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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ 
 

Foi realizada no dia 1º de setembro de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 266ª 

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. Em seguida foi 

dado início aos assuntos em Pauta. Item 01- S.M.S de Uruçuí – Dar ciência à CIB/PI sobre a 

alocação de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde Nova Santa 

Rosa. A apresentação foi feita pela Secretária Municipal de Saúde de Uruçuí, Naira Raquel Pereira 

de Araújo. Esclarecendo que a UBS São Francisco já se encontra equipada e, a alocação dos 

equipamentos será fundamental para equipar a USB Nova Santa Rosa para seu devido 

funcionamento, informou ainda que a solicitação foi apresentada ao Conselho Municipal de Saúde 

de Uruçuí e aprovada pelo colegiado. Colocado a proposta em apreciação do plenário e não 

havendo manifestação em contrário, foi colocado em votação e aprovado. Item 02 – DUVAS – 

Instrumentos, por região e municípios do Piauí, para apoio à tomada de decisão de gestores à 

resposta ao COVID-19. A apresentação iniciou-se com uma explanação, feito pela Diretora da 

Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde – DUVAS, Cristiane Maria Ferraz Damasceno Moura 

Fé, do Projeto ConectaSUSPI, uma ferramenta que também servirá como instrumento apoio aos 

municípios nas tomadas de decisões. E na sequência passou a palavra ao Superintendente de 

Atenção Integral à Saúde – SUPAT, Dr. Herlon Clistenes Guimarães, que explicou mais 

detalhadamente o objetivo e o funcionamento do Projeto ConectaSUSPI, o qual foi criado através 

de uma parceria entre SESAPI (Secretaria de Estado da Saúde do Piauí), ATI (Agência de 

Tecnologia do Piauí) e ANATIPI (Associação dos Analistas de Tecnologia do Piauí) que visa 

ajudar a Gestão Governamental na tomada de decisões nas medidas de combate a pandemia do 

COVID-19. Parceria esta que produziu inúmeros gráficos, medidas e dimensões que permitiram 

ângulos diferentes de acompanhar a evolução dos casos e as respostas dos órgãos de saúde 

norteando suas decisões estratégicas. E ainda fez uma exibição do sistema ConectaSUSPI 

funcionando. Item 03 – SUPAT – Reabilitação para as pessoas com sequelas da COVID-19. A 

apresentação foi feita pelo Dr. Herlon Clistenes Guimarães, apresentando o Plano Operativo do 

Programa de Atendimento em Reabilitação Respiratória e/ou Motora para Pacientes com Sequelas 

de COVID-19 e explicando como se dará funcionamento do serviço. Após a apresentação, Dr. 

Francisco Pádua, argumentou que não expressar sua opinião sobre o Programa naquele momento, 

pois não havia tido acesso a documentação referente ao Programa antecipadamente para que 

pudesse avaliar melhor, em seguida outros membros do plenário levantaram a mesma questão, de 
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não terem tido acesso com antecedência a conteúdo apresentado. Ficou então acordado que o este 

assunto seria primeiramente apresentado para apreciação em CIR para que, somente após 

apreciação e aprovação no colegiado da CIR, fosse novamente apresentado em CIB. Em extra- 

pauta foi apresentada ainda, pela Diretoria da DUCARA, a Planilha de Leitos de Suporte 

Ventilatório e UTI, a qual foi apreciada pelo plenário e não havendo contestação, foi colocado em 

votação e aprovado. 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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Alderico Gomes Tavares 

Ana Maria Eulálio 
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