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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. 

 

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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 

 

JANEIRO 

No mês de janeiro 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. Paralelo a isso, estamos nos organizando 

para realizar o acolhimento dos gestores municipais, que será realizado na primeira semana de 

fevereiro, e particularmente, nas minhas regiões de saúde mudaram 10 gestores, 3 deles nos 

municípios de referência regional, o que requer uma atenção especial nesse início de gestão 

 

Reunião sala de situação- Grupo Técnico da Sala de Situação para o monitoramento da Covid-19 em 

Alagoas para avaliar a semana epidemiológica 53 que finalizou o ano de 2020. A discussão foi 

coordenada pelo secretário estadual da Saúde Alexandre Ayres e contou com a presença do Secretário 

de Saúde de Maceió Pedro Madeiro. A secretária executiva do Cosems/AL Sylvana Medeiros, que 

representa a entidade no GT. 



 

Secretário de Saúde de Maragogi Francisco participou hoje do programa    da    TV    Cosems/AL    

do    Bate-papo    com    o presidente Rodrigo Buarque sobre expectativas e desafios de assumir a pasta 

de Saúde do município na atual conjuntura. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) e secretário 

de Saúde de Jundiá Rodrigo Buarque prestigiou hoje a eleição do presidente da Associação dos 

Municípios Alagoanos (AMA) Hugo Wanderley prefeito de Cacimbinhas para o biênio 2021-2022. 

O vice é o médico e prefeito de Maragogi Fernando Sérgio Lira. Rodrigo destacou que inicia a nova 

gestão fortalecendo a parceria com os prefeitos, com o intuito de consolidar e continuar alavancando 

o SUS em todos os municípios alagoanos.  A eleição também já definiu a prefeita de Feliz Deserto, 

Rosiana Beltrão para a direção da AMA em 2023-2024 e como vice a prefeita de Senador Rui Palmeira 

Jeane Moura. De acordo com o presidente do Cosems/AL o apoio dos prefeitos é de fundamental 

importância para que os gestores da Saúde aprimorem as ações, sendo o usuário do SUS o maior 

beneficiado. 

 

O  coordenador do  Apoio  Técnico  do  Cosems/  AL Joelson Lisboa e os apoiadores regionais 

Kathlenn Moura, Roberto Firpo, Camila Valença e Larissa Guimarães participaram de uma discussão 



por vídeo conferência com o Grupo Integração Força Tarefa do Ministério da Saúde e algumas áreas 

técnicas da Sesau. Foram abordadas estratégias de integração com os diversos setores e discutidos 

temas como vacinação de rotina e Covid-19, arboviroses urbanas, sífilis e indicadores de saúde 

comuns como PREVINE BRASIL, Indicadores interfederativos e PQA-VS. 

 

Apoiadora regional do Cosems/AL Camila Nogueira se reuniu na sede da entidade com o secretário 

de Saúde de Messias, Rafael Ayres Montenegro, e dois técnicos da pasta para discutir diversos 

assuntos, a exemplo do financiamento da Saúde; Programa Previne Brasil; Programação Pactuada 

Integrada (PPI); rede de assistência, dentre outros de igual relevância. 

 

O Coordenador de Apoio Técnico, Joelson Lisboa, participou hoje da primeira reunião ordinária do 

grupo executivo da Rede Colaborativa CONASEMS/COSEMS por meio do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz-HAOC. A pauta principal foi o acolhimento aos gestores 2021- 2024. Na oportunidade 

Joelson Lisboa explanou sobre a proposta de acolhimento que está sendo discutida no Cosems 

Alagoas. Evento tem data prevista para fevereiro. 

 

O presidente do Cosems/ AL Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, discutiu hoje com a 

equipe técnica da entidade possíveis propostas para a reunião de Acolhimento dos Secretários 

Municipais de Saúde, prevista para ocorrer em Maceió no próximo mês. 

 



 

Sala de Situação discute com promotores federais e estaduais operacionalização da vacina Integrantes 

da Sala de Situação Covid19 se reuniram ontem com os promotores públicos federais e estaduais para 

esclarecimentos operacionais da vacinação contra a Covid19 em Alagoas. 

Foram repassadas as informações de armazenamento, distribuição e critérios para definição das 

quantidades de doses por municípios.  

 

O Coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou de reunião com 

Ministério Público Federal e Corpo Diretivo do Hospital Escola Portugal Ramalho, sobre a situação 

do referido HEPR. De acordo com Lisboa, a reunião se deu pela necessidade de realocação deste 

equipamento de saúde, em virtude do problema causado pela Braskem. Segundo ele, dada a 

importância do serviço hospitalar de emergência psiquiátrica, os órgãos estão antecipando as 

tratativas para a garantia da continuidade da prestação desse serviço. 

 

Parceria do Cosems/AL com  Sesau  é  reforçada  durante  fase  de  imunização  da  Covid-19  O 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), em parceria com a Secretaria 

de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), vêm apoiando diariamente os municípios alagoanos com a 

logística de entrega e distribuição das vacinas contra a Covid-19, além da oferta de seringas e agulhas 

de acordo com o quantitativo de doses que cada  município  recebeu. 

Importante salientar que a Sesau providenciou o transporte seja terrestre ou aéreo para que as vacinas 

chegassem     o      mais      rápido       possível       em       cada       recanto       do       Estado. O 

presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, e gestor da Saúde de Jundiá, destaca que ao longo destes 



anos e, sobretudo, durante a pandemia a Sesau tem sido parceira dos municípios, inclusive 

compartilhando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos com os municípios, 

distribuindo aproximadamente   3  milhões  de unidades. 

“O governo deu incentivo financeiro para a criação de leitos clínicos e com respirador mecânico e às 

Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), também a leito clínico de Enfermaria para pacientes 

suspeitos ou diagnosticados com a doença; bem como a diária de leitos clínicos de Enfermaria para 

hospitais sob a gestão municipal”, afirmou o presidente do Cosems/AL.  

 

O   secretário   Geral   do   Cosems   /AL, também   secretário   de   Saúde   de   Água Branca, 

@ant.kalanko, participou hoje na sede da entidade de reunião do Comitê de Saúde Indígena  junto  

à   assessora   técnica   do   COSEMS   e   apoiadora @mirnavazz. A reunião teve como pauta 

prioritária a chegada da vacina nos polos de saúde indígena e a logística de vacinação deste grupo 

prioritário contemplado no primeiro momento da campanha de imunização da COVID-

19. A reunião contou ainda com a participação do procurador federal Bruno Lamenha, o 

coordenador do DSEI AL/SE Ivaldo Melgueiros, e de representantes dos povos indígenas de 

Alagoas, FUNAI, CONDISE, SESAU. 

 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_ se reuniu com a Diretoria Ampliada do Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) na sede da entidade para discutir pautas 

como vacinação e logística para o evento de acolhimentos dos novos gestores municipais da pasta, 

que deve acontecer no próximo mês. 



 

A gestora de Cajueiro Tamara Florêncio e sua equipe técnica se reuniram hoje com a apoiadora 

regional @camilanvalenca do Cosems/AL para discutir recurso financeiro, PPI, CIR, CIB e CIT e 

Previne Brasil, que é o novo financiamento da atenção primária. 

 

A assessora técnica do Cosems /AL @mirnavazz participou de reunião hoje com a direção do 

Portugal Ramalho e equipe técnica da Rede de Atenção Psicossocial para discutir o alinhamento de 

propostas para o novo perfil de atendimento do hospital. 

 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas Rodrigo Buarque, o 

Secretário de Saúde de Maceió Pedro Madeiro, a secretária executiva do Cosems/AL Sylvana 

Medeiros e membros da equipe técnica da Sala de Situação participaram de reunião de avaliação da 

COVID-19 em Alagoas, que analisou a semana epidemiológica nº 03. Segundo informações 

apresentadas pela Sesau as hospitalizações em leitos exclusivos COVID (UTI e Clínicos) estão 

seguindo para uma possível estabilização. Com relação ao número de casos confirmados com 

hospitalizações (rede pública e privada) o destaque foi feito para 1ª região de saúde, seguida da 7ª e 5ª 

regiões com maior número de casos, principalmente na faixa etária de 60 anos ou

 mais. O presidente do Cosems/AL e secretário de Saúde de Jundiá ressaltou que a população 

deve manter as medidas preventivas para  redução da   transmissão   do   vírus. "Não podemos baixar 

a guarda, principalmente pelo fato da não redução no número de óbitos em nosso estado para essa 



semana epidemiológica. Estamos avançando nas ações de imunização e breve teremos um impacto 

positivo, principalmente na redução das hospitalizações", alertou o presidente do Cosems. 

 

Cosems/AL  participa  de  discussões  da  reunião  da  Diretoria  do  Conasems  em  Brasília O 

presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) Rodrigo 

Buarque participou em Brasília, nessa quarta-feira (27), da I reunião de 2021 da Diretoria do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), de forma presencial. Foram discutidos o 

cronograma de acolhimento dos novos gestores, auditoria nos Cosems, campanha de 

imunização/ImunizaSUS; E-SUS Notifica/Alimentação; Comitê de Governança da Pesquisa de 

Prevalência de Infecção por Covid-19; pauta da Comissão Intergestora Tripartite (CIT), dentre

 outras de igual relevância. A vice-presidente da região Nordeste Normanda Santiago 

participou do evento, que contou com programação rica sobre saúde pública de interesse dos 

municípios brasileiros. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo 

Medeiros, falou sobre o cenário da Covid-19  e  estratégias  de  vacinação.  A reunião  também  contou  

com  a  presença  da  diretora  do departamento de Saúde da família da SAPS/MS, Renata de Oliveira, 

que deu informes sobre os editais do Mais Médicos. “É sempre importante participar destas 

reuniões que tratam de conteúdos da pasta de Saúde de interesse de todos os Estados, sobretudo 

durante uma pandemia, em que os municípios estão vacinando contra a Covid-19. Estamos 

esperançosos em dias melhores e o Cosems/AL  está sempre participando de reuniões que possam 

nos subsidiar de informações para darmos a melhor assistência técnica aos gestores municipais de 

Saúde”, destacou Rodrigo, gestor da Saúde de Jundiá. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems, Joelson Lisboa, participou de reunião com o Grupo 

Executivo do Projeto Rede Colaborativa-HAOC/MS, na manhã de hoje. Como encaminhamento 

ficou agendado um novo momento com coordenadores de apoio para discutir estratégias e divulgação 

das licenças zoom, chamando estados com alta adesão e os com baixa adesão e rever a necessidade 

de capacitação no uso da ferramenta ZOOM. 



 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, e equipe se reuniu sexta no Café 

com Ideias, implantado com o intuito de reforçar a educação permanente e favorecer o intercâmbio 

de saberes e conhecimento técnico sobre assuntos pertinentes ao SUS. 

 

FEVEREIRO 

 

Na última sexta-feira o gestor de Água Branca e secretário geral do COSEMS Antônio Silva esteve 

reunido com a gestora de Pariconha, para discussão acerca do aperfeiçoamento no atendimento aos 

usuários do CAPS. Estes municípios selam uma parceria conjunta para atendimento de seus 

pacientes. Além dos gestores estiveram presentes a vice-prefeita de Pariconha, Fátima, e técnicos das 

secretarias envolvidas. O secretário Antônio, também disponibilizou a instituição para colaborar com 

o município de Pariconha no que se fizer necessário. 

 

A gestora de Junqueiro, Amanda Gomes, junto com sua coordenação de atenção básica, se reuniram 

hoje com os Apoiadores regionais Roberto Firpo e Larissa Guimarães, para tratar de assuntos 

pertinentes a pasta da saúde. Entre os assuntos abordados, está o novo formato de financiamento da 

atenção primária (Previne Brasil), Rede assistencial da região de saúde, CIR e CIB, programação 

pactuada e integrada, entre outros assuntos. 



 

Técnicos do COSEMS participaram hoje da reunião de avaliação da COVID-19 em Alagoas, na sala 

de situação estadual. Na oportunidade, foram analisadas as informações da semana epidemiológica 

nº 4 (24/01 a 30/01). Segundo as informações apresentadas, foi observada uma pequena queda no 

número de internações, em relação à semana anterior. Já as hospitalizações em geral (UTI e leitos 

clínicos) se mantém estável. Em relação as regiões de saúde, a 8ª região, se destaca por não ter 

apresentado queda em relação à semana anterior. Na próxima quinta-feira (04/02) haverá nova 

reunião para a pactuação da continuidade do cronograma de vacinação, que será definido de acordo 

com o saldo das doses recebidas e também das doses que estão previstas para chegar no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoiador Regional do Cosems, Roberto Firpo, participa da primeira reunião ordinária do grupo 

condutor estadual da rede de urgência e emergência (rede RUE) para alinhar cronograma e 

planejamento anual. 

 

 

 



O Consultor Técnico Sival Clemente e O Coordenador de Apoio Técnico Regional Joelson Lisboa, 

estiveram reunidos esta manhã com os apoiadores alinhando as últimas informações sobre o 

acolhimento dos gestores municipais de Saúde que acontecerá na próxima semana. 

 

No dia (04/02), aconteceu uma reunião extraordinária da Sala de Situação Estadual da COVID-19 

em Alagoas, com a participação do consultor técnico do COSEMS AL Sival Clemente e da assessora 

técnica Mirna Vaz, junto ao grupo técnico da SESAU @saudealagoas. Na oportunidade foram 

apresentados os dados preliminares da vacinação contra o coronavirus nos municípios. Conforme as 

informac ̧ões, a evolução da cobertura vacinal nos grupos priorizados está evoluindo muito bem. Dos 

79 municípios que alimentaram o link do COSEMS, 04 já concluíram a vacinação na faixa etária 

acima de 85 anos. O estado está aguardando a confirmac ̧ão de uma nova remessa de doses a serem 

enviadas pelo MS, estimada em 33.000 doses. 

Logo que a confirmac ̧ão seja feita, será emitida uma nova Nota Técnica com as orientac ̧ões para a 

continuidade do cronograma de seguimento da vacinac ̧ão. 

Participaram também desta reunião, de maneira virtual, as representantes do Ministério Público, 

promotoras de Justic ̧a Júlia Cadete, Roberta Bonfim e Micheline Tenório. 

Solicitamos aos municípios que sigam as orientac ̧ões repassadas na terc ̧a-feira passada e aguardem a 

nova Nota Técnica. 

 

O Presidente do Cosems Rodrigo Buarque, o Consultor Técnico Sival Clemente e O Coordenador de 

Apoio Técnico Regional Joelson Lisboa, estiveram reunidos nesta tarde, juntamente com os 

apoiadores participando de reunião com o Secretário do Tribunal de Contas da União em Alagoas. 

Na oportunidade foram discutidas ações referentes a implementação do plano nacional de imunização 

da COVID-19. 

https://www.instagram.com/saudealagoas/


 

Consultor técnico José Sival e Apoiador Regional Roberto Firpo, recebe gestora de Feliz Deserto, 

Geilda Jatobá e sua equipe para alinhamento de datas para discutir questões técnicas do município. 

 

Tivemos a grande satisfação de participar da Reunião de Acolhimento, idealizada pela secretária de 

saúde de Dois Riachos, Edijária Camilo, para todos os colaboradores da saúde do município. O 

encontro contou com um momento reflexivo sobre os cuidados em saúde mental, apresentação do 

Programa Previne Brasil, que teve como objetivo estimular o envolvimento de todos os profissionais 

da saúde para qualidade do cuidado e o lançamento do novo programa municipal Bem te quero. Na 

ocasião os profissionais da saúde foram homenageados com o reconhecimento de honra ao mérito 

pela atuação durante a pandemia. As assessoras técnicas do COSEMS Camila Valença e Mirna Vaz, 

apoiadora da 9 região, participaram do evento. 

 

Aconteceu reunião da Sala de Situação Estadual da COVID-19 em Alagoas, com a participac ̧ão do 

consultor técnico do COSEMS AL Sival Clemente e do assessor técnico Roberto Firpo, junto ao grupo 

técnico da SESAU @saudealagoas e SMS de Maceió. Na oportunidade foi apresentado a situação 

https://www.instagram.com/saudealagoas/


epidemiológica da semana 05, onde o número de casos continua crescendo e também o aumento da 

taxa de ocupação de leitos, o que reforça ainda mais as orientações sobre as medidas preventivas, 

como o uso de máscara e evitar aglomerações, e considerando que estamos a três semanas do início 

da nossa sazonalidade, que favorece a transmissibilidade do vírus, foi sugerido aos gestores e gestoras 

que discutam com seus prefeitos e prefeitas a tomada de medidas locais para evitar aglomerações no 

período carnavalesco. 

 

 

 

 Acolhimento de Gestores Municipais de Saúde do Conselho de Secretarias Mumicipais de Saúde de 

Alagoas (Cosems) de 2021.O evento teve entre os objetivos favorecer a troca de experiências, bem 

como oportunizar o entendimento de como o Cosems/AL pode ser um canal aberto de apoio técnico 

à pasta da Saúde dos municipios e a assessoria de qualidade de sempre. 

O presidente do Cosems, Rodrigo Buarque, gestor da Saúde de Jundiá, disse que o o intuito de dividir 

as discussões por RS é evitar a aglomeração já que Alagoas ainda enfrentando a pandemia da Covid-

19. 

Participaram do evento o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems), Willames Freire, o secretário de Estado da Saúde de Alagoas, Alexandre Ayres, a 

representante do Cosems da Bahia, Jackeline Bonfim, a deputada estadual Ângela Garrote e o 

superintendente estadual do MS, Carlos Casado. 



 

Coordenador de apoio e apoiadores técnicos do Cosems/AL participaram hoje de reunião com 

Conasems e todos os Cosems do país para discussão sobre o Programa Previne Brasil e teve como 

temas: Portarias publicadas em 2021 sobre financiamento; cadastro no CNES;e Sistemas de 

informação e monitoramento. 

 

Coordenador de Apoio Joelson Lisboa e Apoiador Roberto Firpo participaram nesta tarde da reunião 

da sala de situação COVID-19. Dentre outros temas foram discutidos o registro de vacinas no sistema 

de informações da política nacional de imunização-SIPNI. 

 

O Coordenador de Apoio do Cosems Alagoas, Joelson Lisboa, participou nesta manhã de web 

conferência com o Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica-GTTAF do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. Em pauta foi discutido dentre outros 

temas a universalização do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - 

QUALIFAR-SUS. 



 

Os gestores da 4a região de saúde se reuniram na última segunda-feira, juntamente com o presidente 

Rodrigo Buarque e a apoiadora da região Camila Nogueira, para discussão e planejamento dos 

serviços de saúde existentes na região. 

 

Apoiador técnico do Cosems @firpo07, recebe gestora de Jequiá da Praia Katia Valéria para tratar de 

assuntos pertinentes à saúde da referida SMS e pende ̂ncias do SIOPS. 

 

O gestor de Pilar , André Moraes se reuniu com a apoiadora regional Camila Nogueira para tratar de 

assuntos pertinentes a gestão da saúde. Entre os temas abordados foram o novo modelo de 

financiamento da APS, o Programa Previne Brasil e seus indicadores. 

https://www.instagram.com/firpo07/


 

O Coordenador de Apoio do COSEMS/AL Joelson Lisboa e o Consultor Técnico Sival Clemente, 

participaram ontem da reunião da sala de situação da COVID-19. Dentre os temas discutidos, a 

necessidade de registro das vacinas no SI-PNI e o aumento expressivo de casos em Alagoas. 

 

O consultor técnico do Cosems-AL @sival.clemente participou hoje do Bom Dia Alagoas da TV 

Gazeta para falar da dinâmica da vacinação contra a Covid-19 nos municípios alagoanos. Mais uma 

vez o Cosems-AL dá transparência às ações das Secretarias Municipais de Saúde no enfrentamento 

da pandemia . 

 

Gestores das 3 e 4 regiões de saúde, juntamente com as apoiadoras técnicas do COSEMS, Camila 

Nogueira e Larissa Guimarães, participaram de uma reunião no Hospital da Mata localizado em 

União dos Palmares para apresentação dos serviços ofertados pelo hospital. 

 

https://www.instagram.com/sival.clemente/


Gestores e técnicos municipais da Saúde participaram nesta quarta-feira (24) da reunião da Comissão 

Intergestores Regional (CIR) da 1ª Macrorregião de Saúde. Do Cosems/AL participaram das 

discussões o consultor técnico Sival e Coordenador de Apoioi Joelson Lisboa e os apoiadores 

regionais Camila Valença, Larissa Guimarães e Roberto Firpo. 

As temáticas envolveram o Plano Nacional de Imunização e Notas técnicas a respeito da temática e 

situação de cada município com relação ao SIOPS . Representantes do Ministério da Saúde e da Sesau 

também participaram da reunião. 

 

A gestora de Feliz Deserto, Geilda jatobá, junto com sua equipe técnica, se reuniram hoje com o 

Apoiador regional Roberto Firpo, para tratar de assuntos pertinentes a pasta da saúde. Entre os 

assuntos abordados, está o novo formato de financiamento da atenção primária (Previne Brasil), Rede 

assistencial da região de saúde, CIR e CIB, programação pactuada e integrada, entre outros assuntos. 

MARÇO 

 

Gestores da 4ª região de saúde se reuniram hoje para discussão dos serviços existentes na região. 

Participaram da reunião os representantes das redes de atenção à saúde da SESAU, que apresentaram 

os serviços de cada rede, bem como os representantes do Cosems, o consultor técnico, Sival Clemente, 

e a apoiadora técnica, Camila Nogueira. 



 

Diretoria ampliada do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas- COSEMS/AL, se 

reuniu nesta tarde para deliberar sobre o recrudescimento dos casos de COVID-19 e a realização dos 

fóruns Regionais de Governança e Gestão. 

 

Em meio ao Fórum de Governança e Gestão realizado no município de Porto Calvo para os Gestores 

da 2ª Região de Saúde, o Coordenador de Apoio do COSEMS/AL, Joelson Lisboa, participou da 

reunião do Grupo Executivo da Rede Colaborativa Conasems/Cosems-HAOC, onde foram 

compartilhadas as atuações da Coordenação de Apoio junto aos apoiadores mediante à Pandemia 

atual. 

 

O consultor de apoio Técnico do Cosems/AL Sival Clemente, o coordenador de Apoio Técnico 

Joelson Lisboa e apoiadores regionais participaram do Fórum Regional de Gestão e Governança em 

Porto Calvo para discutir, ocasião em entre outras pautas a agenda política com as necessidades da 2ª 

Região de Saúde. 

O presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque gestor da Saúde de Jundiá, destacou a importância 

da aproximação cada vez maior entre a equipe da instituição e os municípios, no sentido de aprimorar 

sempre a assessoria técnica prestada aos gestores. Ele aproveitou para apresentar o papel da instituição 

e se colocou à disposição das Secretarias Municipais de Saúde. Outros assuntos que se destacaram 



foram a situação atual da Covid-19 no Estado e a operacionalização da campanha de vacinação/ 

apresentação do Programa Previne Brasil, dentre outros conteúdos de igual relevância.  

 

 

 

A vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo participa agora pela manhã da live sobre violência 

contra a mulher. Para participar da reunião no Google Meet, clique neste link: meet.google.com/jyi-

pwfg-jsh. 

 

O consultor técnico do Cosems/AL @sival.clemente concedeu entrevista à TV Gazeta nesta manhã 

sobre o atual cenário da Covid-19 em Alagoas e a cobertura vacinal nos municipios alagoanos. De 

acordo com ele, 78 dos 102 municípios alagoanos já aplicaram mais de 80% das doses da vacina contra 

o coronavírus e 35 superaram os 100%. Segundo ele, a instituição monitora em tempo real a cobertura 

vacinal dos municípios que têm se saído muito bem neste contexto. 

 

A vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo homenageou com uma rosa vermelha as mulheres 

que fazem a instituição pelo dia 8 de março. Como a apoiadora regional @kathleen.moura está em 

casa se recuperando da Covid-19, ela fez questão de mandar este gracioso recado. Os homens também 

receberam o mimo para presentear suas mulheres. 

https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/kathleen.moura/


 

A vice-presidente do Cosems/AL, @edijariacamilo, o consultor técnico @sival.clemente e os 

apoiadores regionais se reuniram ontem com a coordenadora estadual da Saúde da Mulher, Carmen 

Nascimento e equipe para tratar de assuntos pertinentes à Saúde da Mulher no dia comemorativa a 

este público. 

Foram discutidas estratégias de treinamento aos profissionais de saúde sobre os indicadores da saúde 

da mulher e proposta de monitoramento e alcance destes indicadores. Ficou prevista uma outra 

reunião em data a definir para alinhamento das ações. 

 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems AL Joelson Lisboa, o consultor Técnico Sival 

Clemente e apoiadores regionais participaram de web conferência realizada nesta manhã sobre as 

práticas que devem ser utilizadas na APS em meio à pandemia. Além de protocolos, processos de 

trabalho foram tratados temas com a regulação de leitos em tempo de COVID. A reunião foi realizada 

em parceria com a SESAU. 

 

Os municípios alagoanos estão recebendo a partir de hoje as doses de vacinas contra a Covid-19 para 

vacinar o público na faixa etária de 75 a 77 anos. A informação é do consultor técnico do Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) @sival.clemente, que manhã de hoje 

concedeu entrevista à TV Gazeta sobre o assunto. Segundo ele, a Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió já está hoje vacinando idosos com mais de 75 anos. Ele ressaltou que pelo menos 78 

municípios ultrapassaram os 80% de utilização das doses das vacinas recebidas. 

https://www.instagram.com/edijariacamilo/
https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/sival.clemente/


 

O coordenador de Apoio Técnico Regional do Projeto Rede Colaborativa em Alagoas Joelson Lisboa 

se reuniu ontem virtualmente com os demais coordenadores estaduais e membros do grupo executivo 

do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dentre os temas discutidos a nomeação da nova coordenadora 

de projetos do HAOC, a avaliação da equipe sobre a continuidade do projeto e quais Estratégias no 

repasse de informações: integrando esforços das áreas/entes. A assessora do CONASEMS, Marizélia 

participou do encontro. 

 

O panorama da pandemia da Covid-19 em Alagoas e o retorno às aulas presenciais/híbrida é a 

temática da reunião da Undime/AL que o presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_ , gestor da 

Saúde de Jundiá, participa, além do Dirigente Municipal de Educação de Dois Riachos Rubens 

Araújo, presidente da @undimeal e demais dirigentes da pasta. 

O presidente do Cosems/AL destaca o trabalho diário da entidade no apoio aos municípios no 

enfrentamento da Covid-19 e o empenho dos municípios nesta fase de imunização da população 

contra o vírus. 

 

Presidente do Cosems AL @rodrigo_buarque_ participa da reunião on line da @amaalagoas na 

proxima segunda-feira às 10h. O objetivo é o acompanhamento do quadro da Covid-19 nos 

municípios alagoanos e novas medidas restritivas. 

Rodrigo Buarque afirmou que o Cosems-AL está sempre contribuindo nas discussões que fomentem 

à celeridade no combate ao vírus, a exemplo do processo de imunização e, sobretudo, a 

conscientização da população sobre o cumprimento de protocolos sanitários e medidas de 

distanciamento. 

https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/undimeal/
https://www.instagram.com/rodrigo_buarque_/
https://www.instagram.com/amaalagoas/


 

O representante do Movimento Unidos pela Vacina – instituído este ano – em todos os Estados da 

federação – Mauro Vasconcelos e diretor Comercial da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis 

(ABIH/AL) se reuniu com o consultor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

Alagoas (Cosems) Sival Clemente, o coordenador de Apoio Técnico Joelson Lisboa e a equipe técnica 

da entidade para solicitar apoio na divulgação de uma pesquisa junto às Secretarias Municipais de 

Saúde para posteriormente traçar o diagnóstico da situação da vacinação contra a Covid-19 no país. 

Segundo ele, o movimento civil é apartidário e foi encabeçado por Heloísa Helena Trajano, diretora 

de uma rede de loja de imóveis de Alagoas, com o intuito de ajudar na logística e estrutura para que 

a vacinação no Estado ocorra de forma célere no que diz respeito a atingir a todas as faixas etárias. 

Mauro reforçou que o objetivo é traçar a radiografia de todos os municípios brasileiros e sondar como 

estão em termos de estrutura para receber e armazenar as vacinas, bem como se tem equipe qualificada 

para o manejo e aplicação dela. 

“Contamos com o apoio do Cosems para que os municípios respondam ao formulário que fizemos 

de forma padronizada para todos os municípios do país. Na segunda etapa desta campanha queremos 

envolver os setores públicos, empresas e sociedade civil para ajudar na resolução das dificuldades e 

problemas encontrados para que todos sejam vacinados em tempo oportuno”, afirmou. 

 

Gestores municipais da Saúde participaram hoje de uma roda de discussão sobre as fragilidades e 

experiências exitosas dos municípios referente à campanha de imunização contra a Covid-19. O 

coordenador de Apoio Técnico do Cosems Joelson Lisboa, o consultor técnico @sival.clemente e 

apoiadores regionais do Cosems-AL participaram da webconferência Dialogando sobre a vacinação 

Covid-19 na prática. 

Na ocasião, a Sesau apresentou o percentual dos municípios que utilizaram acima de 70% das doses 

da vacina. O consultor técnico do Cosems AL @sival.clemente orientou os que estão abaixo desta 

média a rever suas estratégias, uma vez que somente poderão pegar a próxima remessa de vacinas se 

atingir o percentual de no mínimo 70%. 

"Foi um momento de troca de experiências, no qual alguns municipios expuseram suas estratégias de 

como conseguiram atingir o percentual mínimo de 70%" reforçou Sival. 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/sival.clemente/


 

 

 

O presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque participou de reunião on-line da AMA Alagoa, sobre 

o panorama atual da Covid-19 e novas estratégias de enfrentamento da doença. Rodrigo convocou 

secretários de Saúde para assistir a videoconferência, cuja temática é de interesse de todos. A 

participação foi restrita aos prefeitos e secretários de Saúde. 

 

O cenário preocupante da Covid-19 em Alagoas e a viabilidade da compra de vacinas pelos 

municípios para dar celeridade à vacinação estão sendo discutidos neste momento na webconferência 

da AMA com secretários de Saúde e prefeitos. O presidente do Cosems-AL Rodrigo Buarque, gestor 

da Saúde de Jundiá e o prefeito deste município Jorge Galvão, e outras autoridades participam da 

discussão on line. 

 

Assessores de Comunicação e coordenadores de Apoio da Rede Colaborativa dos Conselhos de 

Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) participaram nesta quinta-feira (18) de uma reunião para 

discutir estratégias de divulgação dos fatos de forma fidedígna, evitando os fake News, tendo como 

base os produtos de comunicação da plataforma Cidades Contra Covid-19. A assessora de 

Comunicação do Cosems-AL Mary Wanderley e o coordenador de Apoio da Rede Colaborativa 

Joelson Lisboa participaram das discussões que têm entre os objetivos padronizar a Comunicação nos 

municípios. 

A ideia é fazer com que os municípios tenham acesso via www.cidadescontracovid19.org.br a uma 

gama de materiais de fácil compreensão para a comunicação de risco, uma vez que a plataforma tem 



o intuito de apoiar as cidades parceiras no combate à pandemia. No site são disponibilizados materiais 

de comunicação gerais sobre a Covid-19 que podem ser usados pelos municípios de acordo com as 

necessidades de cada um no tocante ao enfrentamento do vírus. 

A ideia é que as autoridades possam usar informações adequadas ao contexto local para suprir a 

população com dados técnicos e referendados para evitar e reduzir o contágio da Covid-19, inclusive 

durante o período de vacinação. São filmes para TV, spots de rádio, materiais de relações públicas e 

redes sociais. A plataforma foi apresentada de forma objetiva e direta por um dos responsáveis Pedro 

de Paula. Ele destacou o papel relevante da Comunicação na coesão social e que cabe ao setor ajudar 

as pessoas a entender os riscos e quais ações podem adotar durante este momento de crise. 

Na ocasião, a assessora técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(Conasems), Denise Reinhart, destacou a importância das Assessorias de Comunicação dos Cosems 

estaduais participarem de forma efetiva dos planejamentos de todas ações dos respectivos Conselhos, 

como uma forma de alinhar as ações com a Assessoria Técnica. A iniciativa vai culminar em mais 

conteúdos ricos de mídia de interesse dos municípios e usuários do SUS. 

 

O coordenador de Apoio Técnico do Cosems-AL Joelson Lisboa participou nesta tarde de reunião do 

Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica da rede Conasems/Cosems, que discutiu a 

baixa oferta de medicamentos utilizados para intubação oro traqueal e as estratégias que estão sendo 

tomadas pelo Conass e Conasems junto ao Ministério da Saúde para garantir a continuidade do 

abastecimento em âmbito nacional. 

 

 

A apoiadora do Cosems-AL Camila Valença participou da web-conferência para discussão do Projeto 

Piloto do Informatiza APS 

A reunião aconteceu com técnicos do MS de Brasília, de Alagoas, da SESAU e do Conasems. 

https://www.instagram.com/camilanvalenca/


 

O fortalecimento do Centro de Diagnóstico e Imagem @cedimalagoas da @uncisalalagoas como 

referência para os municípios alagoanos foi pauta da reunião de hoje entre o presidente do 

Cosems/AL Rodrigo Buarque, a diretora do Cedim, Kátia Born e o consultor técnico do 

Cosems, Sival Clemente. 

 

Cosems/AL discutiu atual cenário da Covid-19 em live da AMA 

O atual cenário da Covid-19 em Alagoas e o aumento no número de casos e óbitos (já foram 

contabilizados 3.358) foram pontos de pauta da reunião virtual da Associação dos Municípios 

Alagoanos (AMA), que contou com a participação do governador Renan Filho, do presidente do 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) Rodrigo Buarque, gestores da 

Saúde e representantes de instituições afins. 

O Executivo pontuou que vão chegar aproximadamente 88.200 doses de vacina para Alagoas, que 

serão distribuídas ainda esta semana para que os municípios já comecem a administrá-las. Foi 

informado ainda que a perspectiva é receber novas remessas semanalmente, sendo necessária 

mobilização para conseguir vacinar a população o mais rápido possível. A Sesau se colocou à 

disposição dos municípios para ajudar em suas principais dificuldades. 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque ressaltou que a entidade está fazendo um movimento 

de corpo a corpo com todos os gestores municipais de Saúde com o objetivo de orientá-los e ajudá-los 

nas principais dificuldades relacionadas ao plano de vacinação. “Estamos alinhados com a Sesau em 

todas as discussões sobre a pandemia e essa parceira tem sido imprescindível na atual conjuntura”, 

reforçou. O Estado já vacinou 205.695, sendo 155.848 na primeira dose e 49.847 na segunda, sendo 

a faixa etária vacinada no momento a de 68 a 71 anos. 

 

https://www.instagram.com/cedimalagoas/
https://www.instagram.com/uncisalalagoas/


A logística de cada etapa de vacinação, discutida semanalmente pela Sala de Situação, foi a tônica da 

entrevista concedida pelo consultor técnico do Cosems/AL @sival.clemente ao 

Programa @fique_alerta da TV Pajuçara nesta terça-feira. 

Ele detalhou a importância da parceria entre Cosems-AL e @saudealagoas nas discussões sobre as 

ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e o esforço dos gestores municipais de Saúde em 

aplicar em tempo hábil as doses recebidas nos públicos preconizados pelo MS. 

 

O consultor técnico do Cosems-AL, Sival Clemente participou da reunião da elaboração do segundo 

plano estadual de humanização. A discussão on-line contou com a participação dos gestores e técnicos 

municipais de Saúde da 2a Microrregião. 

 

 

O presidente do Cosems/AL Rodrigo Buarque concedeu entrevista à TV Gazeta sobre a performance 

positiva dos municípios neste período de imunização no tocante à Covid-19. Rodrigo, secretário de 

Saúde de Jundiá, ressaltou que o Cosems vem acompanhando e monitorando diariamente a 

operacionalização da vacinação nos municípios com o objetivo de identificar fragilidades e apoiar na 

indicação de estratégias mais adequadas. 

 

Cosems-AL segue dando visibilidade e transparência às ações e números de vacinação nos municípios 

alagoanos. O consultor técnico da entidade Sival Clemente concedeu entrevista sobre o assunto hoje 

no AL TV 1a edição. Nossos parabéns aos gestores e técnicos municipais da Saúde pelo esforço diário 

em correr contra o tempo para imunizar os públicos pactuados na Sala de Situação. 

https://www.instagram.com/sival.clemente/
https://www.instagram.com/fique_alerta/
https://www.instagram.com/saudealagoas/



