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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins é o órgão da administração direta do Governo
do Estado responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito estadual, e tem
como missão de “Promover a gestão da saúde, viabilizando o acesso da população do Estado do
Tocantins a atenção à saúde com qualidade, considerando as necessidades regionais”. Para
cumprimento dessa missão o seu Mapa Estratégico estabelece 14 objetivos.
Os macroprocessos que norteiam o planejamento e a execução das políticas públicas de
saúde são de Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador,
imunização e Laboratório Central – LACEN); a Atenção primária; a Assistência hospitalar em
unidades de média e alta complexidade (hospitais regionais e de pequeno porte) bem como o
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria; os Serviços de Diagnose Terapêutica; a
Autossuficiência do Sangue e seus Componentes e a assistência Hematológica; a Assistência
Farmacêutica; o Cofinanciamento de ações e serviços junto aos municípios; a Gestão e Regulação
do Trabalho; a Educação na Saúde; o Planejamento em Saúde envolvendo a gestão Estratégica e
Participativa; A Gestão do Fundo Estadual de Saúde; a Ouvidoria; e as Tecnologias JurídicoAdministrativas do SUS (Administração Geral, Logística, Aquisição/Compras, Patrimônio,
Transporte, Tecnologia da Informação e Comunicação, Assessoria Jurídica).
O presente relatório traz os principais resultados, entregas e ações alcançadas que
contribuíram direta ou indiretamente para o cumprimento da missão e alcance dos objetivos da
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins - SES - TO, destacando-se na implementação das Redes
de Atenção à Saúde: a ampliação de leitos, aquisição de equipamentos e a realização de cirurgias
eletivas; na Vigilância em Saúde o controle de doenças e endemias.
Tais ações visaram a perseverança da Gestão da ampliação do acesso à população com uma
boa articulação nos níveis assistenciais e de gestão, com a pactuação de metas entre Estado e
Municípios, com a participação do controle social, voltadas ao alcance da visão de futuro da
Secretaria que é “ser referência na gestão em saúde coletiva na Região Norte do País até 2030”.
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DEFINIÇÃO DAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE
Visando atualizar o Plano Diretor de Regionalização da Saúde do Tocantins – PDR/20121,
constituindo por 08 Regiões de Saúde e suas respectivas Comissões Intergestores Regionais (CIR)2 e
com intuito de proporcionar ampliação e melhor acesso aos serviços de alta complexidade no
Estado, foram instituídas 02 (duas) Macrorregiões de Saúde, sendo uma denominada Macrorregião
Norte e a outra Macrorregião Centro Sul e o Cronograma do Planejamento Regional Integrado
(PRI)3.
As Macrorregiões foram definidas a partir de estudos debatidos na Câmara Técnica da CIBTO e Áreas Técnicas da SES-TO no segundo quadrimestre de 2018, tendo sido definido o chamado
ponto de corte para sua conformação:

MAPA DAS MACROREGIÕES DE SAÚDE DO TOCANTINS

PONTO DE CORTE PARA
CONFORMAÇÃO DAS NOVAS
MACROREGIÕES

 NA ONCOLOGIA
Quimioterapia (ambulatorial e
hospitalar);
Radioterapia
(ambulatorial e hospitalar);
Cirurgia Oncológica.

 NA CARDIOLOGIA
Cirurgia Cardíaca.

 NA MATERNO INFANTIL:
Parto de Alto Risco, Recémnascido grave ou potencialmente
grave e Leitos de UCINCO
(Unidade
de
Cuidados
Intermediários
Neonatal
Convencional)
e
UCINCA
(Unidade
de
Cuidado
Intermediário
Neonatal
Canguru).

1

Decreto nº. 7.508, de 28 de julho de 2011
Aprovado na Comissão Intergestores Bipartite – CIB (Resolução CIB Nº. 161, de 29 de agosto de 2012).
3
De acordo com as Resoluções CIT N°. 23, de 17/08/17 e CIT N°. 37, de 22/03/18 foram aprovados pela Resolução CIB/TO Nº. 143, de 19/07/18.
2
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AMPLIAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES E SERVIÇOS
O Estado aumentou no decorrer no ano 44 leitos hospitalares, ampliando acesso e abertura
de novos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade para a população do
Tocantins, nas seguintes unidades:

LEITOS DE UTI PEDIÁTRICANO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
GESTÃO COMPARTILHADA COM O MUNICÍPIO – AMPLIAÇÃO DE 10 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA
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HOSPITAL GERAL DE PALMAS
AMPLIAÇÃO EM 08 LEITOS DE UCI, SAINDO DE 18 PARA 26 LEITOS.
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HOSPITAL E MATERNIDADE TIA DEDÉ
AMPLIAÇÃO EM 26 LEITOS DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, SAINDO DE 12 PARA 38 LEITOS.
Organização nas enfermarias de Obstetrícia e Ginecologia; e Ambiência do Centro de Parto
Normal.

ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA MAIS 10 LEITOS DE UTI NO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI
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SERVIÇO DE RADIOTERAPIA - UNACON (UNIDADE DE
ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA) DO
HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA - HRA
Foi instalado o Acelerador Linear (adquirido ainda em 2014), com as devidas observações e
exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), equipamento para efetivação do
Serviço de Radioterapia do UNACOM do Hospital Regional de Araguaína. Com a instalação do
equipamento o serviço será intensificado, ampliando o acesso e a diversidade de terapias e
protocolos aos pacientes portadores de doenças oncológicas da Macrorregião Norte do Estado.
Num primeiro momento o serviço já atenderá cerca de 80 pacientes que faziam o tratamento em
Imperatriz (MA), por meio de pactuação, via SUS.
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ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES HOSPITALARES
ORGANIZAÇÃO DA AMBIÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA - HRA
Organização da ambiência, melhoria da acessibilidade, na Entrada e Recepção, do Pronto
Socorro; na Observação feminina e Masculina, Sala
Vermelha, Sala Amarela; na Cozinha e Refeitório e
Áreas de Convivência Externas.
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Sala Vermelha, Sala Amarela do Hospital Regional de Araguaína - HRA

Balanço Social 2018 - Saúde | 13

ORGANIZAÇÃO DA AMBIÊNCIA DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS - HGP
Organização das Unidades de Tomada de Decisão I e II; Organização de Internação Rápida;
Organização da Sala de Alta; Organização do Escritório de Alta.
Organização das novas instalações da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários);
Organização da nova Ala da Oncologia.

Início da reforma de 52 leitos do
1º pavimento da unidade de internação
do HGP.
Instalação
de
portões
eletrônicos nas entradas e saídas dos
estacionamentos do hospital; conclusão
da reforma do segundo pavimento da
unidade de internação e ampliação de
98 leitos com instalação de ar
condicionados
em
todos
os
apartamentos.
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HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL - HRPN
Organização nas áreas: Entrada do Hospital
(acessibilidade e ambiência), Urgência e Emergência da
unidade (Pronto Socorro Adulto e Infantil, Sala de
Estabilização e Sala de Procedimentos), melhoria e
adequações na qualidade ambiental da Sala Vermelha,
Amarela e Observação Pediátrica em um ambiente novo,
estruturado, de forma a oferecer o conforto necessário para
atender também a pediatria; reforma e adequações nas Enfermarias com mais 16 novos leitos no
serviço de pediatria para melhor atender parturientes e a neonatologia; reformas nos Consultórios,
automação do grupo gerador do centro cirúrgico; adequação da rede de gases medicinais;
melhorias da fachada e instalação de cobertura na entrada; instalação de aparelhos
condicionadores de ar; mobiliários para o repouso dos profissionais.
Nova entrada do HRPN

Nova Recepção do HRPN

HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI - HRG
Organização da Entrada e Recepção
(melhoria da acessibilidade), no Pronto Socorro
Adulto - PSA (implantação da Sala Vermelha,
Sala Amarela, Sala de Observação, Classificação
de Risco), Ampliação e/ou reforma de
Consultórios, Adequações nos serviços de
psiquiatria, do Serviço social e do Centro de
Parto Natural (CPN), instalação de aparelhos de
ar condicionado no Pronto Socorro e nas
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enfermarias; instalação de 02 (aparelhos de
anestesia
com
ventilador
eletrônico
microprocessado, com vaporizador calibrado e
monitor multiparamétrico com analisador de gases
e monitor de nível de consciência; Núcleo Interno
de Regulação - NIR implantado e realizando o
gerenciamento de 38 leitos hospitalares, da rede
inter-hospitalar, referências e contra-referências,
regulação de exames e procedimentos de média a
alta complexidade e serviços especializados.

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA - HMDR
Destacam-se
no
período
melhorias nas calçadas externas,
instalação de nova fachada e
identificação visual, organização de uma
nova cozinha, refeitório e nutrição
hospitalar sendo dividida em três
pavimentos:
estoque,
cozinha
e
refeitório; novo espaço para o arquivo
de prontuários de pacientes; instalação
de carro de anestesia para o centro
cirúrgico, aparelhos condicionadores de
ar para vários setores e implantação do
Núcleo Interno de Regulação - NIR realizando
a gestão e o gerenciamento interno dos leitos hospitalares.

ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES EM OUTRAS UNIDADES PRÓPRIAS DO ESTADO
Organização da Central de Esterilização de Material (CEM), da cozinha e refeitório do
Hospital Regional de Guaraí:
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AMPLIAÇÃO DO ACESSO COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS
EQUIPAMENTOS
Foram adquiridos 47 tipos de equipamentos médico-hospitalares, totalizando mais de 1.235
itens adquiridos. Destacam-se 387 itens de mobiliários e equipamentos médico-hospitalares,
conforme elencados a seguir4:

Ainda no período, a SES recebeu por meio de doação de Instituição Religiosa de âmbito
internacional, 16 kits completos de reanimação neonatal, incluindo todos os itens necessários para
uma rápida intervenção em casos de bebês com dificuldades para respirar. Dados da Organização
Mundial de Saúde dão conta de que cerca de 20 a 30% da mortalidade neonatal pode ser diminuída
com a presença de um reanimador capacitado na sala de parto. Mostram também que um em cada
dez bebês precisa de algum auxílio para respirar ao nascer

4

Dados parciais ate outubro de 2018
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ENTREGA

ORTOPÉDICOS
ESPECIALIZADO EM

DE EQUIPAMENTOS

PACIENTES DO

CENTRO

À

REABILITAÇÃO
Com
investimento
de
aproximadamente R$ 3 milhões, o Governo
do Estado tem mudado a vida de pacientes
do Tocantins que aguardavam cadeiras de
rodas, órteses, próteses e bolsas de
colostomias.

Mais de 1.500 cadeiras de rodas, 18.652
bolsas de colostomias e quase mil órteses e
próteses foram adquiridas e parte já foi entregue
a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS),
atendidos nos Centros Especializados em
Reabilitação do Estado do Tocantins (CERs),
localizados em Palmas, Araguaína, Porto
Nacional e Colinas do Tocantins.
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NOVAS VANS E AMBULÂNCIAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES E TRANSPORTE SANITÁRIO
A Secretaria de Estado da Saúde entregou
quatro vans para mais suporte na área da saúde
para realização de tratamentos que necessitem de
frequência, como hemodiálise ou quimioterapias,
que só são realizadas em hospitais de referência
do Estado e mais 23 ambulâncias às Unidades
Hospitalares e aos municípios do Estado do
Tocantins.
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AMPLIAÇÃO DAS CIRURGIAS GERAIS E ELETIVAS
Foi implantado o PAGH-Cirúrgico em conformidade com o que versa a Lei Nº 3.369, de 4 de
julho de 2018 objetivando a ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos de baixa,
média e alta complexidade, por meio da organização das atividades assistenciais necessárias a
viabilizá-lo, concentrando-as em dias especíﬁcos e executando-as fora dos horários rotineiros de
trabalho, dirigidos aos pacientes relacionados em lista de espera mantida pela Central Estadual de
Regulação, obedecidas as normas próprias do Sistema Único de Saúde - SUS e da Secretaria de
Saúde.
Os procedimentos cirúrgicos eletivos por ele abrangidos são aqueles disponíveis na unidade
hospitalar para os quais constam habilitação de serviços no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde do Sistema Único de Saúde - CNES/SUS, bem assim disponíveis na Tabela do SUS (Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS). Mediante
aprovação deste incentivo, a Secretaria de Estado da Saúde desenvolveu em 2018 o projeto Opera
Tocantins.
Como público-alvo deste projeto estão 5.547 pacientes que aguardavam cirurgias eletivas,
relacionados na Lista de Espera da Central Estadual de Regulação do Estado do Tocantins,
disponível no SIGLE - Sistema de Gerenciamento de Lista de Espera de Eletivas, em 17 de março de
2018. Importa mencionar que a fila é única, e que os pacientes dessa lista podem ser cirurgiados
pela rotina ou pelo projeto Opera Tocantins (a depender da adesão dos profissionais e das unidades
hospitalares do Estado), pois o PAGH-Cirúrgico tem o objetivo de ampliar a capacidade de
realização das cirurgias, realizando-as com a força de trabalho fora da carga horária ordinária ou
extraordinária, suprindo o déficit de servidores e ainda atendendo os procedimentos de rotina. As
equipes formadas para o PAGH-Cirúrgico são compostas de profissionais do quadro da Secretaria
da Saúde que aderem voluntariamente, tendo os mesmos que cumprir com critérios préestabelecidos pela Lei nº 3.369/2018 e também normativas já existentes na Secretaria Estadual de
Saúde que dizem respeito a regulação dos procedimentos.
As duas linhas de frente propostas realizaram de janeiro até o dia 10 de dezembro de 2018
5.141 cirurgias eletivas.
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PRINCIPAIS MUTIRÕES OCORRIDOS NO DECURSO DO ANO.
MUTIRÃO DE CIRURGIAS DO APARELHO DIGESTIVO E POR VIDEOLAPAROSCOPIA.
Foram realizadas mais de 3.600 cirurgias, destas mais de 150 por videolaparoscopia.
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MUTIRÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM HANSENÍASE
O mutirão cirúrgico de hanseníase
possibilitou que pacientes fossem beneficiados por
cirurgias melhorando suas condições físicas e
psicológicas. A ação fez parte da programação do
Janeiro Roxo, que reforçou o compromisso de
controlar a hanseníase, além de promover o
diagnóstico e o tratamento adequado da doença.

MUTIRÃO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICAS, CATETERISMO E CIRURGIAS CARDÍACAS.
O mutirão realizou cerca de 102 cateterismos e 10 angioplastias, pondo fim a fila de espera
por procedimentos de hemodinâmica.
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12ª EDIÇÃO
PALMAS.

DO

MUTIRÃO NACIONAL

DE

CIRURGIA PEDIÁTRICA

NO

HIP –

HOSPITAL INFANTIL DE

O mutirão realizou 28 Procedimentos em 16 crianças

CAPTAÇÃO MÚLTIPLA DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE
A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Hospital Geral de Palmas (HGP), em
parceria com a Central Estadual de Transplantes, realizou a primeira captação múltipla de órgãos
para transplante. Foram captados, com sucesso, coração, fígado, rins e córneas. O coordenador da
equipe de captação que veio realizar a coleta dos órgãos, afirmou que o acolhimento e a solicitude
de toda a equipe tocantinense foram excepcionais e de grande ajuda na captação. O HGP ofereceu
toda a estrutura para a realização do procedimento com rapidez e segurança.
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No decorrer do ano, mais 03 captações múltiplas de órgãos ocorreram com sucesso
totalizando 04, salvando a vida de 16 pessoas do Tocantins e outros estados da Federação.

Também
no
período
foram
realizadas pela CETTO (Central de
Transplantes
do
Tocantins),
34
procedimentos de transplante de córnea.

MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE HÉRNIA E VESÍCULA
60 pacientes foram beneficiados com o mutirão de procedimentos cirúrgicos que aconteceu
no Hospital Regional de Arapoema. O mutirão reduziu a lista de espera de pacientes eletivos que
aguardavam por cirurgias, sendo as principais de hérnia e vesícula. Desde a reforma e adequação
do centro cirúrgico e a contratação do cirurgião, houve uma redução no tempo de espera.
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MUTIRÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE PELE NO HGP
Realizado através de parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com a Sociedade
Brasileira de Dermatologia (SBD), o mutirão promoveu atendimentos voltados para a prevenção,
orientação, diagnóstico e tratamento do câncer de pele e no total foram 281 pessoas atendidas e
88 lesões de câncer de pele retiradas por cirurgias. A ação faz parte da programação do Dezembro
Laranja, que trouxe como tema “se exponha, mas não se queime” que promoveu um mês inteiro de
ações educativas sobre a doença que é totalmente curável, se diagnosticada precocemente.

PROJETO QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA POR TELEMEDICINA (TELEUTIP) NO HGP
Profissionais
da
Unidade
Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital Geral de Palmas
(HGP) passaram a contar com suporte de profissionais de
excelência do Hospital Moinhos de Vento de Porto
Alegre/RS, para discussão de casos e esclarecimentos de
dúvidas da rotina diária de atendimentos da UTI, com uso
da tecnologia do Projeto de Telemedicina Pediátrica. Este
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projeto torna possível o compartilhamento de informações em tempo real, por meio de
videoconferências, entre a equipe da instituição em Porto Alegre e equipes assistenciais do HGP. O
HGP foi selecionado entre as diversas instituições do País, como um dos dois primeiros projetos a
serem implantados no Brasil, junto com o Hospital Regional Norte de Sobral/CE.
Este projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde através do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), voltado ao fortalecimento do SUS,
especificamente em Telemedicina, que vem a ajudar a contribuir com os hospitais da região norte
do país.
O paciente ao ser internado na UTI é cadastrado previamente no sistema do projeto, com
autorização da família para liberação de imagens. As videoconferências são agendadas diariamente
com a equipe de Porto Alegre, onde é possível o especialista ter acesso aos dados e imagem do
paciente pela videoconferência. No momento que o médico, leito a leito verificar os pacientes ao
assumir o plantão naquele dia, procede-se a troca informações com o médico de Porto Alegre que
terá os dados e a imagem do paciente (pela câmera) e conversarão sobre o caso do paciente.

AMPLIAÇÃO DE ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA EM
PARTOS DE RISCO HABITUAL
A Enfermagem Obstétrica do
Hospital e Maternidade Dona Regina
Siqueira Campos realizou mais de 900 partos
de
risco
habitual,
sem
nenhuma
intercorrência em 20185. A atuação da
enfermagem traz uma mudança no modelo
de parto que o Brasil está passando, num
movimento pela humanização do parto
crescente a cada dia. A inserção das
enfermeiras obstétricas trouxe melhora
significativa dos indicadores, a taxa de
episiotomia6 nos partos assistidos por essas
profissionais é de cerca de 2,7%.
Neste contexto, o Dona Regina, vem
se destacando nacionalmente, sendo
modelo para outras maternidades, isso só é possível devido a capacitação contínua da equipe e um
5

Dados parciais
Episiotomia é uma incisão efetuada na região do períneo (área muscular entre a vagina e o ânus) para ampliar o canal de parto. Seu uso se justifica
em alguns casos, como necessidade de parto instrumentalizado, sofrimento fetal, acesso para fletir a cabeça do bebê. É geralmente realizada com
anestesia local.
6
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trabalho de acompanhamento direto ás parturientes e seus familiares. O número de partos
realizados pelas enfermeiras obstétricas demonstram que a equipe de enfermagem obstétrica do
Hospital e Maternidade Dona Regina está preparada para oferecer uma assistência humanizada e
de qualidade.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA É DISCUTIDA EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO PARTO HUMANIZADO
SAÚDE PROMOVE DEBATE SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO TAQUARI
Com o objetivo de informar as mulheres
sobre seus direitos na assistência ao parto, a
Secretaria de Estado da Saúde, através da Gerência
de Média e Alta Complexidade, juntamente com a
equipe multiprofissional da unidade do Centro de
Saúde da Comunidade (CSC) do Jardim Taquari,
promoveram uma série de palestras com a
comunidade nesta sexta-feira 7. A programação fez
parte da Campanha do dia “D” de Conscientização
do Parto Humanizado e Combate a Violência
Obstétrica. A ideia de promover esta ação no Taquari decorreu do número elevado de notificações
de violência obstétrica no território, trazendo a necessidade de chamar a atenção da sociedade
para o tema promovendo o esclarecimento para o maior número de mulheres.

De acordo com informações do
Ministério da Saúde, uma em cada quatro
mulheres brasileiras é vítima de violência
no decorrer da gestação, parto e puerpério,
abrangendo atos de desrespeito, assédio
moral, violência física ou psicológica e
negligência. Um exemplo são os dados
contidos na cartilha denominada “Diretriz
do Parto Normal”, com mais de 200
recomendações sobre métodos não
farmacológicos de alívios das dores e
técnicas que devem ser usadas apenas em alguns casos e não rotineiramente, como a episiotomia,
corte feito na região do períneo, por exemplo. Evidências científicas mostram que a episiotomia
tem indicação em cerca de 10% a 15% dos casos e ela é praticada em mais de 90% dos partos
hospitalares da América Latina.
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São caracterizadas como violências obstétricas ações como: negar ou impor dificuldades ao
atendimento em postos de saúde durante o pré-natal; realizar comentários constrangedores; ter a
cesárea agendada sem recomendação baseada em evidências científicas por pura conveniência e
interesse médicos; separar bebê saudável da mãe na primeira hora de vida; impedir a presença de
um acompanhante durante todo o período de internação; usar métodos farmacológicos sem o
consentimento da mãe; exigir jejum; posição ginecológica ou imobilização; dificultar o aleitamento
materno na primeira hora de vida; desumanizar o atendimento; questionar a causa do aborto;
realizar procedimentos invasivos sem explicação, consentimento ou anestesia, entre outras.

I ENCONTRO DE PESSOAS OSTOMIZADAS PROMOVE
ESCLARECIMENTOS A PACIENTES, FAMILIARES E PROFISSIONAIS
Com uma média de mil bolsas de
colostomia distribuídas por mês e com 111
usuários ostomizados ativos atualmente, o
Centro Estadual de Reabilitação (CER) de Palmas
promoveu, o Encontro de Ostomizados, com o
tema “Compartilhando o Cuidado da Pessoa
Ostomizada”. O vento aconteceu no auditório
do Sindicato dos Médicos (Simed), e teve como
objetivo promover a troca de experiências e
apresentar novas informações aos pacientes,
familiares e profissionais.
Durante o encontro, foram elencados
temas como cuidados da pessoa ostomizadas na
perspectiva do cuidado da enfermagem;
orientações nutricionais aos pacientes; atividades
ocupacionais dos ostomizados e depoimento de
pacientes na vivência com a ostomia.
Foi um momento de apresentação de
informações a respeito da ostomia, suporte
técnico e orientações gerais a respeito do tema. O
CER de Palmas é referência para as Regiões de Saúde Capim Dourado, Ilha do Bananal e Cantão. De
janeiro a outubro de 2018 foram distribuídas na unidade, 10.730 bolsas de colostomia.
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I SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR DE CABEÇA E PESCOÇO DO HGP
Na semana em que se celebrou o Dia Mundial de
Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, o
Hospital Geral de Palmas (HGP), em 28 de julho de 2018 foi
realizado no auditório do Núcleo de Educação e Pesquisa
(NEP) do HGP o 1° Simpósio Multidisciplinar de Cabeça e
Pescoço. O evento fez parte da campanha Julho Verde, com o
objetivo de abordar os sintomas e os possíveis tratamentos
da doença a todos profissionais da área de saúde, para que
ajudem os pacientes a buscar tratamento precoce. Além do
simpósio, houve ações informativas à população sobre os
sintomas do câncer de cabeça e pescoço e de conscientização referente ao diagnóstico precoce.

SAÚDE VENCE NO PRÊMIO EUDORO
PEDROSA
Dos 105 projetos inscritos de todos os órgãos
governamentais e dos 74 que se adequaram aos critérios do
edital, a SES-TO venceu com o 1º e 2º Lugar do Prêmio nas
Categoria Políticas Públicas e em 3º Lugar na Categoria Gestão
pública7.
Os Projetos vencedores da SES na categoria Políticas
Públicas no 1º e 2º lugar foram respectivamente: O AUMENTO NA
DISPONIBILIDADE DE LEITOS DE UTI E DE SEUS INDICADORES ATRAVÉS DO INCENTIVO À PRODUTIVIDADE

e IMPLANTAÇÃO

DA CADEIA DE CUSTÓDIA NO TOCANTINS: HUMANIZANDO O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Com o título IMPLEMENTAÇÃO

DE ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO APLICATIVO HEMOTO MOBILE PARA

CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE,

a Hemorrede Tocantins recebeu pela primeira vez o
Prêmio Eudoro Pedrosa de inovação e valorização da gestão pública. O projeto implementou uma
estratégia de divulgação através do sistema de informação,
Hemoto Mobile, para aumento da captação de sangue e
fidelização de doadores voluntários e regulares, uma vez que o
baixo estoque nos bancos de sangue apresenta-se como um
problema de saúde nacional.

7

Publicado no DOE-TO Nº 5.232 de 07 de novembro de 2018.
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HEMORREDE
 Foram intensificadas as ações que contribuíram para a manutenção do estoque de sangue e
hemocomponentes, através da adesão do Estado ao Projeto Hemovida8 .

 Foi implantado o Software Hemovida ATWeb (01/05/2018) (software, gerenciado pelo
Ministério da Saúde) que possibilitou o controle das etapas envolvidas no processo de
transfusão de sangue; permitindo o gerenciamento das agências transfusionais e a
interligação dos hospitais.

 Esta plataforma com dados na web possibilita o acompanhamento on-line do serviço
prestado ao paciente.

 Atualmente encontra-se implantada no Hospital Dr. Francisco Ayres – HGP, que possui a
maior Agência Transfusional do Estado, e na AT do Hemocentro Regional de Araguaína,
dando suporte aos Hospitais Regional de Araguaína e Maternidade Dom Orione.

 Foi implantado na Hemorrede o Sistema de Fenotipados que permite a seleção de doadores
de sangue raro compatível com a necessidade do receptor, permitindo agilidade no
atendimento aos pacientes politransfundidos (falcêmicos, renais crônicos, pacientes
oncológicos). Este sistema eleva a eficácia da utilização dos concentrados de hemácias
fenotipados, reduzindo seu descarte.

 No Estado do Tocantins, três doadores voluntários de medula óssea foram compatíveis com
receptores e realizaram o Transplante de Medula Óssea.

 Em 2018 o Ambulatório de Hematologia do
Hemocentro Coordenador de Palmas, que é o
centro
de
referência
estadual
para
atendimento hematológico especializado,
disponibilizando
tratamento
médico,
odontológico, fisioterápico, nutricional e
psicológico em Palmas, implementou seu
parque tecnológico com a aquisição de
materiais, equipamentos e insumos visando a
prevenção, promoção e reabilitação física e
musculoesquelética dos pacientes, utilizando
8

HEMOVIDA - Sistema de Gerenciamento em Serviços de Hemoterapia desenvolvido especificamente para bancos de sangue, com o objetivo de
informatizar todo o ciclo de doação de sangue, desde a captação até a distribuição do material, controlando cada etapa do processo.
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recursos cinesioterapêuticos e de termoterapia, além de equipamentos para o laboratório de
coagulopatias.
Foram adquiridos, através de convênio com o Ministério da
Saúde, câmaras de conservação de hemoderivados, que
possibilitarão a reorganização dos fluxos dentro das normas
vigentes, otimizando o processo e facilitando o controle e
distribuição aos pacientes usuários, permitindo um atendimento
mais ágil e com maior segurança, elevando a qualidade da
atenção e tratamento das pessoas com doenças hemorrágicas,
hereditárias e/ou congênitas. O objetivo é promover uma
atenção hematológica adequada em consonância com o
Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias.

Equipamentos para o Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Coordenador de Palmas

 Foram realizadas 3 Oficinas de Hemovigilância, em Palmas, Araguaína e Gurupi com o
objetivo de qualificar os profissionais da Hemorrede do Tocantins e das Unidades
Hospitalares nos procedimentos de vigilância que abrangem todo o ciclo do sangue visando
aumentar a segurança do doador e receptor.
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Oficinas de Hemovigilância

 Foram adquiridos 2 veículos (Veículo de Passeio – Sedan e Veículo Pick-up cabine dupla 4x4)
para o Hemocentro Regional de Araguaína (HEMARA). Estes veículos permitirão o
aprimoramento dos serviços prestados à população, bem como ações efetivas relacionadas à
captação de doadores de sangue e cadastro de doadores voluntários de medula óssea.

 Pelo fornecimento de hemocomponentes aos pacientes não SUS até outubro de 2018, foi
faturado o valor de R$623.097,70, sendo ressarcido ao SUS, até dezembro/2018, o valor de
R$ 332.097,70.
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INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ORGANIZAÇÃO DA NOVA CENTRAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS E REFORÇO NO COMBATE E CONTROLE DE
VETORES

Uma Nova Central de Insumos
Estratégicos foi entregue ao povo do Tocantins,
atendendo às diretrizes do Ministério da Saúde e
tendo como atividade o recebimento e
armazenamento de insumos estratégicos
utilizados para o combate e controle de vetores e
distribuição para os depósitos municipais,
armazenamento adequado de inseticidas de
combate à larva e insetos causadores de doença, materiais utilizados para os trabalhos em campo
para o controle de vetores, Equipamento de Proteção individual (EPI), Central de UBV pesada
(fumacê) e depósito de resíduos e embalagens para descarte.
Além da Nova Central foram adquiridas duas pick-ups fumacê para fortalecer o combate e
controle ao mosquito Aedes Aegypti nos municípios em situação de excepcional fragilidade
epidemiológica.
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INTENSIFICAÇÃO ÀS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS.
Destacam-se também neste ano a aquisição
de um caminhão baú e dois furgões refrigerados e
câmaras frias que atenderão à Central Estadual de
Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos
da Rede de Frio – CEADI/TO, com objetivo de
atender logisticamente, garantindo a distribuição
das vacinas e assegurando uma melhor qualidade
dos
imunobiológicos
que
devem
ser

acondicionados em ambiente seguro, entre 2° e
8°C, para que suas características imunogênicas
sejam
mantidas
e
consequentemente
contribuam para a manutenção da erradicação,
eliminação
e
controle
das
doenças
imunopreveníveis. Esta ação garante o acesso
aos imunobiológicos nas cidades mais distantes
do estado.

MELHORIA NA LOGÍSTICA COMBATE ÀS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS

CRIAÇÃO

DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS DA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Foi inaugurado o novo espaço com 30
computadores, 30 mesas, 30 cadeiras e um datashow,
destinado a promover a capacitação e qualificação de
servidores e gestores municipais voltados aos sistemas de
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informação em saúde com ênfase na vigilância em saúde, nascidos vivos, mortalidade, doenças e
agravos de relevância epidemiológica, dentre outros. O espaço destina-se a atualização sobre as
mudanças no sistema de informação para que as mesmas sejam de qualidade e assim agir com
ações de prevenção e promoção de saúde.

MELHORIA DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Reforma e pintura em todo o prédio que
abriga o Anexo – I da Vigilância em Saúde com
adequações Estruturais melhorando a oferta de
serviços aos municípios.

NOVA INSTALAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE
PÚBLICA DE ARAGUAÍNA - LSPA E IMUNIZAÇÃO NA
MACRORREGIÃO NORTE, EM ARAGUAÍNA

ASSINATURA DO TERMO
QUÍMICOS AGRÍCOLAS

DE

COOPERAÇÃO

DA

REDE ANALÍTICA

E DE

PESQUISAS

EM

PRODUTOS

O Tocantins despontou nacionalmente ao ser o primeiro Estado da Federação a assinar o
Termo de Cooperação Técnica da Rede Analítica e de Pesquisas em Produtos Químicos Agrícolas da
região Norte e Centro-Oeste do Brasil, com intuito de intensificar o controle, intervenção e
prevenção do uso de agrotóxicos envolvendo a produção agrícola, trabalhadores, consumidores e o
meio ambiente. O instrumento cria condições de análise do nível de contaminação nas águas, nos
sedimentos de rios, peixes, alimentos naturais ou processados, nos trabalhadores, e outras
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matrizes humanas e ambientais, avaliando os diversos fatores ocupacionais, físicos, ecológicos e
antrópicos que podem estar influenciando os níveis de contaminação.

POLÍTICA E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE SÃO DISCUTIDOS EM SEMINÁRIO
O diretor de Vigilância Sanitária Estadual, Thiago
Botelho destacou que uma política de segurança no
paciente reduz custos de modo geral para a saúde e
garante a qualidade do serviço.
Atualmente 26 Núcleos de Segurança do Paciente
estão cadastrados no Estado.

INFOVISA - Sistema de Informação em
Vigilância Sanitária implantado nas 8 (oito)
regionais de saúde.

Tablets para os Inspetores Sanitários
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INTENSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO
ESTADO
Os resultados alcançados no período foram decorrentes da intensa e efetiva cooperação
técnica da SES – TO seja através do monitoramento, seja através de assessoria prestada in locu ou à
distância aos municípios ou nos espaços de governança regional. Como produto destacam-se o
alcance de 03 das 4 metas9 pactuadas :
INDICADOR

RESULTADO 2º
QUADRIMESTRE %

META 2018 %

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básicas

96,09

91

Cobertura de acompanhamento condicionalidades saúde do
Programa Bolsa Família

83,04%

75,2%

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais
consultas de pré-natal

65,47%

69,71%

Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção
Básica – Icsab

32,24%

31,30%

Cooperaram também para o alcance deste resultado a realização de 14 Oficinas de Gestão
da Atenção Básica com a participação de 84 municípios abrangendo 153 participantes entre
profissionais e gestores municipais.
Outro fator preponderante que tem cooperado para a efetivação da atenção básica nos
municípios é a cessão de 640 profissionais de 24 categorias profissionais (cirurgião dentista,
auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, farmacêutico/farmacêutico
bioquímico, fisioterapeuta, técnico em laboratório, biomédico, assistente social, nutricionista,
auxiliar serviços de saúde, psicólogo, técnico em radiologia, assistente de serviços de saúde,
pesquisador docente em saúde pública, fonoaudiólogo, executivo em saúde, assistente
administrativo, gestor em saúde, terapeuta ocupacional, auxiliar de limpeza hospitalar, auxiliar de
laboratório e analista em controle de zoonoses) totalizando um co-financiamento no custeio da
Atenção Básica no Estado no Valor de R$70.700.000,00 (70,7 milhões) ao ano.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
AMBULATORIAIS
No que se refere a medicamentos e insumos especializados de Assistência Farmacêutica do
Estado, destacam-se no período:

9

Dados parciais relativos a Jan- Ago/2018. Banco de dados de 2018 não finalizado pelo Ministério da Saúde
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 O atendimento médio mensal de 3.211 usuários.
 O cadastramento de cerca de 1.046 usuários para acesso por meio de sentenças judiciais;
 O Atendimento de medicamentos solicitado judicialmente, com maior ocorrência o
atendimento da Insulina.

 Mais de R$2.244.715,00 empenhados para aquisição de medicamentos de Saúde Mental.
 Mais de R$2.258.000,00 empenhados para aquisição de Fórmulas Nutricionais Especiais.

 102 municípios utilizando o sistema HÓRUS (73%).
 O Atendimento da alta demanda de hormônio de crescimento (Somatropina).
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DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE
Foi realizado pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES) em parceria com o Centro de Estudos,
Políticas e Informação – CEPI/ENSP/FIOCRUZ o
“Encontro com os Estados sobre Determinantes
Sociais de Saúde na Região Norte” (DSS), no
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, em
Palmas – TO, reunindo áreas e setores dos
movimentos sociais, academia e gestão
governamental, na proposta de uma interlocução
permanente sobre os Determinantes Sociais na Amazônia com objetivo de mobilizar a Região Norte
para a temática dos Determinantes Sociais de Saúde.
Todo este trabalho foi precedido do Estudo de Identificação de Desigualdades e
Iniquidades em Saúde com populações tradicionais e movimentos sociais do Estado do Tocantins e
que culminou com a implantação do Observatório de Desigualdades, Equidade e Determinantes
Sociais em Saúde do Tocantins sob responsabilidade do Núcleo de Articulação Estratégica em DSS,
ator preponderante neste processo, e incorporado à Superintendência de Planejamento para a
gestão e ambos situando-se no Hall da Secretaria no ambiente dos painéis do INTEGRA Saúde.
O estudo envolveu 592 profissionais da
saúde dos municípios e 76 representantes das
populações e movimentos sociais10 e diversos
parceiros das áreas de ensino e pesquisa.
O resultado alcançado identificou os
principais Determinantes Sociais que afetam a
saúde
da
população
tocantinenses
proporcionando identificar o norteamento e o
ponto de partida para o funcionamento do
Observatório pelo acompanhamento, monitoramento e medição das desigualdades e iniquidades
em saúde no contexto territorial do Tocantins. Essa expertise que ofereceu todo o suporte técnico
e prático para a execução das oficinas, agregando valores imprescindíveis aos técnicos envolvidos.

10

Remanescentes de quilombos - Comunidade Mumbuca/APA-TO (Alternativas Para Pequena Agricultura no TO); Movimentos de Atingidos por
Barragem, Casa 8 de Março, Coletivo Vida em Movimento, Conselho Estadual de Direitos Humanos/TO, MERGOSCIP, ASMOBIP, MIQCB, Associação
de Reserva Extrativista do Extremo Norte, Projeto ECOSOL Territorial (Economia Solidária), STTR, MST, Aldeia .Apinajé, Mulheres
Agroextrativistas(Populações do campo, florestas e das Águas), Quebradeiras de coco Babaçu
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LOGÍSTICA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DA REDE
PRÓPRIA DE SERVIÇOS
A Secretaria da Saúde estabeleceu a
padronização de 632 itens de Medicamentos
(Med) e 742 de Materiais Médico-hospitalares
(Mat) 11.
No decorrer do ano atingiu-se o patamar
histórico de garantir a média de 87% de
disponibilidade no Estoque regulador da Med.,
sendo que dos 13% faltantes foram dadas as
providência de suprimentos (6% já licitados
aguardando entrega e os demais 7% tiveram licitação fracassada em andamento para requisição
judicial). Também em relação aos materiais, em média 57% dos itens padronizados estão em
disposição no Estoque Regulador e dos que estão em falta 26% já estão licitados aguardando
entrega e os demais 17% já se encontram em procedimento licitatório.
Ao final do período a SES, através de medidas eficiente conseguiu garantir a manutenção do
abastecimento do estoque regulador do Estado em 93 % dos itens de Medicamentos e de 83 % dos
itens de Materiais Médicos - hospitalares.
Iniciativas como a reorganização do serviço e a padronização de medicamentos da Rede
Hospitalar Estadual no âmbito do SUS contribuíram para a efetivação desta meta, com custos
reduzidos na aquisição de medicamentos e de manutenção, simplificado as rotinas de aquisição e
possibilitado maior controle de estoque na Secretaria.

11

Padronizações homologadas na Portaria/SES/Nº 865, de 07/12/2017 (DOE 5008)
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OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS, REDUÇÃO DE GASTOS E EFICIÊNCIA NA GESTÃO
Firmado convênio com a Energisa para
implantação do Programa de Eficiência Energética PEN12 no Hospital Geral de Palmas (HGP).
Com a implantação do projeto, foram
economizados mais de 470 Megawatts/hora por ano,
ou seja, uma redução de R$ 283 mil que foram
destinados a investimentos em melhorias da infraestrutura de todas as unidades hospitalares da
rede estadual e na compra de material e insumos. O projeto contemplou principalmente a
substituição de equipamentos ineficientes que oneram o consumo. Cerca de 5.300 lâmpadas, 17
aparelhos de ar-condicionado e oito motores de refrigeração do ar-condicionado central do
hospital foram substituídos pela Energisa, que financiará 100% do custo dentro da proposta do
PEN.
Ainda dentro da política de redução de gastos e melhoria da eficiência na gestão, a SES
homologou Atas de Registro de Preços para os serviços de produção e distribuição de alimentação
e nutrição hospitalar. O pregão publicado no Diário oficial do Estado, do dia 31 de agosto, com valor
total de R$34.882.086,00, gerou uma economia de R$19.217.990,37, em relação ao último contrato
licitado, na gestão anterior, com a última empresa prestadora dos serviços, que totalizava
R$54.100.076,37.
Na mesma linha de austeridade das contas públicas, 246 Processos licitatórios foram
licitados e homologados em 2018 num montante inicial estimado por cotação consoante a Lei de
R$524.422.996,37, sendo licitados R$318.957.300,00, numa economicidade de 39,18% aos cofres
públicos, tendo como resultado a economia de R$205.465.695,00 nas aquisições gerais de custeio,
equipamentos e serviços na área da saúde

Fonte: CPL/ SES-TO

12

O Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL disponibiliza um percentual da receita líquida operacional das
concessionárias de energia para projetos que buscam promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia. A ideia é
incentivar o surgimento de novas tecnologias, assim como repensar práticas e costumes com foco no uso racional da energia elétrica.
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CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Foram certificados pela ETSUS, em diversas temáticas e cursos promovidos pela ETSUS ou
demais Áreas Técnicas em Processos Educacionais em Saúde, cerca de mais de 2.400 servidores do
SUS-TO (Estado e municípios), no exercício de 2018 envolvendo os 139 municípios das 08 regiões
de Saúde.
6.798 Certificados de Janeiro de 2016 a Agosto de 2018, superando a meta proposta no
Plano Estadual de Saúde. Este resultado já equivale a 113,30% da meta quadrienal de 6.000
certificados. As capacitações e qualificações colaboraram com o aprendizado dos trabalhadores e
gestores da saúde, sem desprezar a experiência em serviço, aliando a teoria e a prática,
contribuindo com a valorização e a evolução das práticas destes profissionais a fim de viabilizar
serviços resolutivos e de qualidade.
As temáticas atenderam prioritariamente a demanda de organização e fortalecimento das
Redes de Atenção a Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão do SUS.
Além destes ocorreram cursos voltados aos usuários com propósito de promover a saúde e
prevenir doenças.
Curso
de
Preparação para o Parto Vinculação da Gestante e
Visita Guiada no Hospital
e Maternidade dona
Regina, com O públicoalvo de gestantes que já
estão com 30 semanas ou
mais de gestação.
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Ainda no período foi elaborado o PEEPS – TO (Plano Estadual de Educação Permanente em
Saúde do Tocantins). O Plano, enquanto
instrumento de gestão, é o norteador do
desenvolvimento das ações de Educação
Permanente em Saúde do Estado, em
consonância com a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde e os
princípios do SUS, com ênfase na
integralidade
e
a
horizontalidade do cuidado e
da atenção à saúde. O
desafio é a transformação
das práticas para qualificar o
cuidado em saúde.

CONTROLE SOCIAL NO SUS
NA ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DESTAQUE PARA AVANÇOS E CONQUISTAS
No segundo quadrimestre o Conselho Estadual de Saúde – CES/TO, que tem a
responsabilidade de conduzir de forma plena suas
funções deliberativas e fiscalizadoras da execução
das políticas públicas de saúde, teve sua
composição de conselheiros renovada em 50%.
O Corpo de Bombeiros integra pela primeira
vez o CES, o Major Cleber José Borges Sobrinho,
destacou que pretende contribuir principalmente
no que diz respeito ao atendimento pré-hospitalar,
“e nas abordagens que realizam por meio de cursos e palestras, principalmente voltadas a questão
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de resgate e primeiros socorros, queremos contribuir tanto na área da saúde, como também nos
informes secundários em educação”.
Outro ponto positivo, segundo Benício, foi à conquista da nova sede para o Conselho. “Uma
importante conquista, temos agora nossa autonomia própria, com ambiente amplo para que possa
atender melhor a demanda dos municípios”. A nova sede está localizada no prédio do Laboratório
Central de Saúde Pública do Estado (LACEN) e foi inaugurada em setembro com a presença de
convidados e membros do Conselho.
Desejando sucesso, o secretário de Estado da Saúde, Renato Jayme, destacou que esse é um
novo tempo para o órgão, e que muitos trabalhos importantes virão pela frente e exigirão
cumprimento no papel de entidade que vai fiscalizar e deliberar sobre as ações da saúde, para ele,
“um conselho forte faz com que a própria Secretaria e as políticas de saúde também se
fortaleçam”.
As informações apresentadas neste balanço de ações da saúde refletem o esforço do
governo do estado do Tocantins para prover condições de saúde e bem estar à população do
estado do Tocantins.

Palmas-TO, 14 de janeiro de 2019.

