RELATÓRIO EXECUTIVO N° 009/13
16ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO

Data: 21/05/2013
Horário: 10h
Presentes: Sr. Edsamuel Araújo (Superintendente Executivo – GERIR), Dr. José Mário
Meira Teles (Superintendente Técnico – GERIR), 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 – Grupo de Trabalho em Humanização

2º Ponto de Pauta:
2.1 – Auditoria Para Contagem de Leitos

Resumo Executivo:
Sr. Edsamuel Araújo, Superintendente Executivo/ GERIR, inicia a reunião com a abertura
da discussão sobre a auditoria para contagem de leitos, ocorrida nessa data. Após a
discussão foram colocados alguns encaminhamentos.

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Grupo de Trabalho em Humanização
Sra. Karla distribuiu cópia do Regimento Interno do Grupo de Trabalho em Humanização
para os presentes, a aprovação do mesmo se dará na próxima reunião, após avaliação.

2º Ponto de Pauta:
2.1– Auditoria Para Contagem de Leitos
Sr. Edsamuel cita que o HUGO recebeu, nesta data, auditoria do pessoal da SCATS para
contagem de leitos. A visita gerou preocupação, uma vez que há possibilidade de que as
auditoras realizaram a contagem apenas de camas, excluindo-se as macas.
Sr. Edsamuel solicita definição do número de leitos disponíveis no hospital para
determinação da capacidade. É necessário evitar confusões, pois os leitos flutuantes
devem ser contados.
Dr. Nasser e Sr. Edsamuel ponderam que o que pode flutuar é o número de pacientes,
nunca o número de leitos disponíveis.
Sra. Karla esclarece que no quarto andar, a terceira cama é contraditória à RDC 50.
Dr. Nasser enfatiza que os leitos recebidos serão apenas os cadastrados no CNES, e quem
atualizará no CNES é o município.
Dr. Nasser esclarece que há dois tipos de macas, e a “maca residente” deve ser cobrada
da mesma forma que as camas.
Sr. Edsamuel informa a contagem. E solicita ajuda da Sra. Karla para que na estatística
e/ou no sistema o número de leitos não flutue.
Sra. Karla afirma que no quarto andar não é possível contar três leitos.
Sr. Edsamuel esclarece que os pacientes em macas custam o mesmo que aqueles em
camas e devem ser computados no aditivo, justificando que determinada quantidade são
leitos extras.
Dr. José Mário propõe agendar reunião sobre a contagem de leitos, que foi realizada de

maneira inconveniente.
Sr. Edsamuel requere oficializar que no quarto andar a terceira cama está fora dos
parâmetros, até que seja feita a reforma.
Sra. Karla esclarece que devido a um equívoco de contagem, há diferença no número de
leitos referido no Contrato de Gestão.
Sr. Edsamuel comunica que a contagem de leitos, fixos e extras, servirá para a cobrança
dos leitos extras, inclusive o retroativo.
Encaminhamento: Sr. Edsamuel propõe ir com a Sra. Maria Aparecida Leite na SUNAS
para conversar com Maria Cecília e Edna.
No decorrer da reunião foi realizado contato via telefone com a Sra. Maria Aparecida Leite
que sugeriu redação de relatório sobre a visita de auditoria. O relatório foi redigido pela Sra.
Nádia Gonçalves e encaminhado ao Sr. Edsamuel Araújo.

Goiânia, 21 de maio de 2013.

