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CONSOLIDADO DE REUNIOES DE CIR 

 

 

 

 

DATA T.D. ATIVIDADES ENCAMINHAMENTOS 

21/09/2021 CARNAUBAIS 
- REUNIAO DE CIR 

-Pauta: Realização de Cirurgias de Oftalmologia, Catarata, no Hospital 

Regional de Campo Maior, Campo Maior- PI. 

-Pactuado a divisão dos municípios por horário, turno e dia para as consultas e 

cirurgias de Catarata. 

-Dias de consultas para triagem: 01 a 03/10/2021 e para cirurgias: 07 a 

09/10/2021. 

-DUDOH encaminhar aos gestores ofício com as orientações gerais, como 

também, planilha finalizada com as pactuações realizadas. 

 

10/08/2021 

 

SERRA DA CAPIVARA 
- REUNIAO DE CIR 

 Acordado a necessidade de repactuação dos serviços de atendimento CAPS, 

após a formulação de um protocolo de atendimento estabelecendo fluxo de 

acesso e critérios de atendimento; 

2-       Área técnica de SM apoiara o Município de SRN e S. J. Piauí na criação do 

protocolo e apoiara nas discussões de repactuação juntamente com a 

participação de representante COSEMS. 

3-      Devido ausência da participação da área técnica SAMU bem como na falta de 

justificativa de sua presença, após envio de oficio; a coordenação de CIR, 

acionara o COSEMS para tentar viabilizar sua participação, para que esta 

apresente justificativas para os ofícios do Município de Lagoa do Barro que 

necessita da grade de cobertura do SAMU para solicitação da Qualificação e 
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Dom Inocêncio que necessitou de atendimento da USA e este teve pedido 

negado, onde o paciente veio a óbito. Necessita ainda que área técnica fale sobre 

a implantação do serviço e responsabilidades e esclareça dúvidas referente ao 

PRR. 

 

NECESSIDADE DE PARTICIPACAO DAS AREAS TECNICA DE SAUDE 

MENTAL E SAMU, NA REUNIAO. 

22/09/2021 COCAIS 

Reunião de CIR território 

dos cocais 

Queixa sobre a ausência da SESAPI nas reuniões presenciais; 

 

Solicitar presença de diretores de hospitais, municípios plenos e DUDOH para 

discussão da Pactuação do território na próxima reunião de CIR; 

 

Piripiri: reorganização da solicitação de mamografias que passará a ser 

realizado através do sistema de regulação; Na última CIR de 2021 elaborar o 

cronograma dos 10 municípios para o ano de 2022; 

 

22/09/2021 ENTRE RIOS 
Reunião CIR 

-Pauta: Realização de Cirurgias de Oftalmologia, Catarata no Território 

Entre Rios- PI. 

-Pactuado 618 consultas para triagem e 494 cirurgias no Hospital João Luiz. 

-Pactuado a divisão dos municípios por horário, turno e dia para as Cirurgias de 

Catarata, conforme Tabela de Divisão para os 16 municípios da região. 

-Dias de consultas para triagem: 04 a 05/10/2021 e para cirurgias: 11 a 

13/10/2021, no Hospital João Luiz de Moraes de Demerval Lobão-PI. 

-Pactuado 294 consultas para triagem e 236 cirurgias no Hospital Mun. Sen. 

Dirceu Mendes Arcoverde de Água Branca -PI. 

-Dias de consultas para triagem: 06 a 07/10/2021 e para cirurgias: 15 a 

16/10/2021, no Hospital Mun. Sen. Dirceu Mendes Arcoverde de Água 



 

 

 

 

COSEMS PI - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 

Av. Pedro Freitas, 2000 / São Pedro - Centro Administrativo - Sede da APPM 

Teresina, PI | CEP: 64018-900 
CNPJ: 00.564.293/0001-30 

www.cosemspi.org / cosemspi@cosemspi.org.br 

(86) 3211-0511 / 2107-7914 

Branca -PI. 

-DUDOH encaminhar aos gestores ofício com as orientações gerais, como 

também, planilha finalizada com as pactuações realizadas. 

 

03/09/2021 
CHAPADA DAS 

MANGABEIRAS 

Reunião CIR 

- Apresentação das orientações sobre as conferências municipais de saúde e 

instrumentos de gestão;  

-Apresentação sobre a alteração no Previne Brasil; 

- Discussão acerca do acesso a exames laboratoriais; e discussão sobre o vazio 

assistencial na cobertura de CAPS. 

 

09/09/21 VALE DO CANINDE 

Reunião CIR Vale do 

Canindé  

 

-Mandar ofício para Diretor das regionais sobre quantidade de  declaração de 

óbitos insuficientes distribuídos pela regional; 

-D1 Coronavac, municípios se manifestarem em relação a não querer mais 

receber a vacina e formalizar com Ofício via e-mail; 

-Fazer resolução CIR, aprovando o Plano RUE Canindé; 

-Discussão sobre cirurgias de Oftalmologia e geral, HRDO vai fazer a lista 

com   fila de espera, porém já colocou que não tem como realizar mutirão de 

cirurgia geral; A Coordenadora da CIR colocou que vai procurar maiores 

esclarecimentos sobre o mutirão junto a SES e repassar na próxima CIR; 

-Apresentação da estrutura e capacidade da Oferta no HRDC em relação a 

consultas de especialidades e alguns exames pois gestores alegam não ter acesso 

a essa fila; 

-Fazer contato com Picos sobre marcação de consultas (Luzivan) ; 

-Fazer ofício solicitando Tomógrafo para Vale do Canindé; 

29/09/2021 

 

VALE DO SAMBITO 
Reunião CIR Vale do 

Sambito 
- Levantamento do Território sobre cobertura vacinal calendário infantil; 

(S.Moira) 
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-Aprovação do Centro de Hemodiálise para o território, solicitar participação 

da DUCARA na próxima CIR, para esclarecimentos de prestadores e sobre 

centro; 

-Solicitar para DUDOH cronograma de cirurgias eletivas no HREP, sendo que 

já foram aprovadas a realização de cirurgias eletivas. (coordenação de CIR) 

-Solicitar da Rede de cuidado à pessoa com deficiência esclarecimentos sobre a 

cobertura do território;  

14/09/2021 
VALE DO RIO 

GUARIBAS 
Reunião de CIR 

-Instituir a 12° Região de Saúde com sede em Paulistana, definição do Território 

Vale do Itaim;  

Na próxima reunião a DUP participar para esclarecer todo processo e o impacto. 

-Solicitar esclarecimentos sobre mudanças na confecção de órtese e prótese para 

o território sendo que essa demanda anterior era feita pelo CEIR; 

 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

- Ligar com a DUCARA, sobre a data de descida a região da Chapada para auditoria nos prestadores; 

- Oficializar a SESAPI, a necessidade de descida as regiões por meio dos coordenadores, caso a área técnica não compareça, informar sobre a 

ausência da área técnica ao secretário de saúde.  

- Enviar ofício para área técnica de saúde mental a data das próximas reuniões para participação nas regiões Alto Parnaíba, Chapada e Serra da 

Capivara. (Glardênia) 

- Enviar ofício para área técnica do SAMU para participar na CIR, Serra e Alto Parnaíba, Rios Piauí e Itaueira; (Glardênia) 

- Enviar ofício para área técnica de planejamento para discutir a criação do novo território, no T.D. Guaribas. (Glardênia) 
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