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1. APRESENTAÇÃO: 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Amapá, designado, 

abreviadamente, pelo termo COSEMS/AP, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, criado em 2013, que tem por finalidade 

congregar as secretarias municipais de saúde ou órgão equivalente e seus respectivos secretários 

ou detentor de função equivalente para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública, 

da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e serviços de saúde, promovendo 

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

Sistema Único de Saúde – SUS. 

 Em seu mister funciona como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 

informações de seus associados, promovendo o fortalecimento da política de saúde das 

Secretarias Municipais nas esferas municipal, estadual e federal, diligenciando no sentido de 

que as Secretarias Municipais de Saúde participem nas decisões tomadas por essas esferas que 

lhes interessam diretamente; 

 Além do mais, atua na elaboração de estudos e propostas que possam solucionar 

problemas relativos ao desenvolvimento da área da saúde, que por sua vez são encaminhados 

aos órgãos competentes, objetivando, garantir representação das Secretarias Municipais de 

Saúde em toda e qualquer comissão da esfera estadual constituída para tratar de assuntos de 

interesse do setor da saúde. 

 Corroborando, os membros do COSEMS/AP, fazem parte de todas as instâncias 

deliberativas e de negociação do setor saúde, como: Conselho Estadual de Saúde (CES), 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), Comissões Temáticas e Câmaras Técnicas, além de 

representação junto ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) 

e Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

 

1.1 FINALIDADE 

 

As finalidades do COSEMS/AP, estatutariamente, são: 

• Ser o elo entre os Secretários Municipais de Saúde do Amapá e a esfera estadual e federal.  

•  Lutar pela autonomia dos Municípios, congregar os Gestores dos serviços municipais de 

saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações 

de seus membros;  

• Participar das políticas de saúde implementadas no Estado do Amapá;  



 

 5 

•  Atuar de modo a colaborar para a melhoria das condições de saúde das populações dos 

municípios Amapaenses, para a implementação de uma Saúde Pública de qualidade. 
 

1.2 ESTRUTURA CENTRAL DO COSEMS/AP: 

• 01 Secretária Executiva que atua em áreas técnicas e administrativas;  

• 05 apoiadores que atuam nas 03 regiões de saúde; 

• 01 Assessor de Comunicação; 

• 01 Assessor Jurídico; 

• 02 Estagiárias. 

 

1.3 FUNCIONAMENTO DO COSEMS: 

 

O COSEMS-AP funciona diariamente, através do seu corpo técnico, da rede de 

colaboradores e equipe de apoio, além da presença dos Secretários Municipais de Saúde, para 

atendimento das demandas de seus respectivos municípios. 

A metodologia de trabalho é realizada por meio de reuniões mensais, que ocorrem 

itinerante juntos aos Municípios do Amapá, com intuito de garantir a discussão entre Gestores, 

contextualizando a partir da realidade vivenciada, possibilitando as decisões sobre os aspectos 

operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. 

Isso proporciona aos Gestores Municipais de Saúde a atualização e interação sobre a 

situação, interesse e relevância do SUS dentro do âmbito das múltiplas realidades vivenciadas 

por cada Município, bem como, produz uma rede de colaboração que fortalece as políticas 

nacionais e a implementação de um SUS ainda mais interativo e eficiente. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

MAIO A AGOSTO 2021 

2. REUNIÕES INTERFEDERATIVAS CIR, COSEMS e CIB: 

 

Nos meses de maio a agosto de 2021 ocorreram reuniões mensais de CIR, COSEMS e 

CIB, onde os Secretários Municipais de Saúde produziram deliberações acerca do melhor 

gerenciamento público das situações cotidianamente vivenciadas pelos municípios. 

Insta salientar que, em respeito aos decretos Nacionais, Estaduais e Municipais, bem 

como as recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, no que tange 

ao isolamento social, que é a medida mais eficaz para conter a propagação do novo corona vírus 

(COVID-19), tendo em vista que o vírus ataca o sistema respiratório e é propagado através de 

gotículas de saliva ou secreções vindas de pessoas infectadas, sendo assim o contágio pode 

ocorrer tanto por contato direto com essas pessoas quanto pelo contato com superfícies 

infectadas pelo vírus, ou seja, quanto menos contato físico houver entre pessoas, maior é a 

chance do país diminuir a curva de contágio. 

Visto que há municípios que não conseguiam acesso via internet nas Assembleias 

Ordinárias, o COSEMS/AP adaptou as reuniões para o formato híbrido, atendendo com 

equidade os municípios menores tais como Pracuúba, Cutias, Calçoene, Ferreira Gomes, 

Oiapoque, Serra do Navio e demais que apresentem a dificuldade de conexão, deste modo, o 

Conselho, embutido de responsabilidade, seguindo as orientações do Ministério da Saúde por 

conta da pandemia da corona vírus (covid-19) segue as medidas preventivas diante desse novo 

formato.  

A participação dos apoiadores e gestores municipais tem acontecido de forma atuante, 

onde estão ganhando capilaridade junto aos gestores, vale ressaltar que as pautas da reunião 

têm tido participação ativamente da coordenação do apoio, onde em contato com presidente vai 

apresentando as demandas trazidas pelos apoiadores. 

 

➢ V REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP  

 

Reunião realizada através de web conferência no dia 07 de maio às 9:00, com a 

participação de 100% dos gestores municipais. Foram abordadas as seguintes pautas: 

apresentação da 4º edição do GUIA de enfrentamento à COVID-19 na direção de Nilo, 

apresentação do Hospital do amor com o cronograma de visitas aos municípios, levantamento 

das dificuldades e problemas no combate a pandemia junto a gestão em saúde- TCE e TCU, 
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tratativas sobre a vacinação dos agentes de limpeza pública, implantação do projeto voltado a 

telemedicina em parceira COSEMS-AP e Hospital Albert Einstein, Previne Brasil- situação 

atual de cadastramento da população nos municípios do Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ VI REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP  

 

 

No dia 11 de junho os secretários municipais de Saúde do Amapá e apoiadores 

participaram de VI Reunião Ordinária do COSEMS/AP no município de Ferreira Gomes. 

Participaram da reunião presencialmente, dez secretários municipais, dos municípios de 

Santana, Ferreira Gomes, Itaubal, Tartarugalzinho, Pracuúba, Serra do Navio, Oiapoque, Pedra 

Branca, Calçoene e Laranjal do Jari, além da presença do Superintendente do Ministério da 

Saúde no Amapá, Roberto Bauer e da Vigilância Sanitária, Dorinaldo Malafaia.  

Esse modelo de reunião se deu pelo fato de proporcionar aos gestores garantir a 

participação dos mesmos, pelo fato de algumas outras reuniões haver a dificuldade em 

participar do modelo híbrido pela dificuldade da internet, que é uma realidade no Estado do 

Amapá. 

A reunião teve como pauta a importância da implantação do projeto de Telemedicina 

nos municípios que ainda não contam com esse serviço e que manifestam interesse na 

implantação do mesmo. Foi informado aos gestores que já foi feito o contato com os técnicos 

do Albert Einstein para a inclusão dos demais municípios do projeto. Foi informado ainda, que 

o COSEMS/AP irá doar os kits de informática necessários para a implantação do projeto de 

fato.  

Outro ponto tratado, foi a explanação aos gestores sobre o curso Ser Gestor do SUS, na 

modalidade ensino a distância, para formação complementar dos secretários e equipes, 

Foto 01: V Reunião da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP. 
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oferecido pelo CONASEMS, disponibilizando 100 vagas para os municípios e apoiadores. O 

curso terá a duração de dez meses.  

Houve ainda a fala do superintendente do MS, explanando sobre a parceria com o 

COSEMS e a disponibilização do treinamento online do sistema DIGISUS Gestor, módulo 

planejamento, em formato hibrido, o COSEMS disponibilizará o espaço para aqueles que 

tiverem dificuldade de acesso à internet. Por sua vez, o superintendente da Vigilância Sanitária, 

informou aos gestores sobre o processo de aquisição de câmaras frias, onde o mesmo encontra-

se em andamento. Os municípios receberão de 4 a 8 câmaras para dar suporte a vacinação.  

Além disso, trouxe informações quanto aos dados da vacinação da população e demais informes 

sobre as vacinas para COVID-19. 

Finalizando a Assembleia, o Presidente Marcel apresentou aos gestores a prestação de 

contas do 1º quadrimestre de 2021, referente aos meses de janeiro a abril de 2021, que todos 

aprovaram com unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ VII REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP  

 

No dia 02 de julho, ocorreu a VII Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP em 

formato presencial e através da plataforma MEET, onde teve participação de 80% dos gestores 

municipais e 100% dos apoiadores. 

 Foram abordados assuntos como o projeto MOBILIZA COSEMS/AP- Fortalecimento 

da Gestão Municipal do SUS, para obter infomaçoes dos apoiadores diante das visitas realizadas 

aos municipios (PROJETO MOBILIZA COSEMS/AP) e de algumas dificuldades de trabalho 

apresentadas.  

Foto 02: VI Reunião da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP. 
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Ficou estabelecido a continuidade do projeto, através de oficinas baseadas nas 

dificuldades encontradas de cada município visitados pelos apoiadores. Houve tambem o 

momento de reconhecimento e valorização aos municipios de vitoria do jari e Pedra Branca do 

Amapari, pelo empenho de trabalho da gestão e desempenho das equipes de saúde que 

obtiveram nota acima de 7 no Programa Previne Brasil -  referente ao 3º quadrimestre de 2020 

- Vitoria do Jari e Pedra Branca do Amapari referente ao 1º quadrimentre de 2021.  

Os demais pontos tratados, como Centros de COVID-19 nos municípios do Amapá, 

Saldos Remanescentes (1º Seminário Estadual de Saúde do COSEMS/AP), Vacinação, 

Equipamentos de Telemedicina, Alinhamento sobre a aquisição das Câmeras Refrigeradas para 

Sala de Imunização da Rede De Frios -Portaria Nº2855/2019, foram discutidos, onde os 

secretários se deteram a apresentar o cenário de seu municipio a cerca do assunto, pontuando 

quando necessário e dando continuidade aos assuntos seguintes.  

A cerca da vacinação, os municipios estão seguindo o PNI, dando andamento sem 

nenhuma intercorrência que necessitasse maior atenção. 

 

 

 

 
 

➢ VIII REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/AP 

 

 

No dia 06 de agosto, às 09h00 horas da manhã, aconteceu a 8º Assembleia Geral 

Ordinária, para deliberar sobre as seguintes pautas: saldos remanescentes; Movimento 

Mulheres Pelo Brasil - Doação de insumos e equipamentos aos municípios para fomento da 

vacinação contra a Covid-19;  informe sobre Programa Mais Médico; informe Sobre o Plano 

Municipal de Enfrentamento ao Sarampo; aplicativo do Ministério da Saúde – 

Foto 03: VI Reunião da Assembleia Geral do COSEMS/AP. 
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INVESTSUS; tipo de vínculo dos Agentes Comunitários de Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS, para fins de transferência dos incentivos financeiros pela União;. 

Outra pauta foi a apresentação do quantitativo de consultas realizadas pelo projeto 

de telemedicina nos Municípios De Laranjal Do Jari, Macapá, Santana, Oiapoque, Porto 

Grande; recomposição da diretoria executiva do COSEMS; portaria Nº 3.193, de 27 de 

novembro de 2020 e Portaria Nº 3393, de 11 de dezembro de 2020: Institui Incentivo 

Financeiro Federal, em caráter excepcional e temporário, para informatização das equipes 

de saúde da família e de atenção primária, por meio da implementação de prontuário 

eletrônico; orientação sobre doses de vacinas encaminhadas aos Municípios; revisão das 

pautas da CIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ REUNIÃO DA CIB 

 

A primeira reunião da CIB do 2º quadrimestre de 2021 aconteceu online através da 

plataforma MEET, com a participação de 100% dos gestores municipais, com as seguintes 

pautas para deliberações e Pactuações: Homologação da Resolução Ad-referendum nº 

011/2021, que aprova a solicitação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado 

do Amapá para que seja garantida a vacina dos povos Ribeirinho e Quilombolas com faixa 

etária de 18 a 59 anos, que pertencem aos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional 

e no Plano Estadual de Imunização à COVID-19. 

Homologação da Resolução Ad-referendum nº 012/2021, que aprova o Plano de 

Fortalecimento do Acesso às Ações Integradas para Rastreamento; Detecção Precoce e 

Controle do Câncer de Colo de Útero e Mama no Estado do Amapá, para a utilização do 

Foto 04: VIII Reunião da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/AP. 
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incentivo financeiro referente a Portaria GM/MS nº 3.712 de 22 de dezembro de 2020; 

Homologação da Resolução Ad-referendum nº 013/2021 Aprovar o levantamento do 

quantitativo apontados pelas Coordenações Municipais de Imunização do Estado do Amapá, 

do Déficit da segunda dose (D2) da Vacina Coronavac (Sinovac/Butantan) contra o COVID-19 

para a complementação do esquema vacinal por Município. 

Outra pauta foi o Ofício nº 047/GOV, de 23 de abril 2021, que solicita a Inclusão dos 

Profissionais da Educação do Estado do Amapá entre os Grupos prioritários de Vacinação do 

Plano Estadual de Imunização contra a COVID-19; Proposta de Convênio da SESA com 

Hospital São Camilo e São Luiz para realização de Cirurgia Oncológicas; Contratualização 

complementar do Serviço de Nefrologia. 

Por fim, descentralização dos Medicamentos de Hepatites Virais do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e informe sobre o retorno dos serviços de 

regulação de Consultas Especializadas através do SISREG, os gestores oportunamente 

questionaram sobre o quantitativo de consultas disponibilizadas pelos municípios, que 

geralmente não atende as demandas pelos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Reunião da CIB. 

 

No dia 01 de junho de 2021 ocorreu de forma online a Assembleia Geral Extraordinária 

da CIB. Estiveram presentes representantes do governo do Estado do Amapá, Ministério 

Público, Secretários de Saúde e COSEMS – AP. A reunião definiu as novas regras de 

vacinação contra COVID-19 no Amapá.  

Ficou definido que 70% das doses seriam destinadas para a população em geral na 

faixa etária , de 18 a 59 anos de ordem decrescente, e 30% serão para os grupos prioritários 

definidos no Plano Nacional de de Imunização ( PNI).  

Essa decisão foi aprovada por todos os presentes. Além disso, com essa pactuação, 
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agentes de limpeza pública e catadores que trabalham na coleta diária de resíduos domiciliares, 

que anteriormente não estavamcontemplados no PNI, passam assim, a fazer parte dos grupos 

prioritários. 

 

 

 

No dia 11 de junho de 2021 a reunião da CIB aconteceu  online através da plataforrma 

MEET, com a seguintes pautas para deliberações e Pactuações: Homologação da Resolução 

Ad-referendum nº 019/2021/CIB/AP, que solicita junto ao Ministério da Saúde a 

Complementação do déficit da segunda dose (D2) da Vacina Coronavac (Sinovac/Butantan) 

contra o Covid-19 no quantitativo de 1.726 doses, tendo em vista o fato de receberem apenas 

o quantitativo de 14.000 doses, conforme DÉCIMO SÉTIMO INFORME TÉCNICO/19ª 

PAUTA DE DISTRIBUÇÃO: RETIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO MS. 

Homologação da Resolução Ad-referendum nº 020/2021/CIB/AP, que aprova a 

inclusão dos Municípios de Laranjal do Jari, Vitoria do Jari, Porto Grande, Ferreira Gomes, 

Amapá, Pedra Branca do Amapari, Itaubal, Pracuúba, Santana, Cutias, Mazagão, 

Tartarugalzinho, a participarem da 2ª Etapa de introdução/expansão da Vacina 

Pfizer/Comirnaty, para que possam receber a partir da 20ª pauta de distribuição das doses de 

imunizante da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde aos grupos prioritários do Estado do 

Amapá. 

 Homologação da Resolução Ad-referendum nº 021/2021/CIB/AP, que aprova a 

solicitação junto ao Ministério da Saúde de doses adicionais da vacina contra a COVID-19, 

no quantitativo de 6.000 (seis mil) doses, para atender e completar a 1ª dose do grupo de 

Trabalhadores da Saúde do Município de Macapá; Oficio nº 

300203.0076.2289.0152/2021GAB/SVS, que encaminha cópia do Oficio nº37/2021 

COEXCONAQ.AP, solicitando Doses de vacina para a população quilombolas maiores de 

18 anos; Versão 9 do Plano de contingência para o novo coronavírus (2019- nCOV) do 

Foto 06: Assembleia Geral Extraordinária da CIB. 
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Estado do Amapá. 

Habilitação dos serviços de Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP), pela 

Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS/AP, para recebimento de Incentivo 

Financeiro; Projeto de Criação do Comitê Executivo de Governança da RAS; Solicitação de 

Ressarcimento de Recursos por Serviços de Saúde – Apoio e Diagnósticos, que estão sendo 

executado pelo Município de Pedra Branca do Amapari. 

Exclusão dos Indicadores referente a população indígena (PREVINE Brasil e 

PQAVS), considerando que a grande Maioria destes indicadores já são acompanhados pelo 

Subsistema de Atenção à saúde Indígena (SasiSUS) através do Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará pelo Sistemas de Informação da Saúde Indígena 

(SIASI). 

Por fim, a portaria nº 975, de 19 de maio de 2014, que habilita os Estados e 

Municípios a receberem recursos federais para aquisição de Equipamentos e Material 

permanente para estabelecimento de saúde (Rede viver sem Limite).; Oficio nº 

646/2021/CGPNI/DEIT/SVS/MS, distribuição da Vacina Janssen; COSEMS/AP, solicita 

contratação dos profissionais médicos ex. integrantes do Programa Mais Médicos e proposta 

de Implantação de serviço de Reabilitação Pós-COVID-19. 

 

 

Foto 07: Reunião da CIB. 

 

No dia 02/07/2021 a reunião ordinária da COMISSÃO INTERGESTORA 

BIPARTITE aconteceu em formato online através da plataforma MEET, com a seguintes 

pautas: Pactuação de prazo de entrega dos Instrumentos de Gestão: Plano Municipal de Saúde, 

Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Saúde; Homologação do Termo de 

Cooperação entre Hospital Estadual de Oiapoque/SESA e Secretária Municipal de Saúde de 

Oiapoque da Sessão de um Aparelho de Ultrassonografia.  
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Discussão e informação sobre a Epidemia de Sarampo. Houve também informes sobre: 

compra de um Tomógrafo pela Secretaria Municipal de Saúde de Laranjal do Jari; inclusão 

das ambulâncias dos municípios que trasladam pacientes da unidade mista para Macapá no 

sistema de abastecimento do Estado; instalação de rede de oxigênio nas unidades mistas do 

estado ou aumento substancial de torpedos de oxigênio e aquisição de equipamento gasômetro 

para as unidades mistas. 

 

Foto 08: Reunião da CIB. 

 

Ocorreu no dia 12/07/2021 a reunião extraordinaria da COMISSÃO 

INTERGESTORA BIPARTITE, as 15hs, a referida reunião aconteceu em formato online 

através da paltafoorma MEET para discussão das seguintes pautas: vacina COVID19 – 

viabilidade de antecipação de segunda dose; aprovação de emendas parlamentares 2021 – 

GND 4 (investimento) de APS, média e alta complexidade, para ajustes no sistema de 

Gerenciamento de objetos e Propostas do Fundo Nacional de Saúde. 

 

 
                                                  

Foto 09: Reunião Extraordinária da CIB. 
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Houve participação dos apoiadores e coordenadores do COSEMS/AP na 7ª Reunião 

ordinária da CIB/AP, através de Vídeo Conferência, no dia 06 de agosto de 

2021, com início às 15:00h, para deliberação das seguintes pautas: Proposta de Emenda 

Parlamentar, nº 18604.3340001/21-004 do Deputado Luiz Carlos no Valor de R$ 

999.984,00, para aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Clínica de 

Especialidades Dr. Papaléo Paes, do Município de Macapá. 

Proposta de Emenda Parlamentar, nº 06023.5820001/21-003 do Deputado Acácio 

Favacho no Valor de R$ 2.323.766,00, para aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

para Hospital de Clinicas Doutor Alberto Lima, CNES 2020645 da Secretaria de Estado da 

Saúde do Amapá. 

Atestado de Conclusão da Obra de Construção de Uma Unidade Básica de Saúde Tipo 

1, proposta SISMOB nº 12008.0670001/15-002, localizada na Comunidade do Livramento, 

Rua Geraldo leite, s/n – Bairro Centro do Município de Cutias; Atestado de Conclusão da Obra 

de Construção de Uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1, proposta 

SISMOB nº 12008.0670001/15-003, localizada no Distrito de Gurupora; Rua Gurupora, s/n – 

Bairro Centro do Município de Cutias; Dia ¨D¨ para vacinação dos Profissionais da Educação. 

 

 

Foto 10: 7ª Reunião ordinária da CIB/AP. 

 

Houve no dia 16 de agosto a reunião extraordinária da CIB, que aconteceu em formato 

on-line e contou com a presença dos apoiadores do COSEMS e gestores municipais de saúde. 

Foi abordado sobre a vacinação, onde foi aprovado sobre a nova etapa da imunização na faixa 

etária de 12 a 17 anos e demais temas em relação a vacinação contra a COVID-19. Houve 

participação de 100% dos municípios. 

O trabalho de mobilização dos apoiadores tem sido determinante para o 

acontecimento das reuniões Inter Federativas e demais ações que envolvam os gestores, devido 
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à proximidade e confiança construídas no decorrer do projeto com a diretoria do 

COSEMS, instituições e demais gestores. 

 

 

Foto 11: Reunião Extraordinária da CIB.  
 

➢ REUNIÃO DA CIR NORTE  

 
 

Aconteceu no dia 18 de junho a reunião da CIR NORTE, é importante ressaltar que 

durante o ano de 2021 havia acontecido apenas 01 reunião de CIR (NORTE), diante da atuação 

da coordenação junto as representantes do estado, no mês de junho aconteceram as 03 (três) 

reuniões de CIR, com muito sacrifício por conta do grande desafio de rotatividade de gestor, 

conexão e também na busca de pautas com os secretários de interesse regional. 

 

➢ REUNIÃO DA CIR CENTRAL 

 

Houve no dia 17 de junho de 2021 a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Inter gestores 

Regional Central, participaram da reunião os representantes dos municípios de Macapá, Porto 

Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, além da coordenadora de 

apoio Elinete Ladislau e o apoiador técnico da instituição, Josimar Santos. As pautas tratadas 

foram a Pactuação do Calendário de reuniões para 2021, acolhimento dos novos gestores 

municipais de Saúde; eleição do coordenador da CIR Central; exclusão dos indicadores do 

PQAVS e Previne Brasil referente à população indígenas. Também foi feita a leitura de alguns 

itens do regimento da CIR. 

 

➢ REUNIÃO DA CIR SUDOESTE 

 

No dia 24 de junho de 2021, o presidente do COSEMS/AP, Marcel Menezes e a 

coordenadora de Apoio Técnico, Elinete Ladislau, reuniram com gestores municipais e técnicos 

de saúde da SESA, na reunião. A pauta Planejamento Regional Integrado - PRI, foi coordenada 
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pelas técnicas da SESA, Anesia Nunes e Eunice Pereira. Elinete abordou sobre atuação dos 

apoiadores técnicos nos municípios e detalhou o resultado do Projeto Mobiliza COSEMS/A. 

Os secretários da Região de Saúde Sudoeste, Jainny Freitas, de Vitória do Jari, Ithiara 

Madureira, Santana e Marcel Menezes, de Laranjal do Jari, participaram da reunião virtual. Os 

assuntos tratados foram relevantes para os municípios, que trabalham de forma colaborativa nas 

Regiões de Saúde. Esses encontros fortalecem a gestão, responsável pela administração do 

SUS, que precisam deste suporte para que atuem com precisão. 

 

 

Foto 12: Reunião CIR Sudoeste. 

 

No mês de agosto houve reunião da CIR SUDOESTE em formato online através da 

plataforma Zoom, às 15h, com o objetivo de discutir a questão dos atendimentos de Reabilitação 

dos municípios de Santana e Mazagão. O município de Mazagão informou que está atendendo 

pacientes de Santana e por isso solicitou a implantação de um Centro de Reabilitação no 

município.  

Para isso, precisa ser realizado um levantamento dos atendimentos para entender se 

realmente estão recebendo pacientes de Santana, definir qual a maior procura de especialidade 

para caso for implantando um CER ele seja direcionado para a demanda da população. 

  

 

Foto 13: Reunião CIR Sudoeste. 
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3. APOIO ÀS REGIÕES DE SAÚDE 

 

A Entidade disponibiliza de apoio institucional/técnico local a cada uma das regiões de 

saúde do Estado do Amapá e tem como objetivo promover o apoio regionalizado aos Gestores 

Municipais de Saúde na resolução de suas demandas cotidianas. Em virtude da situação de 

emergência nacional de saúde pública pelo enfrentamento ao Sars-CoV-2 foram realizadas as 

consultas as Secretarias Municipais de Saúde por contato telefônico e pelo aplicativo 

WhatsApp. 

No período em questão foram desenvolvidas as seguintes atividades de apoio 

institucional: 

 

➢ REUNIÃO DO PRI 

 

Reunião realizada por web conferência no dia 05 de maio, com a participação do 

Ministério da Saúde através, planejamento da SESA, Escola de Saúde Pública e apoiadores 

COSEMS, para planejamento e construção da matriz da rede de atenção à saúde no Amapá, 

para a implantação do comitê executivo de governança. Teve como encaminhamentos a 

institucionalização do Grupo Gestor Tripartite do Projeto Estadual, definições das reuniões do 

grupo gestor tripartite, definição da data de validação da matriz de monitoramento do projeto 

estadual, envio da matriz de monitoramento validada para o Ministério da Saúde por meio da 

SEINSF e o ciclo planejamento, execução, verificação e ação/correção de rumos. 

 

 

Foto 14: Reunião do PRI. 

 

No dia 28 de julho, no período da manhã, houve outra reunião do PRI com a participação 

da CPAS, planejamento da SESA, Escola de Saúde Pública e apoiadores COSEMS, para 

apresentação do instrumento de coleta de dados para a rede de atenção à saúde no Amapá, 

apresentação do levantamento de dados dos municípios, exposição das redes temáticas e 
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cronograma de viagens para construção do diagnostico situacional e planejamento das ações 

do Projeto de Governança das Redes do Estado. 

 

 

Foto 15: Reunião do PRI. 

 

➢ TREINAMENTO DO PROJETO TELEMEDICINA 

 

Participação do Treinamento do Projeto de Telemedicina, em parceria com o Hospital 

Albert Eistein, sendo os responsáveis também pela instalação dos equipamentos nos 

municípios que neste primerio momento foram contemplado no Estado do Amapá, Macapá, 

Santan, Porto Grande, Laranjal do Jari e Oiapoque, na forma de atendimento online nas  

seguintes especialidade: endocrinologia, neurlogia, neurologia pediátrica, pneumologia, 

cardiologia,psiquiatria e reumatologia.  

Nessa primeira etapa os municípios receberam 1 notebook, 1 unidade de webcam e 1 

unidade de alto falnate unico montado com fio jabra. Ficou definido que a secretaria de saúde 

do Estado (SESA) coordena o projeto, juntamento com o apoio do COSEMS, atuando 

diretamente com os apoiadores técnicos intermediando os diálogos entre as instituições 

envolvidas. Os atendimentos serão feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde os 

equipamentos serão instalados.  

 

 

Foto 16: Treinamento do Projeto Telemedicina. 
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➢ REUNIÃO DE PONTOS DE APOIO COSEMS/CONASEMS AB 

Houve participação na reunião de Pontos de Apoio COSEMS/CONASEMS AB, de 

forma online através da plataforma MEET., onde foram tratados os seguintes assuntos 

relacionados acerca da atenção primária em saúde e sobre o Previne Brasil: portaria 894 

Incentivo financeiro APS enfrentamento COVID 19; edital adesão saúde com agente; painel 

de cadastros; apresentação das discussões dos indicadores. 

Vale destacar ainda, a apresentação de novas funcionalidades do painel de cadastro e 

seus respectivos dados atualizados referente ao 1º quadrimestre de 2021, além da importância 

acerca dos indicadores de desempenho dos municípios, levando em consideração o uso das 

informações pelos gestores municipais. Ainda pode-se destacar sobre a reunião: 

a) Como o município pode fazer a adesão; 

b) Seleção de Tutores, segundo o edital do Curso Saúde com Agente; 

c) Seleção de Tutores em âmbito local; 

d) Critérios de como usar os incentivos financeiros em ações da APS para o 

enfrentamento a COVID-19. 

Essas ações, vem reforçar a prática que apoiam o gestor a organizar seus serviços 

para o enfrentamento da COVID 19.  

 

Foto 17: Reunião de Pontos de Apoio COSEMS/CONASEMS AB. 

➢ REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO APOIO TÉCNICO DO COSEMS/AP NOS 

MUNICÍPIOS DO AMAPÁ 

Foi realizada no dia 14/05/2021, por meio da plataforma MEET, reunião de 

coordenação para definir o cronograma de viagens para a prestação de projetos de apoio 

técnico ao município para tratar do monitoramento dos indicadores de desempenho - 
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PREVINE BRASIL, e da orientação das principais ferramentas de gestão, e fazer os 

respectivos ajustes de acordo com o COVID19 e o prazo legal. Na referida reunião, com 

base em indicadores e métodos de gestão, o diagnóstico da situação, de acordo com a área 

de saúde e necessidades, foi determinado o roteiro de deslocamento do apoiador. 

 

Foto 18: Reunião de Alinhamento do apoio técnico nos municípios. 

 

➢ REUNIÃO CONASEMS/REDE COLABORATIVA SOBRE O CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO MUNICIPAL DO SUS – PROCESSO DE 

TUTORIA 

 

Participação da rede de colaboração e reunião do CONASEMS realizada no dia 19 

de maio de 2021 por meio da web conferência. Com a seguinte agenda: Curso de 

Aperfeiçoamento da Gestão Municipal do SUS - o processo de aconselhamento e o papel do 

apoiador na mobilização de ações formativas.  

O encontro debateu inicialmente o curso IMUNIZASUS, que discutiu o papel do 

apoiador na mobilização de mais profissionais para participarem do curso, principalmente na 

área da saúde do apoiador. Considerando a baixa adesão ao curso, 1270 municípios não se 

inscreveram. Foram oferecidos inicialmente 90 mil vagas de emprego e apenas 34 mil 

admitidas. 

 Diante do baixo índice de matrículas, com o aumento do público-alvo, serão 

expedidas novas cartas de admissão para ampliar os cursos da área da saúde para alunos do 

último ano de graduação, que proporcionarão 60 mil vagas. Será oferecido novamente com 

o mesmo enfoque e terá continuidade por 6 meses a partir de julho / dezembro de 2021, com 

conteúdo ampliado (calendário vacinal e vacina covid19). 
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 O evento discutiu ainda o curso de capacitação SAUDE COM A GENTE-ACS / 

ACE, que visa capacitar mais de 380 mil trabalhadores para a busca de qualificação para o 

atendimento de pacientes com doenças crônicas (HA / DIA). 3433 cidades já aderiram ao 

projeto. 

Curso de Gestão - Este curso é voltado para as dificuldades de qualificação da gestão    

em saúde e gestão municipal, considerando que não basta a utilização do manual do gestor, o 

curso exigirá que o aluno estude pelo menos 1 hora por semana no CONASESM e na plataforma 

do o curso plataforma virtual de aprendizagem, a plataforma proporcionará treinamento e 

orientação por meio de mentores e terá direito à obtenção do diploma em aperfeiçoamento da 

gestão em saúde pública. O processo de inscrição e notificação será aberto a todos os 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. A carga horária prevista é de 180 horas. Os 

apoiadores passarão a ser tutores deste curso e a adesão dos gestores deve ser fortalecida, pois 

cada tutor pode ter até 100 alunos. Com 50 alunos por turma, o curso terá duração de 10 meses 

e será baseado no manual do gestor. 

 

Foto 20: Reunião CONASEMS/rede colaborativa. 

 

➢ REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO GUIA DE 

ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DO AMAPÁ 

 

Mobilização dos gestores da região sudoeste por meio de e-mails, ligações e aplicativos 

de mensagens para participarem da reunião de apresentação da 4ª edição das diretrizes RAS 

COVID realizada no dia 21 de maio, com foco na atuação e organização do combate ao 

COVID19, por meio do MEET plataforma às 9h00, a agenda se deu da seguinte forma: 
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✓ Papel da APS; 

✓ Organização dos serviços de saúde; 

✓ Organização da gestão da APS; 

✓ Itens essenciais pra operacionalização do plano de contingência; 

✓ Organização do cuidado pós COVID-19; 

✓ Diagnóstico precoce; 

✓ Atentar pra realidade local; 

✓ Sobre o PROADI e suas finalidades; 

✓ Redes de atenção e sua organização no enfrentamento a COVID-19; 

 

 

 

Foto 21: Reunião de apresentação da 4ª edição do Guia de Enfrentamento à COVID aos 

municípios. 

 

✓ REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROJETO MOBILIZA COSEMS 

 

Participação da reunião de alinhamento para definição de cronograma de viagens do 

projeto de apoio técnico aos municípios para tratar do monitoramento dos indicadores de 

desempenho - PREVINE BRASIL e orientações sobre os principais Instrumentos de Gestão, 

com possíveis observações das dificuldades dos municípios para os ajustes acerca do 

enfrentamento a COVID 19. 

A reunião aconteceu de forma online, via plataforma MEET, onde ficou definido o 

percurso de viagem e a distribuição dos apoiadores conforme disponibilidade dos gestores e de 

seu grupo técnico. Por fim, foi construído um cronograma de viagens, com datas e rotas 

estabelecidas, levando em consideração as regiões de saúde e os municípios próximos. 
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➢ OFICINA DO PROJETO MOBILIZA COSEMS/AP NOS MUNICIPÍOS DE 

PRACUÚBA E AMAPÁ 

 

O projeto começou pelo município de Pracuúba no dia 25/05/21 e em sequência, dia 

26/05/21 no município de Amapá. Em ambos trabalharam com a gestão municipal e os 

profissionais de saúde sobre os indicadores de desempenho do PREVINE BRASIL e os 

Instrumentos de Gestão.  As principais atividades se deram em observar as principais 

dificuldades em alcançar os indicadores de desempenho, apontar as possíveis soluções, 

buscando detectar possíveis dificuldades. Em relação aos instrumentos de gestão, foi 

identificado o que os gestores já pudessem ter construído, orientando possíveis adequações e 

indicar possíveis caminhos, para aqueles que não possuíam algum instrumento de gestão a ser 

feito, como no caso de Pracuúba, onde a secretária não possuía nenhum dos instrumentos para 

a gestão. Foi dada a orientação quanto a importância do cumprimento dos prazos para a 

execução e seguimento dessas diretrizes que norteiam a gestão da saúde do município. 

 

 

Foto 22: Oficina do Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Pracuúba e Amapá. 

 

➢ MOBILIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DO 

QUADRO DE TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E MANEJO SOLIDO, 

PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID19. 

 

Mobilização dos gestores para levantamento nas regiões de saúde, com o quantitativo 

de profissionais da limpeza de cada município para que pudessem ser imunizados, seguindo o 

plano nacional de vacinação. Essa atividade se deu de forma rápida, pois todos os secretários 

enviaram as relações de seus respectivos colaboradores de limpeza. Essa relação foi enviada ao 



 

 25 

Presidente Marcel Menezes, que formalizou essas relações em forma de oficio, reiterando a 

necessidade da vacinação desse grupo prioritário nos municípios. 

 

➢ INFORMAÇÃO SOBRE RECOMENDAÇÃO Nº2021.05.18/0001 - COSEMS 

AMAPÁ CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. 

 

Foi reforçado junto a gestores da região de saúde sobre a importância do cumprimento 

efetivo do planejamento pactuado na instancia deliberativa a nível de CIB sobre plano 

operacional de vacinação de COVID19.  

A referida orientação foi realizada na região de saúde sudoeste a todos os municípios 

(SANTANA, LARANJAL DO JARI, VITORIA DO JARI E MAZAGÃO), tendo como base 

as informações repassadas em reunião da CIB, realizada no dia 07/05/2021, onde foram 

pactuados os grupos e faixa etária para ações de imunização de COVID19, através da referida 

pactuação será feito o planejamento para distribuição de doses das vacinas nos municípios do 

Amapá.  

 

➢ INFORMAÇÃO AOS GESTORES SOBRE AS OFÍCIO CIRCULAR Nº 

126/2021/SVS/MS BRASÍLIA, 13 DE MAIO DE 2021. 

 

Informação aos gestores e equipe técnica, via contato telefônico, aplicativo de 

mensagens e envio via e-mail sobre o OFICIO CIRCULAR Nº 126/2021/SVS/MS BRASÍLIA, 

13 DE MAIO DE 2021, que trata de orientação quanto ao monitoramento da qualidade e 

segurança das vacinas contra COVID-19, em especial sobre mecanismo e técnicas de aspiração, 

condições de armazenamento e transporte dos imunizantes. Na região SUDOESTE todos os 

municípios foram contatados e devidamente orientados, via e-mail e aplicativos de mensagens 

com retorno de ciência de todos. 

 

➢ ENCAMINHAMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE OFÍCIO Nº 

1126/2021/SVS/MS JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MAZAGÃO 

 

Orientação da gestão municipal sobre solicitação de relatório técnico e econômico de 

implementação de recurso de custeio para o fortalecimento das ações de prevenção, controle e 

eliminação da Malária e ações de vigilância da Leishmaniose Visceral e doença de Chagas, bem 

como o acompanhamento do envio da resposta do referido oficio em tempo hábil. O envio do 
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oficio foi feito através do e-mail da gestora municipal e da coordenação de vigilância em saúde, 

e posteriormente reforçado através de contato telefônico e via aplicativo de mensagens. 

 
 

 

 

 

 

 

➢ OFICINA MOBILIZA COSEMS/AP DE 01/06 A 04/06/2021 (PREVINE BRASIL 

E INSTRUMENTOS DE GESTÃO) - REGIÃO CENTRAL – PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI/ SERRA DO NAVIO/ PORTO GRANDE/ FERREIRA GOMES 

 

No período em questão foram realizadas as oficinas em 04 municípios da região 

CENTRAL de Saúde, onde com base nos relatórios de sistemas e as observações in loco, o 

único município com indicadores de desempenho e instrumentos de gestão dentro dos prazos 

preconizados é o de PEDRA BRANCA DO AMAPARI, onde dentro do contexto somente o 

indicador de consultas de pré-natal precisa ser melhorado. Cabe destacar que o município estava 

com os melhores indicadores de desempenho do estado no primeiro quadrimestre de 2021.   

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Oficina Mobiliza COSEMS/AP em Pedra Branca do Amapari. 

O município de Serra do Navio apresentou como principais problemas dos temas 

abordados: 

• Membros de algumas equipes de assistência em saúde também sem experiência em 

atenção primaria e com desconhecimento sobre os principais aspectos do PREVINE BRASIL;  

• Município com registros ainda incompletos de ações de planejamento da gestão anterior, 

como: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATORIOS ANUAIS DE GESTÃO, E 

REGISTRO DE DADOS NO DIGISUS; 

• Indicadores de desempenho baixos desde o exercício anterior, pois no município houve 

continuidade dos profissionais de assistência da gestão municipal de saúde; 

• Acesso à internet é limitado somente ao prédio da secretaria de saúde; 
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• Município sem rede de apoio de diagnóstico para a realização de exames básicos do pré-

natal como: testes de gravidez, sorologias e triagem neonatal, e ultrassonografia obstétricas; 

• As equipes de saúde não atuam de maneira organizada no fluxo de trabalho e nos 

atendimentos assistenciais; 

 

Foto 24: Oficina Mobiliza COSEMS/AP em Serra do Navio. 

 

O município de Porto Grande apresentou como principais problemas dos temas abordados: 

• Membros de algumas equipes de assistência em saúde também sem experiência em 

atenção primaria e com desconhecimento sobre os principais aspectos do PREVINE BRASIL;  

• Corpo técnico do setor de sistema de informação sem experiência e recém contratados; 

• Município com registros ainda incompletos de ações de planejamento da gestão anterior, 

como: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATORIOS ANUAIS DE GESTÃO, E 

REGISTRO DE DADOS NO DIGISUS; 

• Indicadores de desempenho muito baixos desde o exercício anterior, pois no município 

houve continuidade da gestão municipal; 

• Acesso à internet é limitado somente ao prédio da secretaria de saúde; 

• Município sem rede de apoio de diagnóstico para a realização de exames básicos do pré-

natal como: testes de gravidez, sorologias e triagem neonatal, e ultrassonografia obstétricas; 

• As equipes de saúde não atuam de maneira organizada no fluxo de trabalho e nos 

atendimentos assistenciais; 

• Município com o maior esforço de cadastro do estado; 

• Uso de CDS em versões diferentes nas unidades de saúde e cada profissional digita sua 

produção, e o registro é retirado em lotes para posteriormente ser feito o envio pelo PEC na 

secretaria de saúde; 
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• As equipes usam fichas de E-SUS para registro de suas produções em versões bem mais 

antigas; 

• Muitos profissionais não preenchem corretamente as fichas de atendimento e 

procedimento; 

• Os ACS não usam nenhuma ferramenta de apoio tecnológico para cadastro individual; 

• Ação de territorialização não iniciada para as equipes de ESF/ACS; 

• Déficit de profissionais principalmente ACS; 

• Salas de vacina fora da rede assistencial de APS e sem registro via E-SUS. 

• É o município com o PIOR indicador de desempenho do estado. 

 

Foto 25: Oficina Mobiliza COSEMS/AP em Porto Grande. 

 

O municipio de Ferreira Gomes apresentou como principais problemas dos temas 

abordados: 

• O serviço de atendimento odontológico funciona de maneira centralizada em um único 

ponto de atenção, causando assim dificuldade de acesso ao serviço de saúde, e no alcance 

dos indicadores de pré-natal. 

• Necessita de um apoio para as ações de informatização dos serviços de saúde a nível 

local, e reforço nas ações de formação em saúde a nível de APS.  

• As equipes também usam fichas de E-SUS para registro de suas produções em versões 

bem mais antigas; 

• Membros de equipes de assistência em saúde também sem experiência em atenção 

primaria e com desconhecimento sobre os principais aspectos do PREVINE BRASIL;  
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• Município com registros ainda incompletos de ações de planejamento da gestão 

anterior, como: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATORIOS ANUAIS DE 

GESTÃO, E REGISTRO DE DADOS NO DIGISUS; 

• Indicadores de desempenho baixos, e com alguns zerados como o de consultas de pré-

natal;  

 

 

 

 

 

 

Foto 26: Oficina Mobiliza COSEMS/AP em Ferreira Gomes. 

 

➢ OFICINA MOBILIZA COSEMS/AP DE 16/06 A 18/06/2021 (PREVINE BRASIL 

E INSTRUMENTOS DE GESTÃO) - REGIÃO CENTRAL E SUDOESTE – 

MACAPA/SANTANA/MAZAGÃO 

  

No período tratado foram realizadas as oficinas em 03 municípios da região CENTRAL 

e SUDOESTE de Saúde, onde com base nos relatórios de sistemas e as observações in loco, 

juntamente com indicadores de desempenho e instrumentos de gestão dentro dos prazos 

preconizados, foi possível observar as seguintes situações: 

O município de Macapá apresentou como principais problemas dos temas abordados: 
 

• Dentre as principais dificuldades observadas percebemos o desconhecimento de 

alguns profissionais que compõem as equipes de assistência em saúde principalmente 

relacionados a atenção primária e sobre os principais aspectos do PREVINE BRASIL; 

• Um cenário parecido com os demais municípios com os indicadores de desempenho 

baixos e desde o exercício anterior; 

• Outro agravante foi a mudança de Gestor, e a descontinuidade do planejamento, 

desorganização das ações de monitoramento e avaliação da APS;  

• O município de Macapá também se encontra desorganizado em relação ao fluxo de 

trabalho e nos atendimentos assistenciais. 

• A gestão precisa organizar suas ações de planejamento em saúde, e principalmente 
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sensibilizar os profissionais da Assistência para organização do seu processo de trabalho, 

devendo também fortalecer ações de educação permanente com voltada aos profissionais de 

assistência em saúde, que ainda desconhecem sobre o novo modelo de financiamento da APS. 

• Sobre os instrumentos de gestão os ajustes nos Plano Municipal de Saúde relacionados 

ao enfrentamento da COVID-19 não foram iniciados, bem como os demais instrumentos de 

gestão como Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão do exercício 2020. 

• Muitas equipes de ESF/ESB atuando sem estarem devidamente cadastradas junto ao 

Ministério da saúde, foi observado o desconhecimento do processo de habilitação e 

credenciamento dos programas estratégicos da APS. 

 

 

Foto 27: Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Macapá. 

 

O município de Santana apresentou como principais problemas dos temas abordados: 

• Ausência parcial de dados de ações de planejamento da gestão anterior;  

• Município apresenta o segundo pior indicador de desempenho do estado;  

• Apresenta ainda um grande esforço de cadastro;  

• Existe ainda uma descontinuidade nas ações de planejamento;  

• Não existe organização nos fluxos de trabalho e de atendimento na rede de saúde em 

APS.  

 

Foto 28: Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Santana. 
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O município de Mazagão apresentou como principais problemas dos temas abordados: 

• É notório o conhecimento e a falta de experiência dos profissionais de saúde, 

principalmente os atuantes na área assistencial que compõem as equipes de saúde, com 

destaque em relação aos principais aspectos do PREVINE BRASIL;  

• Foi possível observar a ausência parcial de dados de ações de planejamento da gestão 

anterior, como: RELATORIOS ANUAIS DE GESTÃO, E REGISTRO DE DADOS NO 

DIGISUS;  

• O município apresenta o terceiro pior índice nos indicadores de desempenho; 

• Apresenta dificuldades de acesso à internet,com a centralização de acesso somente no 

predio da secretaria de saúde;  

• Foi constatado o mau preenchimento das fichas de do ESUS/AB por parte da maioria 

dos profissionais, alem do uso de fichas de versões ultrapassadas; 

• Existe uma nitida desorganização no fluxo de trabalho das equipes de assistência em 

saúde da APS.  

• O município está com a pendencia de muitos cadastras para inserção no sistema para 

alcance de meta da captação ponderada. 

 

Foto 29: Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Mazagão. 

 

➢ OFICINA MOBILIZA COSEMS/AP DE 22/06 A 24/06/2021 (PREVINE BRASIL 

E INSTRUMENTOS DE GESTÃO) - REGIÃO CENTRAL E NORTE – 

OIAPOQUE/ITAUBAL  

 

No período em que se refere foram realizadas as oficinas em 02 municipios da região 

CENTRAL e NORTE de Saúde, onde com base nos relatórios de sistemas e as observações 

in loco, juntamente com indicadores de desempenho e instumentos de gestão dentro dos 

prazos preconizados, foi possivel observar as seguintes situações: 
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O município de Oiapoque apresentou como principais problemas dos temas 

abordados: 

• Um cenário parecido com os demais municípios com os indicadores de desempenho 

baixos e desde o exercício anterior; 

• Dentre as principais dificuldades observadas percebemos o desconhecimento de 

alguns profissionais que compõem as equipes de assistência em saúde principalmente 

relacionados a atenção primária e sobre os principais aspectos do PREVINE BRASIL; 

• Outro agravante foi a mudança de Gestor, e a descontinuidade do planejamento, 

desorganização das ações de monitoramento e avaliação da APS; 

• O município de Oipoque também se encontra desorganizado em relação ao fluxo de 

trabalho e nos atendimentos assistenciais. 

• Município apresentou dificuldades na oferta de exames essenciais ao pre-natal; 

• Apresenta baixos indicadores de desempenho na area de imunização, o que causa 

preocupação em virtude da localização do municipio e da proximidade com a fronteira 

internacional; 

• Existe desorganização entre os setores estrategicos da secretaria de saúde; 

• No que tange aos instrumentos de gestão o municipio não possui plano municipal de 

saúde 2018-2021, bem como nenhum outro mecanismo de planejamento em saúde. 

 

 
 

Foto 30: Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Oiapoque. 

 
 

O município de Itaubal apresentou como principais problemas dos temas abordados: 

 

• Foi possível obversar a ausência parcial de dados de ações de planejamento da gestão 

anterior, como: RELATORIOS ANUAIS DE GESTÃO, E REGISTRO DE DADOS NO 

DIGISUS; 

• O município apresenta um excelente índice no cadastro da captação ponderada com 
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mais de 100% da meta de cadastro; 

• Apresenta ainda dificuldades de acesso à internet e acesso centralizado na secretaria de 

saúde; 

• Foi constatado o mau preenchimento das fichas de do ESUS/AB por parte da maioria 

dos profissionais; 

• Existe uma desorganização no fluxo de trabalho das equipes de assistência em saúde da 

APS. 

• Apresenta bons indicadores, mas cabe destacar que os indicadores de SAUDE BUCAL 

(prenatal) e IMUNIZAÇÃO e AFERIÇÃO, tem se apresentado com baixos indices no 

municipio.  

• Casdastro de profissionais no CNES é outra preocupação, para fazer e computar os 

atendimentos. 

 

 
 

Foto 31: Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Itaubal. 

 
 

➢ REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO NASF E ACADEMIA DA SAÚDE 

 

Realizada por web conferência no dia 28 de junho com a coordenadora do NASF do 

município de Macapá e as profissionais da ACADEMIA AO AR LIVRE e ACADEMIA DA 

SAÚDE. As pautas foram direcionadas aos sistemas de informação da atenção básica 

ESUS/AB, ajuste no cadastro dos profissionais no CNES, registros de atividade e orientação 

para credenciamentos de serviços no SAIPS. 

 

➢ LIVE NACIONAL DE SAÚDE (FNS) SOBRE INVESTSUS. 

 

Participação na LIVE promovida pelo FNS e CONASEMS no dia 02/07/2021, às 14h, 

com orientações sobre a plataforma InvestSUS Gestão. No referido evento foram abordados 
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sobre os principais benefícios aos gestores sobre o uso da plataforma InvestSUS Gestão, como 

acompanhamento em tempo real dos tramites burocráticos para liberação de recursos 

financeiros de todas as naturezas (convênios, emendas e programas). 

Foram feitas orientações referentes ao cadastro e liberação de acesso de gestores e 

técnicos dos municípios, bem como apresentaram toda interface da referida plataforma e suas 

principais funções.  

 

Foto 32: Participação na Live Nacional de Saúde (FNS) sobre InvestSUS. 

 

➢ REUNIÃO SIG – RGI REPRESENTANTES COSEMS (SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO) 

 

Participação da reunião realizada por videoconferência, através do aplicativo ZOOM, 

realizada no dia 07/07/2021, as 16h, com os técnicos Diogo Demarchi Silva e Marizelia Leão 

Moreira (CONASEMS), que teve como pauta:  SIS/SUS e a gestão das informações no MS. 

Na referida reunião foi tratado sobre o uso dos dados na base nacional. Foram feitas 

orientações para prevenir a suspenção de incentivos financeiros; foi cobrado o fortalecimento 

do papel dos representantes dos COSEMS na Governança da Informação. Outro importante 

ponto abordado foi o apoio dos COSEMS na implantação da gestão informação realizada pelo 

COSEMS TO. 

 

Foto 33: Reunião SIG. 
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➢ REUNIÃO SOBRE A ATENÇÃO BÁSICA: PLANO DE VACINAÇÃO PARA 

SARAMPO, INFLUENZA E COVID-19 E COBERTURA VACINAL NOS 

MUNICÍPIOS 

 

Foi relizada através da coordenação uma discussão com os apoiadores sobre pautas 

a serem levadas para a CIB, suporte do apoio técnico para a elaboração do Plano Municipal 

de Combate ao Sarampo e mobilização dos apoiadores para participação na reunião e trazer 

os técnicos dos Municípios para a participação do momento. 

 A referida reunião aconteceu no dia 08 de julho, realizada por videoconferência, 

atraves do MEET,  com o Governador do estado  Waldez Góes, Secretario de Saúde Juan 

Mendes, Superitendente da SVS/AP Dorinaldo Malafaia e equipe da OPAS, para tratar de 

assuntos pertinentes a Saúde Publica nos municipios do Amapá, como plano de vacinação 

para sarampo, influenza, covid-19 e cobertura vacinal nos municipios. 

 

 

Foto 34: Reunião sobre a Atenção Básica. 

 
 

 

➢ REUNIÃO CONASEMS – REQUALIFICA UBS 

 

Ocorreu a participação na reunião realizada por videoconferência, através do 

aplicativo ZOOM, realizada no dia 08/07/2021 as 10:00, com o técnico Diogo Demarchi 

Silva (CONASEMS) e técnicos do SISMOB. Na reunião citada foram tratados assuntos 

referentes as pendencias como informar o funcionamento das obras de construção que já 

estão concluídas; também foi abordado sobre como cadastrar acesso de técnicos e gestores 

no sistema para informar sobre as referidas pendencias. 

Foi destacado que em situações singulares dependendo do caso se pode adotar 

medidas adicionais para sanar tal problemática; foi abordado sobre a portaria 2669/20 que 
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abre a prerrogativa de prorrogação de prazos para propostas habilitadas a partir de 2017, em 

decorrência da Pandemia.  

 

Foto 35: Participação na reunião CONASEMS – Requalifica UBS.  

 

➢ ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI 

 

Realização de assessoramento técnico referente ao sistema de Gerenciamento de 

objetos e Propostas do Fundo Nacional de Saúde e SISMOB (modulo CADASTRO/ Etapa 

de Ação Preparatória e Etapa de início de Execução da Obra)  para o municipio de Vitoria 

do Jari/AP.  

A referida ação ocorreu presencialmente no dia 06/07/2021 na sala de reunião da 

secretaria de saúde de Laranjal do Jari (devido a questões de melhor acesso a internet e falta 

de energia eletrica no municipio de Vitoria do Jari), onde a tecnica do municipio receu auxílio 

no cadastramento e monitoramento de propostas oriundas de emendas parlamentares no FNS 

e SISMOB. 

 

 
 

Foto 36: Assessoramento técnico no município de Vitória do Jari. 

 

 



 

 37 

➢ OFICINA DE CADASTRO (PREVINE BRASIL) PARA ACS E 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAZAGÃO  

 

Houve a ministração da oficina de cadastro com foco no PREVINE BRASIL para os 

27 Agentes Comunitários de Saúde, profissionais de saúde e gestão da APS e Vigilância em 

Saúde no município de Mazagão, realizada dia 09/07/2021, no período de 09:00 as 13:00, 

cujo o foco principal foi promover estratégias para melhorar o cadastro no município, pois 

o mesmo apresenta um grande esforço de cadastro. 

Foi apresentado painel atualizado de cadastros do município, posteriormente foram 

abordados os principais problemas que impactam no avanço dos cadastros a nível local e 

traçamos um plano operacional em conjunto como a gestão municipal para ampliação dos 

cadastros a partir do próximo quadrimestre de 2021. 

 

Foto 37: Oficina de cadastro para ACS e Profissionais de Saúde no Município de Mazagão. 

 

➢ ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO 

 

Foi realizado assessoramento técnico referente aos Sistemas de Informação da 

Vigilancia em Saúde e Construção do Plano Municipal de Enfretamento ao Sarampo. A 

referida ação ocorreu presencialmente no dia 26/07/2021, as 08:30 na sala de reunião do 

COSEM/AP. 

Atécnica e a gestora do município receberam auxílio em estratégias de qualificação 

de dados epidemiologicos no município, como principal produto da ação o planejamento de 

uma ação de capacitação dos tecnicos e demais profissionais de saúde na importancia do 

preenchimento correto das fichas de notificação e fluxo de serviços na APS. 
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 Sobre a construção do plano municipal de Enfrentamento ao Sarampo, foram feitas 

orientações referente a captação de dados para embasamento das ações, bem como contrução 

de planilhas de custos estimados para execução do Plano Municipal.  

 

 

Foto 38: Assessoramento técnico ao município de Tartatugalzinho. 
 

 

➢ III OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE  

 

Houve participação da III OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, realizada por web conferência no dia 22/07/2021, com a 

participação do COSEMS/AP, Ministério da Saúde, CONASS e SESA, e a seguinte 

temática: "Os Sete Passos da APS".  

As oficinas tiveram como objetivo ofertar subsídios de gestão para que as equipes 

potencializem a organização da Rede de Atenção no seu território, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos processos de trabalho, serviços e ações. 

 

Foto 39: Participação na III Oficina de Implementação da Rede de Atenção à Saúde. 
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➢ REUNIÃO ESP/AP, COSEMS/AP E REPRESENTANTES DA IMUNIZAÇÃO 

AP – FORMAÇÃO IMUNIZAÇÃO SARAMPO. 

 

Aconteceu a reunião de Construção da proposta de Capacitação/Formação de 

profissionais de saúde no enfrentamento ao Sarampo no estado do Amapá, ocorrida no dia 

29/07/2021, através de web conferencia pelo aplicativo GOOGLE MEET. Na reunião foi 

apresentada a proposta preliminar de formação aos profissionais de saúde dos municípios do 

Amapá para reforço nas ações de enfrentamento ao SARAMPO com foco nas ações de 

imunização, posteriormente foram feitas contribuições para a construção da referida 

formação no que tange a organização da oferta, carga horaria e temática a serem abordadas 

no curso. 

 

Foto 40: Participação na Reunião ESP/AP, COSEMS e representantes da imunização. 

 

➢ MOBILIZAÇÃO PARA A II OFICINA DO GUIA ORIENTADOR PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 4ª 

EDIÇÃO. 

No dia 13 de julho de 2021, aconteceu a Web oficina do Guia Orientador para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 na Rede de Atenção à Saúde, 4ª Edição, com o 

objetivo de prosseguir com o apoio na organização da Rede de Atenção à Saúde no estado do 

Amapá para responder as demandas apresentadas pela população no contexto da Pandemia 

pela COVID-19 e demais agravos, utilizando como instrumento o Guia Orientador para 

Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde, 4ª edição na região norte de saúde, 

que é composta pelos seguintes municípios: Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e 

Tartarugalzinho.  
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Teve como público alvo: Grupos Condutores Regionais (SES nível central e 

regionais, representantes das SMS, COSEMS e Apoiadores) Secretários Municipais de Saúde, 

Coordenador da APS, 1 equipe de Saúde da Família e 1 antigo NASF dos municípios, RT dos 

municípios polo. 

O evento foi destinado aos servidores que fazem parte da rede de atendimento à saúde 

da gestante, além dos secretários municipais de saúde, ao coordenador da atenção primária 

dos Municípios. 

 

➢ MOBILIZAÇÃO PARA A III OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE 

DE ATENÇÃO À SAÚDE, COM O TEMA: OS SETE PASSOS DA APS. 

 

Foi realizada a mobilização dos gestores para participarem da III Oficina de 

Implementação da Rede de Atenção à Saúde. Esta ocorreu no dia 22 de julho de 2021, de 

forma online pela plataforma do Google MEET, e contou com a participação dos Secretários 

Municipais de Saúde dos Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e 

Tartarugalzinho. A Oficina teve como tema: OS 7 passos da APS. 

O Ministério da Saúde, lançou os 7 passos para APS, um conjunto de diretrizes para o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 na Atenção Primária à Saúde. O documento traz 

medidas importantes para reorganizar a assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As 

ações devem ser feitas em todos os municípios do País. 

O documento resume as orientações em sete passos principais, cada um com ações 

específicas que cumprem o objetivo estabelecido. Assim, é possível padronizar e aperfeiçoar as 

ações de estados e municípios diante do atual cenário epidemiológico, tanto de atendimento à 

população, quanto de gestão e vacinação contra a covid-19, além de acompanhar casos com 

possíveis sequelas deixadas pela doença nos pacientes e retomada dos atendimentos essenciais. 

Os 7 passos para APS também trazem recomendações para a população. O documento 

reforça que o cidadão deve e pode ajudar no fortalecimento dos serviços de saúde do município, 

com orientações como: Buscar as Unidades Básicas de Saúde em caso de sintomas gripais; 

respeitar as medidas de prevenção; comparecer às consultas para receber as prescrições dos 

médicos; retornar à UBS em caso de persistência ou piora dos sintomas e consultar a Ouvidoria 

do SUS em caso de dúvidas. 
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➢ APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE UBS POR 

MEIO DO TRABALHO DE PRIVADOS DE LIBERDADE   

 

No dia 11 de agosto houve participação na reunião para apresentação do Programa 

de Revitalização de UBS por meio do trabalho de privados de liberdade, aconteceu em formato 

online pela plataforma Teams, às 15h, o referido programa tem como objetivo promover a 

melhoria estrutural das UBS por meio da revitalização dos espaços físicos, a partir da 

utilização da força de trabalho de pessoas provadas de liberdade dos regimes aberto e 

semiaberto.  

Tem como escopo a revitalização, através de: atividades de manutenção realizadas 

para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes 

de atender as necessidades e segurança dos seus usuários, visando melhorar suas condições 

de habitabilidade, como: pintura, troca de reboco, marcenaria e serralheria; pequenos 

consertos, serviços elétricos e hidráulicos; tratamento contra infiltrações e umidade; 

assentamento de revestimentos cerâmicos e limpeza pesada. 

 

Foto 41: Apresentação do Programa de Revitalização de UBS. 

 

➢ ENTREGA DE INSUMOS AOS MUNICÍPIOS DOADOS PELO GRUPO 

MULHERES DO BRASIL 

 

O Movimento Unidos Pela Vacina foi criado a partir da iniciativa de Luiza Helena 

Trajano, presidente do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil, é apartidário e nasceu com o 

objetivo de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros contra Covid-19 até setembro de 

2021. Com esse propósito, mais de 4.000 pessoas entre artistas, cientistas, empresários e 

representantes de comunidades, entidades setoriais e da sociedade civil uniram-se à executiva 
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e suas 90 mil voluntárias, potencializando suas forças e vozes em benefício da imunização da 

população. Com uma agenda de ações, estão atuando para mobilizar governos, empresários e 

sociedade civil para retirar entraves e fazer com que a vacinação chegue o mais rápido 

possível para todos os cantos do Brasil. No Amapá, empresas como Novo Nordisk e 

Telhanorte apoiam o movimento com doações de caixas térmicas com medidores de 

temperatura, luvas, toucas, máscaras...  

A coordenação de apoio esteve em articulação com o Grupo Mulheres do Brasil, 

acreditou na proposta e apresentou para a diretoria do COSEMS/AP, que fez o vínculo entre 

o programa e os municípios, onde 100% são amadrinhados pelo programa atualmente. 

O município de Laranjal do Jari recebeu cinco câmeras portátil para vacina, 100 

frascos de álcool gel antisséptico, 1 mil máscaras modelo concha, 10 mil luvas, 3 caixas 

coletoras e 20 mil máscaras cirúrgicas foram entregues ao prefeito Márcio Serrão e secretário 

de Saúde Marcel Menezes, pela Líder do Movimento Unidos Pela Vacina no Amapá, Cleicy 

Miranda, para viabilizar a vacinação da população. O segundo município foi Vitória do Jari, 

onde a secretária Jaynne Duarte recebeu da representante do Mulheres do Brasil, Cleicy 

Miranda e da secretária executiva do Cosems/AP, Elinete Ladislau, 2 câmeras portátil, 50 

frascos de álcool em gel, 5 mil máscaras, 5 mil luvas, 100 pacotes de algodão, e 1 caixa 

coletora. As doações continuam nos municípios, com o objetivo de dar suporte para que a 

vacinação não seja estagnada por falta destes materiais.   

Dia 23 de agosto, no período da manhã, aproximadamente R$ 75 mil reais em produtos 

foram repassados para as Secretarias Municipais dos municípios de Serra do Navio, Pracuúba, 

Itaubal, Ferreira Gomes, Cutias e Calçoene para agilizar a vacinação contra a COVID-19. 

Luvas, máscaras, álcool em gel e caixas higiênicas foram entregues aos secretários.  

 

 

 

 

 

 

Foto 42: Entrega de insumos aos municípios. 
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➢ REUNIÃO DO GUIA 

No dia 17 de agosto houve a mobilização dos apoiadores para participação nas Oficinas 

e de trazer os técnicos dos Municípios para a participação do momento. 

A reunião aconteceu em formato online, onde foi articulado com os demais entes sobre 

a V Oficina de Implementação da Rede da Atenção à Saúde, realizada pelo COSEMS/AP, 

MS, CONASS E SESA no dia 25/08/21, com o intuito de dar subsídios técnicos e de gestão 

para potencializar a Rede de Atenção Básica na região ou município e melhorar a qualidade 

dos trabalhos, serviços e ações. 

 

Foto 43: Reunião do GUIA. 

No dia 24 de agosto reunião aconteceu em formato online, às 15h, verificando a 

possibilidade de haver a próxima oficina no dia 16 de setembro, às 14h30, sobre a 

organização do processo de trabalho - eSUS com a parceria do facilitador Diogo do 

CONASEMS, com público alvo o coordenador da APS, técnico da saúde e técnico de TI. 

 

Foto 44: Reunião do GUIA. 

No dia 31 de agosto às 15h, em formato online, aconteceu a reunião de 

implementação da Rede de Atenção à Saúde para alinhamento e definições das próximas 

oficinas, ficou previsto para o dia 21 de setembro as 14h a retomada da V Oficina de 

Implementação da Rede de Atenção à Saúde, com o tema Cobertura Vacinal e os Indicadores 
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do Previne Brasil, palestrante Andrea Marvão Coordenadora Estadual de Imunização, a 

próxima proposta seria sobre as dificuldades das equipes referente ao eSUS e Previne Brasil 

com o Apoiador do CONASEMS Sr. Diogo previsto para acontecer no dia 06 de outubro em 

articulação com a coordenação do COSEMS/AP. 

 

Foto 45: Reunião do GUIA. 

 

➢ REUNIÃO REDE COLABORATIVA 

 

Aconteceu às 14h em formato online sobre a plataforma colaborativa, que tem como 

objetivo colaborar com a instrumentalização da Rede colaborativa COSEMS, promover o 

fortalecimento da gestão com apostas EP, promover facilitação e apoio aos gestores 

municipais de saúde e de suas equipes no processo de construção e uso dos instrumentos de 

Gestão, promover a cultura do Monitoramento e Avaliação dos Planos e processos de gestão 

da saúde municipal, construir a sustentabilidade da estratégia de fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS por meio de ações que garantam a consolidação da Rede de apoio 

COSEMS. 

 

Foto 46: Reunião Rede Colaborativa. 
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4. ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS AMAPÁ 
 

A Assessoria Jurídica é responsável na elaboração de pareceres, notas técnicas, 

deliberações do COSEMS/AP e outros documentos jurídicos, além de suporte aos municípios 

quando necessário.  

Considerado a persistência da situação que o mundo está vivenciando, muito embora os 

avanços nos planos de flexibilização, com relação a volta das atividades presenciais, os 

atendimentos de consultoria jurídica estão sendo realizados de forma híbrida, prestando os 

serviços de consultoria de forma presencial, por agendamento, para evitar aglomerações, e, de 

forma remota, a distância, por meio dos instrumentos tecnológicos de comunicação. 

No que tange este particular, o trabalho desta assessoria jurídica é de suma importância, 

de modo que as orientações são diárias, esclarecendo dúvidas de diversos secretários, assessores 

jurídicos e outros atores envolvidos no cenário das secretarias municipais de saúde do estado 

do Amapá.  

A Assessoria Jurídica esteve presente nas reuniões mensais do COSEMS e do Comitê 

Estadual de Saúde – JUS, também no referido quadrimestre a assessoria participou de forma 

efetiva do Projeto Mobiliza COSEMS/AP, que por sua vez teve o condão de tratar sobre o 

Programa Previne Brasil e dos instrumentos de gestão. 

Houve a participação na Reunião Extraordinária deste conselho, onde foram tratados os 

seguintes temas: apresentação da 4° edição do GUIA de enfrentamento à COVID-19 (Nilo 

CONASEMS); apresentação do hospital de Amor: Cronograma de vistas nos Municípios e seus 

objetivos; levantamento das dificuldades e problemas no combate a pandemia junto a gestão 

em saúde- TCE e TCU; tratativas sobre a vacinação dos agentes de limpeza pública; 

implantação do Projeto voltado para a TELEMEDICINA em parceria COSEMS-AP e Hospital 

Albert Einstein e Previne Brasil - situação atual de cadastramento da população nos municípios 

do Amapá. 

 

Foto 47: Assessoria Jurídica na Reunião Extraordinária.  
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Houve no dia 14 de maio a participação na reunião de alinhamento do apoio técnico do 

COSEMS/AP junto aos municípios do amapá. 

 

Foto 48: Reunião de alinhamento do apoio técnico. 

 

Participação da Assessoria Jurídica por videoconferência no COMITÊ ESTADUAL DE 

SAÚDE – JUS, demandado assuntos de interesse ao combate da COVID-19, na ocasião fora 

convencionado pela flexibilização e abertura gradual do comércio, problematização da 

judicialização das vacinas e outras providências. 

 

Foto 49: Participação nas reuniões mensais do Comitê Estadual de Saúde – JUS. 
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Também no dia 19 de maio de 2021, houve participação na Reunião CONASEMS/Rede 

Colaborativa - via web conferência - Pauta: Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal 

do SUS - Processo de Tutoria. 

 

Foto 50: Participação na reunião CONASEMS/Rede Colaborativa. 

Ocorreu participação na reunião de apresentação da 4º edição do guia de enfrentamento 

à covid-19 nos municípios do amapá. Organização: CONASS, CONASEMS, SESA/CEPAS, 

MS, SEMS, COSEMS/AP. 

 

Foto 51: Reunião de apresentação da 4ª edição do Guia de Enfrentamento à COVID-19. 

 

No dia 11 de junho de 2021, como de praxe, houve participação presencialmente da 

Reunião Extraordinária deste Conselho, entretanto, a reunião ocorreu no município de Ferreira 

Gomes, na oportunidade foram elucidadas dúvidas quanto as portarias editadas no período. 

 

Foto 52: Participação na Reunião Extraordinária em Ferreira Gomes. 
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Insta salientar que houve participação de forma efetiva do Projeto MOBILIZA 

COSEMS/AP, que por sua vez teve o condão de tratar sobre o Programa Previne Brasil e dos 

instrumentos de gestão. 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Serra do Navio.  

 

 

 

 

 

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Pedra Branca do Amapari. 

 

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Porto Grande.  
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➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Ferreira Gomes.  

 

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Macapá.  

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Santana. 

 

 

 

 

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Mazagão. 

 



 

 50 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Oiapoque.  

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS/AP em Itaubal. 

 

Dia 30 de junho de 2021, às 14h00, aconteceu a participação por meio do convite do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, da reunião que 

apresentou a terceira fase do “Plano Nacional para o Poder Judiciário - Judicialização e 

Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade", por web conferência. 
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Houve o retorno no dia 09 de julho ao município de Mazagão, objetivando ministrar 

uma oficina prática de preenchimento de fichas de procedimentos e de cadastros. 

    

 

No dia 05 de agosto de 2021, houve participação na reunião de alinhamento sobre a 

retomada da CCE, para assim dar guarida as demandas oriundas do Programa Mais Médicos 

que atuam no Estado.  

 

No dia 09 de abril aconteceu a Reunião Extraordinária do COSEMS/AP que contou com 

a presença do Assessor Jurídico, na oportunidade foram elucidadas dúvidas quanto as portarias 

editadas no período.  
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5. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO COSEMS AMAPÁ 

 

A Assessoria de Comunicação esteve participando de forma ativa em todos os eventos 

do COSEMS/AP realizados no 2º quadrimestre de 2021, divulgando as atividades do conselho 

através das redes sociais e deixando tudo registrado com fotos. 

➢ Mobilização #OSUSQUEFAZEMOS, com destaque para o município de Itaubal. 

 

 

➢ Reunião Ordinária do COSEMS-AP, 
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➢ Homenagem do COSEMS/AP aos enfermeiros e todos os profissionais da área.  
 

 

 

➢ Projeto Mobiliza COSEMS-AP 

 

 

 

➢ COSEMS-AP narrando a saga de trabalhadores do SUS nos municípios. Desta vez, 

o município de Laranjal do Jari ganhou destaque. 
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➢ Intensificação da divulgação do projeto Telemedicina, apoiado pelo COSEMS-AP. 
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➢ Início da caravana do Mobiliza COSEMS-AP 

 

 

➢ Início do mês de junho dando prosseguimento ao projeto Mobiliza COSEMS/AP 

em Serra do Navio. 

 

 

 

➢ Assembleia Geral Extraordinária do Comitê Interestadual Bipartite (CIB) define as 

novas regras de vacinação contra a COVID-19 no Amapá. 
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➢ Anvisa autoria importação da vacina Sputnik V.              

 

 

➢ Assembleia Itinerante no município de Ferreira Gomes. 

 

 

 

➢ Em reunião do COSEMS/AP e CIR cerca de 30 mil doses de vacinas foram 

garantidas para moradores de áreas ribeirinhas. 
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➢ Continuando o Projeto Mobiliza Cosems/AP, apoiadores da instituição realizam 

visitas técnicas nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Oiapoque e Itaubal. 

 

 

➢ Capacitação. 

 

 

 

 

➢  Oficina do Guia Orientador Sudoeste. 

 

 



 

 58 

➢ Representantes dos municípios de Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra 

Branca do Amapari e Serra do Navio, participaram da 2ª Reunião Ordinária da 

Comissão Intergestores Regional Central de 2021. 

 

 

➢ Mobiliza COSEMS/AP em Santana. 
 

 

 

 

➢  Mobiliza COSEMS/AP em Mazagão. 
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➢ Mobiliza COSEMS/AP em Oiapoque. 

 

 

 

➢ Reconhecimento do COSEMS/AP à reeleição do Presidente do CONASEMS/AP, 

Wilames Freire. 

 

 

 

➢ Mobiliza COSEMS/AP em Itaubal. 
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➢ Reunião CIR Sudoeste. 

 

 

 

➢ Massificação na imprensa dos resultados da VII Assembleia do COSEMS/AP. 

 

 

 

 

➢ Participação na Reunião da CIB. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O COSEMS/AP realizou nesse 2º quadrimestre de 2021 ações de incentivo e 

fortalecimento a Gestão Municipal de saúde, levando em consideração as necessidades 

individuais dos Municípios. As reuniões mensais do COSEMS/AP têm acontecido de forma 

ininterrupta, através de web conferência, onde a diretoria do Conselho tem ouvido os Gestores 

e trabalhado junto aos apoiadores para que possam mudar a cada dia a realidade do SUS no 

Amapá de forma positiva. 

O COSEMS/AP conta com ajuda dos apoiadores e equipe técnica para que as atividades 

deste Conselho aconteçam de forma brilhante, temos avançado através do contato, 

responsabilidade, projetos, empenho e aproximação qualitativa com os Secretários Municipais 

de Saúde. 

Conclui-se que todas as atividades realizadas durante estes meses foram estruturantes e 

visaram aumentar o protagonismo dos Gestores, uma vez que houveram discussões 

relacionadas ao Planejamento Regional Integrado, Projeto de Mobilização dos Gestores e 

Técnicos nos Municípios frente ao Programa Previne Brasil, Projeto de Integração com as 

demais Entidades como Ministério da Saúde, Distrito Sanitário Indígena do Norte do Pará e 

Amapá, Secretaria Estadual da  Saúde, objetivando envolver o maior número de atores em prol 

de uma única causa: a melhoria da saúde pública dentro do estado do Amapá, onde se tem 

diferentes visões e experiências que convergem com um objetivo único.  



















Ofício nº 0492/2021 – CONASEMS 

Brasília, 23/11/2021. 

Ao Senhor 

Marcel Jandson Menezes 

Presidente do COSEMS/AP 

Avenida Leopoldo Machado, nº 1.614 - Centro. Macapá/AP 

CEP: 68900-060 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0056/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0056/2021 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 








