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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 

10 de dezembro de 2019 

ABERTURA: 

Aos 10 (dez) 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 informou a estatística do NatJus Municipal de 

Araguaína que de janeiro à julho/2019 ele teve uma resolutividade de 65% e que mudou a 

comunicação com o CEMAS, fornecendo ferramentas importantíssimas. As informações serão 

repassadas para os membros. 

 

ABERTURA DA PAUTA ORDINÁRIA 

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DE PALMAS: NÃO FOI 

APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO NO DIA 12/02/2020. 

✔ Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento da jornada de 

trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no Município. 

2. SES 

1.1. DIRETORIA DO HGP: 

✔ O HGP deverá informar a resposta ao Ofício nº 052/2019, devendo informar quais os tipos 

de cirurgias plásticas e quantas foram realizadas durante o ano de 2018, bem como se eram 

pacientes internados da fila de espera de urgência ou da cirurgia eletiva, devendo informar o 

quantitativo. 

DISCUSSÃO: Dra. Milene pontuou que segundo relatório enviado pelo Diretor Geral do HGPP, 

foram realizadas 1.216 (mil, duzentas e dezesseis) cirurgias plásticas em 2018. Dr. Leonardo 

explicou que existem 07 profissionais que realizam esse tipo de procedimento e que este 

quantitativo pode ser explicado pelo atendimento de demandas urgentes da cidade de 

Araguaína/TO recebidas no HGPP. A Coordenadora comentou que causou estranheza o 

quantitativo de cirurgias plásticas e sugeriu mais controle das AIH’s. Dr. Leonardo falou que os 

cirurgiões plásticos têm 02 (dois) horários no Centro Cirúrgico: nas quartas e sábados, das 07h às 

19h. Informou que nos números das AIH’s entram curativos e outros procedimentos de pequeno 

porte, além de todos os queimados, inclusive que os queimados de Araguaína, casos mais graves, 

estavam vindo para o HGPP. 

mailto:milenecarvalho@uol.com.br
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✔ Dra. Milene questionou quanto a existência de FILA ÚNICA para cirurgia de neurologia, 

que em tese, não poderia ser esse tipo de fila, considerando que existem casos simples e 

complexos para ficar unificado. Dr. Arthur informou que tinha Unidade de AVC, só que o 

Governador dissolveu e demitiu os médicos, através do Ato Declaratório nº 1, a partir da demissão 

o Estado está perdendo dinheiro pela não-reativação, visto as ordens judiciais para cumprir no 

privado. O Secretário justificou que o médico abandonou, mas que será reativada. Sr. Afonso 

informou que as camas e equipamentos da Unidade de AVC estão todos no HGP, sendo que a 

recontratação dos médicos neurologistas saiu recentemente. A Coordenadora falou que recebeu 

denúncia de que a fila não tem critério, ou seja, uma pessoa diagnosticada com AVC está na fila 

atrás de pessoas com situações bem mais simples. O Secretário falou que o prazo para 

recompor a Unidade de AVC será quando conseguir fechar o contrato com os médicos e que 

alguns não são especialistas em neurologia, mas que darão apoio na Unidade de AVC e que já tem 

médico responsável pela unidade. Os leitos estão intocáveis com respiradores e monitores 

cardíacos, a intervenção rápida é feita pelos trombolíticos, que só são prescritos por médicos 

neurologistas, senão mata e nos casos hemorrágicos estão sendo feitas as cirurgias por médicos 

cirurgiões e os demais casos que não apresentam urgência estão em casa aguardando o 

atendimento. O Secretário destacou que pacientes só são enviados para casa em caso de cirurgias 

eletivas, em caso de emergência/urgência são internadas. O Diretor do HGP ressaltou que é fila 

única, mas tem os casos que são classificados como prioridades. Dr Artur relata sobre a unidade 

de AVC que foi desestruturada e o Secretário juntamente com o Diretor do HGP informou que 

há previsão de ser reestruturada em 60 (sessenta) dias. O Secretário informou que tem 

pouquíssimos neurologistas clínicos na cidade, apareceu recentemente uma médica neuro-clínica-

pediátrica que está dividindo a carga horária com o infantil, porque a Secretaria sempre precisava 

trazer um médico para dar parecer devido a demanda.  

✔ Relatou ainda sobre a habilitação do Ministério da Saúde que ainda não foi autorizada. O 

Secretário reafirmou que a fila da neurocirurgia é única, com a ressalva de algumas prioridades.  

DELIBERAÇÃO:  

a) Considerando a falta centro cirúrgico para todas as cirurgias eletivas a sugestão para o ano 

que vem (2020) é um controle mais rigoroso.  E que nos três primeiros meses de 2020 

fosse apresentada estatística do quantitativo de cirurgias plásticas realizadas, 

individualizando se é de pequeno, médio ou grande porte, com apresentação dos números. 

Apresentação na reunião do mês de abril 

b) A SES informará, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou seja, na próxima reunião do dia 

12/02/2020, sobre a volta ao funcionamento da Unidade de AVC, indicando composição 

da equipe e a carga horária, e se houve habilitação junto ao Ministério da Saúde. 

1.2. ROBSON: 

✔ 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.  
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✔ 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 têm 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; 

✔ Resposta sobre o dimensionamento no HGP e no HRA. 

DISCUSSÃO: Robson iniciou informando uma redução do mês de outubro/2019 que está com 

544 servidores cedidos, foi feita uma requisição e fora encaminhada para os Municípios, 

solicitando que os mesmos encaminhassem o relatório da produção referente aos últimos 06 meses 

do efetivo labor dos servidores cedidos, atualmente apenas 68 Municípios entregaram os 

relatórios, sendo que dos 68 relatórios entregues, foram analisados 43 relatórios onde destes 

foram apresentadas inconsistências em 17 relatórios. Destas inconsistências apresentadas, foi 

notificado cada Gestor Municipal para que informe se estas inconsistências procedem ou não 

procedem para ele fazer atualização. Diante disso, ainda faltam 41 Municípios entregarem os 

relatórios. Foi indagado pela Coordenadora qual será ação tomada pela SES, respondeu que: na 

primeira CIB de 2020 eles terão contato com cada Município na gestão de saúde e questionaram 

os Secretários de Saúde para saber o motivo da não apresentaram dos relatórios. Sobre os cedidos 

que foram via palácio para os outros órgãos – cedidos externos – foi feito um levantamento, cuja 

soma total foi de 25 cedidos. Já foi comunicado ao Secretário, e com a determinação deste, foi 

exarado ofício para todos os órgãos que interrompa a cessão dos servidores para outros órgãos e 

Poderes do Estado, cujo o ônus seja o Fundo Estadual de Saúde - FES, em respeito ao princípio 

da universalidade do SUS, informou que tem outros cedidos com ônus para o órgão requisitante. 

Extratificou todas as cessões e entregou ao Comitê.  

Foi apresentado gráfico com dados da movimentação destes servidores e as respectivas 

devoluções e justificativas sobre a cessão. Dra. Milene pontuou que antes do trabalho realizado 

pela Superintendência somavam 1295 (mil, duzentos e noventa e cinco) servidores cedidos. 

Elogiou o trabalho da Superintendência que resultou numa grande redução de cedidos, que está 

sendo um trabalho de fôlego da equipe. 

✔ O Secretário relatou um caso em que o auditor médico foi até a cidade do servidor que 

tinha como atestado que a servidora estava acamada tetraplégica e estava em perfeitas condições 

alegando que tinha melhorado de saúde. Dra. Araína se apresentou e ponderou sobre o assunto 

que no caso da licença médica, é necessário que a SES faça um dimensionamento sério, que em 

audiência judicial, o Sr. Robson ficou de apresentar um novo dimensionamento até o final de 

janeiro de 2020 dos servidores contratados. Acredita que a maior deficiência é na equipe 

multidisciplinar e dos profissionais médicos da equipe multidisciplinar, principalmente no Pronto 

Socorro de Urgência/Emergência, pois, os profissionais mais antigos, mais especializados, eles 

ficam na comodidade do sobreaviso, e os Prontos Socorros ficam sacrificados, tanto quanto pelos 

enfermeiros quanto pelos técnicos de enfermagem, tendo em vista que teriam que ter médicos 

mais experientes, mais ágeis, sendo que tem médicos com menos experiência no Pronto Socorro. 

Seria uma sugestão para se trabalhar no Pronto Socorro com serviço de referência e com eletivas 
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sem estrangular ninguém nos serviços. Exigir o preenchimento de formulários para dispensação 

de medicamentos não padronizados é extremamente importante, principalmente para o 

Ministério Público e para a Defensoria para que possam fazer um filtro. Em relação ao conflito de 

interesses, faz a observação de que o médico deve declarar que não teria interesse nenhum com os 

laboratórios ou com o fabricante daquele medicamento. Dra. Milene comentou que na Oncologia 

não tem lista e sim valores que são faturados no teto das APAC’s, na opinião particular, o 

formulário deveria ser diferenciado. Dra. Araína continuou sobre as licenças médicas que tem 

processo contra o profissional médico respondendo por improbidade por ter saído de licença saúde 

e estava atendendo tanto numa faculdade quanto no consultório particular. Dr. Thiago sugeriu, 

que a SES apresente no prazo de 60 (sessenta) dias a relação de todos os Enfermeiros e 

Auxiliares de Enfermagem do HGP e do Hospital Infantil se estão de licença, devendo 

individualizar o motivo e o tempo das licenças. A Andreia, Superintendente, informou que 

quando são licenças médicas longas, a exemplo licenças de 06 meses, o servidor tem que voltar 

em 03 (três) meses para revisão. A Coordenadora acha muito importante essas diligências e 

sugere que as informações relativas aos hospitais públicos de Palmas sejam estendidas e prestadas 

também em relação ao Hospital Regional de Araguaína, ou seja, na próxima reunião a SES deverá 

apresentar relatório com as informações sobre os servidores em licença.  

DELIBERAÇÃO:  

a) A SES apresentará o redimensionamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem no HGP e no Hospital Infantil. A Secretaria 

informará, na próxima reunião do CEMAS, se fez reunião junto à SECAD para construir 

juntos um plano de ação e moralização no sentido de fazer um mutirão para reavaliar com 

as perícias todas as licenças de mais de 02 (dois) meses, e, implantar fiscalização e novas 

exigências de controle.  Devendo apresentar a ata da reunião junto à SECAD, se houver.  

b) Apresentar na reunião do mês de março de 2020 novos dados sobre a cessão de servidores 

e os múltiplos vínculos, providências e resultados. 

c) Informar se foi encaminhado Ofício para todos os Municípios para prestarem informações 

sobre vínculos ativos e atualização de informações, para renovação das cessões dos 

servidores.    

d) A Secretaria deverá apresentar um projeto em que os Prontos Socorros tivessem médicos 

com experiência, ou seja, que fossem redistribuídos para haver um equilíbrio, no prazo de 

90 (noventa) dias, apresentando na reunião de março/2020. 

 

1.3. AFONSO: 

✔ 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 quem é responsável pelo recebimento de medicamentos e 

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

DISCUSSÃO: Andreis, Diretoria de Suprimentos Padronizados, relatou permanentemente 

sobre o fluxo de estoque dos medicamentos oncológicos que é feito em ciclos e estes ciclos são 

interrompidos de acordo com a doença, se ela avança ou não. O medicamento comprado que não é 

mais utilizado, fica aguardando ser requisitado por outro paciente, assim, a medida tomada é fazer 

um estoque mínimo para 03 (três) meses e hoje as UNACONS informam quais os pacientes que 

estão cadastrados para aqueles medicamentos e o protocolo que deve ser utilizado. Em cima dessa 

informação é que são feitas as baixas de acordo com as necessidades, diferentemente dos outros 

medicamentos. Dra. Milene perguntou quem são os responsáveis pelo recebimento de 

medicamentos e materiais. Afonso informou que a logística da SES é entregar os materiais e que 

internamente cabe a Superintende Elaine esse controle. A demora dura em média 06 (seis) meses 

para aquisição de materiais e medicamentos, esta demora se deve aos laboratórios entregarem o 

materiais. O Secretário informou que não precisa só de pessoal, mas de sistema de informação 

com eficiência, de saída e de baixa, tudo deve ser integralizado, e atualmente a SES não tem 

condições. O Sistema Hórus, por exemplo, dá informação única sobre o que tenho em estoque, 

mas não dá informação de quanto tem em cada unidade. Dra. Araína explanou sobre a 

importância de se manter o site de abastecimento hospitalar atualizado. Andreis explicou 

sobre as atividades desenvolvidas no setor, criado para aquisição de medicamentos, dietas enterais, 

parenterais, instrumentais e cirúrgicos. Em continuação apresentou o fluxo de aquisição de 

medicamentos da SESAU/TO. Explicou que a fase interna, é onde faz a confecção da Ata de 

Registros de Preços, é uma ferramenta da administração pública onde ela vai registrar de preços 

e terá validade por 01(um)ano, ou seja, a administração pública junto ao ente privado que 

combinarão sobre as demandas futuras, seja de medicamentos ou de materiais, terão os preços 

fixos durante este prazo acordado no documento. O subsídio para elaboração desta ata é através do 

histórico de consumo de todas as unidades hospitalares do Estado, onde é feita a previsão do 

histórico para 01(um) ano destas unidades, elas são todas mensuradas e colocadas em um único 

documento. Hoje tem mais 832 (oitocentos e trinta e dois) materiais padronizados, sendo 

632(seiscentos e trinta e dois) medicamentos e dietas são 49 (quarenta e nove), destas sendo 06 

(seis) manipuladas e 06 (seis) industrializadas. O que acontece, o Sistema MV hoje tem algumas 

falhas, pois, por exemplo, o consumo médio hoje facilitaria para emissão deste relatório, mas tem 

mostrado falhas e a Diretoria tem que pegar vários outros relatórios, mensurar numa planilha de 

Excell, para ter aquele consumo e jogar uma margem, e sabemos que o consumo nem sempre é o 

real, pois, existem demandas bem maiores, porque geralmente os hospitais consomem bem mais e 

é uma demanda crescente, estipula-se um quantitativo nesta ata de registros de preços. Dra. 

Milene perguntou se recebem as informações diretas dos hospitais. Andreis informou que toda 

informação hoje é através do sistema quando o medicamento sai da SES para o hospital e a 

Superintendência não adquire as informações diretamente dos requerimentos de falta dos 

hospitais, ou seja, toda a demanda é feita pelo sistema. Antes, em 2017, eram feitas as compras 

somente com a base de dados informados pelos hospitais. A partir do momento que foi instituído e 

colocado o sistema, existe um histórico de saída destes medicamentos. Afonso informou que o Dr. 

Arthur fez uma visita no almoxarifado e verificou bastante medicamento vencido e o uso 

daqueles medicamentos vencidos foi justamente pelo erro histórico das informações repassadas 

para a Superintendência, onde se faz baixa até 06 meses e como o hospital não tinha seu histórico, 

enviava em planilha no Excell, gerou-se um consumo maior do que o realizado e em consequência 

estão respondendo ao Tribunal de Contas por este consumo. Dra. Milene sugeriu que no próximo 

ano revejam o fluxo, o formato e controle de baixa pelos Hospitais, pois, parece que o inventário 
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com o batimento entre o estoque e o físico, não tem sido feito regularmente, é uma falha 

recorrente e está ocorrendo cancelamento de cirurgias, porque mesmo tendo o material o sistema 

acusa de que não tem e o médico acaba recusando em fazer a cirurgia.  Dr. Arthur reforçou a 

falta de pessoal, para controle do consumo de insumos no almoxarifado, tem materiais que falta 

em outros hospitais e lá no HGP tem e prestes a vencer. Andreis informou que o fluxograma foi 

desenvolvido juntamente com o CONASS, onde o intuito dele é melhorar o processo para serem 

mais ágeis as aquisições. Destacou o avanço deste fluxograma para compra dos medicamentos, 

com a redução do tempo de compra de 01 (um) ano e 02 (dois) meses para o prazo do fluxo da ata, 

ficando apenas de 03(três) à 06 (seis) meses. Informou que alguns materiais não foram licitados, 

em decorrência da modificação da Lei do Pregão, mas que haverá retorno no procedimento 

licitatório de compra em janeiro de 2020.   Dra. Milene indagou sobre o quantitativo percentual 

de abastecimento de medicamentos e materiais. Andreis apontou que hoje o estoque conta com 

87% de cobertura de medicamentos e 85% de materiais. Pontuou que apesar da falta de alguns 

antibióticos de primeira linha os protocolos hospitalares orientam substituir a prescrição para que 

não haja falha no atendimento durante o final do ano.  

✔ Daniel, Gerência de Cotação, relatou a dificuldade de cotação de preços porque muitos 

laboratórios não aceitam a tabela CMED, e que até por causa de R$ 0,01 (um centavo) a licitação 

se torna deserta, além de muitas empresas deixarem de responder a cotação por serem muitos 

itens, quando se tem disponível uma pessoa para cotar somente 01 processo, consegue seguir em 

frente, mas quando se tem uma pessoa para cotar mais de 30 processos com mais de 50 itens, não 

consegue tirar o processo em menos de 03 (três) meses. Há uma dificuldade de cotação de preços 

seja por falta de servidor, seja por plataformas que não funcionam ou até mesmo por falta de 

fornecedor, além de análise jurídica dos processos de cotação. Dra. Milene solicitou que a cotação 

de medicamento com a de procedimento, pois, são diferenciados e tem a tabela CMED, e em 

muitos casos, mesmo com ordem judicial, não conseguem comprar. Daniel explicou ainda que, 

mesmo passando e-mail para as empresas informando que a SES paga de acordo com a tabela 

CMED, alguns recusam a venda por ser abaixo da tabela de mercado, mas neste caso ele faz uma 

estimativa, porque há outras formas de aquisição. Dra. Milene destacou que é um problema 

nacional, pois, os laboratórios farmacêuticos não ofertam interesse e querem apenas a venda acima 

da tabela CMED, que um dos grandes problemas hoje são os medicamentos oncológicos. Daniel 

afirmou que nos procedimentos que a grande dificuldade é inexistir uma tabela padronizada de 

preço de mercado, mesmo assim, não conseguem fornecedor porque o processo fica na cotação 

por 06 (seis) meses. O Secretário destacou que hoje a Secretaria Estadual está sem crédito, pois, o 

histórico anterior do não pagamento das dívidas, muitos fornecedores recusam a vender, mesmo 

pagando as dívidas e renegociando outras. Agora é que estão resgatando a credibilidade e que 

neste momento os laboratórios é que estão batendo na porta para vender ao Estado. Relatou que o 

único lugar que não encontraram uma única seringa vencida foi dentro do HGP, mas que ainda 

existe a dificuldade de fluxo e controle de estoque em função do número reduzido de servidores e 

a forma de prescrição também está sendo modificada, a exemplo prescrição deverá ser com 

princípio ativo e dentro da lista da RENAME, para evitar compras não padronizadas. Relatou que 

precisam de uma informação confiável e atualmente está sendo informado ao Ministério da Saúde 

não mais do que 50% e não adianta pedir mais dinheiro. A Secretaria quer ver se melhora essa 

informação e para isso tem que contratar mais outra etapa do Sistema MV, pois precisa chegar aos 

100% e hoje ele está em 35% a 40%.  Informou que teve uma reunião no dia anterior em que foi 

colocado em duas partes: o passivo, o que pode ser feito de agora em diante e qual o modelo de 

contratualização. Dra. Milene solicitou informando para o Secretário sobre o sistema de ponto 
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dos médicos que seria instalado nos hospitais. O Secretário requisitou informações ao Cícero 

da Superintendência de Gestão Administrativa, sobre o término do contrato no controle de 

ponto por reconhecimento facial, este informou que está em andamento e que já passou pela 

Agência de Tecnologia para que eles deem o referendo e acredita que dentro de 04 (quatro) 

meses estará em funcionamento. O Secretário afirmou que tem problemas com salas de 

repouso, mas destacou que os buco-maxilos (odontólogos) quando são chamados, demoram uma 

média de 05 a 10 minutos para chegarem ao hospital para a cirurgia. Dra. Milene falou que o 

problema maior é o plantão dos médicos de 24 horas. O Secretário destaca que nas unidades 

que podem fazer as cirurgias eletivas onde tem profissional sobrando, não tem leitos para os 

pacientes e onde tem leitos sobrando não tem profissionais, a exemplo, as cirurgias eletivas 

marcadas no HGP no fim de semana antes da reunião, das 40 (quarenta) cirurgias de 

aparelho digestivo, quando chegaram na 36ª, não havia mais leitos deitar os pacientes. Às 

vezes precisa de um leito apenas meio-dia, mas nem isso o HGP tinha, assim não poderia 

deixar o paciente no corredor. Dr. Arthur destacou sobre a superlotação dramática no HGP, 

tem gente internada há 11 (onze) dias em cadeira. O Secretário informou que quando se têm 

condições de enviar o paciente para o interior, eles enviam. Dr. Arthur ressaltou que no infantil 

tem muitos pacientes que estão na sala azul ou verde, em que às vezes não chegam ir à UPA. Dr. 

Thiago informou que fez 05 (cinco) visitas no HGP e no Hospital Infantil nos últimos meses, e 

relatou que na última visita a situação era de calamidade, também apontou a falta de profissionais 

de enfermagem e técnicos.  Na sequência perguntou para o Secretário o que pode ser feito para 

regularizar a situação.  O Secretário falou que sem ajuda do Município, infelizmente vai 

continuar essa situação. Dra. Milene indagou sobre as licenças médicas dos servidores da saúde, a 

exemplo, Enfermeira que faz faculdade de Medicina. Em resposta, o Secretário disse que 

precisam criar alguns rito e regularizar as licenças médicas dos servidores da área da saúde – 

assunto deliberado na pauta anterior.  

✔ O Secretário disse que numa visão global pode afirmar que não existe falta de 

medicamentos padronizados.  

✔ Dra. Milene sugere que a Secretaria acompanhe a prescrição dos medicamentos 

oncológicos pelos médicos que prestam serviço na rede pública, solicitou apresentação do fluxo e 

regramentos desse controle da entrada, saída da prescrição dos medicamentos oncológicos 

atinentes aos UNACONS do Estado, englobando a terceirizada Oncorradium.  

 

1.4. JULIANA: 

✔ Irá prestar as seguintes informações:  

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 contratado, 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? 
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✔ Deverá informar:  

a) Sobre a superlotação da UTI NEONATAL, está em andamento o contrato junto ao HMDO 

para cirurgia de neonatos? Em caso negativo, justificar o motivo.   

b) Está em andamento ou já foi aberto o edital para contratação de nefropediatra para 

tratamento de diálise peritonial? Em caso afirmativo, qual o prazo e/ou a fase em que se encontra? 

Em caso negativo, justificar o motivo. 

✔ Irá apresentar 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. 

DISCUSSÃO: A Coordenadora indagou à Superintendência sobre a falta de assistência de 

laboratório por 08 (oito) meses. Foi sugerido que a Secretaria para resolver a situação seria uma 

Requisição Administrativa. Afonso relata as dificuldades de se fazer alguma execução por 

decreto, tendo em vista a negativa da PGE.  Dr. Artur pondera a falta de credibilidade da SES por 

falta de pagamento. Em contrapartida, o Sr. Marcus Senna Calumby explicou que no caso da 

oncologia, por exemplo, não se trata de falta de pagamento, mas da dificuldade de compra dos 

medicamentos oncológicos, por entrave criado pela própria indústria farmacêutica. Sobre a falha 

na assistência laboratorial, Dra Milene ressalta que a Secretaria deveria ter uma plano de ação 

para esses casos, diante do longo período sem a prestação de serviço. Relataram a interrupção dos 

serviços laboratoriais na cidade de Porto Nacional. Afonso informou que em tese isso não seria 

obrigação do Estado quanto à oferta dos exames e sim, dos Municípios. Informou que na região da 

Ilha do Bananal o Governo negociou com os Municípios fazerem um consórcio com Gurupi como 

referência a qual restou exitosa a experiência. Relatou a possibilidade da ação para 2020 e que vão 

firmar convênio para realização de cirurgias nas regiões do interior para evitar deslocamento para 

o Hospital Infantil de Palmas. Noticiou a habilitação de uma empresa para fornecimento de leitos 

de UTI. Dra. Milene ao término da leitura do ofício da SES, se a SES tinha notificado o Município 

de Pindorama sobre a oferta dos exames citopatológicos. Afonso informou que notificou o 

Município noticiando que ele está contemplado para realização dos exames citopatológicos e caso 

eles queiram, eles podem solicitar o remanejamento do teto. 

 A Superintendente Juliana informou verificou que a ação da UTI NEONATAL não 

estava prevista e que foi incluída para 2020, no primeiro quadrimestre irão fazer um termo aditivo 

de cooperação junto ao Hospital Municipal de Araguaína para prestar assistência na região para 

evitar o deslocamento desta criança para a capital. Sobre a diálise peritonial, abriram edital para 

contratação de alguma empresa nesta área e logo nos últimos dias apareceu uma empresa que 

se habilitou para contratação de uma Nefropediatra, assim, foi aberto novo edital para 

credenciamento com esta finalidade. 

 Já sobre a limpeza nos hospitais, a Rosimeire, a Diretora de Engenharia e Arquitetura, 

informou que já está fazendo edital, mas não tem precisão do prazo, pois, essa informação é com 

outra Diretoria, com a Roberta, que se informará e repassará a informação ao CEMAS. 

DELIBERAÇÃO:  
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a) A Gerência da Rede Oncológica vai oficiar o município de Pindorama a se manifestar 

quanto à oferta do exame citopatológico do colo do útero, diante da falta de informações 

sobre a oferta deste serviço aos usuários daquela municipalidade.  

b) Deverá informar, na próxima reunião, o andamento do novo edital, bem como os atos em 

que deram início as tratativas do aditivo junto ao Hospital Municipal de Araguaína. 

c) A SES prestará informações quanto a previsão de data para a publicação do edital para 

contratação de empresa para limpeza nas unidades hospitalares do Estado. 

1.5. ELAINE: : NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

 A SES providenciará a lista de servidores necessários aos quadros de saúde e que não podem 

ser exonerados, sob pena de inviabilizar a prestação de serviços da saúde, em ato contínuo, 

informar se a lista será compilada e a possibilidade de encaminhar ao Comitê até 13 de 

dezembro, pois, mesmo com pedidos de não exoneração, o Governo irá exonerar, mas que 

existe já uma ação civil pública ocorrendo sobre o assunto.  Encaminhará a lista ao CEMAS 

até o dia 18/12/2019 que encaminhará aos Promotores da Capital para conhecimento.  

✔ Deverá informar 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 iniciará. 

✔ Deverá informar 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. 

DELIBERAÇÃO:  

a) A SES providenciará a lista de servidores necessários aos quadros de saúde e que não 

podem ser exonerados, sob pena de inviabilizar a prestação de serviços da saúde, em ato 

contínuo, informar se a lista será compilada e a possibilidade de encaminhar ao Comitê até 

13 de dezembro, pois, mesmo com pedidos de não exoneração, o Governo irá exonerar, 

mas que existe já uma ação civil pública ocorrendo sobre o assunto.   

b) Dra. Milene solicitou a lista de servidores necessários aos quadros da saúde, para 

encaminhamento ao Ministério Público.  

 

1.6. QUESEDE: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

✔ Deverá informar 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. 

✔ Deverá informar 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. 
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2. EUDS: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

✔ Deverá apresentar quanto às providências requeridas no Ofício CEMAS 127/2019, em 

relação às prescrições do medicamento LUCENTIS, pelos médicos que têm 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. 

INFORMAÇÃO: Dr. Marcus Senna se manifestou informando que já o LUCENTIS foi 

indeferido pela CONITEC em relação a efetividade.  

 

3. DPE: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

✔ 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. Arthur ou Dr. Bruno 

apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo.  

4. MPF: NÃO FOI APRESENTADO. PRÓXIMA REUNIÃO. 

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

informação nessa reunião. 

 

Demais informações: PREVISÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PARA 12 DE FEVEREIRO DE 

2020.  

DELIBERAÇÕES: 

 

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DE PALMAS: 

 Apresentar, na próxima reunião do dia 12/02/2020, o estudo da auditoria referente à 

verificação do cumprimento da jornada de trabalho convertida em plantões dos médicos que 

trabalham no Município. 

 

2. SES: 

 Apresentará estatística do quantitativo de cirurgias plásticas realizadas no HGP, 

individualizando se é de pequeno, médio ou grande porte, com apresentação dos números. 

Deverá apresentar na reunião em abril de 2020. 

 Informará no prazo de 60 (sessenta) dias sobre a volta ao funcionamento da Unidade de AVC, 

indicando composição da equipe e a carga horária, e se já está habilitado junto ao Minsitério da 

Saúde. 

 Apresentará o redimensionamento, no prazo de 60 (quarenta) dias, dos Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem no HGP e no Hospital Infantil. A Secretaria informará, na próxima 

reunião do CEMAS, se fez reunião junto à SECAD para construir juntos um plano de ação e 
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moralização no sentido de fazer um mutirão para reavaliar com as perícias todas as licenças de 

mais de 02 (dois) meses, e, implantar fiscalização e novas exigências de controle.  Devendo 

apresentar a ata da reunião junto à SECAD, se houver. Devendo apresentar a ata da reunião 

junto à SECAD, se houver.  

 Apresentará, na reunião do mês de março de 2020, novos dados sobre a cessão de servidores 

e os múltiplos vínculos, providências e resultados. 

 Informará, na próxima reunião ordinária, se foi encaminhado Ofício para todos os 

Municípios para prestarem informações sobre vínculos ativos e atualização de informações, 

para renovação das cessões dos servidores.  

 Apresentará um projeto em que os Prontos Socorros tivessem médicos com experiência, ou 

seja, que fossem redistribuídos para haver um equilíbrio, no prazo de 90 (noventa) dias, 

apresentando na reunião de março/2020. 

    

RODRIGO – ONCOLOGIA: 

 Informará se fez algum documento administrativo orientando os médicos, que prestam serviço 

na rede pública, quanto à prescrição dos medicamentos oncológicos e apresentará resultado e 

em relação a cada UNACON. 

 Informará ao CEMAS se fez acompanhamento da prescrição dos medicamentos oncológicos 

pelos médicos que prestam serviço na rede pública, e se solicitou apresentação do fluxo e 

regramentos desse controle da entrada, saída da prescrição dos medicamentos oncológicos 

atinentes aos UNACONS do Estado, englobando a terceirizada Oncorradium.  

 A Gerência da Rede Oncológica vai oficiar o município de Pindorama a se manifestar 

quanto à oferta do exame citopatológico do colo do útero, diante da falta de informações sobre 

a oferta deste serviço aos usuários daquela municipalidade e informará o resultado. 

  

JULIANA: 

 Deverá informar, na próxima reunião, o andamento do novo edital, bem como os atos em que 

deram início as tratativas do aditivo junto ao Hospital Municipal de Araguaína. 

 

ROBERTA – DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMMNISTRATIVA: 

Informará quanto a previsão de data para a publicação do edital para contratação de empresa para 

limpeza nas unidades hospitalares do Estado. Em caso de impossibilidade, justificar o motivo. 

Enviar até o dia 20/01/2020. 

 

ELAINE: 
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 A SES providenciará a lista de servidores necessários aos quadros de saúde e que não podem 

ser exonerados, sob pena de inviabilizar a prestação de serviços da saúde, em ato contínuo, 

informar se a lista será compilada e a possibilidade de encaminhar ao Comitê até 13 de 

dezembro, pois, mesmo com pedidos de não exoneração, o Governo irá exonerar, mas que 

existe já uma ação civil pública ocorrendo sobre o assunto.  Encaminhará a lista ao CEMAS 

até o dia 18/12/2019 que encaminhará aos Promotores da Capital para conhecimento.  

 Deverá informar 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 

iniciará e se já iniciado, apresentara as estatísticas. 

 Deverá informar 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. 

 

QUESEDE: 

 Deverá informar se foram contratados profissionais para Central de Abastecimento. Caso 

negativo, qual a previsão de contratação e a quantidade necessária de servidores para a central 

de abastecimento. 

 Deverá informar 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, apresentando resultado. 

 

EUDS: 

 Deverá apresentar quanto às providências requeridas no Ofício CEMAS 127/2019, em relação 

às prescrições do medicamento LUCENTIS, pelos médicos que têm 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 

 

DPE: 

 Informará, na próxima reunião, 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. Arthur ou Dr. Bruno apresentarão resultado dos encaminhamentos em relação a esse fluxo.  

 

MPF:  

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

informação na reunião de novembro. 
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CEMAS: 

 No dia 18/12/2019, após receber a lista de servidores necessários aos quadros de saúde e que 

não podem ser exonerados pela SES, encaminhará aos Promotores para conhecimento. 

 

 

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 
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