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1 – APRESENTAÇÃO
Em consonância com o contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, para o gerenciamento do Centro
Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER, faz-se nesta oportunidade a
apresentação do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS referente ao mês de
Maio de 2018, de acordo com o Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO.
A AGIR, gestora do CRER, possui personalidade jurídica de direito privado, com fins não
econômicos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 5.591/02 e reconhecida como
entidade de utilidade pública e de interesse social por força do artigo 13 da Lei Estadual 15.503/05, Detém
recertificação como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-SAÚDE) pelo Ministério da Saúde
por meio da Portaria nº 1.180, de 19 de novembro de 2015.
Em Setembro de 2002 a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação
Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR firmaram contrato de gestão para gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do CRER, instituição de referência na atenção à
pessoa com deficiências física, auditiva, intelectual e visual, no Estado de Goiás, localizado na cidade de
Goiânia, sito a Rua Vereador José Monteiro, nº 1.655, CEP nº 74.653-230, Setor Negrão de Lima.
Inicialmente foi recebido do Governo do Estado de Goiás uma estrutura física com 8.823m² e
durante a gestão da AGIR expandiu-se para 33.275,56m² de área construída, abrangendo 136 leitos de
internação, 8 salas cirúrgicas, 7 ginásios para terapias, 4 piscinas para hidroterapia e 20 leitos de UTI/Adulto
tipo II.
A AGIR como organização que presta contas de suas atividades junto à sociedade e ao poder
público, busca gerir eficientemente suas ações internas munindo-se de análises criteriosas dos dados e
informações para nortear suas decisões de forma eficaz. Portanto, o relatório apresentado parte deste
princípio.
Cumprindo exigência contratual com referência ao Contrato de Gestão nº 123/2011, este
relatório apresenta subsídios necessários para que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO
analise o desempenho das principais atividades realizadas no CRER e assim fundamente sua avaliação com
base nas obrigações pactuadas.
Os dados apresentados neste relatório foram extraídos dos sistemas de gestão hospitalar
interno, sistema da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – SMS e sistema de custos Key Performance
Indicators for Health – KPIH. Os sistemas utilizados pelo CRER realizam o gerenciamento de todos os
processos assistenciais, administrativos e financeiros.
As informações evidenciadas demonstram o cenário atual dos serviços prestados pela
instituição.
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2 - IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER;
CNES: 2673932;
Endereço: Avenida Vereador Jose Monteiro, nº 1.655 - Setor Negrão de Lima - Goiânia - GO;
CEP: 74.653-230;
Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;
Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;
Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 - ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRER
O CRER como instituição de referência na atenção à pessoa com deficiência tem por missão: “Oferecer
assistência à saúde da pessoa com deficiência, fundamentada no ensino e pesquisa”, tendo como os principais
valores:
•

Competência na busca do conhecimento e do aprimoramento das habilidades;

•

Responsabilidade na adoção de postura social e ambiental que traduzam dedicação e respeito à vida;

•

Ética no respeito às normas com ações que denotem lealdade e transparência, e

•

Renovação contínua das forças produtivas, objetivando a excelência.

3.1 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos
oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, incluindo-se todos os atendimentos e
procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no
âmbito hospitalar.
O Serviço de Internação é composto por equipes de profissionais médicos, enfermeiros e terapeutas que
mantêm escalas de plantão cobrindo às 24 horas do dia, prestando cuidados diretos aos pacientes internados para
tratamento cirúrgico, clínico ou de reabilitação e dando orientação a pacientes e cuidadores.
As unidades de internação possuem:

Números de Leitos / Postos de Internação
68
36

32

Posto Clínico

Posto Cirúrgico

Posto de Reabilitação

20

UTI Adulto
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A Unidade de Terapia Intensiva compreende 20 leitos, incluindo 02 leitos privativos para isolamento. Trata-se
Trata
de ambiente de Alta Complexidade reservado e único no ambiente hospitalar a que se propõe estabelecer
monitorização completa.

O Centro
o Cirúrgico contempla em sua estrutura 08 salas cirúrgicas, sendo 02 salas com sistema de fluxo laminar
e sistema de monitorização para videoconferência e 08 leitos de recuperação pós-anestésica.
pós anestésica.

A estrutura conta com outras salas de apoio como: almoxarifado/farmácia
almoxarifado/farmácia satélite, copa, sala para guarda de
equipamentos, sala de montagem dos carrinhos e sala de utilidades (expurgo).
O número de saídas hospitalares apresentado no gráfico a seguir representa o número de Altas,
A
Óbitos e
Transferências Externas.

Saídas Hospitalares (Maio/2018)
74
Clínicas

390

464

Cirúrgicas

Total de Saídas

Em Maio/2018
/2018 foram realizadas 464 saídas hospitalares
Nota Explicativa: Informamos que o Faturamento/CRER ainda não apresentou o faturamento do mês de maio/2018
para a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia - SMS, portanto os números apresentados poderão sofrer
alterações.
Avenida Vereador José Monteiro, nº
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3.2 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O atendimento ambulatorial compreende:
a. Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso;
b. Interconsulta;
c. Consultas subsequentes (retornos).
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela Central de Regulação do Estado
ou Município ao Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade.
Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhada pela própria instituição, que
teve sua consulta agendada no momento da alta hospitalar, para atendimento a especialidade referida.
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra especialidade, com
solicitação gerada pela própria instituição.
Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas as categorias
profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde quanto às subsequentes das
interconsultas.
Para garantir de maneira sustentável a ampla oferta de especialidades médicas que vão ao encontro das
necessidades dos usuários do SUS, o CRER adota um corpo clínico formado por profissionais contratados e por corpo
clínico aberto, que atendem diversas especialidades médicas como: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Clínica
Geral, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Infectologia, Genética, Medicina Intensiva, Neurologia,
Neuropediatria, Nutrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e
Urologia.
No âmbito da reabilitação, o atendimento multidisciplinar no CRER é composto por equipe formada por
profissionais que oferecem aos usuários tratamento multiprofissional, através de programa personalizado de
reabilitação que podem incluir: Arteterapia, Atividades Educativas, Avaliação Neuropsicológica, Educação Física,
Enfermagem, Equoterapia, Estimulação Visual, Fisioterapia, Fonoterapia, Hidroterapia, Musicoterapia, Natação,
Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Hidroterapia - Equoterapia - Musicoterapia - Fisioterapia - Terapia Ocupacional – Odontologia
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Consultas Médicas

Consultas Não Médicas

10.218
5.556

Maio/2018

Maio/2018
Fonte: Relatório Gerencial

Em Maio/2018 foram realizadas 15.774 consultas
3.3 – SERVIÇO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SADT
Os exames realizados no CRER são executados por profissionais experientes e habilitados tecnicamente a
desempenhar suas atividades com qualidade e compromisso assistencial. A instituição tem o compromisso de
disponibilizar aos usuários acessos aos mais complexos exames e para isso, preocupa-se com a renovação de seus
equipamentos e a garantia contínua de manutenções. O CRER conta ainda com um moderno Laboratório de Análise
do Movimento, que realiza suas atividades através da análise da marcha e identifica distúrbios no caminhar que não
podem ser verificados pelo exame físico e pela análise visual. Este exame é indicado para auxiliar na tomada de
decisões no tratamento e acompanhamento de pacientes com distúrbio de marcha.
O serviço de diagnóstico do CRER oferece os seguintes exames para os pacientes internados e encaminhados
pela Central de Regulação Municipal: Análises Clínicas, Audiometria, Bera, Ecocardiograma, Eletrocardiograma,
Eletroneuromiografia, Espirometria, Fluoroscopia, Imitanciometria, Laboratório de Marcha, Otoemissões,
Polissonografia, Raio-X, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Multi-Slice, Ultrassonografia com
Doppler colorido, Urodinâmica, Vectonistagmografia e Videolaringoscopia.

SADT Externo (Maio/2018)
23.303
199

811

732

Radiologia

Tomografia
Computadoreizada

Ressonância
Magnética

1.345
Laboratório
Análises Clínicas

Outros
Exames
Fonte: Relatório Gerencial

Em Maio/2018 foram realizados 26.390 exames externos
Nota Explicativa: Informamos que o Faturamento/CRER ainda não apresentou o faturamento do mês de maio/2018
para a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia - SMS, portanto os números apresentados poderão sofrer
alterações.
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3.4 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)
O CRER está habilitado a realizar este serviço pela Portaria GM/MS nº 1.280, de 20 de novembro de 2013. O
Serviço de Atenção Domiciliar – SAD oferece assistência a pacientes que necessitam de intervenções
multiprofissionais e que estejam em condições de serem assistidos em domicilio.

Número de Pacientes assistidos - SAD
49

Maio/2018
Fonte: Relatório Gerencial

Em Maio/2018 foram assistidos 49 pacientes

3.5 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS
No âmbito da reabilitação, as terapias especializadas são ofertadas para pacientes internados e ambulatoriais.
A equipe multidisciplinar é formada pelo corpo médico e profissionais das seguintes áreas: educação física,
enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, neuropsicologia, nutrição, odontologia,
pedagogia, psicologia e terapia ocupacional.

Total de Terapias Especializadas - Sessões (Maio/2018)

12.367

5.039
3.795
2.951
2.012
451
Fisioterapia

Terapia
Ocupacional

Fonoaudiologia

Educação
Física

Psicologia

Musicoterapia

Fonte: Relatório Gerencial

Em Maio/2018 foram realizadas 26.615 sessões de terapia
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3.6 - OFICINA ORTOPÉDICA
A Oficina Ortopédica do CRER é um espaço industrial onde se confecciona aparelhos de aplicação terapêutica,
sob prescrição médica, utilizando equipamentos modernos e equipe altamente qualificada, considerada como
referência nacional e também como centro de treinamento do Ministério da Saúde.
A Oficina Ortopédica recebe as demandas de pacientes provenientes do ambulatório, internação do CRER e
constitui-se em serviço de confecção de aparelhos de aplicação terapêutica (órteses, próteses e materiais especiais –
OPME), sob prescrição médica.

Os equipamentos de alta tecnologia disponíveis na oficina permitem a produção de órteses, próteses e
calçados ortopédicos, possibilitando melhores condições de uso e maior adaptação dos pacientes, além da
dispensação de cadeiras de rodas com adequação, andadores e muletas.

Itens dispensados
743

Maio/2018
Fonte: Relatório de Faturamento (06/06/2018)

Em Maio/2018 foram dispensados 743 itens pela oficina ortopédica fixa

4 – DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL DO CRER
03/05/2018 – Evento: Colaboradores do CRER participam de palestra sobre “Qualidade de vida no trabalho”
Como parte da celebração ao Dia Internacional do
Trabalhador, a psicóloga Nara Saddi de Paiva Sampaio ministrou
uma palestra sobre “Qualidade de vida no trabalho” para os
colaboradores do CRER, no auditório Valéria Perillo.
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04/05/2018 - Revista americana publica artigo científico produzido por profissionais do CRER
A revista americana “Physical Therapy inSport” publicou um artigo científico
produzido pelo fisioterapeuta, Darlan Martins Ribeiro, e pelo engenheiro de
automação, Maykon Lacerda de Santana, ambos colaboradores do CRER. A
publicação, que levou o nome do CRER para debates acadêmicos e científicos no
mundo inteiro, fez parte de uma dissertação de mestrado produzida pelos
colaboradores na Universidade de Brasília (UNB).
Segundo o fisioterapeuta Darlan, “o artigo avalia a influência que a
bandagem elástica tem na posição do pé enquanto a pessoa caminha. Aplicamos a
técnica do uso de bandagem em pessoas que não apresentam dificuldade nenhuma
para caminhar. A partir daí chegamos a resultados inéditos que vão beneficiar o
tratamento dos pacientes aqui no CRER. Além de trazer visibilidade acadêmica para
o hospital, o estudo também resultou em mais um método de avaliação e
tratamento para o nosso paciente”, comemorou o fisioterapeuta.

07/05/2018 - Colaboradora do CRER ministra palestra em encontro internacional de saúde
A supervisora do Centro Cirúrgico e do Centro de Material e
Esterilização (CME) do CRER, Wanessa Silveira Barcelos, representou a
instituição durante o VIII Simpósio Internacional CEEN: Gestão de Bloco
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e CME.
A colaboradora do CRER foi palestrante durante as discussões de
uma mesa redonda sobre “Polêmica no processamento de produtos
semicríticos: questões atuais”. O evento, promovido pelo Centro de
Estudos de Enfermagem e Nutrição (CEEN), abordou o processamento de
materiais para a Saúde com profissionais da área.

08/05/2018 - Pacientes do CRER se destacam no esporte como atletas de alto nível
Paciente do CRER desde 2011, Marcos Vinícius conquistou recentemente o terceiro lugar geral, na categoria
cadeirante, no campeonato internacional de fisiculturismo Arnold Sports Festival South América. O evento esportivo
foi realizado entre os dias 20 e 22 de abril, em São Paulo. Além da conquista internacional, Marcos Vinícius também é
pioneiro no esporte em Goiás, ocupando o posto de primeiro atleta cadeirante fisiculturista do Estado. Paraplégico em
decorrência de um acidente automobilístico sofrido em 2011, Marcos Vinícius viu no esporte uma oportunidade para
conseguir levar uma vida saudável e independente. O atendimento recebido no CRER é lembrado com carinho e
orgulho pelo fisiculturista: “A vitória de hoje é reflexo do tratamento de reabilitação que recebo do CRER desde 2011.
Quando sofri meu acidente recebi todo o tratamento e apoio necessários para que hoje eu levasse uma vida normal,
independente e de vitórias. Sou muito agradecido à equipe CRER”, ressalta o atleta.
Assim como o fisiculturista, Diego Oliveira também viu no esporte uma alternativa para uma vida
independente. Segundo ele, o trauma do acidente sofrido em 2007, onde a perna esquerda do atleta teve que ser
amputada, fez com que o amor pelo jiu-jitsu fosse despertado.
Diego começou a lutar jiu-jitsu em 2010 e de lá pra cá vem colecionando medalhas e títulos. O mais marcante
deles foi o vice-campeonato no mundial de jiu-jitsu realizado nos Emirados Árabes em 2017. “Luto com pessoas que
não possuem deficiência física. Eu sei que posso e só depende de mim. No jiu-jitsu não tem diferenciação, estou na
competição para lutar, de igual para igual”.
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Atualmente, Diego Oliveira, de 30 anos, é o segundo melhor atleta goiano na categoria faixa marrom pluma do
esporte. Para ele, o céu é o limite. “Independente de não
ter uma perna eu sei que se eu quero, eu consigo. É uma
luta diária, mas eu sei que o CRER está comigo nessa
caminhada de desafios e superação”.
Para incentivar o esporte e o surgimento de atletas
de alto nível, o CRER realiza, desde 2015, o Festival de
Esporte Adaptado (FEAD). O evento tem caráter inclusivo e
auxilia no restabelecimento social dos pacientes, na
superação dos próprios limites, além de promover maior
independência e inclusão.

09/05/2018 - CRER já realizou mais de mil procedimentos dentro do programa estadual “Terceiro Turno da Saúde”
Durante os primeiros dias de vigência do programa, o CRER realizou 1.089 procedimentos. Os atendimentos
foram realizados do dia 23 de abril ao dia 8 de maio, das 18 às 23 horas.
Dentre os atendimentos realizados estão 786 exames (ultrassonografia, eletrocardiograma, raio x, audiometria,
tomografia e eletroneuromiografia), 274 consultas (otorrinolaringologia, ortopedia geral e cardiologia) e 29 cirurgias
(média complexidade).
Até o final do ano, durante o horário de atendimento estendido, o CRER deverá realizar
mais de 24 mil procedimentos sendo 17.136 mil exames, 6.176 mil consultas e 927 cirurgias.
O programa “Terceiro Turno da Saúde” foi lançado pelo governador José Eliton no dia 23 de abril. O
investimento do governo estadual no programa será de R$100 milhões de reais.

09/05/2018 - Artigo científico produzido pela equipe de neuromodulação do CRER, é publicado em revista européia
A revista internacional especializada em neurociência, Brain Sciences, publicou uma pesquisa realizada com
pacientes do CRER sobre “Efeitos da estimulação magnética transcraniana repetitiva excitatória no ponto P3 em
pacientes com AVC Crônico”.
A publicação é assinada pela médica Angela Maria Costa de Souza, pela fisioterapeuta Francielly Ferreira Santos
e pela terapeuta ocupacional Sueli Toshie Inoue, todas profissionais do CRER, em parceria com o estudante de
doutorado da Université du Québec à Montréal, Ronaldo Luis da Silva.
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De acordo com as pesquisadoras, o estudo foi realizado durante os meses de julho, agosto e setembro de 2017.
Mais de dois mil prontuários do CRER foram analisados, vinte pacientes foram selecionados pela pesquisa e quatro
deles foram objeto de estudo.
O artigo produzido no CRER causou impacto mundial na área da pesquisa em neurociência. “Nosso estudo foi o
primeiro a ser publicado comprovando a melhora motora em membros inferiores de pacientes, até agora só se tinha
conhecimento de melhora na função motora de mão”. A pesquisa faz parte da dissertação de doutorado do estudante
Ronaldo Luis da Silva pela Université du Québec à Montréal, no Canadá.

10/05/2018 – Campanha: Acerte ao alvo com uma medicação segura
Uma ação lúdica de acerte ao alvo marcou a campanha realizada pela Comissão de Farmacovigilância do CRER
em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado no último dia 5 de maio. Cerca de 300
colaboradores, prestadores de serviço, terceirizados e pacientes participaram das ações que foram realizadas nesta
terça (8/5) e quarta-feira (9/5) na unidade.
A iniciativa conscientizou sobre o uso e descarte correto de medicamentos, sobre o armazenamento seguro
dos fármacos e, principalmente, sobre os perigos da automedicação, tão comum entre as pessoas.
Em 2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou um desafio global com o tema “Medicação sem
Danos” que tem como objetivo reduzir os danos associados ao uso de medicamentos. Diante do desafio, a presidente
da Comissão de Farmacovigilância do CRER, Jaqueline Vieira, falou sobre a importância de promover a ação dentro da
unidade de saúde.
Não só no hospital, mas também dentro de casa existem muitos danos associados ao uso incorreto do
medicamento, então é fundamental conscientizar a população para que todos saibam a forma correta de armazenar,
descartar e de fazer o uso do medicamento. “O CRER já promove práticas seguras de medicação aos pacientes em
regime de internação, agora, o desafio é ampliar o trabalho de orientação aos pacientes ambulatoriais”. Na ação
foram distribuídos folders informativos sobre a campanha do Uso Racional de Medicamentos.
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11/05/2018 - Programação especial celebrou o Dia das Mães no CRER
O Dia das Mães foi comemorado durante toda a semana no CRER. Uma programação especial começou na
terça-feira (8/5) com a apresentação musical do Coral do Centro de Cultura e Convivência Naly Deusdara, que se
apresentou na entrada da recepção principal do CRER.
A programação voltada às mamães continuou durante a semana com a realização de sessões de beleza com
cabeleireiros do Senac da Vila Redenção, profissionais da Mary Kay e com assessores da I9 Life Cosméticos.
Os
atendimentos foram direcionados às colaboradoras, pacientes e acompanhantes que estavam na unidade.
Para
fechar a comemoração, foi celebrada a Missa das Mães, presidida pelo Padre Alaor, no auditório Valéria Perillo, no dia
11 de maio.

11/05/2018 - Homenagem ao dia das profissões no CRER
A fim de reconhecer a importância dos nossos colaboradores, todos os profissionais do CRER serão
homenageados ao longo do ano pelo dia da sua profissão. Mês a mês as gerentes Juliana Xavier e Viviane Queiroz
passam de setor em setor parabenizando e levando uma mensagem de reconhecimento da direção do hospital para
aqueles que fazem o sucesso acontecer na instituição.
Em maio, o reconhecimento foi para os profissionais: instrumentador cirúrgico, auxiliar de cozinha, enfermeiro,
cozinheiro, assistente social, digitador, técnico em enfermagem, técnico em eletroencefalograma, técnico em
polissonografia, comunicólogo e fotógrafo.

11/05/2018 - Simulador de direção abre programação do Maio Amarelo no CRER
A programação do “Maio Amarelo”, mês destinado à prevenção de acidentes de trânsito, no CRER iniciou na
quarta-feira (9/5) com a chegada do simulador de direção do Detran-GO.
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O equipamento, foi exposto no hall de entrada do auditório Valéria Perillo, proporcionou interação com
colaboradores e pacientes do hospital. O diretor técnico do Detran Goiás, Daniel Fernandes, falou sobre a importância
do simulador para a conscientização do motorista.
Além do simulador de direção, o Detran Goiás também disponibilizou para a campanha no CRER quatro óculos
que simulam o efeito do uso de drogas e álcool nos motoristas e pedestres. Ao colocar os óculos, a pessoa tem
alteradas as percepções de distância e velocidade.

14/05/2018 - Colaboradoras do CRER são indicadas ao Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem do COREN-GO

A enfermeira Wanessa Silveira Barcelos e a técnica em
enfermagem Edilaine Silva de Souza foram escolhidas,
mediante votação da equipe de enfermagem do CRER, as
profissionais em destaque de Enfermagem do hospital.
Os nomes das duas profissionais foram indicados ao
Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem do COREN-GO
que, em sorteio, selecionou o nome da enfermeira Wanessa
para representar a Instituição no evento comemorativo.
A premiação, organizada anualmente pelo Conselho
Regional de Enfermagem (COREN), foi realizada no dia 25 de
maio. No ano passado, a enfermeira Viviane de Queiroz Clementino e a técnica em enfermagem Elisabete Dias de
Araújo foram indicadas para representar o CRER.
O Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem tem como propósito homenagear profissionais de
enfermagem que se destacam no desempenho do exercício da profissão nas dimensões assistenciais de forma ética,
técnica, política, social, científica, cultura e humana.

15/05/2018 –Campanha Maio Amarelo – Blitz do CRER conscientiza sobre trânsito mais seguro
Dentro da programação do Maio Amarelo, o CRER realizou a blitz “Juntos por um trânsito mais gentil e seguro”.
A ação de conscientização no trânsito contou com a distribuição de cartilhas informativas, doadas pelo Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO 11).
A blitz foi realizada em frente ao hospital, na Avenida Vereador José Monteiro, com a participação de
colaboradores e voluntários do CRER.
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A campanha Maio Amarelo no CRER começou no dia 9 de maio e seguiu até o dia 18 de maio. Além da blitz
externa e do simulador de direção, também faz parte da programação a conscientização interna dos colaboradores e
pacientes do hospital.

Segundo dados do Detran, só no ano passado mais de 1.800 pessoas morreram em Goiás vítimas de acidente
de trânsito. O número, alarmante, reproduz o grave problema de imprudência e desrespeito dos motoristas.
No CRER, só no mês de maio, 76 pacientes que foram tratados no setor de Fisioterapia Ambulatorial do
hospital são vítimas de acidente de trânsito. De acordo com a diretora multiprofissional de reabilitação e readaptação
do CRER, Sônia Adorno, 63% desses pacientes se acidentaram em uma motocicleta, 29% estavam em automóvel e 8%
foram vítimas de atropelamento.

16/05/2018 - CRER recebe palestra sobre trânsito seguro
A atualização da legislação de trânsito e a
conscientização do motorista foram temas de palestra
ministrada no CRER. A palestra, conduzida pelo major da
Polícia Militar, Wiston Antônio da Silva, integrou a
programação da campanha do Maio Amarelo no
hospital.
Segundo o policial militar, que foi comandante do
policiamento rodoviário em Goiás por quatro anos, 70%
das vítimas de acidentes automobilísticos no Brasil são
motociclistas. A palestra foi ministrada no auditório
Valéria Perillo e contou com a participação de
colaboradores do CRER.

18/05/2018 - Presidente da Comissão de Cuidados Paliativos do CRER é convidado para audiência pública na
Assembleia Legislativa de Goiás
O médico geriatra e presidente da Comissão de Cuidados Paliativos do CRER, Dr. Fernando Henrique de Paula,
foi convidado a participar de uma audiência pública sobre cuidados paliativos na Assembleia Legislativa de Goiás. Na
ocasião, Dr. Fernando representou o CRER e discorreu sobre o formato de assistência ao paciente e sobre o serviço de
cuidados paliativos realizado no hospital.
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A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual Helio de Sousa (PSDB) autor da lei que instituiu a
Política Estadual de Cuidados Paliativos em Goiás. A legislação consiste na fixação de diretrizes normativas centradas
na prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, na melhoria do bem-estar e no apoio aos
doentes e às suas famílias, quando associados a doença grave ou incurável, em fase avançada e progressiva.

21/05/2018 – CIPA conscientiza sobre acidente de trajeto durante campanha Maio Amarelo no CRER
De janeiro a abril deste ano, seis colaboradores do CRER foram afastados do
trabalho em decorrência de acidentes de trajeto, ou seja, os trabalhadores se
acidentaram durante o percurso de sua residência ao local de trabalho ou do local
de trabalho à sua residência.
O número corresponde a 60% dos casos que foram registrados durante
todo o ano de 2017. Diante deste cenário, a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) do hospital apoia a realização da campanha Maio Amarelo, mês
destinado à prevenção de acidentes de trânsito, no CRER.

21/05/2018 - CRER foi palco de discussões sobre hotelaria hospitalar em Goiás e no Distrito Federal
O IV Simpósio de Hotelaria Hospitalar, realizado em 18
de maio no CRER reuniu cerca de 200 profissionais no auditório
Valéria Perillo. O evento, foi promovido pela Sociedade
Brasileira de Hotelaria Hospitalar DF/GO, contou também com
a participação de 28 colaboradores do CRER e das outras
unidades de saúde geridas pela Associação Goiana de
Integralização e Reabilitação – AGIR. Palestraram na IV edição
do Simpósio Maurício Almendro, Marcelo Boeger, Andrea
Prestes e Ricardo Maranhão.

22/05/2018 - CRER defende os Cuidados Paliativos em audiência pública
Profissionais da saúde e parlamentares goianos debateram
juntos, a importância dos cuidados paliativos como tratamento
realizado dentro dos hospitais do Estado. O assunto foi tema de
uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Goiás
que contou com a participação do médico geriatra e presidente da
Comissão de Cuidados Paliativos do CRER, Dr. Fernando Henrique de
Paula.
Presidida pelo deputado estadual Helio de Sousa (PSDB), a
audiência pública foi realizada em 21 de maio segunda-feira (21/5).
Na ocasião, o médico representante do CRER falou sobre os desafios
e as peculiaridades do tratamento na unidade de saúde.
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“O CRER encampou, de forma inovadora, o serviço de atendimento paliativo, tendo em vista que o hospital
tem como público alvo a reabilitação. Para que conseguíssemos implantar o paliativo no CRER foi preciso mostrar que
o tratamento também era necessário em uma unidade de saúde com perfil de atendimento como o nosso”, explicou.
Consolidado no hospital, o tratamento paliativo no CRER foi formatado para atender em várias frentes.
“Atendemos com cuidados paliativos pacientes da UTI, enfermaria, do serviço ambulatorial e do serviço domiciliar.
Poucas instituições no país tem serviço prestado semelhante ao do CRER”.
Além do representante do CRER, também participaram da audiência pública os profissionais: representante da
Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Dra. Érika Pereira; representante do Hospital Alberto Rassi (HGG), Dra. Ana
Maria Porto; representante do Hospital Araújo Jorge (ACCG), Dr. Antônio Teles e representante do SAD de Aparecida
de Goiânia, psicóloga Patrícia Rigoni.

22/05/2018 - Abraços grátis no Dia do Abraço no CRER
Abraços apertados e cheios de carinho marcaram a
celebração pelo Dia do Abraço, 22 de maio, no. Logo pela manhã, os
colaboradores do hospital foram surpreendidos com a
comemoração que envolveu gestores e a direção da unidade.
O diretor geral do CRER, Dr. Válney Luís da Rocha, participou
da comemoração e distribuiu abraços pelos corredores do hospital.
A ação envolveu os colaboradores e promoveu a confraternização
no ambiente de trabalho.

25/05/2018 – CRER conscientiza sobre higienização das mãos
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do
CRER realizou uma Campanha de Higienização das Mãos.
A ação foi realizada nos dias 21 e 22 de maio,
conscientizando colaboradores e pacientes sobre a importância de
higienizar as mãos.

25/05/2018 - Gerando CRERridos promove saúde e qualidade de vida
O projeto Gerando CRERidos reuniu no dia 23 de maio, mamães e futuras mamães colaboradoras do CRER .O
evento aconteceu na sala 02 do Centro de Estudos, e teve como tema principal apresentado pelas fonoaudiólogas
Camila Luiza e Giane Passos Lozi a Evolução da Linguagem e
Audição do Bebê.
“É importante que essas mamães e futuras mamães, saibam da
importância da estimulação da audição desde a gestação, para o
adequado desenvolvimento de fala e de linguagem. Orientamos
também sobre o teste da orelhinha, para investigar uma possível
perda de audição, e da importância de se conversar, brincar,
cantar, contar histórias e depositar muito amor para essas
crianças.”, ressaltou Giane.
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5 - ANEXOS
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Anexo I – Acompanhamento do tempo de espera dos usuários (Listas de espera) - Maio/2018
O Núcleo Interno de Regulação – NIR realiza o controle mensal da fila por estimativa de tempo de espera e por
especialidade.

Fila de espera para procedimento cirúrgico

Número de
pacientes

Previsão
(meses)

Previsão
(Ano)

8

0

0

Cirurgia Geral

249

7

0

Cirurgia Plástica

36

2

0

Cirurgia Vascular

132

11

0

Cirurgia Torácica

6

0

0

Odontologia

0

0

0

Ortopedia de Coluna

323

40

3,4

Ortopedia de Fixadores Externo

31

3

0

Ortopedia Geral

33

4

0

Ortopedia Infantil

207

6

0

Ortopedia de Joelho

740

17

1,1

Ortopedia de Mão

115

5

0

Ortopedia de Ombro

271

6

0

Ortopedia de Pé e Tornozelo

112

4

0

Ortopedia de Quadril

257

7

0

Ortopedia Tumor Ósseo

25

1

0

Otorrinolaringologia

701

11

0

Urologia

73

4

0

Especialidade
Cirurgia Bucomaxilofacial

Total de pacientes 3.319
Fonte: NIR – Núcleo Interno de Regulação/CRER (04/06/2018)

Fila de Espera para Reabilitação
Os pacientes que estão na fila são chamados conforme as programações de altas, em média são admitidos 22
(vinte e dois) pacientes por mês.

Ordem na Fila

Prontuário

Solicitação

Clínica

1

423456

29/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

2

423447

29/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

3

364275

19/04/18

LESÃO MEDULAR

4

404381

13/11/17

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

5

408846

15/01/18

LESÃO MEDULAR

6

405953

17/01/18

LESÃO MEDULAR
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7

414475

06/03/18

LESÃO MEDULAR

8

414959

09/03/18

LESÃO MEDULAR

9

405493

16/03/18

LESÃO MEDULAR

10

412337

20/03/18

LESÃO MEDULAR

11

416851

27/03/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

12

417442

03/04/18

LESÃO MEDULAR

13

413634

10/04/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

14

421434

11/05/18

LESÃO MEDULAR

15

421780

15/05/18

LESÃO MEDULAR

16

421827

15/05/18

LESÃO MEDULAR

17

223722

15/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

18

422776

25/05/18

LESÃO MEDULAR

19

423454

29/05/18

LESÃO MEDULAR

20

421065

29/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

21

423446

29/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

22

11748

29/05/18

LESÃO ENCEFÁLICA ADQUIRIDA

23

423427

29/05/18

LESÃO MEDULAR

Fonte: NIR – Núcleo Interno de Regulação/CRER (04/06/2018)
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Anexo II – Acesso de Pacientes - Ref. Maio/2018
PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Os serviços do CRER oferecidos aos pacientes SUS são, na totalidade, agendados pela Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia – SMS, obedecendo ao preceito de regulação do Sistema Único de Saúde. A
capacidade de atendimento é disponibilizada eletronicamente à secretaria, que realiza o agendamento.
Pacientes com residência na cidade de Goiânia devem procurar o Centro de Atendimento Integrado a
Saúde - CAIS mais próximo de sua casa e solicitar avaliação para encaminhamento de tratamento em
reabilitação no CRER. Pacientes com residência em outros municípios que sejam pactuados com a
Secretaria Municipal de Goiânia - SMS/GO devem procurar o serviço social da Secretaria Municipal de
Saúde de sua cidade, e verificar a possibilidade de encaminhamento para avaliação e tratamento em
reabilitação no CRER. Este procedimento é válido somente para o primeiro atendimento. Após a consulta
inicial de avaliação clínica, os agendamentos serão feitos pelo próprio Hospital.
Oferta de Consultas (Ref. Maio/2018)
Especialidade/Denominação
1

2

3
4

5

6
7
8
9
10

Cirurgia Plástica

Cirurgia Plástica - Reparadora
Fisiatria - Avaliação
Avaliação / Reabilitação Física
Fisiatria
Cadeira Motorizada
CRER Microcefalia
Toxina Botulinica
Neuropediatria
Avaliação / Reabilitação Intelectual
Oftalmologia
Avaliação / Reabilitação Visual
Equipe Tumor Osseo
Equipe Ortopedia Pediatrica e Paralisia
Ortopedia e Traumatologia
Ortopedia e Traumatologia - Fixador
Ortopedia e Traumatologia - Joelho
Ortopedia e Traumatologia - Mão
Ortopedia e Traumatologia - Ombro
Ortopedia e Traumatologia - Pé e tornozelo
Ortopedia
Ortopedia e Traumatologia - Quadril
Urgência Traumatologia - Joelho
Urgência Traumatologia - Quadril
Urgência Traumatologia CRER
Urgência Traumatologia - Mão
Urgência Traumatologia - Tumor Osseo
Urgência Traumatologia - Ombro
Urgência Traumatologia - Pé e Tornozelo
Urgência - Bucomaxilo
Bucomaxilo
Bucomaxilo facial - hospitalar
Avaliação / Reabilitação Auditiva
Otorrinolaringologia Otorrinolaringologia
Implante Coclear
Angiologia
Angiologia / Cirurgia vascular
Psiquiatra
Avaliação / Reabilitação Intelectual
Urologia
Urologia
Total de consultas ofertadas

1º Consulta
Quantidade Ofertada
34
32
120
8
16
30
16
6
28
109
337
13
283
90
50
27
262
49
58
16
19
12
6
9
16
14
203
522
12
35
12
48
2492

Total
34

206

16
6

1.368

30
737
35
12
48

Fonte: http://www4.goiania.go.gov.br/portal/servicos.shtml
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Anexo III – Serviço de Atendimento ao usuário - SAU
Ao que tange ao Anexo Técnico I, Item 1.17 – Instalar um SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU, de
fácil acesso, conforme diretrizes a serem estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando
mensalmente relatório de suas atividades, devendo ser implantado independentemente do serviço de ouvidoria
exigido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Registra-se que estamos aguardando determinação com as diretrizes, para que o serviço seja implementado na
instituição, entretanto o CRER, não tem medido esforços para alcançar alto nível de qualidade e excelência em seus
processos e em contrata partida a satisfação de seus usuários, para tal o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC em
parceria com o Serviço Social desenvolve as seguintes ações:
A equipe do SAC é composta por 52 colaboradores, sendo que 01 está afastado pelo INSS, ou seja, no período
matutino laboram 26 colaboradores e no vespertino 25 colaboradores.
O serviço disponibiliza atendentes para realização de atividades receptivas, na quais absorve as ligações
entrantes através da Unidade de Resposta Audível-URA, além de executar atividades de apoio para o Serviço de
Terapias, Oficina Ortopédica, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho –SESMT,
Supervisão de Prontuário de Paciente – SUPPE, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD. Estes profissionais também são
responsáveis por receberem os comunicados de faltas dos pacientes de terapias, e encaminhar os dados dos pacientes
para o Serviço Social que por sua vez, entrará em contato com paciente para formalizar em prontuário o motivo da
falta, ainda dentro deste fluxo, a recepção de terapias envia para estes atendentes uma listagem de pacientes
faltantes em terapias que não comunicaram faltas, para que o SAC possa realizar busca ativa a fim reforçar a
orientação sobre os quantitativos de faltas que possuem e das regras internas da instituição e também são
responsáveis por realizarem o comunicado de data e horário de entrega da declaração de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, entre outras atividades inerentes aos processos do setor receptivo.

Ligações Atendidas/SAC

Ligações Realizadas/SAC
37.411

28.863

Maio/2018

Maio/2018
Fonte: Relatório Gerencial

Salientamos que para o complemento das atividades do Serviço Social, junto ao SAC, em busca de maior
resolubilidade das ações, as Assistentes Sociais realizam atendimentos presenciais para registro de comunicado de
faltas, antecipação de agendamento, emissão de formulários para redução de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), passe livre, registro de atestados médicos, além de realizarem o grupo de acolhimento dos
pacientes de terapias para informá-los do regimento interno inerente ao tratamento.

Orientações/Ações
2.699

Maio/2018
Fonte: Relatório Gerencial
Avenida Vereador José Monteiro, nº 1.655 – Setor Negrão de Lima – Goiânia – GO - CEP 74.653-230

24

Anexo IV – Bens móveis adquiridos (Maio/2018)
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Anexo V – Relatório de Custos (Ref. Abril/2018)
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NOTA TÉCNICA
Os dados apresentados referentes a custeios são derivados do Relatório de Composição e Evolução de Custos,
extraídos do Relatório Standard, disponibilizados pela plataforma web KPIH - Key Performance Indicators for Health
da competência de Abril/2018. Os dados do mês de Maio/2018 serão analisados pela consultoria Planisa no mês de
Junho de 2018, conforme o planejamento da consultoria e cumprimento de prazo mencionado na Portaria Nº 2922016-GAB/SES-GO, publicada em 21 de março de 2016:

“Art 3º Alterar o Artigo 19, da portaria 749/2015, estabelecendo o prazo de 40 dias
após o final do exercício para entrega mensal das informações de custo das
unidades, à partir da referência março/2016.”

As apurações de custos mensais são realizadas pela equipe da Supervisão de Orçamento e Custos/CRER,
contando ainda com o auxílio da consultoria Planisa para análise e validação de todos os dados apurados.
A apuração mensal de custos tem por metodologia o Custeio Integral – Custo por Absorção, método
legalmente aceito e de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade. Registra-se que todas as
classificações de contas, centros de custos, abrangências e regras para amortizações, estão em conformidade com
Portaria Nº 749/2015-GAB/SES-GO, publicada em 07 de janeiro de 2016.
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