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

1- Realizado treinamento da equipe médica e de TARM da Regulação Caldas de Novas e
também treinamento de toda equipe das Unidades Executantes da cidade de Catalão
(Hospital Nasry Faiad e Hospital São Nicolau), tanto nos plantões diurno, como também nos
plantões noturno;
2- Realizado relatório de produção referente ao mês de Janeiro/2019 apresentando um
Total: 5.937 regulações ambulatoriais e um TOTAL:989 REGULAÇÕES conforme relatório em
anexo.
3- Realizado suporte técnico da equipe médica e Técnico Auxiliar de Regulação MédicaTARM do da Regualação na cidade de Caldas Novas, bem como, da equipe das unidades
Executantes da Cidade de Catalão após treinamento da segunda semana do mês de
fevereiro/2019.
4- Apresentação do Módulo ambulatorial e do Módulo de Leitos do Sistema Estadual de
Regulação de Vagas Integrados à Rede com a Central de regulação de Rio Verde no dia
13/02/2019;
5 - Início do treinamento dos replicadores do Módulo ambulatorial e do Módulo de Leitos
do Sistema Estadual de Regulação de Vagas Integrados à Rede com Sr Jerffeson da empresa
DuoSystem
6 - Realizamos o apoio presencial no plantão Diurno do dia 16/02/2019.
7 - Realizado suporte técnico da equipe médica e Técnico Auxiliar de Regulação MédicaTARM do da Regulação na cidade de Caldas Novas, bem como, da equipe das unidades

Executantes da Cidade de Catalão
fevereiro/2019.

após treinamento da Terceira semana do mês de

8 - Reunião com superintendente de Regulação , Dr Sandro Batista, no dia 19/02/2019 na
qual foi discutido novos projetos de implantação.
9 - Definiu-se que entre os dias 26/02/2019 a 01/03/2019 iremos realizar implantação do
novo sistema de regulação no Hospital de Urgência de Trindade e também nos leitos de UTI
da cidade de Neurópolis-GO;
10 - Realizado o plano pré-operacional na qual se definiu as cidades solicitantes do HUTRIN,
bem como, Os solicitantes e executantes das UTI´s da Cidade de Nerópolis.
11- Realizado a implantação do novo sistema de Regulação do Estado, entre os dias
26/02/2019 a 01/03/2019, no Hospital de Urgência de Trindade- HUTRIN, Central de
Regulação de Anápolis e também nos leitos de UTI da cidade de Nerópolis-GO;
12- Realizado atualização do Protocolos e Fluxos de regulação, acrescentando as novas
unidades adicionadas a Rede Regulação Estadual;

