
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

BIPARTITE 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ 
 

Foi realizada no dia treze de outubro de dois mil e vinte, através de videoconferência, a 268ª 

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 e deu início aos 

assuntos em pauta. Item 01- COSEMS-PI – a) Reabertura dos serviços ambulatoriais, com 

cronograma para oferta gradual da capacidade instalada. Dr. Vinícius Pontes, iniciou a 

apresentação com relatório de informações referente à atual oferta de serviço e as previsões de 

reabertura gradual dos serviços que ainda estão paralisados, colhidas junto à diretoria dos 

Hospitais: Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) – Ambulatório de ortopedia - reabertura 

09 de setembro 2020, Ginecologia - reabertura 06 de outubro 2020, Fisioterapia - reabertura 05 de 

outubro 2020, Cirurgia Geral - reabertura 14 de outubro 2020, serviços reabertos com 30% da 

capacidade instalada. Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar (HPMPI) – Consultas 

Ambulatoriais - reabertura 28 de setembro 2020, Cirurgias Gerais e Ortopédicas (da Regulação) - 

reabertura 13 de outubro 2020, Cirurgias Eletivas - reabertura 09 de novembro 2020. Dr. Francisco 

Pádua apresentou um levantamento com o número de consultas que eram oferecidas anteriormente 

e das que estão sendo oferecidas no corrente ano. Anunciou ainda que a métrica de reabertura 

adotada pelo Sistema Gestor Saúde será a mesma adotada pelo Estado. Em seguida Sheylla 

Maranhão, apresentou ao plenário, informações complementares sobre a oferta de serviços de 

saúde nas unidades hospitalares e sobre a regulação dessas ofertas. Dr. Francisco Pádua solicitou 

que fosse disponibilizado as gravações e as atas das reuniões realizadas. Dra. Ana Eulálio, 

comentou sobre um levantamento, o qual foi realizado recentemente, mostrando como estão 

divididos os recursos destinados à saúde e qual a responsabilidade de cada nível de gestão 

responsável que gerencia estes recursos. Dr. Vinícius levantou o questionamento sobre qual seria o 

perfil de pacientes que deveriam ter prioridade no atendimento, se seriam os pacientes que já 

estavam na fila de espera antes da paralisação dos serviços ou os novos pacientes encaminhados, 

após triagem, pelo sistema Gestor Saúde. Por falta de consenso nas discussões entre os membros 

do colegiado o Dr. Alderico propôs que fosse marcada outra reunião presencial, para o dia 15 de 

outubro de 2020, as 08:00 horas, onde pudessem reunir os técnicos de regulação da Fundação 

Municipal de Saúde e do Estado e representantes dos principais Hospitais e do COSEMS-PI, para 

que se pudesse chegar a um denominador comum sobre oferta de serviços, requalificação, 

regulação e reabertura do Sistema Gestor Saúde para todos os municípios do Estado. Item 01- 

COSEMS-PI – b) Definição de cronograma para reuniões ordinárias da CIB-PI. Antes da 

discussão deste item, Dra. Ana Eulálio pediu a palavra para fazer um informe e comunicou ao 

plenário que recebeu do Ministério da Saúde a informação que o Projeto do Planejamento 

Regional Integrado, discutido e aprovado anteriormente em reunião da CIB-PI, foi aprovado pelo 

Ministério e que possivelmente já iriam receber o recurso referente ao custeio do Projeto. 

Informou ainda que a primeira proposta que estava prevista no Projeto era a criação do Comitê 

Gestor do Projeto, e que por isso iriam emitir um comunicado para os municípios, COSEMS e ao 
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Conselho solicitando a indicação dos participantes deste Comitê. Na sequência Leopoldina 

Cipriano, fez solicitação de pauta-extra com o assunto: Cronograma da SESAPI da efetiva 

implantação do sistema de regulação das Regiões de Saúde, conforme pactuado com COSEMS. 

Referente a esse assunto, Elizabeth Soares, Gerente de Auditoria da DUCARA, informou que já 

foi feito o cadastro de todos os prestadores da Região do Alto Parnaíba e que foi feita a solicitação 

de computadores e demais equipamentos para que o serviço começasse a funcionar na regional do 

Vale do Canindé, ficando para o mês de novembro. Informou ainda que, devido a outras demandas 

da regulação, está programado para um maior desenvolvimento desse processo apenas no mês de 

novembro e foi acertado para ser apresentado um cronograma mais detalhado sobre este processo, 

na reunião do dia 15 de outubro. Com a palavra a presidente do Cosems e coordenadora da CIR 

Vale do Canindé, Auridene Tapety, discorreu que desconhece o processo da proposta de 

implantação do sistema de regulação na regional de Saúde, uma vez que o município sede 

OEIRAS, já está estruturado no tocante ä implantação do serviço e assim, dar continuidade sendo 

referencia no processo para esta região de saúde. Ademais, o sistema de regulação já havia entrado 

em funcionamento em janeiro deste ano, sendo o mesmo suspenso por decisão da parte da saúde 

do Governo do Estado em 12 de fevereiro de 2020. Posteriormente foi retomada a discussão sobre 

a definição de um cronograma para reuniões ordinárias da CIB-PI, e foi acordada que estas 

reuniões devem ocorrer nas seguintes datas e horários: Reuniões de Câmara Técnica – às 

segundas-feiras, da segunda semana de cada mês, as 15:00 horas -  Reuniões Ordinárias da CIB-PI 

– às terças-feiras, da segunda semana de cada mês, às 15:00 horas. E não havendo mais assunto a 

tratar, foi dada por encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata. Teresina, treze de 

outubro de dois mil e vinte. 
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