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1- Reavaliação dos protocolos operacionais do CRE, cópia em anexo; 

 

2- Ofício N 079 em atendimento ao Ofício de nº7539/2019, da SUPRASS com relação à implantação 

do sistema SERVIR para o processo de regulação da Santa Casa de Misericórdia de Catalão 

 

3- Ofício N 080 em atendimento ao Ofício de nº 166/2019, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio 

Verde- GO, com cópia em anexo, informamos o aumento expressivo das negativas das regulações de 

urgência e emergência do Hospital de Urgências da Região Sudoeste- HURSO 

 

4-  Ofício N 081 solicitando   a Superintendência de Acesso a Serviços Hospitalares e Ambulatoriais 

autorização para utilização do Sistema Eletrônico de Informação- SEI 

 

5- Reavaliação dos protocolos operacionais do CRE, cópia em anexo (Cópia em anexo); 

 

6- 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. 

 

7- Participação da 6 CIR da estrada de ferro no dia 11 de junho de 2019. 

 

8- Ofício N 083 em atendimento ao Ofício de nº7539/2019, da SUPRASS com relação à implantação 

do sistema SERVIR para o processo de regulação da Santa Casa de Misericórdia de Catalão 

 

9- Reavaliação dos protocolos operacionais do CRE, cópia em anexo (Cópia em anexo); 

 

10- Realizado Reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Catalão na presença do secretário 

Municipal Dr Velomar, definindo com gestor pleno local todas açoes a serem empregadas na 

implantação do novo sistema de regulação do Estado naca UPA de Catalão e na Santa Casa de 

Misericórdia de Catalão; 

 



 

11- Realizado reunião com a direção da Santa Casa de Misericórdia de Catalão a fim de definir os 

fluxos de regulação (Cópia em anexo) que serão aplicados com a implantação do novo sistema de 

regulação nesta unidade hospitalar; 

 

12- Realizado a implantação do novo sistema de regulação do estado no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Catalão como unidade solicitante e executora e também na UPA de Catalão como 

unidade solicitante; 

 

13-  Disponibilizado para equipe médica o novo 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; 

 

14- Realizado o acompanhamento da 1 semana de utilização do novo sistema de Regulação do 

Estado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Catalão e Unidade de Pronto Atendimento- UPA 

de Catalão ; 

 

15- Reunião com Dr Roberto Cesar, diretor Técnico do Hospital Araújo Jorge na qual foi 

apresentando o novo sistema de regulação do Estado; 

 

16 -Reunião com a Gerência de Fiscalização de OS, Dra Rafaela, Com auditor Dr Luís, na qual 

foram passados diversas orientações a respeito a prestação de contas do CRE para SES. 

 


