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NOTA DE ESCLARECIMENTO

O IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, pessoa jurídica de direito 
privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos,  lamenta informar que:

1 - Diante do inadimplemento por parte do Município de Aparecida de Goiânia/GO, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, aos Contratos de Gestão firmados com esta Organização Social, desde o mês de abril até a 
presente data, tornou-se impossível a continuidade dos pagamentos salariais e demais verbas trabalhistas, 
encargos sociais, previdenciários e fundiários aos colaboradores da Central de Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta e Ambulatório Médico Especializado – AME. 

2 - Por esta mesma razão não estamos tendo condições de liquidar os compromissos pactuados com 
fornecedores e prestadores de serviços, tais como segurança, limpeza e abastecimento de insumos, água, 
energia elétrica e telefones.

3 - Sem o recebimento de seus proventos e benefícios (inclusive vales-transporte), os colaboradores do 
Instituto que atuam nas duas unidades estão impossibilitados de comparecer aos seus postos de trabalho. 

Assim,  o Idtech comunica que a partir de 01/12/2011 não mais terá condições de prosseguir com o 
atendimento aos usuários, paralisando-o por tempo indeterminado.

O Idtech informa ainda que os repasses em atraso, referentes aos dois serviços, somam cerca de R$2 
milhões. Apesar das dificuldades e tendo como cláusula contratual o direito de paralisar os serviços quando 
completasse 90 dias de atraso nos seus pagamentos, o Idtech manteve os seus serviços à população 
aparecidense. Mas, após seis meses sem uma solução por parte da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de 
sanar sua inadimplência, as unidades atingiram a insolvência. O Instituto não tem mais sequer embasamento legal 
para a continuidade dos serviços, visto que os contratos de gestão se encerraram no mês de outubro e não houve 
interesse da Prefeitura em renová-los. 
 
 A Central de Regulação em Saúde – Pró-Reg, o terceiro serviço projetado, estruturado e gerenciado pelo 
Idtech também por meio de contrato de gestão com o município de Aparecida de Goiânia foi entregue à Secretaria 
Municipal de Saúde no dia 27 de outubro. O Idtech tomou todas as providências para a transição da gestão, 
inclusive a transferência de posse, guarda e responsabilidade dos bens móveis da unidade. 
 

Reafirmamos que todas as tentativas de negociação com o objetivo de evitar a interrupção da assistência 
aos usuários foram adotadas. Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, numa última tentativa, o Instituto aguardou 
até 20 horas uma posição da Secretaria Municipal de Saúde, sem que, contudo, obtivéssemos sucesso. 
Conscientes de que a medida acarretará prejuízos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) deste 
município, contamos com a compreensão de todos. 

Por fim, salientamos que os serviços estruturados e gerenciados por meio de contrato de gestão com a 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia promoveram grandes ganhos de qualidade no atendimento ao usuário, o 
principal prejudicado por esta situação. 
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Teleconsulta – O serviço de agendamento de consultas 
básicas e eletivas por telefone reduziu instantaneamente as filas 
e os tumultos nas unidades de saúde de Aparecida de Goiânia. 
Antes, os usuários precisavam dormir e amanhecer nas filas que 
dobravam quarteirões para conseguir agendar o atendimento 
médico. Implantada em 5 de agosto de 2010, a Central agendou 
mais de 400 mil consultas eletivas. A média mensal de 
agendamentos é de 27 mil. Com o teleagendamento, houve um 
aumento de 40% no número de consultas marcadas em 
contrapartida a um incremento de apenas 9% no quadro de 

médicos, o que representa economia nos gastos e maior produtividade da estrutura e força de trabalho existente. 
No município, o serviço também abrange as áreas da Estratégia da Saúde da Família (ESF). Mais de 170 mil 
aparecidenses são usuários do Teleconsulta, o que representa 38,3% da população. Pesquisa realizada em março 
de 2011 pelo Instituto Fortiori mostrou que 74,2% dos entrevistados estavam satisfeitos com o sistema.

AME – O Ambulatório Médico Especializado inaugurado 
em 26 de agosto de 2011, concentra todos os 51 médicos 
especialistas do município. O serviço de modelo inédito em 
Goiás veio para melhorar a distribuição das consultas 
especializadas, facilitando o acesso às vagas para todos os 
moradores de Aparecida de Goiânia. Desde sua implantação 
foram realizadas mais de 110 mil consultas em 19 
especialidades diferentes, em um ambiente confortável para o 
usuário e com condições de trabalho adequadas para os 
médicos. A média de atendimentos mensais é de 7,5 mil 
consultas.  O AME foi selecionado como experiência de 

sucesso na área de qualidade de atendimento no SUS, para o Congresso Brasileiro de Humanização em 
Saúde, em Salvador, realizado nos dias 19 a 21 de setembro.

Pró-Reg – A Central de Regulação em Saúde – Pró-Reg, 
inaugurada em janeiro de 2011, realizou mais de 52 mil 
procedimentos até o mês de agosto. A unidade acompanha, 
controla e avalia os serviços oferecidos nas unidades da rede 
do município, inclusive prestadores conveniados e 
contratados, priorizando o atendimento humanizado com uso 
racional dos recursos públicos. Nas unidades trabalham 
agentes de atendimento capacitados, em ambiente 
climatizado, com sistema eletrônico de emissão de senhas e 
cadeiras para o conforto dos usuários. 
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Antes do Teleconsulta: filas nas unidades de saúde

Antes da inauguração do Pró-Reg: desconforto

Antes do AME: médicos especialistas
ocupavam consultórios dos Cais

Ascom, dezembro de 2010 Cotec, novembro de 2009

O Popular, maio de 2010

O Popular, maio de 2010
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Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta
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Ambulatório Médico Especializado - AME

Evolução mensal do número de consultas agendadas
(exceto OftalmoLogia e subespecialidades)

Gráfico demonstrativo dos agendamentos
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