RELATÓRIO EXECUTIVO N° 008/13
15ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO

Data: 14/05/2013
Horário: 10h
Presentes: Sr. David, Sr. Edsamuel Araújo (Superintendente Executivo – GERIR), Dr. Ciro
Ricardo Pires de Castro (Diretor Geral - HUGO), Dr. Nasser Tannus (Diretor Técnico –
HUGO), Sra. Karla Azeredo (Diretora Administrativa – HUGO), Nádia Gonçalves (Assistente
Técnica – GERIR/HUGO).

PAUTA

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Proposta de Estágio em Anestesia;
1.2 – Pacientes Fora do Perfil do HUGO;
1.3 – Pedido de Insumos por parte da SMS;
1.4 – Obras de Reforma;
1.5 – Contrato de Gestão;
1.6 – Empréstimo de insumos para gasometria;
1.7 – Recursos Para o Estacionamento;
1.8 – Expurgo das Ambulâncias.

2º Ponto de Pauta:
2.1 – Exames e OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)

Resumo Executivo:
Sr. Edsamuel Araújo, Superintendente Executivo/GERIR, inicia a reunião com a abertura da
discussão sobre os informes e em seguida sobre o ponto da pauta. Após a discussão foram
colocados alguns encaminhamentos.

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Proposta de Estágio em Anestesia
Dr. Ciro fala sobre a proposta de estágio em anestesia, que já aconteceu e deu certo.
Encaminhamento: Sr. Edsamuel propõe agendar outra reunião sobre o assunto.

1.2 – Pacientes Fora do Perfil do HUGO
Dr. Ciro enfatiza que o HUGO é referência quaternária em trauma e emergência clínica, no
entanto o município regula pacientes fora do perfil do hospital. Na hora da repactuação, o
fluxo é incompatível com a demanda do hospital. Devemos argumentar sobre a capacidade
do hospital. Pois é inaceitável aceitar todos esses pacientes.

1.3 – Pedido de Insumos por parte da SMS:
Sra. Karla comunica sobre o pedido de médicos do CROF, por ataduras de 20 cm, com
ameaça de enviar todos os pacientes para o HUGO.
Dr. Ciro enfatiza que o fator mais importante é não se acomodar e não fazer corpo mole,
com sabedoria, fundamentar e comunicar a nova norma, e cumpri-la para sermos
respeitados.
Sr. Edsamuel reafirma os excessos citando como exemplo a lavagem de roupa para o
HUAPA e os exames de gasometria.
Encaminhamento: Protocolar documento na SMS reafirmando as novas normativas.

1.4 – Obras de Reforma
Sr. Edsamuel informa que, com relação à obra, a orientação é pausar, e pleitear na SES o
orçamento de investimento, não contemplado atualmente.

1.5 – Contrato de Gestão:

Sr. Edsamuel ressalta que ainda não foi assinado o aditivo.
Sr. David comunica que a AGR deu um parecer favorável, no entanto ainda há alguns
entraves políticos.
Sra. Karla e Dr. Nasser afirmam que essa demora pode ocasionar perdas no faturamento.
Sr. David comunica a necessidade de resolver a questão com a regulação municipal.
Poderá ser necessário expor os problemas de forma a garantir o apoio da população e da
mídia, sem entrar em embates com a SMS.
Dr. Ciro reforça a necessidade de colocar com propriedade o que está acontecendo.
Fica a questão: devemos expor os problemas do HUGO socialmente ou não?

1.8 – Expurgo das Ambulâncias e liberação da entrada de emergências:
Encaminhamentos: Sra. Karla, enviar projeto com orçamentos ao SR. Edsamuel, acertar
detalhes da entrada de emergências e liberar recepção de emergências.

2º Ponto de Pauta:
2.1 – Exames e OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais):
Dr. Nasser informa que o município não está mais realizando os exames. A empresa que
estava sendo contratada entrou com a proposta de acréscimo de hemodinâmica
intervencionista. Quando havia necessidade de algum procedimento que o HUGO não
oferece, o mesmo era regularmente realizado pelo município, no entanto, houve
questionamento quanto ao faturamento e o município se negou a fazê-los. A ideia é
notificar a SES, para que esta notifique a SMS.
Sr. Edsamuel sugere que seja elaborado e protocolado um documento para a SMS e, em
caso de não resposta em uma semana, fazer o contato com a SES, com solicitação de
resposta.
Dr. Ciro afirma que é necessário um elemento probatório E que no manual da AIH não há a
obrigação da nossa parte.
Dr. Nasser afirma que a resposta será baseada no manual da AIH.
Dr. Ciro e Sr. Edsamuel afirmam que é necessário documentar.
Sr. Edsamuel realiza a leitura dos e-mails trocados coma empresa “Encore”, interessada
em fazer contrato com o GERIR para realização desses exames. Que culminam na
necessidade do HUGO formalizar essa questão perante SMS.

Encaminhamentos: Sr. David requer que todas as solicitações de fora, SES ou SMS,

sejam documentadas, por e-mail. Para que tenhamos um dossiê.
Encaminhar ofício ao município para iniciar a resolução da situação dos exames que não
são realizados pela SMS.
Sr. Edsamuel sobre as OPME, solicitar auditoria.
Sr. Edsamuel solicita data para reunião de acompanhamento do planejamento, sugerida
28/05/2013.

Goiânia, 14 de maio de 2013.

