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

1- Reavaliação dos protocolos operacionais do CRE;
2- Realizado relatório de produção referente ao mês de Abril/2019 apresentando um Total:
5.579 regulações ambulatoriais e um TOTAL: 1487 REGULAÇÕES de urgência conforme
relatório em anexo.
3- Elaboração do encontro com MPGO a fim apresentar os resultados do CRE e novos
projetos de implantação que serão colocados em execução.
4- Reunião com equipe de desenvolvimento do sistema de São Paulo a fim homologar as
melhorias do sistema de regulação de urgência.
5- Reunião da CIR oeste 1 para apresentar novo sistema de regulação do estado ( Cópia do
convite em anexo).
6- Realizado reunião com MPGO na pessoa do Dr Erico de Pina na qual foi apresentado o
CRE e os resultados dos primeiros 6 meses de produção com novo sistema de regulação.
7- Reunião com equipe de desenvolvimento do sistema de São Paulo apresentar as
melhorias do sistema de regulação de urgência.
8- Reunião com COSEMES na pessoa da Dra Verônica, na qual foi apresentado o novo
sistema de regulação e suas melhorias.

9- Iniciado os trabalhos da atualização do protocolos operacionais do CRE, conhecidos como
Caderno Goiás, que após revisado será apresentado ao corpo clínico para avaliação e
aprovação.
10- Avaliado o projeto de ampliação do novo sistema de regulação em toda região Sudoeste
I e Sudoeste II.
11- Recebimento de mandato de segurança contra a Secretária estadual de Saúde no dia
25/05/2019, com resolução bem-sucedida com obtenção de vaga para Hospital Geral de
Goiânia no dia 25/05/2019 ( espelho de regulação em anexo).
12- Reunião com Superintendente da SCAGES, Dr Marcelo Trevenzoli, Dra Vania- Gerente
de Regulação, Dra Daniela – Coordenadora de urgência, realizada no Centro administrativo
dia 27/05/2019 às na qual foram apresentados os primeiros resultados do CRE.

