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I. INTRODUÇÃO 

1. Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2022, o qual 

contém as diretrizes que nortearão os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos 

e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais aprovado pela Resolução nº 129/2022-

TCE/TO de 30 do mês de março de 2022, apresenta-se, na sequência, para fins de análise e 

aprovação, o Relatório de Planejamento da Inspeção e o respectivo Plano da Inspeção e a Matriz 

de Planejamento. 

2. A inspeção foi motivada a pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Estado 

do Tocantins, Requerimento nº 07/2021 da lavra do senhor Procurador-Geral José Roberto 

Torres Gomes, que atendido em plenário mediante a Resolução nº 557/2021-TCE/TO – 

Plenário, de 16 do mês de junho de 2021, constante no Processo E-Contas nº. 3594/2021 deste 

tribunal, determinando a realização de INSPEÇÃO in loco, na Secretaria Municipal de Saúde 

de Guaraí. 

3. A Portaria Nº 415, de 07 de junho de 2022, designou a equipe de auditoria para procederem a 

referida Inspeção, visando fiscalizar e colher informações acerca do atual estoque de cilindros 

de oxigênio, respiradores, medicamentos e insumos, disponibilidade de leitos de UTI's nos 

hospitais, a campanha de imunização contra a COVID-19 e as medidas adotadas quanto a 

prevenção do contágio e combate a propagação do vírus.  

4. O período de realização da inspeção ocorreu entre os dias 07/06/2021 e 15/07/2021, sendo o 

planejamento compreendido entre os dias 07 e 15 de junho, a execução in loco entre 20 e 24 

de junho e a elaboração do relatório até o dia 15 do mês julho de 2022. 

5. Os procedimentos desta inspeção estão em consonância com o Manual de Auditoria – TCE/TO, 

que possui normas e diretrizes equivalentes à estratégia global e ao plano de auditoria previstos 

nas normas internacionais. O planejamento seguirá as mesmas orientações gerais aplicadas nas 

auditorias governamentais. 

6. Este plano tem por finalidade definir quais questões essenciais a realização da presente 

inspeção, razão pela qual pressupõe adequado conhecimento dos acórdãos que motivaram a 

inspeção e documentos presentes nos autos instrutórios da decisão plenária. 

7. Os procedimentos desta inspeção estão em consonância com o Manual de Auditoria – TCE/TO, 

que possui normas e diretrizes equivalentes à estratégia global e ao plano de auditoria previstos 

nas normas internacionais.  
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II.  INFORMAÇÕES GERAIS. 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSPEÇÃO 

Portaria nº: 415 de 07 de junho de 2022 
Natureza do Trabalhos: INSPEÇÃO 
Entidade: Secretaria Municipal da Saúde de Guaraí 
Processos E-Contas nº: 3.594/2021 
Interessado: JOSE ROBERTO TORRES GOMES / MPjTCE 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAÍ 
Endereço: Avenida 11 de abril, nº. 3166, CEP: 77.700-000, sul mapa 2-A  
Fone: (63) 3464-2121 
E-mail: saude@guarai.to.vog.br  
Site do FMS www.smsguarai.to.gov.br 

3. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 

Vinculação Responsável CPF 
Prefeitura Municipal de Guaraí  Maria de Fátima Coelho Nunes - Prefeita 451.504.351-04 
Secretaria Municipal de Saúde  Wellington de Sousa Silva - Secretário 006.194.821-76 
Secretaria Municipal de Saúde  Rogerio Borba Zaminhan – à época 000.791.841-03 
Superintendente Atenção Básica  Daltilene Ribeiro LIMA Figueiredo  
Controle Interno  Katia Alves da Silva - Controlador 967.769.431-68 
Contador  Joao Porfirio da Costa Junior - Contador 029.095.581-50 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS EXERCÍCIOS 2021 

Período - (01/01 a 21/04/2021) EMIVAL NUNES DA FONSECA - CPF: 092.697.701-68 

Período – (13/04 a 28/05/2021) ROGERIO BORBA ZAMINHAN – CPF 000.791.841-03 

Período – (28/05/2021 /atual) WELLINGTON DE SOUSA SILVA – CPF 006.194.821-76  

5. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

8. A referida inspeção no FMS, teve como objetivo fiscalizar e colher informações acerca do 

atual estoque de gás medicinal armazenados em cilindros de oxigênio, respiradores, 

medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual, disponibilidade de leitos de UTI, 

campanha de imunização (vacinas e insumos) contra a COVID-19 e as medidas adotadas 

quanto a prevenção do contágio e combate a propagação do vírus no Município de Guaraí. 
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6. ESCOPO, PROCEDIMENTO E FONTE DE CRITÉRIO   

9. Os exames foram realizados na extensão devida, em conformidade com as Normas de Auditoria 

Governamental – NAGs, aplicadas ao Controle Externo Brasileiro e com as Normas Brasileiras de 

Auditoria do Setor Público - NBASP, compreendendo: planejamento dos trabalhos; verificação da 

observância às normas aplicáveis e constatação, com base em testes, das evidências e dos registros 

que suportam os valores e as informações apresentadas. 

10. A inspeção abrangeu a área da saúde no município de Guaraí, especialmente nas Unidades Básicas 

quanto ao enfrentamento e combate ao coronavirus, tendo sido utilizados os seguintes 

procedimentos de auditoria: 

 Estoques de cilindros de oxigênios e quantidades de gás existente; 

 Verificação in loco nas UBS, quanto a controle, operacionalização, acondicionamento, estrutura, 

distribuição e transporte das vacinas contra a COVID-19; 

 Funcionamento dos sistemas 

 Controle, armazenamento e conferência de estoque de medicamentos específicos para tratamento 

da COVID; 

 Suficiência de Equipamento de Proteção Individual para os profissionais da saúde no combate ao 

novo coronavírus. 

11. Artigo 6º da Lei Federal nº. 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019, onde torna-se obrigatório entre os entes da federação 

o compartilhamento dados essenciais, visando evitar a sua propagação, conforme transcrito: 

 
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração 
pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de 
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade 
exclusiva de evitar a sua propagação. 
 

12. Na execução da inspeção, foram utilizadas, principalmente, as seguintes fontes de critério: 

 Constituição Federal; 

 Constituição Estadual; 

 Lei Complementar Federal nº 173/2020 - estabelece o Programa Federativo de 

 Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19); 

 Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus; 

 Decreto Legislativo nº 176/2020 - Reconhece, estado de calamidade pública; 
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 Decreto nº. 6.275/2021- Dispõe sobre medidas de enfrentamento da COVID-19 no Tocantins; 

 Decreto nº 6.088/2020 - ação conjunta, destinada ao enfrentamento da COVID-19; 

 Decreto nº 6.083/2020-recomendações gerais aos Chefes do Poder Executivo Municipais; 

 Decreto Municipal nº 1.693/2022 de 07 de abril de 2022 estabelece medidas do enfrentamento 

da covid-19 no âmbito do município de Guaraí Tocantins, que especifica;  

 Decreto Municipal n° 1.628/2021, com atualização das medidas de enfrentamento à COVID; 

 Decreto Municipal nº 1.561/2021 declara estado de calamidade pública de Guaraí; 

 Cartilha de Trabalho Remoto 

 Guia de Orientações em Aquisição e Contratação Direta ao Enfrentamento COVID-19; 

 Manual de procedimentos para afastamento e licenças relacionados à Covid-19 

 Plano de Retomada das Atividades Escolares Presenciais - Ensino Híbrido - Práticas 

pedagógicas, de Gestão e Promoção da Saúde; 

 Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19; 

 Medida provisória nº 1.026/2021; 

 Portaria GM/MS nº 069/2021; 

 Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19; 

 Segundo Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19; 

 Manual de Normas e procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (MS); 

 Nota Informativa nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS – Orientações para o registro de vacinas 

no sistema;  

 Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra Covid-19 no município. 

 

7. METODOLOGIA UTILIZADA  

13. Utilizou-se técnicas metodológicas apropriadas às inspeções e auditorias de regularidade 

contidas no Manual de Auditoria Governamental, destacando-se a pesquisa e análise 

documental (tanto na sede do auditado como nos sistemas de informação disponíveis), 

observação direta, entrevistas e inspeção física em conformidade com as Normas de Auditoria 

e normativas internas ao Tribunal de Contas, com auxílio de instrumentos normativos 

regulamentadores de técnicas adotadas pelo Tribunal de Contas da União. 
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8. LIMITAÇÕES DE AUDITORIA 

14. Medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, considerando a 

classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), não foram efetuados 

procedimentos de verificações in loco, tais como entrevistas e inspeções aos setores das 

unidades jurisdicionadas, conforme usualmente adotados. 

9. QUESTÕES DE AUDITORIA  

15. A determinação contida na Resolução nº 557/2021-TCE/TO de 16 do mês de junho de 2021, 

trata-se de questões de auditoria a serem exploradas na inspeção in loco realizada na Secretaria 

Municipal da Saúde de Guaraí. Na oportunidade definiu-se 5 (cinco) questões, quais sejam: 

16. Questão 1 – Houve problemas no abastecimento e fornecimento de oxigênio (gás medicinal) 

na rede municipal de saúde do município no exercício de 2021? 

17. Questão 2 – A campanha de imunização segue as orientações técnicas da vigilância sanitária 

e de outros órgãos regulamentadores quanto a controle, operacionalização, acondicionamento, 

estrutura, distribuição e transporte das vacinas contra a COVID-19? 

18. Questão 3 – Quantos leitos de UTIs Adulto e Pediátrico para o atendimento exclusivo de 

pacientes com Covid-19 existiram em 2021 no município? Houve leitos implantados ou 

contratados em estabelecimento hospitalar que presta serviços ao SUS? 

19. Questão 4 – Houve disponibilidade de medicamentos em estoques nas unidades hospitalar da 

rede municipal suficiente para atender as demandas num possível surto da doença? 

20. Questão 5 –Quais medidas foram adotadas quanto à prevenção do contágio e combate à 

propagação do vírus? 
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III. O QUE FOI INSPECIONADO 

21. As questões da referida inspeção foram determinadas na Resolução nº 557/2021-TCE/TO de 

16 do mês de junho de 2021, visando fiscalizar e colher informações acerca do estoque de 

cilindros de oxigênio, respiradores, medicamentos e insumos, disponibilidade de leitos de 

Unidades de Terapia Intensiva, campanha de imunização contra a COVID-19 e as medidas 

adotadas pelo Município de Guaraí, quanto a prevenção do contagio e combate a propagação 

do vírus. 

22. A inspeção, teve como objetivo fiscalizar e colher informações acerca do atual estoque de gás 

medicinal armazenados em cilindros de oxigênio, respiradores, medicamentos, Equipamentos 

de Proteção Individual, disponibilidade de leitos de UTI, campanha de imunização (vacinas e 

insumos) contra a COVID-19 e as medidas adotadas quanto a prevenção do contágio e combate 

a propagação do vírus no Município de Guaraí – TO. 

23. Os achados foram obtidos durante inspeção in loco realizada na Secretaria Municipal da Saúde 

de Guaraí, quando em exame das questões acerca da Pandemia, estão descritos no item IV deste 

relatório. 

Questão 1 – Houve problemas no abastecimento e fornecimento de oxigênio (gás medicinal) 

na rede municipal de saúde do município no exercício de 2021?   

24. O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí, tem em sua estrutura, oito (8) Unidade Básicas de 

Saúde - UBS e contempla nove (9) Equipe Estratégia Saúde da Família - ESF, conforme os 

itens 4.3 e 4.4 da Política Nacional de Atenção Básica. As UBS’s são a porta de entrada e o 

acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

25. No Requerimento nº. 07/2021 do MPjTCE, item 8.11, letras “a” e “b”, solicita que seja 

verificado o atual estoque de oxigênio, a média diária de consumo e eventuais problemas de 

fornecimento.  

26. A Superintendência da Atenção Básica juntamente com a Gerencia da Estratégia Saúde da 

Família -ESF, mediante Memorando SEMUS/AB/nº. 078/2022, informa que a SMS/FMS não 

possui oxigênio em estoque, não faz medições, nem elabora relatórios diário ou mensal de 

quantidades, pois não é de responsabilidade das UBS, o tratamento de pacientes que necessitem 

de uso contínuo do gás medicinal.  

27. Nota-se que o município, atende apenas os casos de baixa complexidade (prevenção), sendo 

mantido um cilindro de oxigênio de 7L em cada uma das Unidades Básicas de Saúdes - UBS 
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somente para a estabilização de pacientes em casos grave da doença, procedendo o 

encaminhamento a rede de saúde do Estado que atende os casos de média e alta complexidade 

(urgência e emergência). 

28. Ao analisar o Processo Administrativo nº. 2.181/2021, Pregão 25/2021 (Ata de Registro de 

Preços), formalizado com a empresa S.P.de Souza e Cia Ltda, CNPJ 16.830.414/0001-88, para 

o fornecimento de concentrador de oxigênio, cilindros novos, recarga de gás medicinal e 

válvula reguladora com fluxômetro, constatou-se que não houve aquisição dos itens do 

Processo. Portanto, não existem empenhos, liquidações, notas fiscais e relatório do fiscal do 

contrato. 

29. Observou-se que o município, adquiriu conforme processo nº. 2.622/2020, compra direta, 

serviços de recargas gás oxigênio dos oito cilindros de 7L existente (foto 1 e 2), sendo um 

cilindro em cada uma das UBS, tendo como finalidade, o uso em pacientes diagnosticados com 

COVID, somente para estabilizá-lo até o momento de serem encaminhados para o Hospital 

Regional de Guaraí – HRG. 

 

Foto 1 Foto 2 

 

Cilindro de Oxigênio – UBS Maria Célia Valadares Cilindro de Oxigênio – UBS José Coelho dos Santos 

 

30. Constatou-se que no município de Guaraí, não teve problemas no abastecimento e fornecimento 

de oxigênio (gás medicinal) no período de janeiro a dezembro de 2021 e que a SESAU/LACEN 
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tem controle efetivo (previsibilidade) de todo o estoque de oxigênio nas unidades de saúde do 

Estado para evitar o desabastecimento em caso de um aumento da doença. 

31. Destaca-se ainda, que o Estado do Tocantins, tem robusto trabalho de planejamento que permite 

manter os hospitais da rede estadual, abastecidos de gases medicinais, principalmente de 

oxigênio com ações efetivas para o enfrentamento da Covid-19 oferecendo suporte e auxiliando 

os municípios no que for necessário para fortalecer a rede de assistência a saúde.  

32. Observou-se também que o abastecimento de gases medicinais se dá na forma de tanques 

criogênicos e cilindros portáteis. Quatorze unidades hospitalares sob gestão estadual possuem 

tanques criogênicos para o acondicionamento do oxigênio líquido. Os tanques de 

armazenamento são monitorados via satélite com medições de hora em hora, por meio de 

sistema de telemetria efetuado por empresa contratada, cujo objetivo é monitorar o nível de 

oxigênio do tanque para que o setor de logística providencie o abastecimento antes que se atinja 

a quantidade crítica. Com esta metodologia, é possível, caso haja um consumo maior que o 

normal, o reabastecimento de forma rápida a fim de manter o tanque sempre em sua capacidade 

máxima. Por outro lado, os hospitais que não possuem tanque criogênico, são abastecidos com 

cilindros portáteis.  

33. O contrato do Governo do Tocantins com a empresa fornecedora foi de 2.009.880 m³/ano de 

gases por ano, sendo que no ano de 2020, já em período pandêmico, o consumo não atingiu 

50% de m³ do total contratado. Portanto não há necessidade de o município manter estoque 

cilindros de oxigênio. 

Questão 2 – A campanha de imunização segue as orientações técnicas da vigilância sanitária 

de órgãos regulamentadores quanto a controle, operacionalização, distribuição, 

acondicionamento e estrutura ou transporte das vacinas contra a COVID-19? 

34. A Campanha de Imunização segue orientações técnicas da vigilância sanitária do Ministério da 

Saúde – MS que disponibilizou o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações 

(SI-PNI), com vistas a permitir o imediatamente registro nominal e individualizado das doses 

aplicadas.  

35. No âmbito estadual a Secretaria da Saúde, orientar e monitorar a operacionalização das vacinas, 

seguindo cronogramas de distribuição, definido pelo Ministério da Saúde, responsável pela 

liberação do imunobiológico contra a COVID-19. 

36. O Município de Guaraí, recebe as vacinas do Polo Regional de Apoio de Araguaína, distribui 

nas Unidade Básica de Saúde, onde são acondicionada em geladeiras, para assegurar que os 
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imunobiológicos disponibilizados sejam mantidos em condições adequadas, preservando a 

temperatura ideal da vacina, conforme as fotos 3 a 8. 

 

Foto 3 

 

Foto 4 

 

Refrigerador – UBS  Refrigerador – UBS  

 

Foto 5 

 

Foto 6 

Vacinas refrigeradas – UBS  Vacinas refrigeradas – UBS  
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Foto 7 

 

Foto 8 

 

Controle de temperatura – UBS  Controle de temperatura – UBS  

 

37. O funcionamento da campanha de imunização e o acondicionamento dos imunobiológicos 

segue as normas e procedimento do Ministério da Saúde. A leitura da temperatura e o controle 

é de responsabilidade do enfermeiro que registra em formulário, fixado na porta ou na face 

lateral da câmara refrigerada.  

38. A organização dos imunobiológicos nos refrigeradores estão de acordo com o manual da rede 

de frios, de modo que, na primeira prateleira ficam as vacinas que podem ser congeladas, na 

segunda prateleira as vacinas que não podem ser congeladas, onde fica o termômetro interno 

do refrigerador para leitura que é também registrada no mapa de temperatura no início e final 

da jornada. Na terceira prateleira ficam os soros e caixas com vacinas bacterianas e no local da 

gaveta, são colocadas garrafas com água colorida, que ajudam a manter a temperatura no 

interior do refrigerador. 

39. Verificou-se que o município de Guaraí, recebeu da Campanha Nacional de Operacionalização 

contra a COVID-19, no exercício de 2021 um total de 44.305 doses de vacinas contra o vírus, 

dos seguintes fabricantes: 14.506 doses da SINOVA/CORONAVAC, 17.535 doses de vacinas 

da ASTRAZENECA, 300 doses da JANSSEN, 11.784 doses da PFIZER Adultos e 180 da 

PFIZER pediátrica. 

40. Em dezembro de 2021 tabela 1, o município já havia vacinado 17.404 pessoas com a primeira 

dose representando 72,69% da população vacinada. Somando as doses única com as segundas 

doses aplicadas, representa 51,34% da população imunizada. 
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contratação de pessoa jurídica especializada na operacionalização de Leitos de Terapia 

Intensiva Adulto tipo II contemplando todos os insumos e serviços necessários à sua 

operacionalização. 

Questão 4 – Houve disponibilidade de medicamentos e insumos em estoques nas unidades da 

rede municipal de saúde? 

51. A Farmácia Básica do município de Guaraí, assim como, todos os demais municípios brasileiros 

mais carentes, tem como fundamentação a Portaria nº 3.916/GM/MS/1998, que aprova a 

Política Nacional de Medicamentos, como também a Portaria MS/GM Nº 01/2015, que 

estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) no SUS. 

52. A inspeção teve como objetivo a verificação da disponibilidade de estoques de medicamentos 

e insumos adquiridos para atender pacientes diagnosticado com a COVID-19, em atendimento 

ao Requerimento nº. 07/2021 do MPjTCE.  

53. Observou-se em visita in loco no dia 24 de junho de 2022 na Farmácia Básica (foto 11), que o 

controle de todos medicamentos e insumos é realizada por meio de sistema on line (Hórus1), 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O sistema emite relatórios de entradas (aquisições) e 

saídas (requisições), as movimentações dos medicamentos disponíveis, distribuição e 

dispensação em tempo real (foto 12) e de relatórios para avaliação, monitoramento e 

planejamento das aquisições no reabastecimento da farmácia básica. 

54. O sistema permitiu a identificação dos medicamentos adquiridos para atender pacientes 

diagnosticado com a COVID-19, seus quantitativos, as entradas e saídas, bem como, foi 

possível averiguar se os medicamentos e insumos adquiridos, estavam de acordo com os 

recebidos em estoque (fotos 13 e 14). 

55. Verificou-se ainda que todas aquisições de medicamentos e insumos, mesmo que emergenciais, 

foram alimentadas no sistema SICAP-LCO na pasta COVID-19. 

 

                                                 
1 Sistema nacional de gestão da assistência farmacêutica de acesso on-line implementado pelo Ministério da Saúde. 
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Foto 11 

 

Foto 12 

 

Distribuição – Farmácia Básica Farmácia Básica Municipal 

 

Foto 13 

 

Foto 14 

 

Medicamentos – Farmácia Básica Medicamentos – Farmácia Básica 

 

56. Observou-se que os servidores estão treinados e instrumentalizados para o bom desempenho 

das suas atividades e conscientes dos desafios da administração de materiais quanto ao 

dimensionamento correto dos estoques, em manter uma margem de segurança de estoque de 

medicamentos e insumos suficiente para atender as necessidades da população.  

57. Desse modo, considera-se satisfatória a disponibilidade de medicamentos e insumos em 

estoques nas unidades da rede municipal de saúde de Guaraí. 
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Questão 5 – Quais medidas foram adotadas quanto a prevenção, contagio e combate à 

propagação do vírus? 

58. O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí adotou medidas de combate e proteção da sua 

população, desde os primeiros momentos em que se anunciavam a doença Covid 19, como uma 

pandemia mundial. 

59. Percebeu-se que foram tomadas medidas de Isolamento de pessoas com os sintomas da doença, 

a suspensão de eventos, orientações para evitar a disseminação do vírus e a contaminação de 

mais pessoas nas aglomerações, mantendo o distanciamento, assim como, conscientização da 

população em geral na prevenção de contágio, orientando: lavar as mãos, utilizar álcool em gel 

e mascaras. 

60. Verificou-se que o município, realizou ampla campanha de conscientização por meio de 

propagandas em veículos de comunicação, cumprindo assim, todas medidas de prevenção, 

contagio e combate a propagação do vírus.  
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IV. CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO 

61. A Constituição da República estabelece em seu artigo 196 que "a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 

62. Esse trabalho de Inspeção, teve o seu escopo a situação da pandemia causada pela doença 

COVID 19, limitado as competências do Município na adoção de medidas de controle sanitário 

e epidemiológico para proteção à saúde da população. 

63. Os achados obtidos na presente Inspeção, foram descritos no item III deste relatório, 

mencionando a situação encontrada, as evidências que alicerçaram os questionamentos e seus 

possíveis achados sobre o objeto examinados, sendo as recomendações feitas na proposta de 

encaminhamento e as boas práticas realizadas pelo FMS/Guaraí. 

64. Quanto a vacinação, o município seguiu o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina 

contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu uma ordem de 

vacinação para os grupos prioritários. No dia 24 de junho de 2022, presenciou-se no curso da 

inspeção in loco a realização de campanha de vacinação contra o vírus COVID-19.  

65. Em dezembro de 2021 o município já havia vacinado 17.404 pessoas com a primeira dose 

representando 72,69% da população vacinada. Somando as doses única e as segundas doses 

aplicadas, representa 51,34% da população imunizada. 

66. O Fundo Municipal de Saúde de Guaraí, possui e mantem um cilindro de oxigênio de 7L em 

cada uma das oito (8) Unidades Básicas de Saúdes – UBS, com a finalidade de estabilização de 

pacientes em casos grave da doença COVID 19, até o seu encaminhamento a rede de saúde do 

Estado que atende os casos de média e alta complexidade (urgência e emergência), no caso o 

Hospital Geral de Guaraí. O cilindro disponível na UBS é acondicionado em local seguro, em 

carrinho que facilita o transporte e na posição vertical para evitar quedas e possíveis acidentes 

com o mesmo, sendo o administrador da Unidade Básica de Saúde, responsável pela inspeção, 

integridade além de conferir a quantidade de oxigênio presente no cilindro.  

67. O Estado de Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Saúde adquiriu do fornecedor White 

Martins quantidade suficiente de gás medicinal (oxigênio) em 2020 para abastecer todos os 

hospitais da rede estadual de saúde, sendo o quantitativo adquirido suficiente para atender a 

demanda, o que se verificou que não utilizou 50% de m³ do total contratado não naquele ano. 
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68. Referente o estoque de seringas e agulhas, utilizadas especificamente no combate a pandemia, 

as mesmas são recebidas juntamente com as vacinas contra o COVID-19 pela Gerencia de 

Imunização Municipal, enviadas pela Secretaria Estadual da Saúde-SESAU ao Polo Regional 

de Apoio de Araguaína que distribui aos municípios integrante da região. 

69. A campanha de imunização do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí, recebeu do Ministério 

da Saúde, um total 44.305 doses de vacinas e 46.020 unidades de seringas de 3 ml com agulhas, 

juntamente com as vacinas contra o COVID que foram disponibilizados nas oito Unidades 

Básicas de Saúde. 

70. A quantidade de Leitos de UTI adulto/pediátrico para atender paciente Covid-19 no 

município de Guaraí, foram disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins 

– SESAU mediante pactuação e aprovação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB da rede 

do SUS.  

71. Desse modo, foram implantados no município de Guaraí sete (7) leitos de UTI adulto/pediátrico 

e três (3) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar - LSVP para o atendimento da população do 

município, com base na taxa de ocupação de leitos, o que representou 4% da população do 

Estado do Tocantins no ano de 2021. 

72. O resultado da Inspeção reflete a verificação das questões formuladas no Planejamento deste 

trabalho, acerca do atual estoque de cilindros de oxigênio, respiradores, medicamentos, 

insumos, disponibilidade de leitos clínicos, campanha de Imunização e as medidas adotadas 

quanto a prevenção do contagio e combate a propagação do vírus.  

73. Não se evidenciou desconformidades ou irregularidades que mereça registro, por este motivo 

não foram incluídas como constatações.  
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V. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

74. Diante do exposto submetemos o teor do presente relatório de inspeção à consideração superior, 

visando contribuir para o aprimoramento da gestão do Fundo Municipal de Guaraí e com base 

no artigo 141 do Regimento Interno em comunicar o resultado para adoção das seguintes 

sugestões: 

 

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal e Gestor da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guaraí. 

 

75. Que elabore um planejamento definindo o abastecimento de oxigênio no município e controle 

as quantidades em metros cúbicos de gás oxigênio no estoque que se encontra em cilindros no 

interior das UBS, visando garantir uma margem de segurança considerável para não haver o 

desabastecimento. Manter a devida segurança dos cilindros de oxigênio uma vez que não existe 

abrigo seguro.  

76. Mantenha o fluxo em Y em cada Unidade Básica de Saúde do município, disponibilizando local 

mais apropriado para os atendimentos pessoas com SG-Síndrome Gripal e SRAG - Síndrome 

Respiratória Aguda Grave dos demais atendimentos da unidade; 

77. Mantenha nas UBS local apropriado para os equipamentos, materiais, medicamentos e 

insumos necessários para os atendimentos dos casos suspeitos de COVID-19; 

78. Mantenha espaços amplos, em localizações estratégicas para o atendimento da demanda de 

imunização e a boa estrutura física e logística dos pontos de vacinação; 

79. Mantenha o engajamento e comprometimento dos profissionais de saúde envolvidos na 

vacinação; 

80. Mantenha estabelecido fluxograma de acompanhamento e monitoramento domiciliar dos casos 

leves em isolamento domiciliar; 

81. Mantenha agilidade do processo de vacinação maximizado com a pré-análise e a triagem da 

documentação comprobatória para enquadramento nos grupos prioritários na etapa de 

vacinação; 

82. Mantenha disponível Equipamento de Proteção Individual (EPI), máscara cirúrgica para 

pacientes de SRAG, pacientes em isolamento domiciliar e cuidador, tendo em vista a 

disponibilidade na Atenção Primária de Saúde; 
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83. Mantenha estabelecida recomendações e manejo em Grupos Especiais (crianças, gestantes e 

puérperas, idosos e de pessoas com outras condições crônicas); 

84. Mantenha estabelecido medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde 

e garantia de suprimentos de EPI aos usuários, cuidadores e profissionais de saúde envolvidos 

no atendimento. 

85. É o relatório. 

Palmas, 30 de agosto de 2022. 
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