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O 1º Congresso de Secretarias Muni-
cipais de Saúde do Tocantins, o 1º 
Encontro Estadual da Atenção e a 1ª 

Mostra de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios Tocantinenses “O Sus no Tocan-
tins” são conquistas de todos os gestores 
municipais de saúde do Estado.  

Pessoalmente é um sonho de 17 
anos que conseguimos realizar agora 
com muito esforço e apoio do Ministério 
da Saúde e da Secretaria Estadual da Saú-
de, que vai ajudar a fortalecendo o SUS 
no Tocantins. O evento deu a oportunida-
de de  esclarecer todas as demandas que 
os municípios tem, por meio das pales-
tras ou dos minicursos ministrados no de-
correr do congresso, sobre planejamento, 
vigilância, financiamento, monitoramento 
e avaliação, além do trabalho do contro-
le social, uma oportunidade única de se 
aprender novos saberes ou compartilhar 
com os demais seus conhecimentos”.

Na mostra das experiências tivemos 
a oportunidade de conhecer o trabalho de 
vários municípios, e a árdua tarefa de se-
lecionar apenas 20 trabalhos para a dis-

puta do prêmio Eduardo Medrado, mas 
grata em saber que os conhecimentos 
adquiridos aqui serão grandiosos. Temos 
excelentes trabalhos sendo desenvolvidos 
no Estado, que poderão servir de exemplo 
para os demais municípios ou país, tra-
balhos focados sempre na prevenção e 
controle de doenças. 

Podemos dizer que nesses três dias 
de congresso, os municípios do Tocan-
tins, encontraram seu canal de expressão 
e de demonstração de sua capacidade de 
fazer o SUS acontecer.

Parabéns a todos os municípios e 
gestores que participaram, viva o Tocan-
tins, viva o SUS!

Maria da Conceição Marinho de Farias Rego
Presidente

Fala da Presidente 
do COSEMS

EDITORIAL
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A criação do Tocan-
tins e a implanta-

ção do Sistema Único 
de Saúde (SUS) foram 
marcos para história 
deste país. A Consti-
tuição Federal do Brasil 
deu a oportunidade de 

crescimento para uma terra, que muitas vezes era 
relegada ao esquecimento; nosso Tocantins cres-
ceu e teve a conveniência de se implantar aqui o 
Sus que dá certo, o Sus em sua totalidade, apro-
veitando todas as chances de fazer o certo con-
forme preconiza o sistema e nossa Constituição. 

Nossos 139 municípios, nas oito regiões 
de saúde podem contar com avanços conquis-
tados ao longo destes 25 anos de lutas e con-
quistas. Saímos de 4,35 % de população coberta 
pelas Equipes de Saúde da Família em 1998, para 
mais de 98% nos dias atuais. Um crescimento 
que tem contribuído para a melhoria dos indica-
dores de saúde da população e em consequên-
cia a melhoria da vida da população, evitando o 
adoecer e morrer. Hoje, já podemos destacar que 
o nosso povo do tocantinense de nascimento ou 
coração tem vivido mais e melhor. 

Esse reflexo é observado na grande 
redução da mortalidade infantil que caiu de 
67,17/1.000 nascidos vivos em 1985 para me-
nos de 20,5/1.000 nos dias atuais, uma queda 
de mais de 63,8%.  Na vacinação de menores 
de 01 ano contra a poliomielite o Estado subiu 
de apenas 64% em 1992, para mais de 97% no 
último ano. No aumento da expectativa de vida 
ao nascer subiu de 60,32 em 1991 para 72,56 
nos dias atuais. Em 1991, 64,42% da popu-
lação possuía expectativa de sobrevivência até 

os 60 anos, nos dias atuais essa probabilidade 
é de mais de 86%. 

Nos últimos 25 anos o Tocantins vem 
trabalhando fortemente para reduzir as doenças 
de relevância epidemiológica. O Tocantins é um 
dos estados de menor incidência do país de tu-
berculose com uma redução nos últimos anos de 
27,5%%. Somos o único estado da Amazônia Le-
gal com zero de taxa em índice parasitário anual. 
Em 1990 este valor era de 5,18, um dos maiores 
da região. 

Estamos fortalecendo e intensificando as 
ações de vigilância em saúde e controle de doen-
ças em todo o estado o que contribuí para que a 
população não adoeça.

Com uma população 90% dependente 
SUS, podemos afirmar que aqui o SUS está 
dando certo, trabalhamos desde a preven-
ção, passando pela vigilância até os casos 
mais complexos que chegam a nossa rede 
hospitalar. 

Apoiamos iniciativas que fortaleçam o 
SUS no Tocantins, o Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Tocantins é um exem-
plo disso, trazendo conhecimentos e compar-
tilhando experiências exitosas entre os municí-
pios vamos qualificar e aprimorar os serviços 
de saúde do Estado.  

Trabalhamos muito, mas outros 25 anos 
virão, e com a certeza que serão ainda melhores, 
pois com o trabalho conjunto entre os gestores 
da união, estado e municípios poderemos mos-
trar para o restante do país que o maior sistema 
público de saúde do mundo é viável e funciona. 

Luiz Antônio da Silva Ferreira
Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

Fala do Secretário
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MINI CURSOS
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“O Cosems está de parabéns pela organização, no primeiro dia de evento 
participei da oficina vigilância em saúde tiramos muitas dúvidas, focando mais a 
parte das vigilâncias em si, e não trabalhar só doenças”, destacou o Secretário 
Municipal de Saúde de Arraias, Raimundo Santos da Costa Filho. 

DEPOIMENTOS

“A hanseníase é uma doença endêmica aqui no Tocantins, trouxemos a 
experiência para compartilhar com os participantes do congresso. Em Araguanã 
nós fizemos um trabalho durante uma semana, foram atendidas 600 pessoas e 
detectados 8 casos positivos, esta ação veio somar a atenção básica”, relatou 
o Secretário Municipal de Saúde de Araguanã, Fabrício Alves Segura falando de 
sua experiência exitosa.

“O evento é de grande importância para os nossos municípios e vem en-
riquecer os nossos conhecimentos e as oficinas vêm trazer temas corriqueiros 
que a gente utiliza na nossa gestão, e o congresso teve um nível de outros con-
gressos nacionais”, relatou a Secretária de Saúde de Pium, Irineuda Costa Leite.

 “Achei a organização e estrutura do congresso muito boa, os técnicos e secretários aproveitaram 
as oficinas sobre diversos temas e a troca de experiências exitosas foi maravilhosa, podemos ver o mo-
delo de ação em outro município e pode aplicar no nosso”, afirmou a Secretária de Saúde de Bom Jesus 
do Tocantins, Andréia Vieira de Sousa.

 “O congresso para nós gestores é de grande importância, pois é o es-
paço onde a gente está tirou as dúvidas para gerir os recursos e trabalhar de 
uma forma geral e ter mais conhecimentos para melhorias dos municípios e da 
gestão”, disse a Secretária de Saúde de Santa Maria do Tocantins, Maria Goret 
Lima Sodré dos Santos.
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“A primeira coisa que a gente busca é mais 
conhecimento porque é normal a função da ges-
tão, vim pegar”, disse. O agente de saúde concur-
sado do município de São Bento, que atua como 
coordenador de Vigilância Sanitária do município, 
Antônio dos Reis.

“Pretendo disseminar todas as informa-
ções que puder concentrar no congresso para 
gerentes e coordenadores de meu município. Meu 
principal objetivo aqui é ter esclarecimentos sobre 
portarias e leis da saúde.” Secretário executivo de 
Santa Rita do Tocantins, Cláudio Cardoso Peres.

“O projeto de Agentes da Alegria é um pro-
jeto de prevenção da Aids, hepatites virais e outra 
DST que é desenvolvido em escolas, unidades bá-
sicas de saúde, faculdades, praças públicas. So-
mos eu, que sou enfermeiro, e mais dez agentes 
comunitários que vestidos de palhaços fazemos 
palestras, oficinas do riso e arte e capacitações 
de profissionais da saúde e educação, além de 
acadêmicos. É um trabalho desenvolvido com um 
público muito abrangente, desde crianças até o 
público adulto, pensando sempre na ampliação do 
conhecimento como instrumento de prevenção e 
desinibição para quem tem dúvidas buscar escla-
recimentos e direcionamento a um serviço de saú-
de.”Yattha Anderson Pereira Maciel, enfermeiro e 
secretário municipal de saúde de Augustinópolis. 

 “Nosso projeto começa com a discussão 
da saúde da mulher, levando os estudantes para 
dentro da unidade de saúde para fazer assistência 
na comunidade, fazer trabalho de campo. É um 
projeto que desenvolve atividades multidiscipli-
nares e interdisciplinares de educação em saúde, 
com busca ativa, palestras, consultas e atividades 
de promoção à saúde da mulher. Assim os estu-

dantes acabam conhecendo todo o trabalho de 
acompanhamento e atendimento voltado à saúde 
da mulher desde criança até a fase adulta, passan-
do pela fase puerperal, pré-natal e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Muitos to-
mam gosto por esse campo de atuação e se sen-
tem mais estimulados  a atuar profissionalmente 
na rede pública de saúde.” Janayna Araújo Viana, 
professora de enfermagem em Augustinópolis, 
fala sobre projeto Cuidadores do Sexo Feminino 
desenvolvido em parceria com unidades de saúde 
e centros de referência em assistência social de 
Augustinópolis.

“O maior vilão da saúde é saber como apli-
car recursos na atenção básica. Como o Ministério 
Público está em cima, muita gente não sabe como 
aplicar o recurso no lugar certo. Então nós vimos 
que era preciso realizar um trabalho de mudança. 
O município estava em 2013 com três equipes de 
saúde da família com recursos bloqueados, profis-
sionais com salários atrasados, profissionais des-
cumprindo carga horária e desmotivados. O Nos-
so projeto é de qualificação da gestão da saúde. 
Aí montamos uma assessoria voltada para gestão 
do trabalho, humanização. E o projeto veio identi-
ficar as vulnerabilidades da gestão, que aderiu o 
modelo de qualificação PMAQ. Nós fizemos uma 
autoavaliação e montamos estratégias em pouco 
tempo o município já tinha conseguido desbloque-
ar os recursos e montar mais duas equipes saúde 
da família com saúde bucal, implantar o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf), aderir todos 
os programas da Atenção Básica, além de recur-
so para qualificação e reforma. Com todas essas 
mudanças, hoje o servidor trabalha mais motivado 
porque aprendemos a aplicar recursos destinados 
à saúde. Rosemeire Vieira Pereira Aquino, asses-
sora em gestão de Sítio Novo, fala sobre projeto de 
qualificação da gestão municipal da saúde. 
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EXPERIÊNCIAS

MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS E GRANDES DEBATES 
FORAM DESTAQUE NO CONGRESSO

Grandes debates, palestras e I Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios tocantinenses foram destaque 
no I Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins e o I Encontro Estadual de Atenção Básica 
realizado em Palmas, no auditório do CUICA, da Universidade Federal do Tocantins (UFT). As melhores iniciativas 
municipais de avanço no SUS receberam o Prêmio Eduardo Medrado.

O evento teve o objetivo de focar no desenvolvimento e no fortalecimento dos municípios tocantinenses nos 
25 Anos do Sistema Único de Saúde (SUS), e trocar experiências exitosas entre os municípios tocantinenses. Dos 34 
trabalhos inscritos para a Mostra, 20 foram selecionados para concorrer ao Prêmio Eduardo Medrado. 

Segundo a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) do Tocantins, Maria da Con-
ceição Marinho Rêgo os trabalhos foram selecionados de forma criteriosa pela comissão julgadora. “Temos excelentes 
trabalhos sendo desenvolvidos no Estado, que poderão servir de exemplo para os demais municípios ou país, trabalhos 
focados sempre na prevenção e controle de doenças”, ressaltou. 

Augustinópolis

Ananás

Araguanã

Miracema
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A abertura ofi cial, realizada no dia 09 de setembro, contou com a participação da representante do Ministério 
da Saúde, Gisele da Costa Mascarenhas, do representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS), Dr. Mauro Junqueira, da Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Maria Roseli de Almeira 
Pery,  do Secretário de Estado da Saúde (Sesau), Luiz Antônio da Silva Ferreira, do presidente do Conselho Estadual de 
Saúde do Tocantins, Neirton José de Almeida, do coordenador de Estudos da Saúde do Tocantins da UFT, Dr. Neilton 
Araújo de Oliveira, do Chefe do Serviço da Auditoria do Ministério da Saúde, Frederico Frederique e de técnicos da Se-
sau e secretários  Municipais de Saúde do Tocantins.

Para a presidente Cosems o encontro é um sonho realizado e veio para fortalecer o Sistema Único de Saúde. 
“É um sonho de 17 anos que conseguimos realizar agora com muito esforço e apoio do Ministério da Saúde e da 
Secretaria Estadual da Saúde e estamos fortalecendo com isso o Sus no Tocantins, esclarecendo todas as demandas 
que os municípios tem, por meio de minicursos ministrados no decorrer do congresso, sobre diversos temas como 
planejamento, vigilância, fi nanciamento, monitoramento e avaliação, além do trabalho do controle social”.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Luiz Antônio da Silva Ferreira, os desafi os são gigantes na cons-
trução de uma saúde pública que realmente a população precisa. “Esse congresso vem de encontro ao que nós pen-
samos nesta gestão, que é fortalecer o Sistema Público de Saúde, voltado para a atenção básica, trabalho realizado 
nos municípios, onde a população está. Um estado onde mais de 90% da população e dependente do Sistema Único 
de Saúde, o fortalecimento dos municípios é essencial. Apesar de todos os avanços que tivemos nestes 25 anos do 
SUS, ainda temos muito a crescer, mais tenho certeza que com o trabalho de cada um de nós chegaremos ao nosso 
objetivo”, destacou o secretário.

Dueré

Miracema

Cariri do Tocantins

Dueré
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O congresso também teve a participação do presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde – Co-
sems de Minas Gerais, Mauro Junqueira que ministrou palestra sobre o fortalecimento dos Municípios nestes 25 anos 
do Sus. Em sua fala contou sobre a história da criação do Sus e o papel dos municípios durante os anos de implantação 
do Sistema e agora de fortalecimento.

“Um congresso como esse vai ajudar repensar as regiões de saúde e discutir quais são os vazios assistenciais, 
propondo coletivamente os serviços necessários. A saúde é feita em muitas mãos, não só no Estado, mas nos municí-
pios, nós enquanto Secretários Municipais de Saúde precisamos mostrar o que estamos fazendo”, afi rma.

Porto Nacional

São Sebastião do Tocantins

Experiência: Caminhando para um futuro saudável

Sítio Novo

Palmas

Araguaína

Palmas
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O secretário Municipal de Saúde de Araguanã, Fabrício Alves Segura, disse que “o evento tem uma grande valia 
porque ele vem nos auxiliar na gestão, tanto da atenção básica quanto na utilização dos recursos, tirando as dúvidas da 
maioria dos gestores municipais”, disse.

A programação do evento seguiu até o dia 11 de setembro com palestras, mesas redondas e minicursos (de 
aprendizagem, troca de experiência e refl exão sobre a gestão do Sistema Único de Saúde no município). Ao fi nal será 
elaborado um documento de intenções, denominado de “Carta de Palmas” submetido à aprovação na plenária fi nal de 
secretários.

Tocantinópolis

Tocantinópolis

Riachinho

Tocantinópolis

Sítio Novo

Augustinópolis
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