RELATÓRIO DE ATIVIDADES GERENCIAIS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 98/2018 – SES/GO
COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL
ABRIL DE 2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR

1- Disponibilizado para equipe médica o Caderno Goiás ( anexo), a fim uniformizar as
condutas, bem como, os Protocolos e Fluxos de regulação, acrescidos as novas unidades
adicionadas a Rede Regulação Estadual;
2- Realizado o acompanhamento da 1 semana de utilização do novo sistema de Regulação
do Estado no Hospital de Urgência de Trindade- HUTRIN, Central de Regulação de Anápolis
e também nos leitos de UTI da cidade de Neurópolis-GO;
3- Realizamos o apoio presencial no plantão Noturno do dia 03/03/2019;
4- Realizado o acompanhamento da 2 semana de utilização do novo sistema de Regulação
do Estado no Hospital de Urgência de Trindade- HUTRIN, Central de Regulação de Anápolis
e também nos leitos de UTI da cidade de Neurópolis-GO;
5- Realizado relatório de produção referente ao mês de fev/2019 apresentando um Total:
7.493 regulações ambulatoriais e um TOTAL:846 REGULAÇÕES de urgência conforme
relatório em anexo.
6- Realizado o treinamento com equipe de PLANISA.
7- Definiu-se que entre os dias 08 e 09/04/2019 iremos realizar implantação do novo
sistema de regulação no Hospital Estadual Sandino de Amorim em Jaraguá- HEJA, tanto os
módulos de urgência, como também, os módulos ambulatoriais e leitos;

8 - Realizado o projeto pré-operacional na qual se definiu as cidades solicitantes do HEJA
( em anexo),e os fluxos de trabalho a serem empregados na implantação do novo sistema
de regulação do estado naquela unidade;
9- Reunião com CAO Saúde do MPGO com Dra Karina na qual foi apresentando o novo
sistema de regulação do estado;
10- Participação de reunião na cidade de Anápolis com direção do HUANA- Hospital de
Urgências de Anápolis, bem como, a regulação daquela cidade e MPGO;
11- Participação da seleção dos novos TARM- Técnico Apoio a Regulação Médica, por meio
de entrevistas e avaliação prática em utilizar o novo sistema de regulação do estado.
12 - Reunião com a coordenação da regulação da Região Sudoeste para apresentar o
projeto de ampliação da regulação para módulo leitos e ambulatorial ( projeto anexo);

