
  

 

 

Nota de Esclarecimento COSEMS/MA: Notícia falsa sobre a distribuição 

dos Testes Rápidos do Covid-19 

 

Em virtude das notícias falsas (Fake News) em circulação acerca do 

possível desvio dos Kits de Teste Rápido disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Maranhão 

(COSEMS/MA) vem a público reforçar que o todo trabalho desenvolvido pelo 

COSEMS/MA, em defesa dos municípios, é fortalecido conforme prevê a Lei nº 

8.080/1990 do §2º, do Art. 14-B, (que institui os Conselhos de Secretarias 

Municipais de Saúde – COSEMS/MA).  

No que se refere a distribuição dos kits de Testes Rápidos do Covid-19 

para os municípios, o COSEMS/MA informa, que o fluxo de entrega dos kits é 

do Ministério da Saúde, repassado para as Secretarias Estaduais de Saúde, 

que tem a responsabilidade de distribuir para os municípios. Sendo que o 

Ministério da Saúde envia uma sugestão de divisão (quantidade) por município, 

mas deixa claro que fica a critério da Comissão Intergestores Bipartite - CIB a 

decisão de rateio, a partir da 2ª remessa. Informamos que a 1ª remessa foi 

destinada na sua totalidade aos municípios, via Secretaria de Estado da 

Saúde, não havendo cumprimento por parte da SES/MA. 

 Esclarecemos que a distribuição do Ministério da Saúde foi dividido em 

5 (cinco) lotes, sendo que o primeiro e segundo lote já chegaram na Secretaria 

de Estado da Saúde – SES/MA (segundo informação do Ministério da Saúde). 

O COSEMS/MA, que tem como objetivo possibilitar, a efetiva 

fiscalização das ações e serviços de saúde e assim lutar pela plena efetivação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), informa que, vem realizando diversas 

tentativas de diálogo (via ofícios) com a SES/MA, sobre distribuição dos Kits 

para os municípios, que tem a responsabilidade de testar profissionais da área 

da saúde e segurança pública tanto na esfera estadual e municipal, que 

estejam sintomáticos de COVID-19. Tendo como resposta, a liberação para 

somente alguns municípios com casos confirmados, critério este decidido sem 

diálogo com este conselho e comunicado através de oficio. 

O COSEMS esclarece que zelando pela democracia, toda decisão 

tomada pelo Presidente, Vinícius Araújo, é de comum acordo com a Diretoria 

Executiva e membros do COSEMS/MA. Ratificamos que não tivemos contato 

com esses Kits e que aguardamos resposta da SES/MA de como se dará 

distribuição dos mesmos aos 217 municípios do Estado do Maranhão. 



  

 

O Presidente do COSES/MA sempre presou pela transparência com 

seus associados e a sociedade civil e jamais cometeria tal imprudência citada 

na matéria divulgada pelo blog “A cidade de Verdade”. 

 Lutamos diariamente por um SUS de qualidade para todos, 

independentemente de raça, credo ou bandeira partidária, pois qualquer 

movimento que caminhe na contramão desse pensamento, é considerado uma 

afronta aos princípios do SUS.  

Além disso, o COSEMS/MA reforça a necessidade da população não 

compartilhar informações que possuem origem duvidosa ou que não sejam 

fidedignas, tendo em vista a crescente distribuição deliberada de 

desinformação e boatos, as Fake News (notícias falsas). 
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