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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUÍ
Foi realizada no dia seis de março de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões do Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde do Piauí, a mesma foi convocada pelo Senhor Presidente
Coordenador da CIB-PI, Florentino Alves Vera Neto, e teve início com a formação da Mesa
Diretora dos Trabalhos da Reunião, às 10:00hs, a qual foi composta por Dr. Alderico Gomes
Tavares, Superintendente de Gestão da Rede de Média e Altas Complexidade (SUGMAC), que
inicialmente substituiu Dr. Florentino Alves Vera Neto – Presidente da CIB, até que o mesmo
voltasse a seu posto; por Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety – Presidente do
COSEMS-PI; Suzana Alexandrino Nogueira Pereira, Gerente Técnico da SESAPI, substituindo
excepcionalmente, devido a questões de saúde, Miguel Ramos Rodrigues – Secretário Executivo
da CIB-PI. O Senhor Presidente da Mesa Diretora da Reunião, fez a abertura cumprimentando a
todos os presentes e, na sequência, passou a palavra para a substituta do Secretário Executivo da
Bipartite fazer os avisos administrativos. Esta apresentou as seguintes Resoluções em AD
REFERENDUM: Nº 002/2020, de 20 de fevereiro de 2020, que “aprova o Projeto Técnico de
Implantação de Transporte Sanitário Eletivo do Município de Landri Sales/PI, destinado ao
deslocamento de usuários necessitados para realização de procedimento de caráter eletivo no
âmbito do SUS”; Nº 003/2020, de 20 de fevereiro de 2020, que “aprova o Projeto Técnico de
Implantação de Transporte Sanitário Eletivo do Município de Campo Alegre do Fidalgo, destinado
ao deslocamento de usuários necessitados para realização de procedimento de caráter eletivo no
âmbito do SUS” e Nº 004/2020, de 27 de fevereiro de 2020, que “aprova a alocação de recursos
financeiros objeto da Portaria MS/GM Nº 9.932/2019”. As três resoluções apresentadas foram
referendadas pelos membros participantes. Em seguida foi dado início aos assuntos em pauta,
seguindo a ordem de chagada: Item 13 – CAPD – Linha de Cuidado Integral da Pessoa com
Doença Falciforme. A apresentação em plenário feita pela Dra. Gildene Alves da Costa que além
da Linha de Cuidado apresentou áudios do seu celular de conversas com a mãe de uma paciente
sua, portadora de doença falciforme, relatando a deficiência no atendimento ocorrido em hospitais
da rede municipal de Teresina, nos quais a paciente sequer foi examinada e, ao final, esclareceu
que a paciente foi a óbito, avaliando que poderia ter sido evitado. Também foi apresentada a
Caderneta de Saúde do Paciente com Hemoglobinopatias e o Protocolo Clínico de Eventos Agudos
em Doença Falciforme, que serão utilizados pela rede de assistência, cujos exemplares de cada um
foram entregues a esta CIB. Ao final, além do encaminhamento de uma reunião com as áreas
técnicas, foi sugerido ao Dr. Ribamar, representante da FMS/Teresina, a necessidade de prioridade
nos agendamentos de consulta e garantia da marcação do retorno, Dr. Alderico aventou a
possibilidade de elaboração de um projeto de Lei na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí
para garantir o acesso equânime aos usuários do SUS portadores de anemia falciforme. Colocada
em apreciação do plenário e, não havendo manifestação em contrário, à proposta foi votada e
aprovada. Item 05 – DUCCAE. As apresentações foram feitas por Socorro Rocha. a) Isaías
Coelho – Proposta de aquisição de Veículo de Transporte Sanitário Nº 12802.079000/1190-01.
Colocada em apreciação do plenário e aprovada com pendência até que sejam entregues as
Resoluções da CIR e do CMS. b) Propostas do MS/FNS, de recursos de programa e emendas
parlamentares, o subitem foi excluído da pauta durante a Câmara Técnica, pelo diretor da
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DUCCAE, Dr. Antonio Neris Machado. C) Lagoa do Piauí – Proposta de aquisição de Veículo
de Transporte Sanitário Nº 12502.1210001/19-001. Foi feita a apresentação em plenário, da
Proposta de Implantação de Transporte Sanitário Eletivo do Município de Lagoa do Piauí/PI,
esclarecendo as necessidades do município, principalmente neste tipo de transporte. Colocada em
apreciação do plenário e não havendo manifestação em contrário, foi colocado em votação e
aprovado. Item 11 – Vigilância Epidemiológica – Implantação da Rede Estadual de Notificação
em Micoses Sistêmica – RENOMIS. Foi apresentada em plenário pela Dra. Liliane Maria Soares
Martins, que destacou a importância desses agravos, informou que o Estado do Piauí será o
pioneiro nesse tipo de notificação, possibilitando com isso evitar mortes. Foi entregue a esta CIB
uma Minuta da Portaria para instituição da RENOMIS e, como encaminhamento dessa pauta, foi
solicitado à criação de uma Comissão Técnica. Colocada em apreciação/votação no plenário e,
não houve manifestação em contrário, à proposta foi aprovada. Item 04 – Gabinete/SESAPI –
Disponibilização de recursos orçamentários e financeiros para transferência do Fundo Estadual de
Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Miguel Alves, com o objetivo de reformar e ampliar o
Hospital Pedro Vasconcelos. A apresentação em plenário foi feita por Vânia, assessora técnica do
município de Miguel Alves que, na Câmara Técnica apresentou um vídeo com as péssimas
condições físicas do hospital, demonstrando a necessidade urgente de reforma e ampliação do
mesmo, cujas planilhas apontam que a obra está orçada na ordem de R$ 970.561,05 (novecentos e
setenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinco centavos), a ser paga com recursos do
Tesouro Estadual, transferidos fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde de Miguel Alves. A proposta, colocada em apreciação do plenário e não
havendo manifestação em contrário, foi colocado em votação e aprovado. Item 03 – Atenção
Básica – Memo. Nº 004/2020, da Gerência de Atenção Básica/SESAPI. Apresentada em plenário
pela Gerente de Atenção Básica, Dília Sávia de Sousa Falcão, referida documentação
comprobatória das solicitações de pleitos de municípios conforme relacionados a seguir: a)
aprovação da parcela de Construção de 01 (uma) Academia de Saúde Modelo Intermediário: 3ª
parcela para os municípios de Floresta do Piauí, São João da Serra/PI, Vila Nova do Piauí, São
José do Piauí; 2ª parcela para o município de São Gonçalo do Piauí; b) aprovação da 3ª parcela de
Construção de 01 (uma) Academia de Saúde para o município de Cajazeiras do Piauí; c) aprovação
da homologação da Proposta de Construção da Academia de saúde para o município de Campo
Grande do Piauí; d) aprovação da 3ª parcela de Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde
para o município de Piripiri; e) aprovação de Credenciamento de 01 (um) Agente Comunitário de
Saúde – ACS para os municípios de Campo Grande do Piauí e Simões e 02 (dois) ACS’s para o
município de Pio IX; f) aprovação de Credenciamento de Equipes: 01 (uma) Estratégia de Saúde
da Família - ESF para o município de Luzilândia, 01 (uma) Equipe de Saúde Bucal - ESB para o
município de Francisco Santos, 02 (duas) Equipes de Saúde Bucal - ESB Modalidade II para o
município de Luzilândia, g) aprovação de Custeio para Academia de Saúde Nazaré Soares – CNES
9851046 no município de Madeiro e, h) aprovação de Implantação do Componente Móvel da
Atenção à Saúde Bucal – UOM para o Município de Luzilândia. Os pleitos supramencionados
foram colocados em apreciação pelo plenário e, como não houve contestação, foram votados e
aprovados. Item 06 – SUGMAC. Apresentada em plenária pelo titular da pasta, Dr. Alderico
Gomes Tavares. No item a) Continuidade da execução do Projeto de Cirurgias Eletivas, em
cumprimento a Portaria MS/GM Nº 3.932, esclareceu que, com a instituição do Grupo Técnico

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
BIPARTITE
de Cirurgias Eletivas, as questão relacionadas a execução do projeto estão sendo discutidas em
reuniões com os membros do referido grupo. Apresentou o Projeto “Estratégia de Ampliação do
Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos 2020” que, colocado em apreciação pelo plenário,
foi votado e aprovado, podendo iniciar a execução da estratégia a partir dessa aprovação. Também
foi votada e aprovada a continuidade da complementação de 100% do valor da Tabela SUS, com
recursos federais, para os procedimentos constantes do Anexo II da portaria acima mencionada. A
pedido da vice-presidente do COSEMS, Leopoldina Cipriano, como encaminhamento, ficou
acertado o agendamento de uma reunião com o Grupo Técnico de Cirurgias Eletivas e o Secretário
de Saúde, Dr. Florentino Veras, para discussão sobre os Mutirões de Catarata para as Regiões de
Saúde do Sul do Estado do Piauí. No item b) Remanejamento de equipamentos oftalmológicos
do Hospital Regional Tibério Nunes, de Floriano/PI para o Hospital Getúlio Vargas, em
Teresina/PI. Dr. Alderico justificou que os equipamentos não estão sendo utilizados no Hospital
Regional Tibério Nunes (HRTN) e nem tem previsão para isso, estão encaixotados e que, com o
remanejamento para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), a oferta de serviços vai ser ampliada,
resaltando que o HGV é referencia para todo o Estado, principalmente para as regiões de saúde
que não dispõe desse serviço. Colocado em apreciação, a proposta foi votada e aprovada. Durante
a discussão desse tema, foi decidido o encaminhamento de Dr. Fabio Márcio, Diretor Técnico do
HGV vai finalizar a elaboração do Projeto de Cirurgias Oftalmológicas Itinerantes e Dra. Fátima
Garcês, representante da FEPSERH informou que está em processo à aquisição de equipamentos
para renovação do parque tecnológico de oftalmologia do HGV, cuja previsão é para o final do
corrente ano. Item 07 – Vigilância em Saúde Ambiental – Plano de Ação dos Programas das
Leishmanioses, Malária e Doenças de Chagas, contemplados com recursos da Portaria Nº
3.775/2019. A apresentação em plenário foi feita pelo Coordenador de Vigilância em Saúde
Ambiental, Antonio Vieira de Sá Junior, que além das explicações, entregou cópia da portaria
supramencionada e dos 03 (três) planos: Plano de Ação para a Intensificação da Vigilância e
Controle da Leishmaniose Visceral, Plano de Ação para Vigilância, Prevenção e Controle da
Malária no Estado do Piauí e Plano de Plano de Ação para Implementação sobre Programa de
Vigilância Entomológica Doença de Chagas. Após apreciação e, não havendo manifestação em
contrário, foi votado e os planos aprovados. Item 08 – Coordenação de Epidemiologia – Plano
de Reimplantação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do
Piauí, contemplados com Recursos da Portaria Nº 3.238/2019. Apresentada em plenário pela
Coordenadora Estadual de Epidemiologia, Maria Amélia de Oliveira Costa, que falou da
importância da reimplantação da Rede CIEVS, destacando as informações sobre casos suspeitos
do Coronavírus no nosso Estado. A título de encaminhamento, foi colocada pela representação do
COSEMS a necessidade de uma Nota Técnica sobre a situação do município de Redenção do
Gurguéia que teve 02 (dois) óbitos com suspeita de H1N1. Apreciada em plenário, a pauta não foi
contestada, tendo sido votada e aprovada. Item 09 – DUVAS – Solicitação de substituição da
Técnica Zenira Martins por Luciana Sena, na função de suplente da Diretora da DUVAS. Não
havendo necessidade de votação/aprovação, a substituição foi apenas comunicada ao plenário da
CIB. Item 10 – NIS – Atestado de Conclusão da Obra de Reforma da Ambiência do Hospital
Regional Justino Luz, de Picos/PI. Dr. Alderico informou que a documentação foi devidamente
entregue à CIB e, não havendo necessidade de mais esclarecimentos além das explicações já feitas
na Câmara Técnica pela Eng.ª Civil Jéssica, do NIS, foi votada e aprovada. Item 12 – SAMU –
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Ampliação de uma Unidade de Unidade de Suporte Básico do SAMU para o município de Santa
Luz/PI e Caridade do Piauí. Dr. Alderico informou que a Coordenadora Geral do SAMU/PI,
Christianne Rocha já havia apresentado a pauta na Câmara Técnica e, não havendo mais
necessidade de outras informações, a proposta foi apreciada pelo plenário, votada e aprovada.
Item 14 – Canto do Buriti – Adesão à Gestão Plena em Saúde (correspondente à pauta que foi
substituída com a exclusão da pauta do HEMOPI). A apresentação em plenário foi feita pela
Secretária Municipal de Saúde, Regiane Machado Sousa Chaves, que informou está segura da
adesão do município de Canto do Buriti à condição de Gestão Plena da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Entregou à CIB uma pasta contendo as seguintes
documentações: Ofício ao Coordenador da CIR Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Resolução CIR Nº
001/2018, de 02 de março de 2.020, aprovando a proposta de Gestão Plena do município de Canto
do Buriti, relatórios da PPI 2011 e relatórios de prestadores privados de serviços ambulatoriais
existentes no município de Canto do Buriti (Santa Maria Análises Clínicas, Clínica de Saúde
Renato Chaves, UDI Laboflor Centro de exames Médicos, CEL – Centro de Exames Laboratoriais
e EXAMINAR Laboratório de Análises Clínicas e Clínica Médica). A proposta foi colocada em
apreciação pelo plenário e, não havendo manifestação em contrário, foi votada e aprovada. Item
02 – Central Estadual de Transplantes – Apresentação dos trabalhos realizados pela CET e a
pactuação das novas metas para o biênio 2019/2020. Apresentação realizada pela Coordenadora da
CET, Dra. Maria de Lourdes de Freitas Veras que informou que o ano de 2019 foi o pior indicador
atingido pelo Estado, explanando as dificuldades que levaram a esse resultado, tais como:
Dificuldade de Diagnóstico de Morte Encefálica, que é de Notificação Compulsória, por falta de
exames complementares (arteriografia); falta de pagamento de Serviços Profissionais (médicos)
pelo HGV e falta de medicamentos; falta de Doppler Transcraniano no HUT. Esclareceu que foi
instituída uma Comissão Técnica para atuar junto a essas dificuldades. Após a explanação, as
novas metas foram apresentadas e, não havendo contestação, votadas e aprovadas. Item 01 –
DIPESC – Cronograma de Execução do Programa “Passo a Frente”. A apresentação em plenário
foi feita pelo Diretor do DIPESC, Raimundo Dutra de Araújo, informando quais os municípios
contemplados e suas respectivas regiões de saúde, informando dados de população geral, índice da
população com deficiência identificando o percentual de deficiência motora. Em apreciação em
plenário foram identificados municípios não pertencentes à região de saúde na qual foi listado e,
após o compromisso de fazer as devidas correções, foi votado e aprovado. Item 21 – Alteração do
Plano Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna e na Infância. Apresentada pelo
Secretário de Saúde, Dr. Florentino Veras, que no Anexo 1 do referido plano, fica instituído o
incentivo financeiro a ser custeado com recursos do Tesouro Estadual para os serviços de
assistência materno-infantil, conforme as seguintes classificações: 1 – Auxilio para Maternidade
habilitada para parto de alto risco – R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)/mês; 2 – Auxílio
para Hospitais de Pequeno Porte com Centro de parto Normal – R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais)/mês. Esclareceu que a concessão do benefício será procedida por meio de uma portaria do
Senhor Secretário de Estado da Saúde, devidamente fundamentada no plano. Matéria colocada
para apreciação em plenário foi votada e aprovada. Item 15 – DUDOH – Implantação do Serviço
de Enfermagem Obstétrica no Hospital Municipal de União/PI. Matéria apresentada na Câmara
Técnica, porém retirada de pauta por Dr. Florentino Veras, esclarecendo que com a aprovação da
alteração do Plano Estadual de Prevenção a Mortalidade Materna e na Infância, item anterior, a
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proposta já está contemplada. Item 18 – CIR Cocais. O subitem “a) Madeiro e Nossa Senhora
dos Remédio – Repactuação de novos rateio dos recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde a
serem pagos aos municípios do Piauí, para incluir 04 (quatro) Agentes de Controle de Endemias”;
foi retirado de pauta. Quanto aos demais subitens: b) Brasileira – Pedido de alteração de itens de
proposta de aquisição de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar; c) Madeiro –
Aplicação de saldo de recurso oriundo de convênio firmado com o Ministério da saúde; d)
Luzilândia – Reformulação da lista de equipamentos a serem adquiridos com saldo de recursos de
Emendas Parlamentares; a Coordenadora da CIR Cocais, Elizângela Amorim, esclareceu que a
matéria já foi aprovada na CIR e estava dando ciência ao plenário da CIB. Ao final a matéria foi
votada e aprovada. Item 19 – Alteração da resolução CIB-PI, Nº 033/2015 e Portaria
1.242/2015, estendendo seus efeitos para todos os Hospitais Habilitados para cirurgias
cardíacas. Dr. Florentino Veras apresentou a proposta em plenário e, não havendo nenhuma
manifestação em contrário, foi votada e aprovada. Item 20 – Descentralização de emenda
Parlamentar do Dep. Julio César, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que
tem como beneficiário a Sociedade de Proteção a Maternidade e Infância de Parnaíba SPMIP. Proposta apresentada em plenário por Dr. Florentino Veras e, não havendo nenhuma
manifestação em contrário, foi votada e aprovada. Item 22 – Ofício Nº 0703/20 – AL/CL, do
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, Dep. Themístocles Filho, relativo à
emenda parlamentar do Dep. Francisco Limma. Proposta apresentada em plenário por Dr.
Florentino Veras e, não havendo nenhuma manifestação em contrário, foi votada e aprovada. Item
23 – Ofício nº 67/2020, do Gabinete do Dep. Francisco Costa. A matéria foi apresentada em
plenário por Dr. Florentino Veras e, não havendo nenhuma manifestação em contrário, foi votada e
aprovada. Item 24 – Ofício nº 002/2020, parceria com o município de Floriano-PI, para
abertura da Policlínica. Na apresentação em plenário, Dr. Florentino Veras esclareceu sobre as
dificuldades para conclusão da obra da Policlínica por desistência da empresa contratada e, como
solução mais rápida e prática, vai firmar uma parceria com o município de Floriano para
transferência de recursos para que o próprio município conclua a obra. Não havendo nenhuma
manifestação em contrário, foi votada e aprovada. Item 25 – Ofício 02/2020, da Secretaria
Municipal de Saúde de Sussuapara – Proposta de Aquisição de Veículo de Transporte
Sanitário (com Acessibilidade – 1 cadeirante), destinado ao deslocamento de usuários para
realização de procedimentos e caráter eletivo no âmbito do SUS nº 11247.326000/1190-01.
Valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (item 25 da pauta). Proposta apresentada
em plenário por Dr. Florentino Veras e, não havendo nenhuma manifestação em contrário, foi
votada e aprovada. Item 17 – DUCARA – a) Remanejamento de recursos do município de
Teresina para o Município de Água Branca destinado a realização de exames citopatológicos
de colo uterino. A Gerente de Auditoria da DUCARA, Elisabeth Monteiro, apresentou a proposta
em plenário, esclarecendo que a área técnica já havia feito o impacto financeiro. Colocada em
apreciação do plenário e não havendo manifestação em contrário, a matéria foi votada e aprovada.
No entanto, aproveitando o ensejo e por se tratar de exames de citopatologia, a 1ª Vice-Presidente
do COSEMS, Leopoldina Cipriano, reclamou da demora no LACEN para fornecer os resultados
desses exames. Após discussão, saiu o encaminhamento de realizar uma reunião com Dr.
Florentino Veras sobre os Exames de Citopalogia, marcada paro o mesmo dia da reunião das
Cirurgias de Catarata (Item 06; subitem “a” desta ata), com data proposta para o dia 16 de março.
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b) Complementação para cardiologia de Parnaíba de 70% para a Sociedade de Proteção à
Maternidade e a Infância de Parnaíba – SPMIP. O Presidente da CIB, Dr. Florentino Veras
esclareceu que com a aprovação da alteração na Resolução CIB-PI Nº 033/2015, este item já fora
contemplado, sendo, portanto, retirado de pauta. Antes de encerrada a reunião, a 1ª Vice-Presidente
do COSEMS, Leopoldina Cipriano, pediu que registrasse em ata como encaminhamentos para a
SESAPI, os seguintes itens: a) Bom Jesus – Presença da área técnica da SESAPI para pactuar com
os municípios da Região de Saúde Chapada das Mangabeiras a oferta dos Serviços da Policlínica e
Laboratórios; b) Uruçuí – Realizar visita técnica para solucionar os seguintes problemas:
implantação de ponto de regulação para acesso aos serviços previstos na PPI; Abastecer a Regional
de Saúde com insumos (DO e DN); Ofertar a gestante o serviço de parto normal – risco habitual
no Hospital Regional Sen. Dirceu Arcoverde - HESDA; Colocar em funcionamento o Centro
Cirúrgico do HRSDA e Disponibilizar uma ambulância. E não havendo mais assunto a tratar, foi
dada por encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata que será assinada pelos membros
da Bipartite presentes. Teresina, seis de março de dois mil e vinte.
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