PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COMITÊ DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às
10h30 (dez e trinta), através da Plataforma Cisco Webex Meetings, foi iniciada a reunião
do Comitê de Saúde do Estado do Piauí - COSEPI, presidida pelo Coordenador, Juiz de
Direito Antonio Oliveira (TJPI), com a presença da Vice-Coordenadora, Juíza Federal
Marina R. Cavalcanti Barros Mendes (TRF-1/PI), da Promotora de Justiça Cláudia
Pessoa Marques da Rocha Seabra (MPPI); do Defensor Público Igor Castelo
Branco Sampaio (DPE/PI), do Advogado Williams Cardec da Silva (OAB/PI), da
Advogada Natassia Monte Lima (Unimed/PI), da médica Mirian Palha Dias Parente
(CRM/PI), da Enfermeira Ana Lúcia Barreto Dantas (COREN/PI), da Sra. Leopoldina
Cipriano (COSEMS-PI) e Glardênia Maria Sobrinho Goes (COSEMS-PI). Iniciada a
reunião o Coordenador do Comitê anunciou aos presentes que a pauta do dia seria relativa
"As demandas dos órgãos integrantes do Comitê de Saúde do Estado do Piauí
relacionados à COVID-19". Na sequência, passou a palavra aos participantes da reunião,
cujo teor foi integramente gravado no sistema supracitado. Resumidamente: 1 - A
representante da Justiça Federal e Vice Coordenadora, expôs os tipos de ações judiciais
que têm sido ajuizadas na Justiça Federal em razão da pandemia, a exemplo da ação civil
pública que discute o protocolo para tratamento precoce da doença. Destacou sua
preocupação relacionada à solução adequada a ser dada aos pacientes oriundos dos
estados vizinhos. Noticiou que a Justiça Federal de outros estados já está enfrentando
ações relativas à insuficiência de leitos face à demanda concreta. Pugnou pela criação de
link no sítio do TJ/PI e TRF1 para dar acesso à divulgação do trabalho do COSEPI; 2- A
representante do MPPI destacou a dificuldade de transparência nas informações prestadas
pelos gestores públicos, em especial o estado do Piauí, bem como a ausência de devolução
de ofícios encaminhados ou devolução sem informações precisas; ressaltou ainda a
necessidade de aumento do número de vagas nos hospitais. 3- O representante da DPE/PI
frisou a necessidade de participação dos gestores de saúde nas reuniões do COSEPI;
relatou a dificuldade na informação do número de vagas de leitos, bem como a dificuldade
de levantamento, divulgação de informações e produção de informativos preventivos;
pugnou pela realização de reuniões extraordinárias com o Secretário Estadual de Saúde
do Piauí. 4- A representante COSEMS-PI declarou que 80% dos municípios do Piauí vem
adotando barreiras sanitárias; que o órgão, permanentemente, busca diálogo com os
órgãos público, inclusive com o MPPI; ressaltou a preocupação com a burla da regulação
com a vinda de paciente de outros estados, sobretudo do Maranhão, que chegam ao Piauí,
principalmente por Teresina, Parnaíba e Floriano. 5 - A representante do CRM/PI
destacou a preocupação com a taxa de ocupação dos hospitais, principalmente os
particulares, já que posteriormente também ocorrerá com os públicos; frisou a
necessidade de aumento de leitos nos hospitais e o quantitativo de respiradores; externou
a preocupação com a ausência de funcionalidade necessária do Hospital da Polícia Militar
(HPM), bem como o fato de que profissionais de saúde tenham que comprar EPI’s. 6 - A
representante do COREN/PI também relatou a preocupação com os EPI's e com a
contaminação entre os profissionais da saúde que não cumprem com os cuidados
necessários. 7- O representante da OAB/PI também ressaltou a inquietação quanto à falta
de estrutura de trabalho para profissionais da área de saúde, em especial os EPI’s;
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destacou a preocupação com testes seletivos para profissionais de saúde, em que se
restringem a contratação por apenas 90 dias. Destacou, ainda, a falta de concurso público
com estabilidade aos profissionais de saúde. 8 - A representante da saúde suplementar
(Unimed/PI), destacou a preocupação do acesso de usuários de planos de saúde de caráter
nacional, advindos de outros estados para Teresina, com o fito de buscar melhor
atendimento, comprometerem a capacidade de atendimento do sistema local. Ao final, o
Coordenador, Juiz Antonio Oliveira, ressaltou a importância do COSEPI, de sua
composição plural e a preocupação com as demandas postas pelos participantes; informou
que providenciará os encaminhamentos devidos aos respectivos destinatários. Nada mais
a tratar, o excelentíssimo Coordenado do Comitê fez um resumo dos trabalhos, agradeceu
aos participantes e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, eu, Karoline
Ferreira Andrade, lavrei a presente Ata, sendo por mim subscrita.
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