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CONVIDADOS: 

Renato Jayme da Silva 

 

Secretário Estadual de Saúde 

 

ATA 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2018, na Sala de Reunião do Fórum da Comarca 
de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, pela Coordenadora do CEMAS, Dra. Milene de 
Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e convidados.  

Dando início a reunião Dra. Milene de Carvalho, presidindo a presente reunião, passou-se a 
deliberar: 

Pauta da reunião: 

ABERTURA 

Dra. Milene informou que esteve juntamente com a Dra. Luciana Veiga (Coordenadora 

do Comitê Estadual de Saúde - Paraná), Jane Augusto Guimarães Gonçalves e Elizângela Braga 

Andrade (profissionais do NatJus de Palmas – TO) no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, 

representando o CNJ,  realizado no mês de maio do corrente ano, onde coordenaram a 

apresentação das SNT e RNT da plataforma do e-NatJus para todos os Coordenadores dos 

Comitês de Saúde do Brasil,  com 03 (três) dias de intenso trabalho para capacitação de como 



funciona o sistema e como se dá o preenchimento das SNT e RNT, cujo resultado foi 

extremamente satisfatório. Em seguida convidou a todos para participarem do Congresso 

Médico-Jurídico em Vitória – ES no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2018. 

PAUTA: 

1. ASSUNTO URGENTE: Considerando a gravidade das informações prestadas em 
relação à situação da paciente de 80 anos, é necessário, em caráter urgência, discutir 
alguns pontos correlatos: 

a) Considerando que o sistema hospitalar deve ter formulário de controle de cirurgias 
realizadas e não realizadas. Considerando que no ano de 2016 foi feito um relatório 
de inspeção no Hospital Regional de Araguaína (HRA) por essa Coordenadora e 
enviado à Secretaria de Saúde sugerindo a implantação  em caráter de urgência  uma 
forma de monitoramento e controle de cirurgias realizadas e não realizadas e o 
motivo, em todas as unidades hospitalar,  já que o sistema de monitoramento 
eletrônico até hoje não foi implantando, ressaltando que o formulário do NIR não 
serve para essa finalidade: 

a.1.) A SES através da Superintendência e/ou Diretores, deverá apresentar o formulário 

ou outro mecanismo de controle  que é feito pelas unidades hospitalares do Hospital 

Geral de Palmas (HGP) e Hospital Regional de Araguaína (HRA), quando há 

agendamento e a cirurgia não é realizada. Informar como se dá o fluxo até chegar ao 

conhecimento do Diretor Técnico e Diretor Geral e quais são as providências que são 

determinadas  pelo Secretário da  Saúde com a respectiva normativa; 

a.2.) Deverá  informar ainda quais  os prejuízos  que a gestão terá se essas informações 

não forem prestadas; 

b) Deverá apresentar o número de cirurgias agendadas e não realizadas de janeiro a 
junho/2018, os motivos compilados por assunto nas especialidades de Neurocirurgia 
e Ortopedia e a cópia do formulário que deve ser preenchido por quem é de 
competência no Hospital Geral de Palmas (HGP) e Hospital Regional de Araguaína 
(HRA). Importante destacar que os motivos da não cirurgia deverão ser informados 
de forma didática para que todos os membros do Comitê tenham entendimento, a 
exemplo: falta de médico, falta de materiais, falta de centro cirúrgico, dentre outras. 
Ressaltando que todas as informações poderão ser objeto de constatação pelo 
Comitê in loco; 

c) Mesmo que o faturamento não seja em tempo real oficialmente para o Ministério da 
Saúde, o faturamento deve ser preenchido no prazo máximo de 03 (três) meses, após 
realizado os procedimentos; assim, deverá informar a produtividade correlata ao 
faturamento das cirurgias de ortopedia e neurocirurgia no ano de 2017;  

c.1.) Quanto ao ano de 2018, informar até março de 2018 no mesmo sentido, pois,  

subentende-se que o faturamento foi fechado já que  estamos em meados de julho. 

Assim  deverá informar as cirurgias realizadas e faturadas e caso não tenham sido 

faturadas nesse período (janeiro - março) informar o motivo e o nome do servidor 

que não assinou e as providências efetivas do Diretor Técnico do Hospital, bem como 

a regulamentação ou normativa expedida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) 

para monitoramento e providências; 



c.2.) Apresentar a produtividade/estatística das cirurgias realizadas dentro do Hospital de 

Ortopedia e Neurocirurgia e o faturamento pelas AIH’s dados pelo SIHSUS. Fazer um 

quadro didático de janeiro até julho/2018. No caso das cirurgias não realizadas, 

informar o motivo. NÃO INFORMADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

ORTOPEDIA                  HGP e HRA 

NEUROCIRURGIA 

d) Informar a relação de servidores públicos concursados e contratados que  preenchem 
o formulário de não realização/desistência de cirurgia de Ortopedia e Neurocirurgia, 
no período compreendido de janeiro à julho. PRÓXIMA REUNIÃO. 

e) Informar a relação de servidores públicos concursados e contratados que não estão 
preenchendo o formulário de não realização/desistência de cirurgia de Ortopedia e 
Neurocirurgia no tempo certo para efetivar o faturamento, e as providências, no 
período compreendido de janeiro à julho. PRÓXIMA REUNIÃO. 

f) Informar a quantidade de Ortopedistas e Neurocirurgiões concursados e/ou 
contratados que atuam no Hospital Geral de Palmas (HGP) e Hospital Regional de 
Araguaína (HRA) com as respectivas cargas horárias e quais estão com licença médica 
ou licença para interesse particular. Apresentar as escalas dos últimos 03 (três) meses 
onde consta a distribuição das cargas horárias desses servidores. NÃO INFORMADO. 
PRÓXIMA REUNIÃO. 

g) Apresentar o fluxo de controle das cirurgias suspensas em casos que (não) há centro 
cirúrgico disponível, material e/ou médico, bem como as providências pelo Diretor 
Técnico e Diretor Geral da unidade hospitalar. NÃO APRESENTOU. 

h) Informar se existe equipe de Humanização no Hospital Geral de Palmas (HGP) 
e Hospital Regional de Araguaína (HRA), devendo indicar nomes, carga horária, a 
atuação de cada servidor e suas respectivas funções. NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. 
PRÓXIMA REUNIÃO. 

i)     Informar as providências legais em relação ao caso grave apresentado no grupo do 
CEMAS sobre a paciente de 80 anos. NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA 
REUNIÃO. 

j)      Considerando que a Portaria do Ministério da Saúde que regula a habilitação dos 
serviços, toma como referência os últimos 06 (seis) meses de faturamento. Informar 
quais são os serviços e para quais os hospitais que está pretendendo ampliação, 
considerando os dados oficiais do NEMS (DENASUS) informam que não há 
produtividade suficiente para ampliação. NÃO INFORMADO. ULLANES APRESENTAR 
NA PRÓXIMA REUNIÃO. 

k) A Diretora de Controle e Avaliação, Ludmila, deverá informar qual é a função de 
monitoramento e fiscalização sobre o caso relatado no que diz respeito à fatura, 
produtividade e etc., ainda: NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

k.1.) Deverá informar como tem sido feito o monitoramento, com as atividades pontuais; 

k.2.) Deverá informar ainda as dificuldades de se monitorar; 

k.3.) Deverá informar ainda se a equipe para monitoramento está composta 

minimamente para exercer esse tipo de monitoramente; 



k.4.) Deverá informar ainda qual o prejuízo para a SECRETARIA DE SAÚDE se esse 

monitoramento não for realizado ou realizado em parte, devendo indicar todos os 

motivos. 

OBSERVAÇÃO: As informações deverão ser apresentadas por quem tem competência 

para a resolutividade, ainda, deverá ser apresentada preferencialmente por SLIDES 

com dados concretos, não sendo necessário apresentar estimativa para o futuro, 

sendo necessário apresentar as ações ou iniciações pretéritas com as consequentes 

providências da SES. 

 DISCUSSÃO: Sobre o faturamento, foram levantadas várias questões e que, apesar 
da Nota Técnica SIHSUS ter sido enviada para todos os hospitais do Estado, 
verificou-se que quase nenhum médico, dentista e enfermeiro obstetra a assinou, o 
que demonstra a falta de conhecimento e adesão pelas classes, cuja obrigação do 
preenchimento é inerente à função. Em virtude da obrigação/responsabilidade da 
SES pelo monitoramento e fiscalização, que deveria ter em funcionamento o 
modelo de faturamento no Sistema MV, pois, se não há preenchimento de acordo 
com os procedimentos realizados dentro dos Hospitais, esses vão produzir sem que 
seja computada a produtividade junto ao Ministério da Saúde, causando assim 
grandes prejuízos ao serviço público de saúde que, nesse caso, se pauta pela 
produtividade. O Comitê sugeriu que o Secretário de Saúde expeça Normativa para 
o cumprimento da Portaria nº 1.011/14, em caráter de urgência, ou caso assim não 
entenda, informar o plano de publicidade/ação/controle/fiscalização para o 
cumprimento do preenchimento da AIH por cada Hospital. 

 
 DISCUSSÃO: Caso da senhora de 80 anos que teve a cirurgia suspensa. Dr. Daniel 

informou que o HGP possui Formulário de Cancelamento de Cirurgia. E que os 
Responsáveis pelo Centro Cirúrgico do HGP são Dr. Danilo e a enfermeira Joyce. 
Ressaltou que há uma programação semanal de cirurgias no HGP. Dra. Rosely 
complementou informando que devido ao Inquérito Civil Público o HGP 
desenvolveu e implantou os Protocolos Clínicos e sugeriu que o HRA faça as 
adequações para utilizá-los. Dr. Daniel informou que os protocolos foram revisados 
pelo Hospital Albert Einstein, estão impressos e serão distribuídos para os demais 
hospitais. Ressaltou que de 1.00 cirurgias/mês, cerca de 40% são da ortopedia. Dr. 
Renato Jayme discorreu sobre a necessidade de dimensionamento do orçamento 
para atender a demanda (medicamentos, materiais e recursos humanos). O desafio 
será definir o fluxo de trabalho no HRA. Esclareceu que Araguaína é prioridade para 
o governo. Ressaltou que o planejamento foi feito e que está trabalhando para que 
a execução e os resultados ocorram de forma mais célere. Dr. Daniel se colocou à 
disposição para auxiliar os demais hospitais na organização do serviço. Ullannes 
destacou que há hospitais que não realizam cirurgias e que será necessário 
estruturá-los para que os leitos de retaguarda funcionem. Citou como exemplo o 
trabalho que está sendo feito com o Hospital de Arapoema por meio do projeto 
Opera Tocantins. Dra. Milene solicitou que seja encaminhado no prazo de 60 dias a 
produtividade de cirurgias de realizadas nos hospitais de médio e grande porte das 
cidades de Araguaína, Gurupi e Palmas. Dra. Milene de Carvalho destacou a 
necessidade de que os médicos que atuam no SUS sigam os protocolos tendo em 
vista o alto custo dos medicamentos, principalmente os oncológicos. Ullanes 
apresentou a ferramenta online disponível aos cidadãos que permite consultas 



acerca: 
 
 Taxa de Ocupação Hospitalar: 
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=b2N1cGFjYW89b2N1
cGFjYW9faG9zcGl0YWlz&w=1 
 
 Médicos na escala por unidade:  
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=Y2JvPWluZGV4 
 
 Médicos na rede: 
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=Y2JvPWFwZW5hc19zZWxlY2
lvbmFkb3M= 
 

 Medicamentos Padronizados com Estoque Disponível: 
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=cGFkcm9uaXphY2FvPXBhZHJ
vbml6YWRvcw== 

 

2. ASSUNTO: Solicitação junto à ESMAT para ofertar um curso de Direito Sanitário 
ligado à área Assistencial, Gestão e Orçamentária da Saúde Pública pelo SUS para o 
2º semestre.  

 

3. Estado e Município:  

ASSUNTO: Oferta da Atenção Especializada ambulatorial pelo Município de Palmas e a 

responsabilidade subsidiária do Estado em suprir as iniquidades que o Município não 

consegue: 

3.1. O Município deverá apresentar, mesmo que informalmente, a quantidade de 
demanda reprimida atualmente e qual das especialidades que tem oferta para 
população própria referenciada. Indicar quais os municípios referenciados. NÃO DEU 
TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

3.2. Deverá indicar quais as especialidades que o Município não consegue contratar. NÃO 
DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

3.3. Se as demandas reprimidas que estão em maior número são as que estão com a falta 
de especialidades; NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

3.4. Proposta pelo Estado para resolver a situação junto com o Município conforme prevê 
a lei do SUS. NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

3.5. Do Ministério Público: Informações da CAOCID sobre a interlocução junto aos 
Promotores do Estado referente as providências adotadas pelo Município de Palmas 
e demais referenciados, quanto à falta de prestação de serviços  da atenção 
especializada ambulatorial. NÃO DEU TEMPO APRESENTAR. PRÓXIMA REUNIÃO. 

MPE/MPU/DPE/DPU 

4. A Defensoria Púbica e o Ministério Público deverão informar o resultado da reunião 
com o Secretário da SEMUS de Palmas, os Diretores das UPA’s e com Diretor do HGP, 
para que sejam apresentados os dados do HGP e se faça batimento com os dados da 
SEMUS no que diz respeito ao encaminhamento das Unidades de Pronto 

http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=b2N1cGFjYW89b2N1cGFjYW9faG9zcGl0YWlz&w=1
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=b2N1cGFjYW89b2N1cGFjYW9faG9zcGl0YWlz&w=1
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=Y2JvPWluZGV4
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=Y2JvPWFwZW5hc19zZWxlY2lvbmFkb3M
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=Y2JvPWFwZW5hc19zZWxlY2lvbmFkb3M
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=cGFkcm9uaXphY2FvPXBhZHJvbml6YWRvcw
http://sistemas.saude.to.gov.br/paineis/index.php?actAppBase=cGFkcm9uaXphY2FvPXBhZHJvbml6YWRvcw


Atendimento de Palmas para o HGP, as informações serão compartilhadas ao CEMAS, 
para possibilitar a forma de responder ao pedido de apoio junto ao CEMAS pelo 
Diretor do HGP. SUSPENSA. DELIBERAÇÃO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. 
 

SES 

REGULAÇÃO 

5. ANDREIA CLAUDINA E ROBSON (SEGPS-SES) informar como está atualmente o plano 
de execução para retorno dos servidores cedidos. Inclusive informar a quantidade 
atual de servidores que retornaram ao cargo de origem, com destaque a situação da 
Região Macro-Norte, considerando que na última reunião do CEMAS foi informado 
que haviam 691 (seiscentos e noventa e um) servidores cedidos. Deverá informar 
ainda a quantidade de servidores contratados entre março e junho e a área de cada 
um. PRÓXIMA REUNIÃO. 
 

ASSUNTOS SUSPENSOS 

       Sobre a Solicitação junto à ESMAT para ofertar um curso de Direito Sanitário ligado à 
área Assistencial, Gestão e Orçamentária da Saúde Pública pelo SUS para o 2º 
semestre. PRÓXIMA REUNIÃO. 

 

     Projeto de instituição de CEMAS Regionais: será discutido na próxima reunião. 
PRÓXIMA REUNIÃO. 
 

OUTRAS DISCUSSÕES 
 

1. Reunião do MPE e MPU: Dra. Rosely informou sobre a reunião entre os Ministérios 
Públicos Estadual e Federal sobre a carga-horária dos médicos e implementação da 
Portaria 247/18. A reunião será dia 06/08/2018 às 14h, local ainda a ser definido; 
 

2. Sindicâncias: Dra.Milene solicitou maior celeridade nas sindicâncias e conclamou 
que a PGE faça um trabalho conjunto com a SES. A PGE junto com o setor do 
Contencioso da SES, deverão apresentar um plano de ação para enfrentamento e 
da situação. Deverá ser considerada para participar da reunião, o(a) servidor(a) 
responsável das sindicâncias na Corregedoria; 
 

3. Os instrumentadores: Dr. Daniel informou que o Centro de Pesquisa e Estudos de 
Enfermagem (CEPEN-HGP) está capacitando os técnicos de enfermagem para 
auxiliar os médicos nas cirurgias. Dra. Milene solicitou que seja criada Capacitação 
para equipes de enfermagem (auxiliares); 
 

4. Somatropina: Dra. Ceres informou que o medicamento chegou em quantidade 
insuficiente. Afonso esclareceu sobre o acordo substitutivo realizado na Justiça 
Federal para que a SEFAZ repasse à SES o mínimo mensal de 2,5 milhões para a 
aquisição de medicamentos da DAF: órtese e prótese, dietas enterais e demandas 
judiciais. O Secretário de Estado da Saúde, Dr. Renato Jayme, declarou que o 
estoque de medicamentos será regularizado. Meyre (Diretoria de Assistência 
Farmacêutica Estadual) esclareceu que há em torno de 200 pacientes no Tocantins 
com dispensação/mês de 7.000 frascos. Os autores da ACP que corre na Justiça 



Federal, a qual existe acordo homologado, vão informar se irão executar o acordo 
sobre o repasse mensal. Em ato contínuo, o Procurador do Estado irá informar se a 
Procuradoria do Estado tomará alguma providência quanto ao descumprimento; 
 

5. Plantões de sobreaviso: Ullannes Passos informou de forma detalhada a 
apresentação, de que os plantões foram instituídos para suprir a carência de 
especialistas para algumas áreas, no entanto, acabou virando regra. No entanto, a 
SESAU está revendo essa questão. 

 

DELIBERAÇÕES: 
 

SES 
 
1. O Secretário de Saúde, por meio de seus Superintendentes, apresentará na próxima 

reunião a minuta ou a publicação da Normativa sobre preenchimento da AIH com 
responsabilidade aos faltosos. Caso assim não entenda ser necessário publicar uma 
Normativa, deverá ser apresentado: 
a) O plano de publicidade/ação/controle/fiscalização para o preenchimento da AIH 

por cada Hospital; 
b) Apresentar a relação de servidores contratados e concursado que não estão 

preenchendo das AIH’s no HGP e HRA referente aos meses de janeiro à 
julho/2018;  

c) A Superintendente Luiza Regina Dias Noleto irá informar a situação real e os 
impactos causados pelo não preechimento das AIH’s na Secretaria de Saúde.  

 
2. O formulário padronizado da suspensão das cirurgias que deve ser preeenchido 

junto aos Hospitais para comprovação da implantação no HGP e HRA;  
 
3. Ullanes e Diretorias afins continuarão a apresentação por escrito na próxima 

reunião, o que já foi implantado em relação acerca dos Protocolos Clínicos no HGP 
e a previsão da implantação das próximas etapas no HRA; 

 
4. Dr. Daniel deverá informar, no prazo de 05 (cinco) dias, o período e data prevista 

que se disponibilizará a ir presencialmente junto ao HRA e repassar suas boas 
práticas; 

 

5. Encaminhar ao Comitê no prazo de 60 (sessenta) dias, a produtividade de cirurgias 
realizadas nos hospitais de médio e grande porte das cidades de Araguaína, Gurupi 
e Palmas, referente ao período de janeiro à julho de 2018. 

 

6. Ullanes deverá informar no prazo de 10 (dez) dias, se já iniciou o projeto de 
estruturação para leitos de retraguarda no Estado e quais as regiões que vai 
abranger;  

a) Em caso afirmativo, deverá informar se já foi iniciado e por qual hospital.  
b) Em caso negativo, a previsão de estruturação e se inciará por qual hospital. 

 

7. Além dos links que estão no site da Secretaria de Saúde acerca da taxa de ocupação 
hospitalar, médicos na escala por unidade, médicos na rede, medicamentos 



padronizados com estoque disponível, deverá informar qual o meio de publicidade 
que a Secretaria se utilizará, com exceção do site, para dar conhecimento a todos os 
envolvidos na Saúde Pública, principalmente ao usuário. Devendo informar ao 
CEMAS na próxima reunião. 
 

8. Em 10 (dez) dias a SES irá apresentar ao CEMAS a produtividade/estatítica e o 
faturamento realizado dentro do Hospital do HGP e do HRA, quanto ao serviço de 
Ortopedia e Neurocirurgia referente aos meses de janeiro à julho. Apresentar em 
forma de quadro comparativo para batimento; 

 

9. Deverá informar no prazo de 10 (dez) dias, acerca da possibilidade de capacitação 
dos técnicos de enfermagem como instrumentadores para auxiliarem os médicos 
nas cirurgias. Informar quando será realizado e como será o projeto, quantas vagas 
serão disponibilizadas para os 03 (três) maiores Hospitais e quantas os outros 
Hospitais no Estado; 

 

10. O Superitendente Afonso deverá informar para a Coordenadora do CEMAS, em 
forma de planilha, quais são as licitações que deram desertas por falta de interesse 
dos laboratórios e de quais os medicamentos, informar de igual forma em relação a 
materiais e equipamentos, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

11. O Superintendente Afonso juntamente com a Farmacêutica Yara, deverão informar 
no prazo de 10 (dez) dias, sobre o estoque de somatropina e para quanto tempo, 
visto que houve bloqueio judicial recentemente. Ainda, informar quantos 
fornecedores existem do referido medicamento, se há débitos com os mesmos e o 
andamento da licitação para a compra. 
 

 

MPE/MPU 
 

12. O CAOCID se encarregará de enviar para os Promotores do Estado, os links 
disponibilizados pela SES com o objetivo de acompanhar: taxa de ocupação 
hospitalar, médicos na escala por unidade, médicos na rede, medicamentos 
padronizados com estoque disponível. 

 
13. A assessora do CAOCID fará uma visita ao NatJus para conhecer a logística de 

respostas e repassar para a Coordenadora; 
 

14. Os autores da ACP (MPE, MPF e DPE) que corre na Justiça Federal, a qual existe 
acordo homologado, informarão quando será executado o acordo sobre o repasse 
mensal. Em ato contínuo, o Procurador do Estado irá informar se a Procuradoria do 
Estado tomará alguma providência quanto ao descumprimento; 
 

DPE 

15. Dr. Arthur se encarregará de enviar para os Defensores do Estado, os links 
disponibilizados pela SES com o objetivo de acompanhar: taxa de ocupação 
hospitalar, médicos na escala por unidade, médicos na rede, medicamentos 
padronizados com estoque disponível. 



NatJus 
 

16. O NatJus Estadual fica comprometido em apresentar uma Nota Técnica sem as 
respostas da Coordenadora do Comitê e remeter para a Coordenadora do CAOCID 
para que essa, se possível, remeter aos Promotores de todo o Estado para que 
tenham conhecimento de como funciona o trabalho do NatJus, recomendando ação 
de consulta prévia, caso entendam, antes de ajuizar Ação de Saúde Pública contra o 
Estado.  Ainda, informar o telefone, e-mail, e colocar a Coordenadora do NatJus de 
Medicamentos e Procedimentos à disposição dos mesmos com o telefone de celular 
do NatJus; 

 
CEMAS 

 
17. Remeter para a COGES a solicitação do Curso Direito Sanitário ligado à área 

Assistencial, Gestão e Orçamentária da Saúde Pública pelo SUS a ser realizado no 2º 
semestre, para que o setor de projeto faça o planejamento e a interlocução junto à 
ESMAT.  

 
18. O CEMAS encaminhará os links disponibilizados pela SES com o objetivo dos 

membros acompanharem: taxa de ocupação hospitalar, médicos na escala por 
unidade, médicos na rede, medicamentos padronizados com estoque disponível. 
CONCLUÍDO. 

 

19. Sobre o não preenchimento da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), o 
CEMAS enviará ofício para que a SES informe os nomes dos profissionais que não 
estão preenchendo as AIH’s.  

 
20. A documentação recebida pelo CEMAS-TO sobre os equipamentos e a oferta de 

serviços na especialidade Oftalmologia será encaminhada à Dra. Carolina Rosado. 
ENCAMINHADO.  

 

21. Oficiará o Secretário de Estado para que o médico Dr. Alberto Messias informe ao 
CEMAS como é realizada a avaliação e monitoramento das solicitações de 
Somatropina, inclusive como é feita nos casos judicializados. 

 

Ficou deliberado que as respostas voltarão ao sistema anterior no sentido que sejam 
compiladas pela ELAINE e pelo ROBSON para que sejam entregues de forma ordenadas e 
remeter de uma só vez e não fracionada à Coordenadora do CEMAS, salvo disposição em 
contrário. 
 
1. Todas as deliberações datadas para “PRÓXIMA REUNIÃO” deverão ser remetidas até 05 
(cinco) dias antes da reunião e resumidas no pen-drive para que possam ser apresentadas 
no dia;  
 
2. Data e o local da próxima reunião no Convite. 
 

CEMAS: Amarelo 



 
SESAU: Vermelho ênfase 

 
SEMUS-Palmas: Rosa 

 
CRM: Verde 

 
DENASUS: Azul 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Azul turquesa 

 

DEFENSORIA PÚBLICA: Verde oliva 

 
NatJus: Violeta 

 
    COSEMS: Verde brilhante 

 


