
 

A secretária municipal de Saúde de São Miguel dos Campos Adeline Carvalho recebeu hoje o apoiador do 

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

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

encontro teve também a presença do PNI municipal. 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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


 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

apresentaram todos os protocolos do MS que são seguidos. 

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

 

https://www.instagram.com/p/CPoVpXNr_t1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPqRiMMrEmx/?utm_medium=share_sheet


 

A Coordenação de Epidemiologia e do PNI da Secretaria de Saúde de Coruripe recebeu ontem o apoiador 

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

condições para receber a vacina Pfizer 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

recebimento da vacina Pfizer.  

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

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

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

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


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

técnicos e Diretoria da entidade. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

enfrentamento à pandemia. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.instagram.com/p/CP6B9JqLvTZ/?utm_medium=share_sheet
https://www.cosemsal.org/noticia/cosems-discute-vasta-pauta-com-gestores-da-7a-rs
https://www.instagram.com/p/CP6CxwmrPq5/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CP8K75LLgZY/?utm_medium=share_sheet


 

Apoiadores do Cosems/AL e equipe do PNI estadual estiveram ontem em União dos Palmares para uma 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

a melhor assistência possível à população. 

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

 

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

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

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

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

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

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


 

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

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

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

@firpo07 também participaram das discussões 

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

 

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

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

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

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

apoiadora regional @kathleen.moura representou o Cosems. 

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

 

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

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

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

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

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


 

O atual panorama da vacinação contra a Covid-19 em Alagoas e a logística de imunização foram as pautas 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

participaram das discussões 

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

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

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

que têm o propósito de fortalecer os municípios da RS 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 

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

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

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

e rede de frio dos municípios. 

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

 

Rodrigo Buarque é eleito e continua na Presidência do Cosems 

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

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

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

sendo até então o vice do Cosems-AL. 

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

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

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

Gorete Santana; Yonara Toledo e Nilza Malta. 

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

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

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

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

Rodrigo, pontuando os projetos que nortearão a atual Gestão. 

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

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

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

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

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

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

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


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

esta eleição que coincidiu com seu aniversário. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Filho, têm proporcionado ao estado. 

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

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

https://www.instagram.com/p/CQZmiApL9XH/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CQRje9rra9J/?utm_medium=share_sheet
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Assessores técnicos do Cosems/AL participam da reunião sobre os resultados dos Indicadores do 1° 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

trabalham para melhorar cada vez mais o acesso da população. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.instagram.com/p/CQhY3TerrY3/?utm_medium=share_sheet 
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01/07 - O ministro da Saúde @marceloqueiroga lançou com o presidente do Cosems-AL 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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


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

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

(Cacau) e outras.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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


 

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

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

quadrimestre do Previne Brasil. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atualmente, 37 municípios estão recebendo a vacina Pfizer.  

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

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

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

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


 

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

indicadores do Previne Brasil e o Informativa-SUS 

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

 

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

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

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

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

maneira fidedigna, além de facilitar o trabalho dos profissionais. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

 

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

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

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

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

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

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

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

sobre o processo de trabalho dos apoiadores regionais.  

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

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

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

indicadores do Previne Brasil. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do MS. 

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


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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

para o programa do Ministério da Saúde Previne Brasil.  

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

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

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

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

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

secretária de Saúde Jenise Ferreira. 

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

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

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

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


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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

necessário. 

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

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

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

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

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

https://www.instagram.com/p/CRPTOsprp5v/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRPHS23LY1e/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRQ3A6ArSda/?utm_medium=share_sheet


 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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


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

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

coordenador da Rede Hospitalar Ewerton Firmino. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

quinta no município. A discussão faz parte de uma rodada de apresentações encabeçada pelo Cosems/AL 

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


à medida que é solicitada por SMS para tratar o assunto.  O intuito é orientar o gestor sobre a mudança 

do novo modelo de financiamento, embasado pela portaria 2979 de 12/11/2019. Os apoiadores regionais 

do Cosems @larissa23lcg e @@firpo07 falaram sobre a temática em uma roda de discussão e trocaram 

experiências com as equides das ESF sobre os indicadores de desempenho e este novo formato do 

programa. https://www.instagram.com/p/CRY8sZdLCNn/?utm_medium=share_sheet 

 

19/07 - O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima alertou hoje na reunião da @ama que 

os municípios alagoanos devem se organizar para receber nos próximos meses mais doses da Pfizer. Leia 

matéria completa no www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CRhM5fuL4ag/?utm_medium=share_sheet 

 

20/07 - Técnicos municipais da 5ª Região de Saúde, o apoiador regional do Cosems/AL @firpo07 e a 

coordenadora da Rede Cegonha Syrlene Patriota discutiram a retomada do Colegiado Materno-infantil da 

citada RS e as principais fragilidades desta rede. 

https://www.instagram.com/p/CRj4MudrgiO/?utm_medium=share_sheet 

 

20/07 - A linha de cuidado do paciente diabético foi a pauta da reunião de hoje entre a apoiadora do 

Cosems @kathleen.moura e representantes da Supervisão de Condições Especificas-

SUCESP/@saudealagoase Gerência de Atenção Primária Estadual (GAP/Sesau) 

https://www.instagram.com/p/CRj3KhvLqHx/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRY8sZdLCNn/?utm_medium=share_sheet
http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CRhM5fuL4ag/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRj4MudrgiO/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRj3KhvLqHx/?utm_medium=share_sheet


 

20/07 – O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL Joelson Lisboa se reuniu hoje com representantes 

do CES, SMS de Maceió e Sesau para discutir vasta sobre a Rede de Atenção Psicossocial, a exemplo da 

retomada das reuniões ordinárias do grupo condutor , atualização dos componentes deste GC;  retomada 

ao monitoramento dos serviços do Caps, do processo de educação permanente; implantação de 

residências terapêuticas; a revisão dos leitos de hospitais psiquiátricos; e a viabilidade de projeto de 

contrapartida estadual para os equipamentos de saúde mental. Outro assunto discutido foi a ampliação 

dos leitos do hospital Ib Gato de Rio Largo. Como encaminhamento da reunião, ficou definido que será 

submetida às reuniões das CIR de agosto para aprovação, após análise, o novo desenho da rede de 

atenção psicossocial no estado. 

https://www.instagram.com/p/CRjxJ3grWle/?utm_medium=share_sheet 

 

22/07 - A pactuação dos indicadores do Sistema de Pactuação de Metas da Saúde (Sispacto) foi umas das 

pautas discutidas nas reuniões desta semana das Comissões Intergestores Regional (CIR) da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

7ª e 8ª Regiões de Saúde.  Foram enfatizados ainda assuntos como o monitoramento do fornecimento de 

medicamentos do Componente Especializados da Assistência Farmacêutica (Ceaf), fraldas e outros 

insumos. As reuniões das outras RS acontecem na próxima semana. 

https://www.instagram.com/p/CRo8V03rgC7/?utm_medium=share_sheet 

 

22/07 - O financiamento do SUS foi a pauta da reunião hoje entre o coordenador de Apoio Técnico do 

Cosems/AL Joelson Lisboa e o secretário de Saúde de Branquinha Renato Lima. Segundo Joelson, o 

momento foi proveitoso e com vários esclarecimentos. 

https://www.instagram.com/p/CRo4Um1LYz_/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CRjxJ3grWle/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRo8V03rgC7/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRo4Um1LYz_/?utm_medium=share_sheet


 

23/07 - Os apoiadores regionais do Cosems/AL @larissa23lcg Larissa Guimarães e @firpo07 discutiram o 

novo formato do financiamento da Atenção Primária - Previne Brasil na reunião da 5ª Região de Saúde 

em São Miguel dos Campos. Participaram das discussões a secretária de São Miguel dos Campos 

@adelinecarvalho e sua equipe técnica;  prefeito @georgeclementee e os profissionais das18 equipes da 

Saúde da Família. https://www.instagram.com/p/CRrAjZHLgHl/?utm_medium=share_sheet 

 

 

28/07 - A volta da discussão da Rede de Urgência e Emergência ( Rede RUE), apresentando os novos 

equipamentos de saúde para compor a rede, assim como a organização e implementação de uma 

regulação estadual para os leitos RUE, foram as pautas discutidas na reunião com o grupo condutor da 

RUE do Estado de Alagoas.  

Participaram das discussões o apoiador regional do Cosems/Al @firpo07 e representantes da Regulação 

estadual, e a de Maceió; da Secretaria Executiva de Ações de Saúde (Suas); da Coordenação das ações 

estratégicas; da Rede Hospitalar e da SMS de Maceió; e de Arapiraca, assim como, alguns representantes 

dos serviços hospitalares. https://www.instagram.com/p/CR4iURjrBB6/?utm_medium=share_sheet 

 

28/07 julho19 - Presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima participa da aula inaugural do 

curso Ser Gestor SUS em Brasília, promovida pelo @conasems em parceria com a Universidade  de Juiz 

de Fora .  Na oportunidade, Rodrigo agradece aos gestores, técnicos e  profissionais de saúde inscritos no 

curso e solicita que se dediquem durante os dez  meses de duração para uma melhor qualificação e 

aprimoramento da Gestão do SUS https://www.instagram.com/p/CR4ZyCYL-

Gg/?utm_medium=share_sheet 

 

https://www.instagram.com/p/CRrAjZHLgHl/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4iURjrBB6/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR4ZyCYL-Gg/?utm_medium=share_sheet
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28/07 Equipe técnica do Cosems/AL participa da visita técnica que o Ministério da Saúde fez a Maceió e 

hoje em Arapiraca com a presença de profissionais da Gestão de Saúde dos respectivos municípios e 

Estado. As apoiadoras regionais do Cosems-AL @camilanvalenca e @larissa23lcg participam das reuniões. 

 A agenda conta com diálogo sobre o panorama geral da APS no Estado e na capital; sobre as principais 

dificuldades e fragilidades encontradas na organização dos serviços de APS; Previne Brasil (indicadores e 

percentuais de cadastro); dentre outros assuntos. A visita hoje é em Arapiraca e as discussões incluem a 

articulação de visitas às Unidades Básicas de Saúde do Município, considerando as que possuem maior 

fragilidade no processo de trabalho; diálogo sobre as demandas dos ciclos de vida; sobre as estratégias 

de promoção da Saúde; à UBS que teve o trabalho aprovado no APS Forte; e outras ações igualmente 

relevantes. https://www.instagram.com/p/CR4KO2cLaY1/?utm_medium=share_sheet 

 

 

 

 

28/07- Dia D do Selo Unicef em Alagoas mobiliza municípios aptos à adesão 

A garantia de direitos de crianças e adolescentes com o apoio do Selo Unicef 2021-2024 foi a tônica do 

Dia D, nesta quarta-feira, com o intuito de mobilizar os 74 municípios alagoanos aptos à adesão a 

certificação. A ideia é trabalhar políticas públicas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, com 

foco na promoção de políticas públicas para o público infantojuvenil. A adesão dos municípios deve ser 

feita até o dia 8 de agosto, acessando o site www.selounicef.org.br. Matéria completa no 

www.cosemsal.org https://www.instagram.com/p/CR39OxmrW8r/?utm_medium=share_shee 

 

https://www.instagram.com/p/CR4KO2cLaY1/?utm_medium=share_sheet
http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CR39OxmrW8r/?utm_medium=share_shee


28/07-Presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima e a vice @edijariacamilo participam em 

Brasília da reunião bimestral da Diretoria Nacional do @conasems. Encontro conta com a presença  dos 

diretores nacionais e presidentes dos Cosems do Brasil. 

https://www.instagram.com/p/CR38gb3L65g/?utm_medium=share_sheet 

 

28/07-O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima se reuniu hoje com representantes da 

@saudealagoas e gestores municipais de Saúde de Alagoas na reunião da @amaalagoas. Na ocasião, os 

secretários solicitaram a revisão do quantitativo de pessoas por faixas etárias alvo para vacinação contra 

Covid-19.  

 A sesau atualmente utiliza das estimativas do ibge e os gestores solicitaram a utilização da população 

cadastrada no sistema da atenção básica, SISAB como parâmetro para distribuição das doses. 

Ficou alinhado que o município que evidenciar discrepância entre as doses enviadas e a população 

vacinável deverá oficializar junto ao Estado, comprovando - por meio dos relatórios do sistema. 

No que diz respeito ao Programa Vacina Alagoas foi informado que está sendo estudada a possibilidade 

do recebimento da 2ª parcela do programa, está vinculado à cobertura de idosos imunizados (D1 e D2).  

Outro assunto tratado na reunião foi relacionado à vacina Pfizer, ficando claro que, atualmente, 55 

municípios estão habilitados para o recebimento da vacina.  

Diante disso os municípios foram orientados a solicitar o quanto antes a visita de supervisão do PNI 

Estadual, tendo em vista a previsão de recebimento de um maior número de vacinas da Pfizer para os 

meses de agosto e setembro. https://www.instagram.com/p/CRzlxKEL5pz/?utm_medium=share_sheet 

 

 

29/07 Apoiadora regional do Cosems-AL @@kathleen.moura participou hoje do fórum de avaliação da 

política de educação permanente promovido pelos membros da CIES Estadual. Foram discutidas as 

informações retiradas do e-SUS AB sobre o registro das ações de educação permanente pelos profissionais 

da APS. Na ocasião foi ressaltada a importância do registro adequado e monitoramento das informações 

via sistema do @minsaude. Também como pauta a execução do recurso do PROEPS-SUS destinado aos 

https://www.instagram.com/p/CR38gb3L65g/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CRzlxKEL5pz/?utm_medium=share_sheet


municípios e estado, que segundo a Portaria MS Nº 1574 DE JULHO 2021  prorroga a prestação de contas 

para utilização do recurso até julho de 2022. https://www.instagram.com/p/CR64j-

HLTYb/?utm_medium=share_sheet 

 

29/07-O Ministério da Saúde vai elaborar junto com técnicos do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde de Alagoas (Cosems), da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau); das Secretarias de 

Saúde de Maceió e a SMS de Arapiraca um plano de ação com as dificuldades e estratégias elencadas 

durante os dois dias de visita a Maceió e Arapiraca com o intuito de melhorar e fortalecer a Atenção 

Primária à Saúde no Estado (APS). O plano é o produto da visita do MS e das discussões com os 

representantes das instituições citadas, que será monitorado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde 

(Saps) e, posteriormete, o Ministério dará uma devolutiva ao Estado com as ações que promoverá para 

melhorar a APS. Uma comissão formada pelo grupo que se reuniu com o MS esteve hoje com o secretário 

de Saúde Alexandre Ayres para expor as pautas discutidas durante as visitas do Ministério, as possíveis 

estratégias e os encaminhamentos. O secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e a apoiadora 

regional @camilanvalenca representaram o Cosems na comissão. 

https://www.instagram.com/p/CR7GAKvrlQk/?utm_medium=share_sheet 

 

29/07 Presidente do Cosems/AL é eleito primeiro presidente da Região Nordeste do Conasems 

O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima foi eleito ontem em Brasília como o primeiro 

vice-presidente da Região Nordeste na posse da nova Diretoria do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (@conasems). A solenidade contou com a reeleição do presidente da instituição 

@wilamesfreire e a presença do ministro da Saúde @marceloqueirogaministroo e a vice-presidente do 

Cosems @edijariacamilo. Matéria completa no site www.cosemsal.org 

 

https://www.instagram.com/p/CR64j-HLTYb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR64j-HLTYb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CR7GAKvrlQk/?utm_medium=share_sheet


 

30/07 - O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) 

@rodrigo_buarque_de_lima participou ontem à tarde em Brasília da reunião da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) para discutir pautas sobre saúde pública de interesse dos municípios brasileiros. Dentre as 

temáticas discutidas constaram o reconhecimento de desempenho na APS de alguns municípios do país; 

panorama da pandemia Covid-19 e ações de enfrentamento; discussão e pactuação do Plano Nacional 

pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. 

 

30/07- O coordenador de Apoio Técnico do Cosems/AL, Joelson Lisboa, participou hoje da reunião do GT 

da Assistência Farmacêutica da rede Conasems/Cosems para discutir assuntos da área, a exemplo do 

projeto de reorganização do QualifarSUS neste segundo semestre, além da distribuição de 222 câmaras 

frias para o armazenamento de insulinas para os serviços de farmácias municipais. A distribuição das vagas 

será por seleção e os critérios serão publicados em breve. 

https://www.instagram.com/p/CR9ggtaLypx/?utm_medium=share_sheet 

 

AGOSTO 2021 

 

05/08 - Cosems e MP discutem estratégias para fazer a busca ativa de quem não voltou para tomar a D2 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems) vai elaborar um Plano de Ação junto 

aos municípios alagoanos com o intuito de garantir a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-

19 nos públicos que tomaram apenas a D1 e não voltaram para tomar a D2. A sugestão foi da promotora 

de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE) Micheline Tenório durante reunião com 

representantes da Sala de Situação. A iniciativa se deu após o MPE constatar que alguns municípios estão 

avançando nas faixas etárias com a D1, sem fazer a busca ativa das que ainda não tomaram a D2. Na 

ocasião, o secretário executivo do Cosems, @sival.clemente ,expôs para o MPE que a equipe técnica do 

Cosems está fazendo um levantamento da quantidade de segundas doses pendentes, sobretudo do 

público idoso. A procuradora do Ministério Público Federal (MPF) Roberta Bomfim lembrou que enviou 

https://www.instagram.com/p/CR9ggtaLypx/?utm_medium=share_sheet


ofício a todos os municípios solicitando informações sobre as pendências de segunda dose. O Cosems se 

comprometeu em fazer uma força tarefa junto aos municípios para responder a demanda do MPF. No 

próximo dia 13 terá uma reunião entre MP e Cosems/AL para discutir o assunto. Outro ponto discutido 

 
na reunião foi 

referente à elaboração de uma nota pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Cosems/AL com o 

regramento para aplicação das segundas doses em Alagoas. As regras são para os brasileiros que viajaram 

e tomaram a primeira dose no exterior e para os estrangeiros que tomaram a primeira dose em outro país 

e vieram a passeio ou morar no território alagoano. Já os turistas terão que tomar a segunda dose em 

seus Estados de origem. https://www.instagram.com/p/CSNStTULXQp/?utm_medium=share_sheet 

 

06/08 - As principais dificuldades da maternidade Santa Olimpíada e da Gerência da UPA foram discutidas 

nessa quinta-feira pelos gestores da 8ª Região de Saúde em Palmeia dos Índios. A oferta das 

ultrassonografias de urgência e estratégias para a redução dos partos cesáreos na região foram também 

discutidos.  Com relação à UPA foi alinhado o fluxo de informações entre serviço e a gestão municipal, 

principalmente para o transporte de pacientes. A reunião contou com a presença da vice-presidente 

regional do Cosems, @ledjacosta e os apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07. 

A  assessora técnica Sunzangela Mendonça representou a Rede Cegonha estadual. M 

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

 

06/08 - O grupo técnico de Vigilância em Saúde do Conasems e Cosems/AL discutiu informações sobre a 

pesquisa PrevCOV que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde em 274 municípios brasileiros. 

O resultado vai resultar em um mapa da transmissão e comportamento da Covid-19 e ajudar o Brasil a 

desenvolver novas estratégias para prevenir e combater a doença. Os apoiadores regionais do Cosems 

@kathleen.moura e @firpo07 participaram da reunião. https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-

j/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSNStTULXQp/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPBLjZLlBA/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-j/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPZpvlr6-j/?utm_medium=share_sheet


 

09/08 O acompanhamento do quadro da Covid-19 e da vacinação nos municípios alagoanos é mais uma 

vez pauta da reunião da @amaalagoas, que acontece agora e conta com a participação dos prefeitos, 

secretários municipais da Saúde; e representantes do Cosems/AL e da @saudealagoas.  

A vice-presidente do Cosems, @edijariacamilo, abriu a  reunião pontuando os assuntos que serão tratados 

como a distribuição das doses que chegaram no final de semana e as que chegam hoje; a D2 para os 

trabalhadores da Educação; nova forma de distribuição e o Plano de Contingência dos Municípios 

https://www.instagram.com/p/CSW3CW8rOLD/?utm_medium=share_sheet 

 

06/08 - O panorama de oferta de medicamentos utilizados para intubação oro traqueal – KIT Intubação, 

Banco Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica e a proposta de realização de webnários locais 

coordenados pela DAF/MS foram pautas discutidas hoje na reunião  do GT da Assistência Farmacêutica 

da rede Conasems/Cosems, que discutiu assuntos da área. O coordenador de Apoio Técnico do 

Cosems/AQL Joelson Lisboa participou das discussões. 

https://www.instagram.com/p/CSPDxMrLT8W/?utm_medium=share_sheet 

 

09/08 - Dos 74 municípios alagoanos aptos à adesão ao Selo @unicef, 70 aderiram à causa em prol do 

fortalecimento de políticas públicas nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social voltadas à criança 

e ao adolescente. A iniciativa se propõe a estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, 

realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e os convidados. 

O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems), 

@rodrigo_buarque_de_lima, destaca que a entidade não mediu esforços para divulgar e mobilizar os 

https://www.instagram.com/p/CSW3CW8rOLD/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSPDxMrLT8W/?utm_medium=share_sheet


gestores municipais de Saúde, cujos municípios se enquadram nos critérios do Unicef. MATÉRIA 

COMPLETA NO www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CSW7H3srzJB/?utm_medium=share_sheet 

 

 

10/08 - A continuidade da linha de cuidado do paciente dentro da rede pré-hospitalar e hospitalar foi 

pauta da reunião entre o apoiador regional do Cosems/AL, @firpo07 e a Coordenação da Pré-hospitalar 

da @saudealagoas nesta terça-feira , após constatação de algumas fragilidades pontuadas pelos gestores 

da pasta com relação ao fluxo das UPAS 

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

 

11/08 A inclusão e a prioridade das ações voltadas a 1ª Infância (crianças de 0 a 6 anos) e Criança e 

Adolescente na programação do Plano Plurianual-PPA (2020-2023), tendo como referência o OCA-

Orçamento Crianças e Adolescentes nas áreas da saúde, da educação, assistência social e 

desenvolvimento social com os orçamentos já existentes nos municípios foram pautas da reunião de hoje 

da 1ª Infância com a AMA. A apoiadora do Cosems-AL @larissa23lcg participou da reunião. 

https://www.instagram.com/p/CSZpBN1Ler4/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 Secretários e técnicos municipais da 7ª Região de Saúde, além de representantes da 

@saudealagoas e das áreas Jurídica, Assistência Social, Segurança Pública, dentre outras, participam da 

live sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha “Conquistas e Desafios no Enfrentamento à Violência 

http://www.cosemsal.org/
https://www.instagram.com/p/CSW7H3srzJB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZkXywrFVm/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZpBN1Ler4/?utm_medium=share_sheet


Doméstica e Familiar contra a Mulher". O apoiador regional do Cosems/AL @firpo07 é um dos mediadores 

das discussões. https://www.instagram.com/p/CSZ0NvnrK4-/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 - As apoiadoras regionais do Cosems/AL @kathleen.moura e @larissa23lcg participaram hoje do 

Bate-papo Hub COVID com o coordenador técnico Nilo Bretas sobre Guia Orientador para o 

enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde. O momento contou com a 

participação de representantes dos Cosems da região Nordeste 

https://www.instagram.com/p/CSZ7KPDrJ3Z/?utm_medium=share_sheet 

 

11/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima concedeu hoje certificado de 

reconhecimento público ao município de Santa Luzia do Norte pelos resultados alcançados na 

operacionalização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19, sendo o primeiro de Alagoas a 

concluir a vacinação da primeira dose na população acima de 18 anos. A Secretaria de Estado da Saúde 

de Alagoas (Sesau), que foi representada pelo superintendente estadual da Vigilância em Saúde 

@herbertcharlesbarros, foi parceira na homenagem que contou com a presença da secretária municipal 

de Saúde Cláudia Gomes e do prefeito Márcio Lima. 

Rodrigo e equipe do Cosems conheceram in loco a dinâmica do trabalho da SMS e da equipe do PNI que 

resultou na histórica marca de vacinar com a primeira dose todo o público citado. "Esta conquista foi 

possível graças ao envolvimento da SMS, da gestão municipal e da comunidade, bem como apoio do 

Cosems-AL e da Sesau, que se refletem neste êxito" destacou o titular do Cosems, acrescentando que 

pretende visitar outros municípios que tenham avançado da mesma forma na vacinação. A secretária de 

Saúde de Santa Luzia do Norte afirmou que a vacinação das pessoas com mais de 18 anos iniciou no fim 

de maio, pontuando a satisfação com a conquista e homenagem, destacando que foram muitas as 

estratégias adotadas e a expectativa a partir de agora é atingir o mesmo percentual para fechar o ciclo 

vacinal com a D2. https://www.instagram.com/p/CSdEgkuLxvE/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CSZ0NvnrK4-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSZ7KPDrJ3Z/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSdEgkuLxvE/?utm_medium=share_sheet


 

12/08 - O grupo técnico de Oncologia se reuniu na @saudealagoas com equipe técnica da Sucesp e da 

Suraud para discutir a nova portaria de Oncologia, com o intuito de atualizar o Plano Estadual de 

Oncologia. Os apoiadores regionais do Cosems-AL @kathleen.moura e @firpo07 participaram das 

discussões. https://www.instagram.com/p/CSe9fRxLhBF/?utm_medium=share_sheet 

 

13/08 - O novo regramento para a distribuição de vacinas para a Covid-19 e a situação das segundas doses 

são as pautas da reunião que ocorre agora entre os secretários e coordenadores da Saúde e 

representantes do Cosems-AL, Sesau e MPF e MPE. O secretário executivo do Cosems-AL 

@sival.clemente, o superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, @herbertcharlesbarros, a 

promotora de Justiça  do MPE @michelinelaurindotenorio e a procuradora de justiça do MPF @robertalbb 

contribuem com as discussões das temáticas. 

https://www.instagram.com/p/CShF5ytLwJy/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima se reúne agora pela manhã com a 

Diretoria Ampliada da entidade para discutir, dentre outras pautas, a nova metodologia de distribuição 

de doses de vacinas contra a Covid-19; dificuldade de provimento de médicos para a APS nos municípios 

e a apresentação da proposta de reorganização da Rede de Atenção Psicossocial. Outros assuntos incluem 

a proposta de realização do Seminário Alagoano de Gestão; dentre outros de interesse dos municípios 

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

https://www.instagram.com/p/CSe9fRxLhBF/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CShF5ytLwJy/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSowJmKrWhk/?utm_medium=share_sheet


 

16/08 Vice-presidente do Cosems-AL @edijariacamilo discute estratégias para contratação de médicos 

para a APS durante a reunião da Diretoria Ampliada da entidade 

https://www.instagram.com/p/CSo6xojr63J/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - Apoiadora regional do Cosems-AL @mirnavazz apresenta a portaria GM/MS número 3641/21 de 

dezembro de 2020, que define para o exercício de 2021 estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos 

eletivos no âmbito do SUS. Ela apresentou a distribuição de recursos por município alagoano. 

https://www.instagram.com/p/CSo7jQjrJk1/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - A reorganização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é a pauta da reunião da Diretoria 

Ampliada do Cosems-AL, que está sendo apresentada pelo coordenador de Apoio Técnico do Cosems-AL 

Joelson Lisboa. https://www.instagram.com/p/CSo-VLJr9vL/?utm_medium=share_sheet 

 

16/08 - Presidente do Cosems @rodrigo_buarque_de_lima e a vice-presidente @edijariacamilo 

aproveitam reunião da Diretoria Ampliada para homenagear os pais-diretores com uma singela lembrança 

https://www.instagram.com/p/CSpGPPuL_LW/?utm_medium=share_sheet 
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https://www.instagram.com/p/CSo-VLJr9vL/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSpGPPuL_LW/?utm_medium=share_sheet


 

18/08 - O financiamento da Atenção Primária à Saúde (@previnebrasil) foi discutido em oficina hoje em 

Novo Lino para médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e ACS. Na oportunidade, o secretário 

municipal de Saúde Oswaldo Barros Filho agradeceu ao Cosems-AL a parceria e a contribuição dos 

apoiadores da entidade @larissa23lcg e @firpo07 nas discussões. 

https://www.instagram.com/p/CSueuD5LMqr/?utm_medium=share_sheet 

 

20/08 A atualização do Plano de Oncologia do Estado de Alagoas foi mais uma vez pauta da reunião entre 

representantes do Cosems-AL (apoiador regional @firpo07), Sesau e das SMSs de Maceió e Arapiraca. Na 

ocasião foram discutidas ainda as dificuldades, estratégias e avanços para a rede assistencial de Oncologia 

do Estado. Foi também feita a leitura da atual portaria 1399 de 17/12/2019 que define critérios e 

parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de Saúde na alta complexidade em 

Oncologia do SUS. https://www.instagram.com/p/CSw5zRJLG1s/?utm_medium=share_sheet 

 

20/08 O desabastecimento de seringas e agulhas, por parte do @minsaude, para a administração da 

vacina Pfizer, foi a pauta de hoje da reunião do COE, com representantes do Cosems-AL, Sesau e MPF. 

De acordo com o secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente Sival, o Estado de Alagoas recebeu 

esta semana 105.300 doses da Pfizer e, no entanto, só foram empregues pelo MS menos da metade das 

seringas e agulhas. A previsão é de que nas próximas remessas o MS substitua as agulhas de 1ml por de 3 

ml.  Preocupado com esta situação, o Cosems-AL solicitou apoio ao MPF e ao governo de Alagoas para 

que a campanha de Vacinação contra a Covid-19 não seja comprometida. O MPF ficou de intervir junto 

ao MS para que sejam garantidas as seringas e agulhas recomendadas tecnicamente pela bula da vacina 

Pfizer (1ml). O secretário de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), @alexandreayres, reforçou o 

https://www.instagram.com/p/CSueuD5LMqr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CSw5zRJLG1s/?utm_medium=share_sheet


compromisso do executivo estadual em garantir o bom andamento da campanha de Vacinação no Estado. 

Para isto, assegurou que vai adquirir as seringas de 1ml e as agulhas e distribuir para os municípios 

alagoanos. Segundo informações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) os Estados da 

Bahia e do Pará enfrentam a mesma situação. O MS alega falta das seringas de 1ml no mercado nacional. 

https://www.instagram.com/p/CSxka9wLlS5/?utm_medium=share_sheet 

 

21/08 - A publicação de Portaria com a atual Composição do Grupo Condutor (GC) da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); e a construção do Regimento Interno do GC da respectiva rede estão entre as pautas 

discutidas na reunião do grupo condutor da rede. As propostas de Construção do Plano de 

Monitoramento dos Serviços da RAPS e da Linha de Cuidado de Internação Involuntária também são 

temas da discussão do GC da rede. O apoiador regional do Cosems-AL Joelson Lisboa participa do evento. 

https://www.instagram.com/p/CSzP0xFrMrY/?utm_medium=share_sheet 

 

21/08 - Reunião do grupo condutor da Rede Cegonha com a participação da coordenadora estadual 

@syrlenepatriota e técnicos das SMSs de Maceió e Arapiraca, da Sesau e do MS. A apoiadora regional do 

Cosems-AL @camilanvalenca participou das discussões. Foram abordados a participação da Sesau nas 

estratégias do MS: Qualineo e Estratégia para redução de morbimortalidade materna; alto número de 

partos cesáreos; e necessidade de melhorar a comunicação das maternidades com a atenção básica. 

https://www.instagram.com/p/CSzaVV-LiJ2/?utm_medium=share_sheet 
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23/08 - Secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e o superintendente de Atenção à Saúde da 

@saudealagoas @charleshebert65 discutem em reunião da @amaalagoas o panorama da Covid-19 e 

imunização no Estado. https://www.instagram.com/p/CS65kh2LOqg/?utm_medium=share_sheet 

 

23/08 - O secretário executivo do Cosems-AL @sival.clemente e o superintendente da Atenção à Saúde 

@herbertcharlesbarros Herbert discutiram hoje na reunião da @amaalagoas o panorama atual da Covid-

19 e imunização nos municípios alagoanos.  Na ocasião foi reforçada a importância do encerramento dos 

casos em investigação de COVID-19 e apresentado o quantitativo de casos em investigação por município. 

Outro assunto foi referente à construção do plano de contingência da rede de frios e da vacinação contra 

a covid-9. Outro tópico discutido foi um manual do passo a passo da construção do plano de contingência 

contra a covid-19, já disponibilizado aos gestores municipais. Foi pontuada a importância da continuação 

das medidas sanitárias, mediante um possível aumento de casos no final do ano e também por conta da 

nova variante Delta, que tem um maior poder de transmissibilidade. 

https://www.instagram.com/p/CS7MqEGLLm2/?utm_medium=share_sheet 

 

23/08 O programa “AVC dá Sinais” foi lançado nesta segunda-feira (23) no Hospital Metropolitano, em 

Maceió, pelo Executivo estadual, sendo uma iniciativa pioneira no país.  

“Esta iniciativa inovadora traz mais um ganho para os municípios alagoanos, que terão mais esta 

referência (Hospital Metropolitano) para atender os casos de AVC, uma vez que a doença está entre as 

que mais matam e incapacitam no mundo, não apenas no nosso país ou Estado”, afirmou a vice-

presidente do Cosems-AL @edijariacamilo, secretária de Saúde de Dois Riachos. 

https://www.instagram.com/p/CS7T68hrqRR/?utm_medium=share_sheet 
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24/08 - Novas doses de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas para todos os municípios alagoanos 

A partir de hoje (24) serão distribuídas 63.060 doses de vacinas para todos os municípios alagoanos, sendo 

15.950 de Coronavac, 33.930 da Pfizer e 13.180 da AstraZeneca.  As doses são destinadas para a D1 e os 

municípios devem prosseguir com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, na população 

geral acima de 18 anos, de acordo com a organização e estratégias locais.  A informação é do presidente 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), gestor da Saúde de Jundiá. 

MATÉRIA COMPLETA NO www.cosemsal.org 

https://www.instagram.com/p/CS9bMnaLfv-/?utm_medium=share_sheet 

 

25/08 O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima e o 

prefeito do município @jorgegalvao55 participaram ontem da campanha de incentivo ao aleitamento 

materno em alusão ao Agosto Dourado. Rodrigo destacou que amamentação representa saúde para o 

bebê, sobretudo nos primeiros seis vezes, que deve ser exclusiva.  "Incentivamos a campanha porque 

temos conhecimento da importância da amamentação para o binômio mãe e bebê" reforçou Rodrigo 

https://www.instagram.com/p/CTAph1CLVYN/?utm_medium=share_sheet 

 

25/08 - O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima 

participou hoje da 12a Conferência Municipal da Assistência Social em Jundiá. Segundo ele este setor e a 

saúde devem trabalhar de forma integrada, uma vez que ambos defendem a melhor qualidade de vida 

para a população, sobretudo a mais vulnerável socialmente.  

https://www.instagram.com/p/CTAqcUornhJ/?utm_medium=share_sheet 
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26/08 - O presidente do Cosems-AL e secretário de Saúde de Jundiá @rodrigo_buarque_de_lima 

participou hoje da inauguração, junto com o governador @renanfilho15 e o prefeito @jorgegalvao55 do 

Centro Municipal de Saúde Dra. Fernanda Torres. A solenidade culminou com a celebração dos 61 anos 

de emancipação política do município de Jundiá. "O equipamento de Saúde terá atendimento 

especializado e 24h e representa um grande investimento para um municipio de  pequeno porte como 

Jundiá", destacou Rodrigo.  No novo Centro serão realizados exames de Média e Alta Complexidade como 

ecocardiograma, ultrassonografia, eletrocardiograma e conta com várias especialidades médicas, 

nutricionista e fisioterapeuta. https://www.instagram.com/p/CTDtUAsrsDJ/?utm_medium=share_sheet 

 

26/08 - O presidente do Cosems-AL @rodrigo_buarque_de_lima prestigiou hoje a celebração dos 61anos 

de emancipação política do município com solenidade festiva que atraiu autoridades políticas e 

representantes da Saúde, Educação, infraestrutura, dentre outras áreas. 

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação ganhou um ônibus e o prefeito do município 

@jorgegalvao55 visitou com o governador @renanfilho15 a reconstrução do acesso ao município de 

Jundiá, na AL 480. https://www.instagram.com/p/CTDucoOr2Qp/?utm_medium=share_sheet 

 

30/08 - Apoiadoras do Cosems-AL @camilanvalenca e @larissa23lcg participam de discussão na AMA 

sobre a volta segura às aulas, conforme protocolos do MEC e MS 

https://www.instagram.com/p/CTN3ddhrdS3/?utm_medium=share_sheet 
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31/08 O presidente do Cosems/AL @rodrigo_buarque_de_lima e de outros Cosems do país, 

coordenadores e facilitadores de apoio; representantes do Conasems e do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Paulo - que começa a fazer parte do desenvolvimento do Projeto "Rede Colaborativa 

para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS", no âmbito do PROADI SUS 2021-2023 – participaram 

da reunião da Rede Colaborativa, que tem como objetivo principal a consolidação da estratégia de apoio 

aos 26 Cosems. https://www.instagram.com/p/CTPxdBsLruG/?utm_medium=share_sheet 

 

31/08 Apoiadora do Cosems-AL @mirnavazz participa da reunião do grupo condutor da política de saúde 

das pessoas privadas de liberdade, sobre a institucionalização do serviço de saúde nas unidades prisionais. 

https://www.instagram.com/p/CTP-x3SrGfx/?utm_medium=share_sheet  
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Reunião sobre a campanha de vacinação para os municípios que forem concluindo a faixa etária de 18 

anos e possuírem estoque de D1 (sobra) da Pfizer, que sigam com a vacinação do público de 12 aos 17 anos, 

observando alguns critérios como os adolescentes com comorbidade, os com deficiência, adolescentes 

gestantes e puérperas e o mesmo público dos privados de liberdade. 
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