
  
Local: Plataforma Zoom 
Início: 16.03.2022 – 15h00 Término: 16.03.2022 – 17h30 
Pauta:  

1. Leitura da ata da reunião do Fórum do dia 09.12.2022; 
2. Escala de neonatologistas e obstetras incompletas nas Maternidades 

Municipais de Teresina; 
3. Ausência de equipamentos e medicamentos no setor oftalmológico do 

Hospital Getúlio Vargas. 
Lista de Presença Instituição 

André Ricardo de Holanda Sousa CRM-PI 
Aurilene Barbosa Teixeira Mesquita OAB-PI 
Dagoberto Barros da Silveira CRM-PI 
Eny Marcos Vieira Pontes MP-PI 
Felipe Pandolfi Vieira TCE-PI 
Jacqueline Viana Sousa  TCE-PI 
Jessica Sales  COSEMSPI  
Juarez Carneiro de Holanda Filho  CRM-PI 
Karla Daniela Carvalho MP-PI 
Marcos Vilhena Bittencourt  Diretor Técnico - MDER  
Maria de Fátima                                SESAPI  
Mércia de Brito    Diretora da Maternidade Wall Ferraz 
Mírian Perpétua Palha Dias Parente CRM-PI 
Osvaldo Mendes de Oliveira Diretor - HGV 
Ricardo Abdala Cury CRM-PI 
Roberta Berté FMS 
Roselane Borges Wall Ferraz  

 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h00, reuniram-

se, por meio de videoconferência na plataforma Zoom, sob a presidência do Conselheiro 

Dagoberto Barros da Silveira, os representantes das entidades que compõem o Fórum 

Interinstitucional Permanente em Saúde Pública do Estado do Piauí, e com a presença dos 

acima assinalados. Item 1 – Leitura da ata da reunião do Fórum do dia 09.12.2022: 

aprovada por unanimidade. Item 2 – Escala de neonatologistas e obstetras incompletas 

nas Maternidades Municipais de Teresina: Dra. Roberta iniciou sua fala comunicando 
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que, no mês de março, as escalas contam com plantonistas em todos os turnos com 

obstetras, neonatologistas e anestesistas, mas existem algumas escalas no CIAMCA e na 

Maternidade Wall Ferraz com déficit de neonatologistas; informa que foi autorizada de 

forma emergencial a abertura providencial de matrículas para profissionais que os diretores 

clínicos indicarem, mas eles não tiveram sucesso na procura por escalas extras; explicou 

também que, conforme recomendação das últimas reuniões, foi adotada a pretensão 

salarial para as escalas de plantão extra no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) que 

era a maior insatisfação dos profissionais, mas, mesmo assim, eles não conseguiram 

plantonistas para completar a escala de neonatologia. Dr. Marcos citou o descompasse 

entre o número de leitos da FMS e o número de profissionais, falou sobre a falta de 

assistência na resolução dos pacientes de média e alta gravidade, causando um ciclo de 

transferências da Maternidade do Buenos Aires para o CIAMCA, depois para a 

Maternidade do Promorar e, desta, para a Maternidade do Satélite, por exemplo; explicou 

que esse cenário ocorre por falta de equipamentos, insumos, procedimentos e serviços. 

Dra. Roberta respondeu que irá levar todos os pontos citados para a diretoria a fim de 

atender as demandas. Item 3 – Ausência de equipamentos e medicamentos no setor 

oftalmológico do Hospital Getúlio Vargas: Dr. Osvaldo comunicou que realmente estão 

faltando os equipamentos essenciais, que o hospital não possui condições de adquirir e 

aguarda posicionamento da SESAPI. Dra. Jacqueline comunicou que há um relatório 

sobre recursos federais para aquisição de equipamentos para o HGV, com registro de 

recurso já constante na conta da SESAPI em 2013 e que, com ele, já foram adquiridos 

alguns dos equipamentos; afirmou que procurou a conta que esses recursos estão sendo 

movimentados, sendo a da Secretaria de Saúde e que, no dia 07 de janeiro de 2022, essa 

conta tinha o montante de R$ 15.483.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e três 

mil reais), recurso suficiente para adquirir estes equipamentos; entretanto, a FEPISERH 

está locando os equipamentos pelo mesmo preço ou até mais caros que o valor de 

aquisição. 
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a) Reorganizar as regulações e deixar as demandas interna e 
espontânea como porta aberta nas maternidades; 

FMS 

b) Reforçar as orientações junto aos diretores clínicos das 
maternidades quanto ao processo de reabertura de matricula 
dos médicos e cobertura das escalas;  

FMS 

c) Discutir com a Dra. Clara, diretora da DAE, para tentar 
reorganizar os leitos de UCINCo;  

FMS 

d) Destinação de gasômetro para atendimentos na Maternidade 
Wall Ferraz;  

FMS 

 
e) Melhorar o fluxo referente ao tempo de coleta e 
processamento das solicitações de exames;  

FMS 

 
f) Encaminhar as demandas referentes a leitos de UCINCo, 
ultrassonografista e realização de concurso público à 
Presidência da FMS;  

FMS 

 

g) Realização de nova reunião para tratar sobre a cirurgia 
pediátrica e cardiopata congênita com a presença dos diretores 
da Maternidade Wall Ferraz e Diretoria de Regulação Controle 
Avaliação e Auditoria. 

DRCAA 

Propostas/Responsável 
ITEM Propostas Responsável 
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a) Aquisição dos materiais e equipamentos mencionados no 
relatório de fiscalização do CRM-PI e citados pelo Dr. 
Osvaldo;  

CRM-PI  

 
b) Solicitar a FEPISERH e à SESAPI agilidade nestas 

aquisições, uma vez que já existe o recurso, bem como a 
lista de equipamentos.  

FEPISERH/ 
SESAPI  


