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 Grupo de trabalho Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado 
do Tocantins – CEMAS-TO – Criado pela Resolução nº 106 do CNJ. 

Local Sala do Tribunal do Júri – Fórum da Comarca de Palmas 

Coordenadora Milene de Carvalho Henrique  milenecarvalho@uol.com.br 

 

ATA DA REUNIÃO DO CEMAS 

06 DE NOVEMBRO DE 2019 

ABERTURA: 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2019, às 08h30min da manhã, Sala do Tribunal do Júri do 
Fórum da Comarca de Palmas, aberta a reunião, sendo Coordenada pela Coordenadora do CEMAS, Dra. 
Milene de Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e convidados.  

Dando início a reunião, a Coordenadora solicitou ao Secretário de Estado da Saúde que procedesse à 
continuidade das respostas dos ofícios expedidos, os quais: 

a) Providências em relação à dispensação do LUCENTIS por médicos que tem vínculo com a 
Secretaria de Saúde através de contrato de pessoa física ou jurídica. Inclusive providências em 
relação ao contrato de dispensação do LUCENTIS por ordem judicial e providências de 
substituição do medicamento LUCENTIS pelo AVASTIN. 

b) Providências em relação à nomeação dos Diretores Técnicos, nas cidades de Dianópolis e Paraíso 
do Tocantins que não tem diretores, além da cidade de Pedro Afonso que está sem cadastro do 
Hospital Regional.  

c) Providências tomadas pela SES acerca do déficit de pediatras para cobertura de Neonatologia do 
HMDR.  

d) Informações sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). 

RESPOSTAS DOS OFÍCIOS PELO SECRETÁRIO DE FORMA ORAL NA REUNIÃO: 

1. Sobre as nomeações dos Diretores Técnicos dos Hospitais: 

O Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Edgar, presente na reunião, pediu a palavra para responder 
quanto aos ofícios mencionados pela Coordenadora. Iniciou relatando as dificuldades quanto à 
nomeação de diretores técnicos para suprir as unidades apontadas, o valor pago é de R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais), não tem quem se habilite para ser Diretor Técnico, valor muito inferior ao 
praticado no mercado, pois o valor pago nas organizações sociais chega à R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais). Muitos entregam os cargos por falta de responsabilidade, que inclusive vai tratar deste assunto no 
Gabinete da Casa Civil para tentar melhorar um pouco mais o valor, não só do Diretor Técnico, mas do 
Diretor Administrativo.  

Dra. Milene destacou que quanto ao valor para contratação dos Diretores já foi assunto tratado em 
reunião várias vezes e há necessidade de 02 (duas) coisas: ou fecha as portas dos hospitais ou pelo fato 
DA Secretaria não ter autonomia para resolver sobre a remuneração, que tome providências, a exemplo 
encaminhar para Casa Civil, SECAD e Secretaria de Planejamento com uma proposta para resolver a 
situação, uma vez que os hospitais não podem ficar sem Diretor Técnico. Indagou se o Secretário tem 
capacidade de encaminhar a proposta. O Secretário falou sobre o salário da Diretoria Técnica do HGP, 
que atualmente o salário é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e 
o salário do médico é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e que o médico tem que ficar 100% 
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responsável pelo atendimento. A Coordenadora relatou a boa atuação do Diretor Técnico de Araguaína, 
exemplificou que no Estado, quase nenhum médico é dedicação exclusiva, e que seja flexibilizada a 
exclusividade do médico no cargo de Diretoria. Dr. Arthur perguntou ao Secretário que essa remuneração 
proporcional ao salário é muito distante, se tem um percentual de melhora que seria o ideal? O 
Secretário informou que o profissional de 40h que ganha por RQE, com qualificação, o salário dobrou e 
hoje chega à R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Sra. Luíza, Superintendente de Planejamento da SES, 
informou que a gratificação é de 40% sobre o valor do salário que recebe, vai depender do profissional 
que é nomeado para o cargo. O CEMAS recomenda que seja encaminhada a proposta para Casa Civil, 
SECAD e Secretaria de Planejamento em caráter de urgência para resolver sobre a remuneração. 

 

2. Sobre a Pediatria: 

Acerca da Pediatria, é um problema nacional, pois, há dificuldade de demanda de profissionais nesta 
área, exemplificando a cidade de Goiânia-GO que está com a mesma dificuldade de encontrar 
profissionais, recentemente lançou edital para contratação imediata de 50 (cinquenta) Pediatras por R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), apareceram apenas 05 (cinco).  

O Secretário continuou falando acerca do caso repassado pelo Dr. Arthur que é uma criança com hérnia 
escrotal que está na posição 90ª, mas que precisa da cirurgia, que em Araguaína têm 02 (duas) Cirurgiãs 
Pediatras muito boas para este tipo de cirurgia, mas não querem contrato com o Estado e informaram 
que operariam tudo, fora da carga horária e pactuando com o Hospital Dom Orione, mas o valor cobrado 
mínimo é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que inclusive a Juliana, Superintende de Políticas Públicas, 
tentou negociar por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e não aceitaram. Em 2018, o Estado gastou trazendo 
paciente de Palmas para Araguaína o valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), só 
de UTI aérea. Operam 100% dos casos, mas o valor mínimo é de 40 mil, seja qualquer horário, ou seja, 
independente de quantidade de 02 ou 10 pacientes, o valor é o mesmo. 

 

3. Sobre o medicamento LUCENTIS: 

Quanto ao medicamento LUCENTIS, essa guerra começou em 2007 exatamente, quando ele descobriu o 
remédio que existia para o tratamento de mieloma de câncer, bem como em alguns casos curava a 
cegueira macular, lógico que os oftalmologistas começaram a prescrever de forma indiscriminada o 
LUCENTIS que é um produto que não é padronizado pelo Ministério da Saúde. A diferença entre 
LUCENTIS e o AVASTIN é que o LUCENTIS tem imuno conservantes, ou seja, abriu tem que usar, em 
pacientes que tenham cegueira macular. O AVASTIN não tem imuno conservantes, ao abrir deverá 
arranjar 40 (quarenta) pacientes que tenham cegueira macular, ou seja, o AVASTIN é administrado por 
doses fracionadas. O AVASTIN já está padronizado para Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) 
e não está padronizado para Edema Macular Diabético, ou seja, retinopatia diabética.  

 

4. Sobre a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA): 

Sobre a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), o Secretário falou que é uma situação muito séria, e, 
muitas vezes macula a celeridade das cirurgias eletivas que ficam atrapalhadas por falta de SRPA, pois, 
hoje a Sala é mais necessária que o próprio leito, que conforme análise verificada por ele, 85% das 
pessoas pós-cirurgia eletiva não precisam retornar para o leito, passando apenas um tempo maior na sala 
de recuperação e depois podem ganhar alta hospitalar. No HGP vai inaugurar mais 10 (dez) salas, já 
abriram 02 (duas) e que foi cobrado a SRPA ao Diretor do Hospital. Comprometeu-se a dar a resposta o 
mais rápido possível. Na próxima reunião, a Secretaria informará sobre o funcionamento da referida sala, 
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local e as equipes que compõem a SRPA nos maiores hospitais do Estado. Deverá informar ainda se os 
médicos anestesistas ficam de plantão presencial e se junto com a SRPA funciona sala pré-operatória e/ou 
outras práticas. 

OCORRÊNCIAS: 

1. SES 

1.1. DIRETORIA DO HGP: 

CIRUGIAS ELETIVAS, MÉDICOS INTENSIVISTAS E PROJETO LEAN:  

 A Direção do HGP ou a Diretoria de Regulação apresentarão as perspectivas, da rotatividade da lista de 
espera para cirurgia ortopédica. Além de informar o número de cirurgias eletivas pendentes de 
realização. Apresentar a proposta de uma rotatividade entre pacientes internados com aqueles que 
estão aguardando cirurgia eletiva. RESPONDIDO. 

 A Direção do HGP e a Diretoria de Regulação deverão apresentar sobre a efetividade da rotatividade 
das cirurgias ginecológicas eletivas/internação que deverá ser apresentada na próxima reunião, junto 
com a lista de espera de todas as especialidades, para certificar se houve evolução das listas do HGP. 
DISCUTIDO VAGAMENTE, ESSA DISCUSSÃO VOLTARÁ SE FOR À PEDIDO DE ALGUM MEMBRO DO 
COMITÊ. 

 A SES deverá apresentar um plano de ação para comunicação entre o sistema de agendamento de 
cirurgia pelo Estado e os Municípios, prazo de 60 (sessenta) dias, vence dia 18/01/2020. NÃO FOI 
DISCUTIDO. 

 O Diretor do HGP deverá informar quantos médicos intensivistas faltam para completar o plantão e 
voltar a quantidade antes da exoneração. A Secretaria deverá informar as providências tomadas para a 
contratação. 

 A Direção do HGP deverá apresentar o estágio da implantação do projeto LEAN e o resultado da 
regulação da porta de entrada de urgência do HGP. 

 A Direção do HGP deverá prestar esclarecimentos sobre a paciente que aguarda a cirurgia desde 2013 
– Cartão SUS nº 70260727796641, do procedimento de Plástica Valvar e/ou Trova Valvar Múltipla. FOI 
RESPONDIDO NO OFÍCIO ENVIADO AO CEMAS. 

 
DISCUSSÃO: 
A Coordenadora agradeceu a resposta do Diretor do HGP sobre os questionamentos antes da reunião, 
dentre eles a continuação do Projeto LEAN, e não sabe o porquê o HGP não foi incluído nos outros 
projetos. O Secretário informou que o projeto iniciou ainda na gestão que ele estava como Diretor Geral 
do HGP, que o projeto deu certo em Palmas, e que devido alguns problemas, o HGP ficou estacionado na 
fase 0, podendo ser retomado pelo Ministério da Saúde à qualquer momento. A Coordenadora discordou 
que poderia ter retorno a qualquer momento. O Diretor do HGP, Dr. Leonardo, informou que o HGP foi o 
único Hospital do Estado a ser escolhido para ciclo 0, já os ciclos 1,2,3 e 4 são as mesmas metodologias 
utilizadas no ciclo 0, que inclusive o Hospital Sírio Libanês estava naquele momento no HGP fazendo 
vistoria dos equipamentos e dos mobiliários que ganharam. Eles participaram do ciclo 0, mas não podem 
participar dos outros ciclos, pois eles estão com um novo projeto para apresentar ao Ministério da Saúde 
para dar continuidade com provável mudança de nome. Dr. Leonardo informou ainda que não perderam 
a participação no Projeto LEAN, que estão em monitoramento para serem novamente incluídos e que na 
realidade os ciclos 1,2 e 3 são continuidade do ciclo 0 e não um upgrade. Informou que o HGP finalizou 
tudo que o que deveria ser aplicado e que o Hospital chegou a 85% na taxa de ocupação de leitos, existe 
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alguns problemas de fluxos, mas que é resolvido 4h depois. A Coordenadora sugeriu que o Comitê faça 
visita ao HGP para entender o funcionamento do projeto LEAN, após informação. A SES deverá informar, 
na próxima reunião, se está aplicando a metodologia implantada pelo projeto LEAN , ou seja, o ciclo 0. 
Caso negativo, informar o motivo. Logo após as informações será deliberado para confirmar se haverá 
visita ou não do CEMAS ao HGP. 

Dr. Thiago, do Ministério Público, informou que esteve no HGP para vistoria e verificou que a sala 
vermelha tinha apenas 01 (um) médico e 18 (dezoito) pacientes.  

Dra. Milene solicitou informações acerca do curso para médicos intensivistas, se foi adiante e se tem 
perspectiva de voltar. Dr. Leonardo informou que não foi, pois, depende da disponibilidade do 
profissional. A Coordenadora disse que não pode depender só da vontade dos médicos, que no prazo de 
60 (sessenta) dias, vai aguardar a Diretoria do HGP informar a programação da capacitação dos médicos 
intensivistas para melhorar o atendimento.  

Dr. Leonardo informou que o paciente de Cariri que precisava de cirurgia, que de 2013 à 2017 o HGP não 
estava realizando cirurgia daquela especialidade. Informou que o agente de saúde do Município de Cariri 
encontrou o paciente e este se manifestou não ter mais interesse na cirurgia. RESOLVIDO. 

Dra. Milene ressaltou que é necessária limpar esta fila, pois há denúncia de que existem mais cirurgias 
registradas do que pacientes na fila e que vai aguardar a SES apresentar um plano de ação para essa 
prática. Dr. Gil questionou sobre como foi o fluxo do agente de saúde para informar à SES. Dr. Leonardo 
informou que foi através do contato direto com a Prefeitura do Município de Cariri. Dra. Milene informou 
que após detectar fraude no cartão SUS em Araguaína, tentou auxílio com a Prefeitura, que é de interesse 
do próprio Município através dos agentes de saúde e tem funcionado. Sugeriu ao Secretário Estadual de 
Saúde a possibilidade de entabular um convênio com as Prefeituras para auxiliar nos trabalhos de 
enxugamento das filas, utilizando os agentes de saúde, no intuito de limpar as filas de cirurgias eletivas. 
Informar se houve alguma reunião para firmar parceria entre a Secretaria e os Municípios para que haja 
possibilidade dos agentes de saúde fazerem visitas aos pacientes que estão aguardando na fila de 
cirurgias e exames. 

Voltando ao assunto do HGP, Dra. Milene leu a resposta do HGP quanto à quantidade de médicos 
intensivistas – UTI - no HGP. Dr. Leonardo informou que da sala amarela e vermelha estão faltando 
médicos para cobrir escala. O Defensor Público manifestou sua discordância quanto à afirmação. Dra. 
Carolina salientou que o MPF verificou que o dimensionamento dos médicos de UTI estava deficitário, 
solicitou ao Ministério da Saúde a realização de fiscalização, o pedido foi feito em setembro/2019, que o 
hospital recebe verbas federais para cobrir o mínimo essencial.  Afirmou ainda que o dimensionamento 
foi feito de acordo com o que foi verificado no papel, não pode afirmar se na prática a demanda é maior, 
a exemplo, paciente em outra unidade de UTI por falta de vaga de UTI no HGP. Dr. Arthur observou que o 
Estado revoga os contratos temporários ao final de cada ano e que tal medida reflete em prejuízo no 
atendimento observado durante o restante do ano seguinte. A Dra. Carolina reforçou a necessidade de 
realização de concurso público para suprimento de vagas.  O Secretário informou que vai solicitar ao 
Governador que as exonerações que estão previstas, não afetem à Saúde. A Coordenadora sugeriu que 
o CEMAS faça a recomendação para que o Estado, se abstenha proceder às novas exonerações sem 
considerar as demanda de real necessidade a ser informada pelas unidades hospitalares, informações 
que poderão ser prestadas em formato de lista pela Secretaria de Saúde. A Coordenadora sugeriu que o 
levantamento pela imprescindibilidade dos profissionais fosse realizado pelos Diretores Técnicos de cada 
unidade. APROVADO. 

Dra. Milene questionou em relação às cirurgias ortopédicas no HGP. Foi informado pelo Secretário na 
reunião que após o novo redimensionamento do centro cirúrgico, 02 (duas) salas cirúrgicas foram 
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destinadas para o uso exclusivo da ortopedia. O Secretário alegou a redução no prazo de internação dos 
pacientes do HGP, de 45 (quarenta e cinco) dias em espera no leito para 20 (vinte) dias para espera de 
cirurgia na internação, e hoje tem apenas 01(um) paciente acima de 30 dias a espera da cirurgia, desta 
forma, o HGP em janeiro/2019 tinha 120 (cento e vinte) leitos ocupados e hoje tem 80 (oitenta), foram 
abertos 40 (quarenta) leitos de ortopedia, ocasionando a redução de pacientes internados aguardando 
cirurgia, ainda, que no HGP está completo o quadro de ortopedistas. O Secretário relatou a subutilização 
dos leitos dos hospitais de menor porte, o que influencia diretamente nas contratações, o que se observa 
em 06 (seis) hospitais do Estado, que atingem uma taxa de ocupação inferior a 35%, e anunciou que a 
dívida com a COOPANEST está sendo quitado, com o pagamento da última parcela em dezembro. 

Voltando ao assunto sobre a lista de espera por cirurgias ginecológicas eletivas do Hospital Dona 
Regina, foi informado pelo Secretário que poderão realizadas por equipe médica em período noturno no 
HGP, porém, faltam leitos de retaguarda. Ressaltou a obrigatoriedade do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas de internação de leito de UTI para as neurocirurgias. O Defensor Público, Dr. Arthur, sugeriu o 
fortalecimento da rede através da negociação de leitos com as redes particulares e filantrópicas, para dar 
vazão às filas de cirurgias eletivas. O Secretário salientou as hipóteses em que os pacientes de cirurgia 
eletiva não são encontrados, e que, em relação às redes particulares, resta a negociação quanto aos 
valores cobrados pelos leitos, não sendo plausível a habilitação de leitos de forma indiscriminada, pois, 
preço do SUS nenhum hospital particular faz. O que se pode fazer, é que em alguns casos o valor pago 
pelo SUS pode ser dobrado através de contratualização e negociação, a única cirurgia que não é aceita é o 
da catarata porque o SUS paga muito bem. Observou ainda que, em razão do valor pago, os mutirões de 
cirurgias de catarata obtiveram êxito. A Coordenadora afirmou que o custo do credenciamento de leitos 
pelo Poder Público pode ser ajustado. Relatou que o Projeto Opera Tocantins já foi iniciado, mas existem 
dificuldades, havendo a necessidade de alinhamento com algumas especialidades. O Secretário afirma 
que o projeto Opera será em todo o Estado e foi instituído metas para cada hospital. A Sra. Elaine, 
Superintende de Unidades Próprias, observou que houve a interdição ética do centro cirúrgico do 
Hospital de Dianópolis, pela ausência de Diretor Técnico, caso já discutido e solicitado providências 
nessa reunião para Secretaria de Saúde, e que tão logo seja suprida a vaga, serão retomadas as cirurgias, 
pois já tem ortopedista e cirurgiões contratados. Já Arraias, a Direção não veio para reunião, desta forma 
não poderá colocar as metas deles na reunião sem verificar junto com a Direção. Já em relação ao 
hospital Dona Regina, estão com dificuldade nos leitos de retaguarda e as cirurgias de baixa e 
complexidade serão direcionadas para os hospitais de Paraíso, Porto Nacional e Miracema, e os casos de 
média e de alta complexidade para o HGP. 

O Secretário informou que o número de cirurgias eletivas realizadas neste ano (4.100) irá superar o 
apresentado no ano passado (4.119), fora e dentro do Paga Opera. Foi apresentado o plano de cirurgias 
para cada unidade do Estado. A Coordenadora sugeriu que, quanto aos leitos de retaguarda, que a 
Secretaria informe se pretende realizar reunião com entidades privadas, com data de previsão da reunião 
e se há necessidade da participação do CEMAS. O Secretário sugeriu a implementação de incentivo pelas 
cirurgias eletivas realizadas pelo profissional durante o horário ordinário, pelo que requereu o auxílio do 
CEMAS. A Coordenadora mencionou as medidas que já foram adotadas no passado, no sentido de 
viabilizar a realização das cirurgias, sem êxito, sendo necessárias medidas, pela Secretaria de Saúde, no 
sentido de garantir a presença dos médicos de acordo com as escalas de plantão de cada hospital e o 
respectivo cumprimento das cargas horárias. Sra. Luíza, Superintendência de Planejamento, informou que 
falou com o Secretário para sugerir ao CEMAS uma possibilidade de alterar o Pague Cirúrgico para que o 
médico ganhe incentivo fora da carga horária e do plantão, para que ele retorne para o hospital de 
acordo com a sua possibilidade e se organize junto com a equipe para realizar as cirurgias. Dr. Arthur 
informa ser contra, mas neste caso, seria uma solução temporal só para dar vazão à fila, não seria uma 
situação fixa, pois, não seria adequado e razoável, mas precisa ser estudado. Dr. Gil argumentou que tal 
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medida poderia resultar em desdobramentos indesejados, condicionando a atuação dos profissionais 
para cumprimento de escala. Acerca da solicitação feita pela Superintendência de Planejamento, na 
possibilidade de alteração do Pague Cirúrgico com a intervenção do CEMAS, a princípio não foi acatada, 
pois, o CEMAS não tem esse poder de decisão. A Coordenadora sugeriu que uma das alternativas, 
embora de caráter tangencial, seria que a SES implantasse a sala de repouso para os médicos, porque 
eles não têm alojamento, que se fizesse um projeto piloto a começar com Araguaína, pois, são muitas 
especialidades que ficam de sobreaviso por não terem alojamento. Como informativo, o Secretário 
ressaltou a limitação imposta pela obrigatoriedade do intervalo de 48 (quarenta e oito) horas entre os 
plantões dos médicos. Observou que as cirurgias de transplante de rins estão sendo realizadas em 
Redenção/PA, mesmo não sendo o local entendido como mais adequado. A Coordenadora observou a 
possibilidade da adequação da lei para o atendimento das necessidades. Foi proposto pela Dra. Carolina 
uma produtividade mínima esperada pelo profissional, dentro de sua carga horária, ao que foi 
mencionada a necessidade de adesão dos profissionais para a implementação do programa. Sra. Luíza 
falou que seria inviável, pois, seria uma imposição dentro de uma adesão voluntária. Situação não 
resolvida há necessidade de mais discussão. A Coordenadora sugeriu que aguardasse um prazo de 60 
(sessenta) dias para se obter os resultados do Opera Tocantins. Após esse prazo e com as informações 
da SES junto ao CEMAS, o assunto poderá ver a ser discutido. 

O Dr. Thiago Vilela informou que precisará se ausentar da reunião, destacou que estará, em conjunto 
com a Dra. Araína Cesárea, na data de realização da audiência, assumindo a titularidade da 2ª Promotoria 
de Saúde Pública da capital.  

SUGESTÃO DA DRA. ROSELI: A Coordenadora informou que a pedido da Dra. Roseli, que não pode estar 
presente na reunião devido a um problema de saúde, para que a Sra. Luíza falasse sobre a situação da 
Revogação da Portaria pelo Estado da cessão do militar Roberto Sampaio à Secretaria Municipal de Saúde 
de Alvorada e que o mesmo hoje é o atual Presidente do COSEMS-TO. 

Sr. Roberto informou que ainda é Presidente do COSEMS, não sendo mais Secretário Municipal de Saúde 
de Alvorada, teve sua cessão revogada em virtude da demanda dos Conselhos das Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Tocantins, queriam prazos para que o Estado respondesse, coisas básicas a 
exemplo, um exame citopatológico, em que a região de Augustinópolis, médio-norte e de todo o Bico do 
Papagaio, bem como a região Sudeste, estão há 02 (dois) anos sem o exame citopatológico, em razão 
da ausência de laboratório credenciado. Foi noticiado que teve a contratação de um laboratório em 
março, e em junho, esse laboratório Cito Premier começou atender, e que, no entanto, já informou que 
não irá atender os municípios por ausência de pagamento. Informou que o município de Dianópolis está 
há 03 (três) anos sem laboratório credenciado, havendo casos em que o hospital fica por mais de 03 
(três) dias sem médicos. Solicitou encarecidamente que tivesse uma resposta sobre um corpo clínico da 
região, porque é um caos em Dianópolis que fica até 03 (três) dias sem médico, o centro cirúrgico 
fechado, é a região mais pobre de saúde do Estado. Muitas vezes as Prefeituras emprestam insumos para 
o Estado, até escalpe médicos já pediram, os carrinhos pessoal de limpeza estão emprestados dentro do 
Hospital de Gurupi para que não houvesse paralisação na UTI, já que a Litucera levou todos. Os 
Municípios são parceiros do Estado, para se ter uma ideia, o Município de Alvorada dá contrapartida para 
que se tenha cirurgião para as cirurgias no Município. A Superintendente de Políticas em Atenção à 
Saúde, Sra. Juliana, informou não proceder estas informações, porque já tem 05 (cinco) meses que estão 
fazendo os exames, porém, a empresa contratada a oferta é inferior para atendimento, assim, 
contratualizaram com outra empresa e que está em processo de contratação. 

Foi realizado pelo Sr. Roberto Sampaio o convite para o 18º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Tocantins, a se realizar no próximo dia 12 de novembro, no Auditório da Assembleia 
Legislativa do Estado. 



  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

7 
 

SUGESTÃO DO DR. ARTHUR: Redimensionamento de servidores do HGP e demais hospitais, os reflexos 
do abastecimento e na desassistência nos hospitais. Foram verificados na Central de Abastecimento 
medicamentos vencidos e faltas confirmadas, inclusive com a mudança de prédio não estão conseguindo 
manter a logística por falta de pessoal. A SES deverá informar, na próxima reunião, se foram contratados 
profissionais para Central de Abastecimento. Caso negativo, qual a previsão de contratação e a 
quantidade de servidores para a central de abastecimento. Foi informado pelo Sr. Robson que os 
redimensionamentos dos hospitais de PORTE I já foram todos procedidos, já no PORTE III, que é o caso de 
Palmas, Araguaína e Gurupi, informou que conseguem fechar o relatório preliminar de Palmas e 
Araguaína ainda este ano, porém, Gurupi não conseguem, pois, para PORTE III não implica apenas 
contar pessoas, teremos habilitações e entre outras situações que precisam serem vistas, como carta de 
serviços, porque são hospitais mais complexos. Como exemplo clássico, o HRA e HGP que tem oncologia, 
possuem parâmetros assistenciais de habilitação, porque o HGP atende UTI tipo III, porém, a habilitação 
dele junto ao Ministério é tipo II, porque o cálculo é diferente, o tipo II é um número de pessoas e o tipo 
III é outro número. O Estado assume o ônus de não ter a equipe e paga por conta própria para manter o 
serviço. Dr. Arthur ressaltou que não tem como esperar devido que terá audiência judicial, porque é 
necessário um número adequado de pessoal para atender.  

Par finalizar a fala, Dr. Arthur, enfatizou que o problema é a falta de orçamento, problema de limpeza 
nos hospitais, no caso de bactéria no Hospital Dona Regina, muito risco, inclusive relatado pelo CRM, mas 
não tem orçamento par concluir a contratação de uma empresa. Outra, para deixar registrado, noticia 
sobre os neonatos de Araguaína, está superlotando o Hospital Dona Regional. Em Goiânia-GO, temos 05 
(cinco) crianças que estavam na UTI para o tratamento de diálise peritonial, que já tem condições de 
retornar, porém, o Estado se manifestou que só poderia concluir em 30 (trinta) dias a resposta, enquanto 
isso, gastando uma fortuna e não se priorizando o que precisa de orçamento.  

A Sra. Juliana em resposta ao que foi mencionado pelo Sr. Roberto (COSEMS) e ao Dr. Arthur (DPE), 
informou que já está fechando contrato com HMDO em Araguaína para atendimento neonatal, que terá 
que ser feito um aditivo, já sobre o PCCU (exame citopatológico) já está em andamento a contratação da 
empresa para realizar exames e que já está fazendo as entregas dos resultados, que a intenção da SES é 
que estes exames sejam feitos junto ao LACEN. Falou ainda que o tratamento de diálise peritonial para as 
crianças a SES havia aberto editais, porém, sem interessados, e que chegou uma empresa nova no Estado 
que tem uma nefropediatra e que vai abrir novo edital nos próximos dias. 

A Coordenadora constatou divergências das informações prestadas pelo Sr. Roberto (COSEMS) e a Sra. 
Juliana (SES), assim, solicitou à Superintendência de Políticas em Atenção à Saúde, no prazo de 10 (dez) 
dias, quais laboratórios estão prestando serviço, e se tem algum suspendeu os trabalhos, se tem atraso 
em relação algum deles, se não houver contratação informar sobre o andamento atual para formalizar.  
Ainda, informações quanto à demanda reprimida dos exames citados na região de Augustinópolis, 
médio-norte e de todo o Bico do Papagaio, bem como a região Sudeste. Quantos pacientes já foram 
atendidos e quantos exames já foram entregues, se tem resultado atrasado. Qual o resultado de exames 
mais antigo que ainda não foi entregue em cada região. Solicitou ainda informações atuais da contratação 
de UTI NEONATAL junto a HMDO, e a fase em que se encontra. Por final, sobre procedimento de diálise 
peritonial em pacientes pediátricos, informar se já foi publicado novo edital e o andamento atual do 
mesmo. 

A Coordenadora solicitou à Superintendência em Atenção à Saúde para que informe junto ao CEMAS 
acerca da ambulância de Dianópolis-TO, ou seja, se está à disposição do Hospital de Dianópolis. Caso 
negativo, informar a sua destinação e quando retornará ao Hospital. 

Foi solicitado pelo CEMAS que o HGP, mais uma vez, para que responda ao Ofício nº 052/2019, enviado 
pelo CEMAS, para que informe quais os tipos de cirurgias plásticas e quantas foram realizadas durante o 



  
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS) 

 

8 
 

ano de 2018, bem como se os pacientes estavam internados e se existem pacientes decorrentes da fila de 
espera de cirurgia eletiva, devendo informar o quantitativo. 

Dra. Milene sugeriu a realização de outro workshop em Oncologia ante as dificuldades e judicialização ter 
aumentado no Estado pela inobservância das prescrições pelos juízes. 

Foi sugerida a data da realização da próxima reunião para o dia 11 de dezembro de 2019. 

 

1.2. AFONSO: NÃO FOI DELIBERADO. APRESENTAR NA PRÓXIMA REUNIÃO. 

 Como se dá o fluxo de solicitação, recebimento, controle, estoque e baixa de medicamentos e 
materiais para os hospitais, devendo informar quem são os responsáveis em cada fase do andamento 
do fluxo.  

 Informar se os hospitais tem uma pessoa exclusiva para tratar da logística dos Hospitais em relação ao 
recebimento, controle, estoque e baixa de materiais;  

 Informar qual o setor junto aos hospitais do H.G.P., H.R.A., H.R. Gurupi, H.R. Augustinópolis e Dona 
Regina que é responsável pelo recebimento de medicamentos e materiais.  

 Trazer o novo fluxo da compra de medicamento e a estimativa de tempo para aquisição.  

1.3. ROBSON: NÃO FOI DELIBERADO. APRESENTAR NA PRÓXIMA REUNIÃO. 

 Apresentará a lista dos cedidos para outros órgãos dos Poderes do Estado e fora do Estado, bem como 
para entidades filantrópicas devendo informar para quem é o ônus desse servidor cedido.  

 Ainda, lista de todos os médicos que tenham mais de 02(dois) vínculos. Informando os locais dos 
vínculos.  

 Gerência deverá fazer um levantamento junto ao CNES para vínculo atual e carga horária, também 
deverá informar quanto à produtividade dos médicos que estão cedidos para os Municípios, devendo 
iniciar por Sítio Novo e região. 

 Deverá apresentar o cronograma das visitas para esse ano e o 2º semestre de 2019 junto aos 
Municípios com questões mais emblemáticas quanto às cessões. 

 Deverá apresentar a quantidade e em qual(is) Município(s) está(ão) cedido(s), e os médicos que tem 
múltiplos vínculos a ponto de exceder a carga horária máxima permitida, devendo levar em 
consideração a DISTÂNCIA e o tempo de locação na soma da carga horária. 

 Informar sobre o funcionamento ininterrupto da UPA SUL PALMAS. 

2. TCE: 

2.1. Dr. André informará se foi incluído na matriz da auditoria assistencial e/ou inspeção, os serviços em 
cardiologia. NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

 

 

3. DPU: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

3.1. Dra. Viviane, Defensora Pública da União, informará a quantidade de processos ajuizados em 
relação à saúde pública em todo Estado do Tocantins. OFICIAR A DPU.  
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3.2. Informar se houve a interlocução entre a DPU e a DPE para criar um FLUXO EFETIVO DE 
COMUNICAÇÃO que envolva pedidos atinentes à ação de saúde pública e que são de competência 
da União. Observar o Enunciado 68 do CNJ. Dra. Viviane e Dr. Bruno apresentarão resultado dos 
encaminhamentos em relação a esse fluxo.  

 

4. SEMUS-PALMAS: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

4.1. Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada de trabalho 
convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município.  

 

DELIBERAÇÕES: 

1. SES: 

1.1. A Secretaria deverá apresentar quanto às providências requeridas no Ofício CEMAS 127/2019, em 
relação às prescrições do medicamento LUCENTIS, pelos médicos que tem vínculo com a Secretaria 
através de contrato de pessoa física ou jurídica, conforme a lista enviada pelo NatJus. Inclusive 
providências em relação ao contrato de dispensação do LUCENTIS por ordem judicial e providências 
de substituição do medicamento LUCENTIS pelo AVASTIN que é dispensado pelo SUS para DMRI; 

1.2. No prazo de 60(sessenta) dias, a SES deverá apresentar uma estimativa de valores em que o 
Diretor Técnico e o Diretor Administrativo deveriam ser remunerados, concursado e não 
concursado, de acordo com a remuneração média paga no país para os padrões do Tocantins. 
Apresentar ainda se:  VENCE EM 18 DE JANEIRO DE 2020 

a) Informar, no prazo de 60 (sessenta) dias, se foi encaminhado para a Casa Civil, SECAD e para a 
Secretaria de Planejamento proposta para resolver essa situação, uma vez que os hospitais não 
podem ficar sem Diretor Técnico ou que pelo menos haja flexibilização na exclusividade do 
médico no cargo de Diretoria. Como exemplo, o caso de Dianópolis que pode gerar 
responsabilidades. 

1.3. A SES deverá informar, na próxima reunião, sobre o funcionamento da SRPA, local e as equipes que 
compõem a sala nos maiores hospitais do Estado. Deverá informar ainda se os médicos anestesistas 
ficam de plantão presencial e se junto com a SRPA funciona sala pré-operatória e/ou outras 
práticas;  

1.4. Sobre as eletivas:  

a) A SES deverá informar a quantidade de consultas pré-operatórias e cirurgias que estão 
aguardando em todo Estado, no prazo de 10 (dez) dias; devendo encaminhar as informações 
pelo  e-mail, o prazo vence dia 02/12/2019; 

1.5. No prazo de 60 (sessenta) dias, deverá informar o plano de ação para limpar as filas e adequar a 
realidade. Informar ainda se pretende fazer parceria com os Municípios para que os agentes de 
saúde façam visitas locais associando-os ao plano de ação de atualização a ser desenvolvido pela 
SES. A SES deverá informar, na próxima reunião, se está aplicando a metodologia implantada pelo 
ciclo 0. Em caso negativo, informar o motivo. 

1.6. O Secretário da SES informará, na próxima reunião, se solicitou aos Hospitais a lista de servidores 
necessários aos quadros da saúde e que não podem ser exonerados, sob pena de inviabilizar a 
prestação da ação e serviço de saúde. Em ato contínuo informará se a lista foi compilada e a 
possibilidade de encaminhar para o Comitê até dia 13 de dezembro;  
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1.7. A SES deverá informar ao CEMAS, no prazo de 60 (sessenta) dias: 
a) Quando iniciou o Opera Tocantins? 
b) Quais unidades e Municípios que foram beneficiados? 
c) Quais foram as especialidades que integram o projeto? 
d) Quantidade de cirurgias por especialidade e por unidade que foram realizadas? 
e) Como se dará o pagamento, dentro ou fora da carga horária? 
f) Quanto aos locais onde não for possível a execução – apresentar as falhas. 
g) Demais questões pertinentes ao Opera Tocantins. 

 
1.8. A SES deverá informar, na próxima reunião, quando e como será o fluxo de redirecionamento das 

cirurgias do Hospital Dona Regina de baixa complexidade para os hospitais de Paraíso, Porto 
Nacional e Miracema e os de média e alta complexidade para o HGP, qual a quantidade de 
pacientes por mês e quando iniciára. 

1.9. A Secretaria deverá informar, na próxima reunião, se pretende realizar reunião com entidades 
privadas, para tratar do assunto de leito de retaguarda, devendo informar previsão de data e se há 
necessidade da participação do CEMAS. 

1.10. Informar, no prazo de 60 (sessenta) dias, se há projeto para Araguaína ou para outros hospitais, 
para implantação da sala de repouso para os médicos; 

1.11. A SES deverá informar, na próxima reunião, se foram contratados profissionais para Central de 
Abastecimento. Caso negativo, qual a previsão de contratação e a quantidade de servidores para a 
central de abastecimento. 

1.12. A Superintendência de Políticas em Atenção à Saúde, na próxima reunião, prestará as seguintes 
informações ao CEMAS:  

a) Quais os exames estão sob a responsabilidade das regiões indicadas para fazer?   

b) A região de Augustinópolis, médio-norte e de todo o Bico do Papagaio,bem como da região 
Sudeste estão sem laboratório? Em caso negativo, informar qual ou quais laboratório(s) foi 
contratado e para quais exames. Informar ainda a cota mensal dos exames e se tem pagamento 
atrasado; 

c) Caso tenha laboratório, qual o tempo para a entrega do resultado dos exames, ou seja, entre o 
prazo de envio do material e o resultado? Decorre quanto tempo aproximadamente? Existe 
demanda reprimida? Quais os exames e o motivo do atraso. Existe atraso no recebimento da 
coleta do material a ser examinado? 

1.13. Informar, na próxima reunião, quais a providências que estão sendo tomadas para a regularização 
da limpeza hospitalar, devendo destacar o andamento e a fase das providências; 

1.14. A SES informará, no prazo de 10 (dez) dias, a situação relatada pelo Dr. Arthur:  

a) A superlotação da UTI NEONATAL, quando será feito o contrato e o que estava faltando para 
realizar; junto com o HMDO e a  fase em que se encontra o edital para contratação de 
nefropediatra para tratamento de diálise petritonial. 

1.15. A SES irá apresentar, na próxima reunião, a localização da ambulância do Hospital Regional de 
Dianópolis/TO, ou seja, se está à disposição do Hospital de Dianópolis. Caso negativo, informar a 
sua destinação e quando retornará ao Hospital. 

1.16. O HGP deverá enviar ao CEMAS, no prazo de 10 (dez) dias, a resposta ao Ofício nº 052/2019, 
devendo informar quais os tipos de cirurgias plásticas e quantas foram realizadas durante o ano de 
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2018, bem como se eram pacientes da fila de espera de urgência ou da cirurgia eletiva, devendo 
informar o quantitativo. 

2. MPF: 

2.1. A Dra. Carolina informará, na próxima reunião, se foi agendada a auditoria solicitada, conforme 
informação nessa reunião. 

 

3. CEMAS: 

1.1. A Depender da resposta do Diretor do HGP na próxima reunião, O CEMAS irá formar uma comissão 
para fazer visita “in loco” no HGP para averiguar se o hospital está colocando em prática o projeto 
LEAN do Hospital Sírio Libanês, bem como entender a metodologia. 

1.2. O CEMAS irá monitorar em 2020 se haverá aplicação do curso para médicos intensivistas no HGP, 
assunto que será pauta a ser discutida em reunião. 

 

OBSERVAÇÕES: 

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;  

SES: Vermelho ênfase 
 
SEMUS-Palmas: Rosa 
 
CRM: Verde 
 
CEMAS: Amarelo 
 
DENASUS: Azul 
 
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Cinza 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL: Azul turquesa 
 
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL: Verde oliva 
 
NAT: Violeta 
 
COSEMS: Verde brilhante 
 

 

 














