
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES GERENCIAIS 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 98/2018 – SES/GO 

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL 

JANEIRO DE 2019 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR 

 

1- Realizado o reforço do treinamento da equipe médica do CRE, tanto nos plantões diurno, 

como também nos plantões noturno, fortalecendo os processos de trabalho. 

 

2- Realizamos o apoio presencial no plantão Noturno do dia 01/01/2019 haja vista que por 

motivo de força maior dois dos três médicos responsáveis por fazer esse plantão não 

puderam comparecer. Desta forma, para não deixar o plantão descoberto, fizemos o plantão. 

3- Realizado treinamento da equipe médica e de TARM do HURSO na cidade de Santa 

helena de Goiás e também treinamento de toda equipe da Central de Regulação de Rio 

Verde SAMU da cidade de Itumbiara , tanto nos plantões diurno, como também nos plantões 

noturno, fortalecendo os processos de trabalho. 

 

4- Realizado relatório de produção referente ao mês de Dezembro/2018 apresentando um 

Total: 3682 regulações ambulatoriais e um TOTAL:1141 REGULAÇÕES. 

 

5- Realizado suporte técnico da equipe médica e Técnico Auxiliar de Regulação Médica- 

TARM do HURSO na cidade de Santa helena de Goiás, bem como, da equipe da Central de 

Regulação de Rio Verde SAMU da cidade de Intumbiara após treinamento da segunda 

semana do mês de janeiro/2019. 

 

6- Início do processo de criação da Comissão de Ética Médica do CRE, por meio de ofício N 

5/2019 direcionado para CREMEGO. 

 

7- Início da reformulação do Regimento do Serviço de Regulação, do Regimento do Corpo 

Clínico e, bem como, do Regimento Interno do Complexo Regulador Estadual; 

 



 

8 - 1- Reunião com Dr Sandro, Superintendente de Regulação da SESGO, e Dra Vânia 

Rasmussem, Gerente de Regulação, a fim de expor as atividades realizadas pelo IGPR até o 

presente moemento; 

 

9- Entrevistas com empresas no ramo alimentação que desejam participar do edital de 

licitação para fornecimento de refeições para CRE; 

 

10- Realizado suporte técnico da equipe médica para utilização e aprimoramento do 

SERVIR- Sistema Estadual de Regulação de Vagas Integrado à Rede. 

 
 


