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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ 
 

Foi realizada no dia 1º de setembro de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 265ª 

Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Piauí. A reunião foi 

convocada pelo Senhor Coordenador – Presidente da CIB-PI, Florentino Alves Veras Neto. Foi 

enviado aos membros da Bipartite através de e-mail e WhatsApp, o link para ingresso na Reunião. 

O Dr. Alderico Gomes Tavares - Superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta 

Complexidade (SUGMAC), fez a abertura cumprimentando a todos os presentes. No espaço dos 

informes administrativos a vice-presidente do COSEMS, Leopoldina Cipriano Feitosa, juntamente 

com a Presidente do COSEMS-PI, Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety, solicitaram 

maior clareza nas resoluções encaminhadas ao COSEMS para assinatura, que as mesmas fossem 

sempre acompanhadas de Projetos e/ou Parecer Técnico; e que fosse definido e mantido um 

cronograma de reuniões ordinárias da CIB. Em seguida foi dado início aos assuntos em Pauta. 

Item 01- COSEMS/PI – a) Ofício Nº 45/2020/COSEMS-PI – Oferta dos Serviços de Urgência e 

Emergência no Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde, em Uruçuí; b) Ofício Nº 

46/2020/COSEMS-PI – Discussão dos seguintes itens: Oferta e organização dos serviços 

especializados eletivos no município de Teresina, na retomada organizada; Retomada dos serviços 

especializados eletivos nas regiões de saúde; Organização hospitais para oferta de procedimentos 

cirúrgicos eletivos (projeto de ampliação do acesso às cirurgias eletivas); Fluxos assistenciais nas 

regiões; Implantação da regulação da atenção especializada ambulatorial nas regiões. Dr. Alderico 

Gomes Tavares iniciou comentando sobre a Portaria SESAPI/GAB Nº 0543/2020, que dispõe 

sobre as diretrizes para o retorno dos procedimentos ambulatoriais especializados (consultas e 

exames) e cirurgias eletivas nos estabelecimentos públicos e privados contratualizados no âmbito 

do SUS no Estado do Piauí. E falou ainda sobre a preparação dos Hospitais do Estado para essa 

retomada e das dificuldades enfrentada por cada hospital para se adaptarem as normas 

estabelecidas. Em seguida Dr. Francisco Pádua pediu a palavra para também comentar sobre as 

dificuldades enfrentadas pelos hospitais geridos pelo município de Teresina, devido ao número 

reduzido de profissionais de saúde trabalhando, causando assim uma baixa capacidade de oferta de 

serviços, entre outras deficiências no atendimento; fez uma explanação da capacidade instalada de 

atendimento do município de Teresina neste momento e explicou como o município pretende 

trabalhar nessa retomada dos serviços especializados. Iniciou-se um amplo debate no sentido de 

buscar uma solução para os problemas apresentados, chegando a um consenso da necessidade da 

criação de um Grupo de Trabalho para atuar prioritariamente sobre esta demanda. A Gerente 

Técnica da SESAPI, Suzana Alexandrino Nogueira Pereira, comentou ainda sobre a necessidade 

de atualização da PPI.  E ao final, ficou acertado ser feito a publicação da Portaria SESAPI/GAB 

Nº 0543/2020 e marcado uma próxima reunião para indicação dos técnicos para a composição do 
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Grupo de Trabalho e a definição das responsabilidades de cada setor que comporá o Grupo. E não 

havendo mais assunto a tratar, foi dada por encerrada a Reunião, da qual foi lavrado a presente ata. 

Teresina, primeiro de setembro de dois mil e vinte. 
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