RELATÓRIO EXECUTIVO N° 012/13
19ª REUNIÃO DE DIRETORIA GERIR/HUGO

Data: 13/08/2013
Horário: 10h
Presentes: Dr. Ciro Ricardo Pires de Castro (Diretor Geral – HUGO), Dr. Nasser Tannus
(Diretor Técnico – HUGO), Sra. Karla Azeredo (Diretora Administrativa – HUGO), Dra.
Neusilma Rodrigues (Chefe de Enfermagem – HUGO), Nádia Gonçalves (Assistente
Técnica – GERIR/HUGO).

PAUTA

1º Informes:
Informes Gerais
1.1 – Reuniões mensais com as Organizações Sociais
1.2 – Vagas de UTI nos hospitais do Estado
1.3 – Laudos das tomografias realizadas pela FIDI

2º Ponto de Pauta:
2.1 – Contagem de leitos
2.2 – Padronização de materiais, medicamentos e correlatos
2.3 - Reorganização da Residência em Neurologia

Resumo Executivo:
Dr. Ciro Ricardo/HUGO, inicia a reunião enfatizando a importância das reuniões de
Diretoria para a continuidade das discussões e resolução de problemas, em seguida passa
a palavra ao Dr. Nasser Tannus e a Sra. Karla Azeredo que comunicam alguns informes.
Posteriormente, abre a discussão sobre os pontos de pauta e colocam alguns
encaminhamentos.

1º Informes:
Informes Gerais
1.4 – Reuniões mensais com as Organizações Sociais (OS) e Regulação
Dr. Ciro informa que participou de reunião realizada no HGG representando o GERIR, com
participação de várias OS e a presença do Prof. Nion Albernaz, onde ficou definido que o
mesmo iria solicitar ao governador, Sr. Marconi Perillo, que fossem retomadas as reuniões
mensais com todas as OS. Sobre a Regulação Municipal, ficou definido que o Prof. Nion
agendará reunião com Governador e Regulações, para definir normas e protocolos.
1.5 – Vagas de UTI nos hospitais do Estado
Dr. Ciro informa que na reunião supramencionada foi colocado que o Ministério Público
solicitará vagas em UTI de todos os hospitais. Ficou definido que as OS irão interagir no
sentido de adaptar o Contrato de Gestão, fazendo os aditivos necessários para readequar
esse tipo de trabalho à realidade atual.
1.6 – Laudos das tomografias realizadas pela FIDI
Sra. Karla informa que, quanto ao faturamento das tomografias, são elaborados dois laudos,
um é buscado por profissional, geralmente o condutor que transporta o paciente, e deveria
ser anexado ao prontuário, mas não é o que acontece regularmente, pois muitas vezes
esse laudo se perde. A segunda via sobe direto ao faturamento.
Dr. Nasser coloca a preocupação com as glosas por conta das tomografias não faturadas.
Sra. Karla comunica que, com relação à tomografia para paciente interno e externo, foi
confeccionado um carimbo para identificar, e o mesmo já está em uso.

Dr. Ciro reafirma a necessidade de documentar à FIDI, detalhadamente, a obrigatoriedade
de que os originais dos laudos sejam repassados ao faturamento. Nenhuma das duas
cópias já fornecidas deverá ser entregue ao paciente e/ou familiar, pois no caso de
solicitação por parte deste, deverá ser impressa no momento, pois não será mais entregue
via ao familiar, fora desse contexto.
2º Ponto de Pauta:
2.4 – Contagem de leitos
Dr. Ciro comunica que continuamos aguardando para que seja acompanhada a contagem
dos leitos, pois apesar de oficialmente agendado para 12/08/2013, ficamos aguardando a
comissão para contagem, no entanto, a mesma não compareceu, nem justificou.
Salienta-se a importância dessa ação para a definição da capacidade instalada do HUGO,
de acordo com a atual realidade.
Encaminhamento: Aguardar.
2.5 – Padronização de materiais, medicamentos e correlatos
Dr. Ciro se posiciona a respeito da padronização de medicamentos e materiais,
procedimento já realizado pela diretoria, após avaliação e sugestões das diversas chefias
do hospital.
Dr. Ciro e Sra. Karla situam quanto aos pareceres negativos de materiais e correlatos, pois
o controle é realizado através da avaliação de cada setor. No tocante a qualidade,
interessa, enviar três marcas de cada item na ocasião de solicitação.
Dra. Neusilma, em referência ao material de curativos, comunica que foi realizada
avaliação junto à comissão de curativos. Sugere que o controle é importante, mas continuar
solicitando amostras, com responsabilidade de elaborar pareceres.
Dr. Nasser, apesar de haver dificuldades de devolução no momento de recebimento, caso
o material não esteja de acordo com os critérios de qualidade, deve ser cientificado e
devolvido.

Encaminhamento: Dr. Nasser, investigar se, no caso da plataforma Bionexo, há
possibilidade de negativar compras de produtos sem qualidade.

2.6 - Reorganização da Residência em Neurologia
Dr. Ciro notícia que para cumprimento das exigências para certificar o HUGO como
Hospital Escola, há necessidade premente de reorganização da residência em neurologia.
Para tanto, após conversas com as instancias competentes (Direção do Hospital, Dr. Luís
Fernando – DEP, Dra. Meire Encarnação – Escola de Governo), ficou definido que iremos
colocar um profissional que tem perfil para tal, que assumirá a coordenação dessa
residência.
Encaminhamento: A disponibilização do Dr. Alexandre Cunha Bastos foi solicitada e
aguardamos deferimento.

Goiânia, 13 de agosto de 2013.

