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1- Reavaliação dos protocolos operacionais do CRE, cópia em anexo;
2 - Reforço presencial no plantão Noturno de 02/06/2019 pois equipe de médicos escalados
no plantão não puderam comparecer por problemas de saúde.
3 -Avaliação do módulo de Mapa de Leitos de nossas unidades.
4 - Reunião com Superintendente da SUPRASS, Dr Sandro Batista e com Superintendente
da SCAGES, Dr Marcelo Trenvenzoli, cujo tema foi a regulação do Hospital Estadual Sandino
de Amorim de Jaraguá.
5 - Reavaliação dos protocolos operacionais de encaminhamento de urgência e Internação
de urgência do CRE referentes aos 28 municípios solicitantes da região Sudoeste 1 e 2
(Anexo).
6 -Avaliação do módulo de Mapa de Leitos de nossas unidades.
7- Reunião com Dietoria do IBGH, OS que administra o Hospital Estadual Sandino de
Amorim de Jaraguá e Hospital Ernestina Lopes Jayme de Pirenópolis a fim de construir o
fluxo de regulação para essa 2 unidades que utilizarão sistema SERVIR.
8 - Realizado treinamento da equipe médica e de TARM da região Sudoeste 1 para Utilização
do SERVIR , tanto nos plantões diurno, como também nos plantões noturno, fortalecendo
os processos de trabalho.

9- Reunião com a SUPRASS, na pessoa do Dr Sandro Batista, Dra Vania Rassmussem e
Daniela Teixeira, bem como, da SCAGES na pessoa da Dra Lívia, a fim de apresentar as
melhorias do novo sistema de regulação do estado como o Mapa de Leitos;
10- Realizado treinamento da equipe médica e de TARM da região Sudoeste 2 para
Utilização do SERVIR , tanto nos plantões diurno, como também nos plantões noturno,
fortalecendo os processos de trabalho.
11- Platão de apoio no CRE, no período do feriado, a fim de ajudar a equipe de reguladores
de plantão.
12- Revisão do projeto de implantação do Hospital Estadual Sandino de Amorim de jaraguáHEJA cópia em anexo;
13- Ofício Nº 076/2019- CRE-GO/ IGPR solicitando reunião com entes envolvidos na
implantação do HEJA, cópia em anexo;
14- Ofício Nº 077/2019- CRE-GO/IGPR solicitando a SUPRASS que os Núcleos Internos de
Regulação -NIR´s alimentem o Mapa de Leitos do Novo Sistema de Regulação, cópia em
anexo.

