com/p/CR4KO2cLaY1/?utm_medium=share_sheet 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CR4ZyCYL-Gg/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4ZyCYL-Gg/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4KO2cLaY1/?utm_medium=share_sheet


 

28/07- Dia D do Selo Unicef em Alagoas mobiliza municípios aptos à adesão 

A garantia de direitos de crianças e adolescentes com o apoio do Selo Unicef 2021-2024 foi a tônica do 

Dia D, nesta quarta-feira, com o intuito de mobilizar os 74 municípios alagoanos aptos à adesão a 

certificação. A ideia é trabalhar políticas públicas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, com 

foco na promoção de políticas públicas para o público infantojuvenil. A adesão dos municípios deve ser 

feita até o dia 8 de agosto, acessando o site www.selounicef.org.br. Matéria completa no 

www.cosemsal.org https://www.instagram.com/p/CR39OxmrW8r/?utm_medium=share_shee 

 

28/07-Presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima e a vice @edijariacamilo participam em 

Brasília da reunião bimestral da Diretoria Nacional do @conasems. Encontro conta com a presença  dos 

diretores nacionais e presidentes dos Cosems do Brasil. 

https://www.instagram.com/p/CR38gb3L65g/?utm_medium=share_sheet 

 

28/07-O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima se reuniu hoje com representantes da 

@saudealagoas e gestores municipais de Saúde de Alagoas na reunião da @amaalagoas. Na ocasião, os 

secretários solicitaram a revisão do quantitativo de pessoas por faixas etárias alvo para vacinação contra 

Covid-19.  

 A sesau atualmente utiliza das estimativas do ibge e os gestores solicitaram a utilização da população 

cadastrada no sistema da atenção básica, SISAB como parâmetro para distribuição das doses. 

Ficou alinhado que o município que evidenciar discrepância entre as doses enviadas e a população 

vacinável deverá oficializar junto ao Estado, comprovando - por meio dos relatórios do sistema. 

No que diz respeito ao Programa Vacina Alagoas foi informado que está sendo estudada a possibilidade 

do recebimento da 2ª parcela do programa, está vinculado à cobertura de idosos imunizados (D1 e D2).  

http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CR39OxmrW8r/?utm_medium=share_shee
https://www.instagram.com/p/CR38gb3L65g/?utm_medium=share_sheet


Outro assunto tratado na reunião foi relacionado à vacina Pfizer, ficando claro que, atualmente, 55 

municípios estão habilitados para o recebimento da vacina.  

Diante disso os municípios foram orientados a solicitar o quanto antes a visita de supervisão do PNI 

Estadual, tendo em vista a previsão de recebimento de um maior número de vacinas da Pfizer para os 

meses de agosto e setembro. https://www.instagram.com/p/CRzlxKEL5pz/?utm_medium=share_sheet 

 

 

29/07 Apoiadora regional do Cosems-AL @@kathleen.moura participou hoje do fórum de avaliação da 

política de educação permanente promovido pelos membros da CIES Estadual. Foram discutidas as 

informações retiradas do e-SUS AB sobre o registro das ações de educação permanente pelos profissionais 

da APS. Na ocasião foi ressaltada a importância do registro adequado e monitoramento das informações 

via sistema do @minsaude. Também como pauta a execução do recurso do PROEPS-SUS destinado aos 

municípios e estado, que segundo a Portaria MS Nº 1574 DE JULHO 2021  prorroga a prestação de contas 

para utilização do recurso até julho de 2022. https://www.instagram.com/p/CR64j-

HLTYb/?utm_medium=share_sheet 

 

29/07-O Ministério da Saúde vai elaborar junto com técnicos do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Alagoas (Cosems), da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau); das Secretarias de 

Saúde de Maceió e a SMS de Arapiraca um plano de ação com as dificuldades e estratégias elencadas 

durante os dois dias de visita a Maceió e Arapiraca com o intuito de melhorar e fortalecer a Atenção 

Primária à Saúde no Estado (APS). O plano é o produto da visita do MS e das discussões com os 

representantes das instituições citadas, que será monitorado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(Saps) e, posteriormete, o Ministério dará uma devolutiva ao Estado com as ações que promoverá para 

melhorar a APS. Uma comissão formada pelo grupo que se reuniu com o MS esteve hoje com o secretário 

de Saúde Alexandre Ayres para expor as pautas discutidas durante as visitas do Ministério, as possíveis 

estratégias e os encaminhamentos. O secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e a apoiadora 

regional @camilanvalenca representaram o Cosems na comissão. 

https://www.instagram.com/p/CR7GAKvrlQk/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRzlxKEL5pz/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR64j-HLTYb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR64j-HLTYb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR7GAKvrlQk/?utm_medium=share_sheet


 

29/07 Presidente do Cosems/AL é eleito primeiro presidente da Região Nordeste do Conasems 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima foi eleito ontem em Brasília como o primeiro 

vice-presidente da Região Nordeste na posse da nova Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (@conasems). A solenidade contou com a reeleição do presidente da instituição 

@wilamesfreire e a presença do ministro da Saúde @marceloqueirogaministroo e a vice-presidente do 

Cosems @edijariacamilo. Matéria completa no site www.cosemsal.org 

 

 

30/07 - O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

@rodrigo_buarque_de_lima participou ontem à tarde em Brasília da reunião da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) para discutir pautas sobre saúde pública de interesse dos municípios brasileiros. Dentre as 

temáticas discutidas constaram o reconhecimento de desempenho na APS de alguns municípios do país; 

panorama da pandemia Covid-19 e ações de enfrentamento; discussão e pactuação do Plano Nacional 

pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. 

 

30/07- O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou hoje da reunião do GT 

da Assistência Farmacêutica da rede Conasems/Cosems para discutir assuntos da área, a exemplo do 

projeto de reorganização do QualifarSUS neste segundo semestre, além da distribuição de 222 câmaras 

frias para o armazenamento de insulinas para os serviços de farmácias municipais. A distribuição das vagas 

será por seleção e os critérios serão publicados em breve. 

https://www.instagram.com/p/CR9ggtaLypx/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CR9ggtaLypx/?utm_medium=share_sheet


AGOSTO 2021 

 

05/08 - Cosems e MP discutem estratégias para fazer a busca ativa de quem não voltou para tomar a D2 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) vai elaborar um Plano de Ação junto 

aos municípios alagoanos com o intuito de garantir a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-

19 nos públicos que tomaram apenas a D1 e não voltaram para tomar a D2. A sugestão foi da promotora 

de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE) Micheline Tenório durante reunião com 

representantes da Sala de Situação. A iniciativa se deu após o MPE constatar que alguns municípios estão 

avançando nas faixas etárias com a D1, sem fazer a busca ativa das que ainda não tomaram a D2. Na 

ocasião, o secretário executivo do Cosems, @sival.clemente ,expôs para o MPE que a equipe técnica do 

Cosems está fazendo um levantamento da quantidade de segundas doses pendentes, sobretudo do 

público idoso. A procuradora do Ministério Público Federal (MPF) Roberta Bomfim lembrou que enviou 

ofício a todos os municípios solicitando informações sobre as pendências de segunda dose. O Cosems se 

comprometeu em fazer uma força tarefa junto aos municípios para responder a demanda do MPF. No 

próximo dia 13 terá uma reunião entre MP e Cosems/AL para discutir o assunto. Outro ponto discutido 

na reunião foi referente à elaboração de uma nota pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e 

Cosems/AL com o regramento para aplicação das segundas doses em Alagoas. As regras são para os 

brasileiros que viajaram e tomaram a primeira dose no exterior e para os estrangeiros que tomaram a 

primeira dose em outro país e vieram a passeio ou morar no território alagoano. Já os turistas terão que 

tomar a segunda dose em seus Estados de origem. 

https://www.instagram.com/p/CSNStTULXQp/?utm_medium=share_sheet 

 

06/08 - As principais dificuldades da maternidade Santa Olimpíada e da Gerência da UPA foram discutidas 

nessa quinta-feira pelos gestores da 8ª Região de Saúde em Palmeia dos Índios. A oferta das 

ultrassonografias de urgência e estratégias para a redução dos partos cesáreos na região foram também 

discutidos.  Com relação à UPA foi alinhado o fluxo de informações entre serviço e a gestão municipal, 

principalmente para o transporte de pacientes. A reunião contou com a presença da vice-presidente 

regional do Cosems, @ledjacosta e os apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07. 

A  assessora técnica Sunzangela Mendonça representou a Rede Cegonha estadual. M 

https://www.instagram.com/p/CSPBLjZLlBA/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSNStTULXQp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPBLjZLlBA/?utm_medium=share_sheet


 

06/08 - O grupo técnico de Vigilância em Saúde do Conasems e Cosems/AL discutiu informações sobre a 

pesquisa PrevCOV que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde em 274 municípios brasileiros. 

O resultado vai resultar em um mapa da transmissão e comportamento da Covid-19 e ajudar o Brasil a 

desenvolver novas estratégias para prevenir e combater a doença. Os apoiadores regionais do Cosems 

@kathleen.moura e @firpo07 participaram da reunião. https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-

j/?utm_medium=share_sheet 

 

09/08 O acompanhamento do quadro da Covid-19 e da vacinação nos municípios alagoanos é mais uma 

vez pauta da reunião da @amaalagoas, que acontece agora e conta com a participação dos prefeitos, 

secretários municipais da Saúde; e representantes do Cosems/AL e da @saudealagoas.  

A vice-presidente do Cosems, @edijariacamilo, abriu a  reunião pontuando os assuntos que serão tratados 

como a distribuição das doses que chegaram no final de semana e as que chegam hoje; a D2 para os 

trabalhadores da Educação; nova forma de distribuição e o Plano de Contingência dos Municípios 

https://www.instagram.com/p/CSW3CW8rOLD/?utm_medium=share_sheet 

 

06/08 - O panorama de oferta de medicamentos utilizados para intubação oro traqueal – KIT Intubação, 

Banco Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica e a proposta de realização de webnários locais 

coordenados pela DAF/MS foram pautas discutidas hoje na reunião  do GT da Assistência Farmacêutica 

da rede Conasems/Cosems, que discutiu assuntos da área. O coordenador de Apoio Técnico do 

https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-j/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-j/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSW3CW8rOLD/?utm_medium=share_sheet


Cosems/AQL Joelson Lisboa participou das discussões. 

https://www.instagram.com/p/CSPDxMrLT8W/?utm_medium=share_sheet 

 

09/08 - Dos 74 municípios alagoanos aptos à adesão ao Selo @unicef, 70 aderiram à causa em prol do 

fortalecimento de políticas públicas nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social voltadas à criança 

e ao adolescente. A iniciativa se propõe a estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, 

realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e os convidados. 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems), 

@rodrigo_buarque_de_lima, destaca que a entidade não mediu esforços para divulgar e mobilizar os 

gestores municipais de Saúde, cujos municípios se enquadram nos critérios do Unicef. MATÉRIA 

COMPLETA NO www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CSW7H3srzJB/?utm_medium=share_sheet 

 

 

10/08 - A continuidade da linha de cuidado do paciente dentro da rede pré-hospitalar e hospitalar foi 

pauta da reunião entre o apoiador regional do Cosems/AL, @firpo07 e a Coordenação da Pré-hospitalar 

da @saudealagoas nesta terça-feira , após constatação de algumas fragilidades pontuadas pelos gestores 

da pasta com relação ao fluxo das UPAS 

https://www.instagram.com/p/CSZkXywrFVm/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 A inclusão e a prioridade das ações voltadas a 1ª Infância (crianças de 0 a 6 anos) e Criança e 

Adolescente na programação do Plano Plurianual-PPA (2020-2023), tendo como referência o OCA-

https://www.instagram.com/p/CSPDxMrLT8W/?utm_medium=share_sheet
http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CSW7H3srzJB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZkXywrFVm/?utm_medium=share_sheet


Orçamento Crianças e Adolescentes nas áreas da saúde, da educação, assistência social e 

desenvolvimento social com os orçamentos já existentes nos municípios foram pautas da reunião de hoje 

da 1ª Infância com a AMA. A apoiadora do Cosems-AL @larissa23lcg participou da reunião. 

https://www.instagram.com/p/CSZpBN1Ler4/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 Secretários e técnicos municipais da 7ª Região de Saúde, além de representantes da 

@saudealagoas e das áreas Jurídica, Assistência Social, Segurança Pública, dentre outras, participam da 

live sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha “Conquistas e Desafios no Enfrentamento à Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher". O apoiador regional do Cosems/AL @firpo07 é um dos mediadores 

das discussões. https://www.instagram.com/p/CSZ0NvnrK4-/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 - As apoiadoras regionais do Cosems/AL @kathleen.moura e @larissa23lcg participaram hoje do 

Bate-papo Hub COVID com o coordenador técnico Nilo Bretas sobre Guia Orientador para o 

enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde. O momento contou com a 

participação de representantes dos Cosems da região Nordeste 

https://www.instagram.com/p/CSZ7KPDrJ3Z/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima concedeu hoje certificado de 

reconhecimento público ao município de Santa Luzia do Norte pelos resultados alcançados na 

operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19, sendo o primeiro de Alagoas a 

https://www.instagram.com/p/CSZpBN1Ler4/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZ0NvnrK4-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZ7KPDrJ3Z/?utm_medium=share_sheet


concluir a vacinação da primeira dose na população acima de 18 anos. A Secretaria de Estado da Saúde 

de Alagoas (Sesau), que foi representada pelo superintendente estadual da Vigilância em Saúde 

@herbertcharlesbarros, foi parceira na homenagem que contou com a presença da secretária municipal 

de Saúde Cláudia Gomes e do prefeito Márcio Lima. 

Rodrigo e equipe do Cosems conheceram in loco a dinâmica do trabalho da SMS e da equipe do PNI que 

resultou na histórica marca de vacinar com a primeira dose todo o público citado. "Esta conquista foi 

possível graças ao envolvimento da SMS, da gestão municipal e da comunidade, bem como apoio do 

Cosems-AL e da Sesau, que se refletem neste êxito" destacou o titular do Cosems, acrescentando que 

pretende visitar outros municípios que tenham avançado da mesma forma na vacinação. A secretária de 

Saúde de Santa Luzia do Norte afirmou que a vacinação das pessoas com mais de 18 anos iniciou no fim 

de maio, pontuando a satisfação com a conquista e homenagem, destacando que foram muitas as 

estratégias adotadas e a expectativa a partir de agora é atingir o mesmo percentual para fechar o ciclo 

vacinal com a D2. https://www.instagram.com/p/CSdEgkuLxvE/?utm_medium=share_sheet 

 

12/08 - O grupo técnico de Oncologia se reuniu na @saudealagoas com equipe técnica da Sucesp e da 

Suraud para discutir a nova portaria de Oncologia, com o intuito de atualizar o Plano Estadual de 

Oncologia. Os apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07 participaram das 

discussões. https://www.instagram.com/p/CSe9fRxLhBF/?utm_medium=share_sheet 

 

13/08 - O novo regramento para a distribuição de vacinas para a Covid-19 e a situação das segundas doses 

são as pautas da reunião que ocorre agora entre os secretários e coordenadores da Saúde e 

representantes do Cosems-AL, Sesau e MPF e MPE. O secretário executivo do Cosems-AL 

@sival.clemente, o superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, @herbertcharlesbarros, a 

promotora de Justiça  do MPE @michelinelaurindotenorio e a procuradora de justiça do MPF @robertalbb 

contribuem com as discussões das temáticas. 

https://www.instagram.com/p/CShF5ytLwJy/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSdEgkuLxvE/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSe9fRxLhBF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CShF5ytLwJy/?utm_medium=share_sheet


 

16/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima se reúne agora pela manhã com a 

Diretoria Ampliada da entidade para discutir, dentre outras pautas, a nova metodologia de distribuição 

de doses de vacinas contra a Covid-19; dificuldade de provimento de médicos para a APS nos municípios 

e a apresentação da proposta de reorganização da Rede de Atenção Psicossocial. Outros assuntos incluem 

a proposta de realização do Seminário Alagoano de Gestão; dentre outros de interesse dos municípios 

alagoanos. https://www.instagram.com/p/CSowJmKrWhk/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 Vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo discute estratégias para contratação de médicos 

para a APS durante a reunião da Diretoria Ampliada da entidade 

https://www.instagram.com/p/CSo6xojr63J/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - Apoiadora regional do Cosems-AL @mirnavazz apresenta a portaria GM/MS número 3641/21 de 

dezembro de 2020, que define para o exercício de 2021 estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos 

eletivos no âmbito do SUS. Ela apresentou a distribuição de recursos por município alagoano. 

https://www.instagram.com/p/CSo7jQjrJk1/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSowJmKrWhk/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSo6xojr63J/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSo7jQjrJk1/?utm_medium=share_sheet


 

16/08 - A reorganização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é a pauta da reunião da Diretoria 

Ampliada do Cosems-AL, que está sendo apresentada pelo coordenador de Apoio Técnico do Cosems-AL 

Joelson Lisboa. https://www.instagram.com/p/CSo-VLJr9vL/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - Presidente do Cosems @rodrigo_buarque_de_lima e a vice-presidente @edijariacamilo 

aproveitam reunião da Diretoria Ampliada para homenagear os pais-diretores com uma singela lembrança 

https://www.instagram.com/p/CSpGPPuL_LW/?utm_medium=share_sheet 

 

18/08 - O financiamento da Atenção Primária à Saúde (@previnebrasil) foi discutido em oficina hoje em 

Novo Lino para médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e ACS. Na oportunidade, o secretário 

municipal de Saúde Oswaldo Barros Filho agradeceu ao Cosems-AL a parceria e a contribuição dos 

apoiadores da entidade @larissa23lcg e @firpo07 nas discussões. 

https://www.instagram.com/p/CSueuD5LMqr/?utm_medium=share_sheet 

 

20/08 A atualização do Plano de Oncologia do Estado de Alagoas foi mais uma vez pauta da reunião entre 

representantes do Cosems-AL (apoiador regional @firpo07), Sesau e das SMSs de Maceió e Arapiraca. Na 

ocasião foram discutidas ainda as dificuldades, estratégias e avanços para a rede assistencial de Oncologia 

do Estado. Foi também feita a leitura da atual portaria 1399 de 17/12/2019 que define critérios e 

parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de Saúde na alta complexidade em 

Oncologia do SUS. https://www.instagram.com/p/CSw5zRJLG1s/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSo-VLJr9vL/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSpGPPuL_LW/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSueuD5LMqr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSw5zRJLG1s/?utm_medium=share_sheet


 

20/08 O desabastecimento de seringas e agulhas, por parte do @minsaude, para a administração da 

vacina Pfizer, foi a pauta de hoje da reunião do COE, com representantes do Cosems-AL, Sesau e MPF. 

De acordo com o secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente Sival, o Estado de Alagoas recebeu 

esta semana 105.300 doses da Pfizer e, no entanto, só foram empregues pelo MS menos da metade das 

seringas e agulhas. A previsão é de que nas próximas remessas o MS substitua as agulhas de 1ml por de 3 

ml.  Preocupado com esta situação, o Cosems-AL solicitou apoio ao MPF e ao governo de Alagoas para 

que a campanha de Vacinação contra a Covid-19 não seja comprometida. O MPF ficou de intervir junto 

ao MS para que sejam garantidas as seringas e agulhas recomendadas tecnicamente pela bula da vacina 

Pfizer (1ml). O secretário de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), @alexandreayres, reforçou o 

compromisso do executivo estadual em garantir o bom andamento da campanha de Vacinação no Estado. 

Para isto, assegurou que vai adquirir as seringas de 1ml e as agulhas e distribuir para os municípios 

alagoanos. Segundo informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) os Estados da 

Bahia e do Pará enfrentam a mesma situação. O MS alega falta das seringas de 1ml no mercado nacional. 

https://www.instagram.com/p/CSxka9wLlS5/?utm_medium=share_sheet 

 

21/08 - A publicação de Portaria com a atual Composição do Grupo Condutor (GC) da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); e a construção do Regimento Interno do GC da respectiva rede estão entre as pautas 

discutidas na reunião do grupo condutor da rede. As propostas de Construção do Plano de 

Monitoramento dos Serviços da RAPS e da Linha de Cuidado de Internação Involuntária também são 

temas da discussão do GC da rede. O apoiador regional do Cosems-AL Joelson Lisboa participa do evento. 

https://www.instagram.com/p/CSzP0xFrMrY/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSxka9wLlS5/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSzP0xFrMrY/?utm_medium=share_sheet


 

21/08 - Reunião do grupo condutor da Rede Cegonha com a participação da coordenadora estadual 

@syrlenepatriota e técnicos das SMSs de Maceió e Arapiraca, da Sesau e do MS. A apoiadora regional do 

Cosems-AL @camilanvalenca participou das discussões. Foram abordados a participação da Sesau nas 

estratégias do MS: Qualineo e Estratégia para redução de morbimortalidade materna; alto número de 

partos cesáreos; e necessidade de melhorar a comunicação das maternidades com a atenção básica. 

https://www.instagram.com/p/CSzaVV-LiJ2/?utm_medium=share_sheet 

 

 

23/08 - Secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e o superintendente de Atenção à Saúde da 

@saudealagoas @charleshebert65 discutem em reunião da @amaalagoas o panorama da Covid-19 e 

imunização no Estado. https://www.instagram.com/p/CS65kh2LOqg/?utm_medium=share_sheet 

 

23/08 - O secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e o superintendente da Atenção à Saúde 

@herbertcharlesbarros Herbert discutiram hoje na reunião da @amaalagoas o panorama atual da Covid-

19 e imunização nos municípios alagoanos.  Na ocasião foi reforçada a importância do encerramento dos 

casos em investigação de COVID-19 e apresentado o quantitativo de casos em investigação por município. 

Outro assunto foi referente à construção do plano de contingência da rede de frios e da vacinação contra 

a covid-9. Outro tópico discutido foi um manual do passo a passo da construção do plano de contingência 

contra a covid-19, já disponibilizado aos gestores municipais. Foi pontuada a importância da continuação 

https://www.instagram.com/p/CSzaVV-LiJ2/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CS65kh2LOqg/?utm_medium=share_sheet


das medidas sanitárias, mediante um possível aumento de casos no final do ano e também por conta da 

nova variante Delta, que tem um maior poder de transmissibilidade. 

https://www.instagram.com/p/CS7MqEGLLm2/?utm_medium=share_sheet 

 

23/08 O programa “AVC dá Sinais” foi lançado nesta segunda-feira (23) no Hospital Metropolitano, em 

Maceió, pelo Executivo estadual, sendo uma iniciativa pioneira no país.  

“Esta iniciativa inovadora traz mais um ganho para os municípios alagoanos, que terão mais esta 

referência (Hospital Metropolitano) para atender os casos de AVC, uma vez que a doença está entre as 

que mais matam e incapacitam no mundo, não apenas no nosso país ou Estado”, afirmou a vice-

presidente do Cosems-AL @edijariacamilo, secretária de Saúde de Dois Riachos. 

https://www.instagram.com/p/CS7T68hrqRR/?utm_medium=share_sheet 

 

24/08 - Novas doses de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas para todos os municípios alagoanos 

A partir de hoje (24) serão distribuídas 63.060 doses de vacinas para todos os municípios alagoanos, sendo 

15.950 de Coronavac, 33.930 da Pfizer e 13.180 da AstraZeneca.  As doses são destinadas para a D1 e os 

municípios devem prosseguir com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, na população 

geral acima de 18 anos, de acordo com a organização e estratégias locais.  A informação é do presidente 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), gestor da Saúde de Jundiá. 

MATÉRIA COMPLETA NO www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CS9bMnaLfv-/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CS7MqEGLLm2/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CS7T68hrqRR/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CS9bMnaLfv-/?utm_medium=share_sheet


25/08 O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima e o 

prefeito do município @jorgegalvao55 participaram ontem da campanha de incentivo ao aleitamento 

materno em alusão ao Agosto Dourado. Rodrigo destacou que amamentação representa saúde para o 

bebê, sobretudo nos primeiros seis vezes, que deve ser exclusiva.  "Incentivamos a campanha porque 

temos conhecimento da importância da amamentação para o binômio mãe e bebê" reforçou Rodrigo 

https://www.instagram.com/p/CTAph1CLVYN/?utm_medium=share_sheet 

 

25/08 - O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima 

participou hoje da 12a Conferência Municipal da Assistência Social em Jundiá. Segundo ele este setor e a 

saúde devem trabalhar de forma integrada, uma vez que ambos defendem a melhor qualidade de vida 

para a população, sobretudo a mais vulnerável socialmente.  

https://www.instagram.com/p/CTAqcUornhJ/?utm_medium=share_sheet 

 

26/08 - O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima 

participou hoje da inauguração, junto com o governador @renanfilho15 e o prefeito @jorgegalvao55 do 

Centro Municipal de Saúde Dra. Fernanda Torres. A solenidade culminou com a celebração dos 61 anos 

de emancipação política do município de Jundiá. "O equipamento de Saúde terá atendimento 

especializado e 24h e representa um grande investimento para um municipio de  pequeno porte como 

Jundiá", destacou Rodrigo.  No novo Centro serão realizados exames de Média e Alta Complexidade como 

ecocardiograma, ultrassonografia, eletrocardiograma e conta com várias especialidades médicas, 

nutricionista e fisioterapeuta. https://www.instagram.com/p/CTDtUAsrsDJ/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CTAph1CLVYN/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTAqcUornhJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTDtUAsrsDJ/?utm_medium=share_sheet


 

26/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima prestigiou hoje a celebração dos 61anos 

de emancipação política do município com solenidade festiva que atraiu autoridades políticas e 

representantes da Saúde, Educação, infraestrutura, dentre outras áreas. 

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação ganhou um ônibus e o prefeito do município 

@jorgegalvao55 visitou com o governador @renanfilho15 a reconstrução do acesso ao município de 

Jundiá, na AL 480. https://www.instagram.com/p/CTDucoOr2Qp/?utm_medium=share_sheet 

 

30/08 - Apoiadoras do Cosems-AL @camilanvalenca e @larissa23lcg participam de discussão na AMA 

sobre a volta segura às aulas, conforme protocolos do MEC e MS 

https://www.instagram.com/p/CTN3ddhrdS3/?utm_medium=share_sheet 

 

31/08 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima e de outros Cosems do país, 

coordenadores e facilitadores de apoio; representantes do Conasems e do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Paulo - que começa a fazer parte do desenvolvimento do Projeto "Rede Colaborativa 

para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS", no âmbito do PROADI SUS 2021-2023 – participaram 

da reunião da Rede Colaborativa, que tem como objetivo principal a consolidação da estratégia de apoio 

aos 26 Cosems. https://www.instagram.com/p/CTPxdBsLruG/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CTDucoOr2Qp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTN3ddhrdS3/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTPxdBsLruG/?utm_medium=share_sheet


 

31/08 Apoiadora do Cosems-AL @mirnavazz participa da reunião do grupo condutor da política de saúde 

das pessoas privadas de liberdade, sobre a institucionalização do serviço de saúde nas unidades prisionais. 

https://www.instagram.com/p/CTP-x3SrGfx/?utm_medium=share_sheet  

 

_____________________________ 

 

 

https://www.instagram.com/p/CTP-x3SrGfx/?utm_medium=share_sheet




  
 
 
 

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 

RELATÓRIO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2021 

 

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 2021, correspondente aos meses de: maio a agosto 

de 2021. 

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 de 2021, (Janeiro de 2020, um saldo de R$ 128.854,95 (cento e 

vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) 

e fecha o segundo quadrimestre, agosto de 2021, com um saldo de R$ 

110.042,58 (cento e dez mil quarenta e dois reais e cinquenta e oito 

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 e três mil duzentos e cinquenta 

e oito reais e vinte e oito centavos) período maio a agosto de 2021. R$ 642,57 
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(seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), valor 

correspondente aos rendimentos financeiros das receitas aplicadas no 

quadrimestre. Totalizando uma receita de R$ 393.900,58 (trezentos e noventa 

três mil novecentos reais e cinquenta e oito centavos) no terceiro 

quadrimestre de 2020. 

O total de despesas no período de maio a agosto de 2021, foi de R$ 

409.928,10 (quatrocentos e nove mil novecentos e vinte e oito reais e dez 

centavos). 

MAIO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do Brasil 

de maio 2021, apresenta um saldo de R$ 137.774,21 (cento e trinta e sete mil 

setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) onde deveria 

apresentar o saldo de R$ 129.596,55 (cento e vinte nove mil quinhentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) conforme mostra a Planilha 

Anexo I, correspondente a coluna maio, uma diferença de R$ 8.177,66 (oito mil 

cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente as despesas 

pagas no dia 31/05/21 que não aparecem no extrato de aplicação de maio, 

devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no 

dia 01/06/2021 conforme mostra o extrato de aplicação de junho 2021 anexado 

a esta prestação de contas. 

JUNHO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de junho 2021, apresenta um saldo de R$ 172.447.87 (cento e setenta e 

dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) onde 

deveria apresentar o saldo de R$ 126.730,81 (cento e vinte e seis mil setecentos 

e trinta reais e oitenta e um centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna junho, uma diferença de R$ 45.717,06 (quarenta e 

cinco mil setecentos e dezessete reais e seis centavos), referente as despesas 

pagas no dia 30/06/21 que não aparecem no extrato de aplicação de junho, 

devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no 

dia 01/07/2021 conforme mostra o extrato de aplicação de julho 2021 anexado a 

esta prestação de contas. 

JULHO 2021: O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do Brasil 

de julho 2021, apresenta um saldo de R$ 172.064,48 (cento e setenta e dois mil 
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sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) onde deveria apresentar o 

saldo de R$ 123.952.71 (cento e vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e um centavos) conforme mostra a Planilha Anexo I, 

correspondente a coluna julho 2021, uma diferença de R$ 48.111.77 (quarenta 

e oito mil cento e onze reais e setenta e sete centavos), referente as despesas 

pagas no dia 30/07/21 que não aparecem no extrato de aplicação de julho, 

devido ao banco do brasil só debitado as despesas no extrato de aplicação no 

dia 02/08/21 conforme mostra o extrato de aplicação de agosto de 2021 anexado 

a esta prestação de contas. 

AGOSTO 2021 O extrato da conta aplicação (poupança) do Banco do 

Brasil de agosto de 2021, apresenta um saldo de R$ 110.042,60 (cento e dez mil 

quarenta e dois reais e sessenta centavos) e está de acordo com o extrato 

bancário de aplicação e planilha de recursos financeiros, pois as despesas foram 

executadas e compensadas dentro do mês vigente. Sendo este o saldo total ao 

final do segundo quadrimestre 2021, juntamente com o saldo dos meses. Os 

extratos bancários que comprovam as devidas movimentações financeiras do 

COSEMS/AL no segundo quadrimestre 2021, seguem anexos a prestação de 

contas. 

 Todo detalhamento das despesas do COSEMS/AL proveniente ao 

segundo quadrimestre 2021, corresponde ao ANEXO III desta prestação de 

contas. 

A prestação de contas correspondente ao segundo quadrimestre 2021foi 

apresentada e a aprovada pelo Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Alagoas – COSEMS/AL, segue assinada pelos 

membros presentes em reunião conselho fiscal no dia 28 de outubro de 2021.  

CONSTATAÇÕES: 

 Relatórios detalhados das despesas apresentadas de acordo com 

conciliação bancária. 

RECOMENDAÇÕES: 
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 O conselho fiscal do COSEMS/AL recomenda a manutenção da prestação 

de contas quadrimestral e envio regular ao CONASEMS conforme cronograma 

deliberativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceió, 28 de outubro de 2021. 



Brasília, 23/11/2021. 

Ofício nº 0490/2021 – CONASEMS 

Ao 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 0054/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0054/2021 de 

23/11/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade 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 








