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CONTRATO DE GESTÃO 37/2019-SES-GO 

UNIDADE DE SAÚDE: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS – HUTRIN 

RESPONSÁVEL: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2019 

 

DIRETOR GERAL: ENF. GETRO DE OLIVEIRA PÁDUA 

DIRETOR TÉCNICO: DR. RÉGIOS VIEIRA DE CASTRO 

DIRETOR DE OPERAÇÕES: WAGNER MIRANDA GOMES 

 

 

I – O CONTEXTO INICIAL E SEUS DESAFIOS. 

1. Como já observado em seu primeiro relatório, o IMED, após 

ter sido declarado vencedor do certame relacionado à gestão do HUTRIN em 14.08.19, recebeu no dia 

19.08.19 (uma segunda-feira) a informação de que assumiria a gestão da referida unidade de saúde 

às 00:00 h do dia 25.08.19 – em 5 (cinco) dias, portanto. 

2. Dada a exiguidade do tempo – e considerando, também, que 

a antiga entidade gestora do hospital, o Instituto CEM, já havia notificado todos os seus prestadores e 

fornecedores de que os respectivos contratos não teriam mais vigência a partir do dia 24.08.19 –, o 

IMED, para evitar qualquer tipo de paralisação quanto ao atendimento da população, precisou, 

naquela semana de transição, tomar as seguintes medidas de urgência: 

a – Contratou a locação do imóvel destinado à sua unidade administrativa em Trindade-GO; 

b – Comunicou os fornecedores do HUTRIN a respeito da mudança de gestão e renovou, em caráter 

de urgência, pelo prazo de 30 (trinta) dias (prorrogáveis por mais 30), os contratos essenciais ao 

funcionamento do hospital; 

c – Promoveu avaliação, para fins de dispensa, de funcionários do hospital, de modo a ajustar, ainda 

que minimamente, o quadro funcional às suas expectativas de aprimoramento técnico; 
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d – Promoveu à contratação, igualmente em caráter emergencial, de novos prestadores de serviço 

na área de apoio médico e assistencial, com a finalidade de, desde logo, iniciar as medidas 

necessárias ao cumprimento do contrato de gestão e à melhora do patamar de excelência quanto ao 

atendimento à população; 

e – Reuniu-se, todos os dias, tanto com os líderes dos colaboradores quanto com prestadores e 

fornecedores, novos e antigos, de modo a garantir que a transição se efetivasse sem prejuízo ao 

funcionamento da unidade de saúde; 

f – Acompanhou o inventário de todos os estoques do hospital (material médico, medicamentos e 

demais); e  

g – Acompanhou, pari passu, todas as atividades do hospital, de forma ininterrupta, já visando ao 

início oficial de sua gestão. 

3. Em meio a essa transição, soube-se, na tarde do dia 23.08.19 

(sexta-feira), do advento de decisão liminar emanada do E. TJGO, proferida em mandado de 

segurança impetrado pela instituição que havia ficado na segunda colocação do processo de seleção 

pública para a gestão HUTRIN (Instituto CONSOLIDAR) e que determinava a, por assim dizer, retomada 

da gestão do hospital pelo tal Instituto CEM – com o que foi necessário que tanto procuradores 

quanto dirigentes do IMED se fizeram presentes no hospital no momento da transição (i.e., na 

madrugada de sábado para domingo), de modo a evitar eventual intercorrência que prejudicasse o 

atendimento à população, inclusive com manifestação nos autos poucas horas antes da mudança 

oficial da gestão. 

4. Seja como for, o processo de transição foi levado a bom 

termo, a referida liminar seria revogada em 05.09.19 e, mais importante, a gestão do HUTRIN foi 

assumida pelo IMED sem nenhum tipo de prejuízo à população assistida pelo SUS. 

5. Porém, não é possível se esquecer de que, por conta do 

mencionado processo judicial (e, sobretudo, em face da insistência da antiga gestora em papaguear, 

tanto junto a colaboradores quanto junto a fornecedores, que o contrato com o IMED não seria 

válido), fornecedores do hospital cortaram por completo qualquer tipo de crédito. A única solução, 

portanto, para que se evitasse a interrupção das atividades do hospital, foi que seus dirigentes, 
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valendo-se de recursos próprios, adquirissem medicamentos e reagentes, com pagamento a vista 

(valendo destacar que a relação desses gastos já foi informada em documento específico). 

6. Esse não foi o único gasto feito com recursos pessoais dos 

próprios dirigentes do IMED: parte significativa dos colabodores do hospital recebem vale-

transaporte para se deslocarem até o trabalho – e, por isso, foi necessário arcar com aquele 

pagamento em 30.08.19, o que também foi discriminado em documento específico. 

7. Por fim, vale dizer que, na semana do dia 03.09.19, os ex-

empregados do indigitado instituto, cujos contratos de trabalho haviam sido rescindidos, 

compareceram às dependências do hospital, sob a alegação de que suas demissões haviam sido 

revogadas pelo  CEM – e que, conforme orientação do CEM, eles deveriam retomar suas atividades 

junto ao HUTRIN. De todo modo, a situação foi contornada sem tumultos ou prejuízo ao atendimento 

da população – muito embora referidos ex-funcionários tenham ajuizado reclamações trabalhistas 

não apenas contra seu verdadeiro ex-empregador, mas também contra o IMED e o Estado (o que já é 

de conhecimento desta d. Secretaria). 

8. Também é importante relembrar que os salários dos 

empregados do hospital não foram quitados no início do mês de setembro pela antiga gestora 

(situação que, como se sabe, só se regularizou em 25.09.19, após a assinatura de Termo de Ajuste de 

Conduta, celebrado entre Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, SES e IMED). 

Vale, no entanto, asseverar que, com relação aos sobreditos colaboradores (dentre os quais, pessoas 

de modestíssimas condições financeiras), absolutamente nenhum prejuízo adveio ao atendimento 

da população, sendo de se destacar seu senso de ética e responsabilidade, bem como sua 

confiança na nova gestão e nesta d. Secretaria.  

9. Essa forte relação de confiança mútua, vislumbrada entre  

SES, IMED e colaboradores, já permitia antever o êxito de todos na tarefa de elevar o padrão de 

atendimento à população, o que passamos a expor. 
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II – NOSSAS AÇÕES. 

II.1 – IMPLANTAÇÃO DO “POSSO AJUDAR?” E A NOVA  FORMA DE ACOLHER: A MELHORA DA AMBIÊNCIA. 

10. Como se sabe, o conceito de ambiência, em linhas gerais, diz 

respeito à percepção do ambiente, físico e moral, que nos circundeia. 

11. Nesse contexto, o IMED fez questão de se empenhar para que 

o HUTRIN se programasse para um salto de qualidade quanto à sua ambiência, tanto com relação aos 

usuários do SUS quanto com relação aos seus colaboradores. 

12. Inserimos a prática de oferecer à população lanche nas salas 

de espera do hospital, com um cardápio que combina sucos, chás, café e água com biscoitos, bolos, 

doces e salgados. Sabemos que, não raro, esse pequeno gesto pode representar um alento para 

quem chega de longe ou depois de um dia cansativo de trabalho – e, mais importante, denota nossa 

preocupação em bem acolher. 

13. Além disso, implantamos o serviço conhecido como “Posso 

Ajudar?”. Trata-se de uma atividade que tem por objetivo fornecer à população, de maneira 

atenciosa e individualizada, informações e orientações enquanto se aguarda o atendimento 

assistencial propriamente dito. Tal ação, a nosso ver, é essencial para informar os pacientes a 

respeito da estimativa dos atendimentos, bem como para agilizar o fluxo da espera (evitando-se, por 

exemplo, que alguém deixe de ouvir o chamado da senha). Em breve, esse serviço também nos 

apoiará em campanhas educativas, como adiante será abordado (cf. item IV infra). 

14. Esse acolhimento mais cuidadoso vai ao encontro da diretriz 

da Política Nacional de Humanização (PNH), preconizada pelo Ministério da Saúde – e, a despeito de 

não se tratar de uma regra impositiva, é uma obrigação moral do IMED, seja para aperfeiçoar a 

dinâmica de um atendimento humanizado, seja para prover uma escuta atenta dos usuários. 
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II.2 – AMBIÊNCIA E RECURSOS HUMANOS. 

15. Sabemos que, para atingir a excelência quanto ao padrão 

técnico dos serviços assistências prestados à população, cabe, previamente, promover o 

aperfeiçoamento de nossos recursos humanos não apenas quanto ao aspecto técnico, mas também 

ouvindo atentamente as ponderações e demandas de nossos colaboradores – pois só assim 

estabeleceremos o compromisso mútuo de bem atender, o que vai muito além da simples relação de 

pagamento de salário x horas de trabalho. 

16. Sob esse contexto, já ao início de nossas atividades 

realizamos processo de integração (leia-se:  coleta de opiniões), inclusive para fins de entender as 

carências do  hospital. 

17. Um dado que nos chamou a atenção foi que, afora a questão 

de atrasos salariais, o item sobre o qual, de longe, deu-se o maior número de reclamações foi a 

qualidade da alimentação. E, pelo que pudemos pessoalmente observar, a reclamação estava 

coberta de razão, pois a qualidade do que era servido encontrava-se aquém do sofrível. Promovemos 

a contratação de outra empresa – e hoje, diversamente do passado, podemos afirmar que 

fornecemos uma alimentação digna a funcionários, pacientes e seus acompanhantes, o que não 

passou despercebido. 
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18. Igualmente não passou despercebida a mudança de patamar 

quanto à limpeza da unidade de saúde – o que, não nos encabulamos de dizer, tornou-se uma 

obsessão para nós. Esse é um processo por cujo aperfeiçoamento continuaremos zelando, a despeito 

dos resultados positivos já observados, sempre buscando atingir um ponto de equilíbrio entre 

qualidade e economicidade. Trabalhar em um local que preza pela absoluta limpeza, além de atender 

aos padrões sanitários esperáveis em uma unidade de saúde, é sinal de respeito não apenas com os 

pacientes, mas também perante os colaboradores. 

19. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar um 

quadro com que nos deparamos acerca das expectativas de parte dos profissionais médicos que 

vinham prestando serviços no âmbito do HUTRIN.  

20. Tratava-se da resistência quanto à mudança de qualquer tipo 

de padrão até então verificado – fosse com relação à produção, fosse com relação a rotinas de 

horário e periodicidade de trabalho, fosse, ainda, com relação à aderência a novos processos ou 

mesmo sobre o relacionamento interepessoal com profissionais não médicos. Isso sem se falar do 

antigo costume de alguns profissionais em agendar sem qualquer observância à regulação sua lista 

pessoal de pacientes, o que também foi imediatamente corrigido. Hoje, podemos dizer que, com 

dialógo e sinceridade, esse quadro foi mudado, propiciando um melhor atendimento à população –  

como também será evidenciado no curso deste relatório. 

21. De qualquer maneira, no que concerne à área de recursos 

humanos, podemos elencar as demais ações: 

a – Reestruturação de quadro funcional, com a contratação de 30 (trinta) novos funcionários – 

destecando-se, nesse campo, a admissão de 17 (dezessete) novos profissionais de enfermagem, já 

selecionados e admitidos sob os critérios técnicos do IMED, sem prejuízo de cuidadosa avaliação 

psicológica; 

b – Adequação das rotinas  de forma a cumprir rigorosamente o estabelecido na CLT, evitando-se o 

risco de passivos de ordem trabalhista; 

c – Mudança do sistema de ponto, passando de um sistema local para um sistema on-line; 
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d – Pagamento em dia dos salários de todos os funcionários; 

e – Revisão do período de férias de todos os funcionários para fins de imediata correção de 

irregularidades; 

f – Mudança do horário do café da manhã dos funcionários. Os funcionários que iniciavam as 

atividades às 7 h precisavam chegar às 6:30 h na unidade para receber o café da manhã. Com a 

mudança, os funcionários passaram a desfrutar daquela refeição no horário de trabalho, sem 

prejuízo do atendimento à população; 

g – Ingresso de todos os funcionários, ainda que empregados de empresas prestadores de serviços, 

junto ao refeitório. Antes de nossa gestão, alguns funcionários, em especial os mais humildes, tinham 

a orientação de fazer suas refeições em contêineres na área externa, em evidente situação de 

desconforto. Isso não existe mais. 

h – Estabelecimento de nova rotina de ações compatíveis com as campanhas nacionais. Realizada 

palestra em setembro sobre suicídio no mês de setembro; em outubro, aderimos à campanha de 

prevenção ao câncer de mama e de colo uterino; e em novembro foram distribuídos laços azuis, bem 

como confecionadas camisetas pelos funcionários, em virtude da campanha de prevenção ao câncer 

da próstata; 

i – Implementação e acompanhamento mensal de indicadores do setor; 

j – Implantação da rotina de realização de reuniões mensais para apresentação e análise dos 

indicadores de cada setor, bem como para apresentação das propostas e reforço da disseminação 

da cultura organizacional e do modelo de gestão proposto pelo IMED; 

k – Estabelecimento de sistema de gestão ativa e participativa, inclusive com apoio administrativo 24 

horas por dia para todos os supervisores do hospital, possibilitando respaldo para tomada de 

decisões rápidas. 

II.4 – REFORÇO JUNTO ÀS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS. 

22. No que concere aos serviços médicos, executamos as 

seguintes ações: 
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a – Ampliação de 50% do quadro médico do pronto socorro; 

b – Ampliação do número de cirurgiões. A unidade contava com 2 (dois) cirurgiões de segunda a 

sexta-feira e passou a contar com três cirurgiões de segunda a sábado; 

c – Implantação do serviço de médico visitador, com visita diária aos pacientes internados. 

Participação da equipe multiprofissional nas visitas; 

d – Implantação do sistema de classificação de risco no pronto socorro, com atendimento pela 

própria unidade. 

e – Ampliação do horário de almoço dos funcionários. Antes da gestão do IMED, as equipes 

assistenciais precisavam se dividir em dois turnos para desfrutar do almoço, deixando os setores com 

apenas metade dos funcionários prestando atendimento. Com a ampliação do horário de almoço, foi 

possível dividir as equipes em três turnos, ampliando-se o número de profissionais em atendimento; 

f – Estabelecidas rotinas de limpeza concorrente e terminal em todos os setores da unidade; 

g – Implantação das comissões clínicas aludidas ao item 24 do item I do Anexo I do contrato de 

gestão; 

h – Implantação da especialidade de nutrologia. 

23. Um bom indicador do acerto em se promover essas ações diz 

respeito ao salto de qualidade observado na área do pronto socorro.  As ampliações do quadro de 

profissionais acima referidas (bem como a racionialização de sua jornada), além da evitar que a área 

de espera se transforme num ambiente de constante tensão e dificuldades de acomodação, 

redundou em significativa diminuição do tempo de espera para atendimento: de uma média 

superior a 3 (três) horas de espera, observada antes da gestão o IMED, a espera, na média, passou a 

ser de pouco menos de 1 (uma) hora e meia. 

24. Destaque-se, ainda, o seguinte:  
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a – Ampliação do número de atendimentos em ambulatório. Nos 3 (três) meses de atuação do IMED, 

a média mensal foi de quase 2.000 (dois mil) atendimentos no ambulatório – contra uma meta 

contratual de menos de 1.500 atendimentos do gênero.; 

b – Ampliação do número de atendimentos no pronto socorro. Nos 3 (três) meses de atuação do 

IMED, a média mensal foi de quase 5.100 atendimentos (versus uma meta contratual de menos de 

3.500 atendimentos. 

25. Isso não é tudo. Além disso de termos ampliado os serviços 

médicos na internação, implementamos a obrigatoriedade da rotina de visitas diárias, pela 

coordenação de enfermagem, aos pacientes internados – além de termos aperfeiçoado, mediante 

constante acompanhamento, as atividades de nossos colabodores atuantes no NIR e Ouvidoria do 

SUS. 

II.5 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA. 

26. Ao início de nossa gestão, vislumbramos diversos problemas 

relacionados aos setores de exames complementares. Entre eles, podemos citar as precárias 

condições do equipamento de radiologia, a obsolescência do equipamento de raio-X e a ausência de 

laudos. Abaixo listamos algumas ações desenvolvidas. 

a – Implantação de uma das mais novas tecnologias em termos de imagens médicas, com a 

instalação de um aparelho CR Regius Model 110 hq, uma impressora Konica Minolta, além da 

implantação de sistema de software específico de telemedicina para gestão de laudos e exames; 

b – Implantação de sistema de telemedicina para consultas na especialidade de neurologia; 

c – Implantação de sistema de eletrocardiograma digital com laudo instantâneo; 

d – Mudança nos equipamentos disponíveis para análise clínica, possibilitando ampliação na 

variedade de exames a serem realizados dentro da unidade; 

e – Instalação de equipamento de ultrassonografia; 

f – Instalação do Núcleo de Engenharia; 
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g – Elaboração do Plano de Gerenciamento de Equipamentos de Saúde. 

27. Para que a implantação e funcionamento da tecnologia 

pudesse ocorrer de forma exitosa, o IMED, através de empresa contratada, realizou treinamentos 

para toda equipe do Departamento de Radiologia do HUTRIN. Tais mudanças propiciam significativa 

melhora para o atendimento da população, como:  

-  menor tempo de exposição de radiação ao paciente; 

-  melhor qualidade de exames; 

- menor tempo de realização de exames; 

-  acesso de exames e laudos pelo paciente através de link que pode ser visualizado em 

qualquer lugar que tenha acesso a internet. 

28. A respeito, veja-se o relato abaixo. 
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II.6 – NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO (NIR). 

27. Como é curial, o sistema de regulação passou por uma 

drástica mudança, deixando de ser realizado pelos municípios e passando a ser realizado pelo Estado. 

Várias medidas foram necessárias para que o hospital se ajustasse a essa nova realidade, a saber: 

a – Renovação do quadro funcional do NIR para atender a essa nova forma de atuação; 

b – Realização de reuniões e treinamentos para todos os funcionários para fins adequação ao modelo 

de regulação proposto pela SES-GO; 

c – Todos os médicos foram orientados sobre o modelo adotado; 

d – Estabeleceu-se o controle diário dos atendimentos e da fila de espera por especialidade. Tais 

dados são reportados diariamente a SES-GO. 

II.7 – FATURAMENTO. 

28. Outra dificuldade com que nos deparamos foi o elevado grau 

de inconsistência dos prontuários dos pacientes, como preenchimento inadequado dos prontuários 

e evoluções – cuja regularização, além de imprescindível à conclusão correta do faturamento, nos 

tomou tempo e esforços de monta. 

29. Ademais, foram identificados problemas graves como o 

acúmulo de prontuários para correção médica e de enfermagem, o que ocasionava deficiência no 

sistema de faturamento. Abaixo listamos ações desenvolvidas: 

a – Mudança na logística de faturamento. As correções necessárias passaram a ser identificadas no 

dia da ocorrência, possibilitando a adequação imediata e diminuindo o retrabalho. 

b – Implantação da função de enfermeiro auditor; 

c – Ampliação do quadro funcional do setor. 
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30. Por conta dessas mudanças, observou-se sensível acréscimo 

quanto ao número de prontuários faturados. No decorrer do mês de setembro, por exemplo, foram 

faturados 173 prontuários. Após implementação das novas medidas, faturamos 401 prontuários até 

24.11.19 (lembrando que, como o levantamento de cada mês é encerrado a cada dia 10 do mês 

subsequente, os dias remanescentes do mês de novembro serão oportunamente informados a esta 

d. Secretaria). 

II.8 – MELHORAS LOGÍSTICAS: FARMÁCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. 

31. No que tange à dinâmica de procedimentos relacionados à 

logística até então observados junto ao HUTRIN, efetivamos as seguintes mudanças: 

a – Definição de cronograma para realização de solicitações de compra. A reposição do estoque, que 

antes era realizada quinzenalmente e levando em conta a criticidade dos itens, passou a ser 

requisitada mensalmente, facilitando a logística de aquisição e entrega; 

b – Realização de contagem semanal de estoque. Após realização do inventário de estoque inicial, 

foram identificados gargalos dentro do processo de controle de estoque que necessitavam ser 

ajustados. Dentro desta proposta, foi realizada reunião da Diretoria Geral e Gerência Administrativa 

com a equipe de farmacêuticos da unidade, na qual foi apontada a necessidade de melhorar a rotina 

no setor, o que já está em execução; 

c – Implantada a inclusão de auditorias internas semanais por amostragem. Em reunião da equipe de 

farmacêuticos, foi estabelecida a realização semanal de auditorias operacionais. As auditorias são 

realizadas por um integrante da diretoria que não atua diretamente no setor; 

d – Alteração do fluxo de dispensação de materiais e medicamentos para o Centro Cirúrgico. Devido 

à introdução de um quantitativo maior de cirurgias eletivas, foi necessário rever alguns processos 

para adequação das rotinas intersetoriais da Farmácia e Centro Cirúrgico. Um dos processos revistos 

e alterados foi a dispensação das caixas “psicobox” e kits de materiais hospitalares para realização 

dos procedimentos. Inicialmente os kits entregues pela Farmácia eram lançados na conta do paciente 

para depois serem entregues no Centro Cirúrgico. A rotina citada dependia de vários fatores, como 

internação do paciente, tempo de digitação pela Farmácia etc. Após reunião com Diretoria Geral e 

Gerência Administrativa, o fluxo foi modificado. Desta forma, as medicações e materiais agora não 
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dependem da internação do paciente. As 10 caixas psicobox que existem no DASF são organizadas 

pelos plantonistas noturnos antes das 7 h da manhã.  

e – Estabelecida rotina para dispensação de frascos multidoses. Para os medicamentos e materiais 

de uso coletivo (fenoterol, ipratrópio, lactulose, esparadrapo etc.), antes a dispensação era realizada 

via consumo interno sem critério de reposição, ou seja, o item requisitado era separado com os 

demais materiais e entregue pela Farmácia ao departamento solicitante. O problema desta rotina é 

que, caso houvesse frascos já abertos para administração, não se dava a utilização racional, 

ocasionando o uso simultâneo de várias embalagens e, consequentemente, aumentando o risco de 

perda, uma vez que as validades deste tipo de produto são de 28 dias após abertura. Foi realizada 

reunião entre as coordenações de Farmácia e Enfermagem, na qual ficou definido que as reposições 

destes tipos de materiais e medicamentos seriam feitas mediante a entrega dos frascos/cascos 

vazios. A Farmácia também ficou responsável por realizar esta rotina a qualquer momento, 

independentemente do horário atual de entrega de pedidos (até 10 horas / 22 horas); 

f – Realizado inventário patrimonial e comparativo entre o inventário disponibilizado pela SES-GO e 

os itens que realmente estão presentes na unidade de saúde. 

II.9 – RECEPÇÃO E SEGURANÇA. 

32. Ao assumir a gestão do HUTRIN, de imediato percebemos que 

rotinas de recepção e segurança não estavam adequadas para garantir a segurança, principalmente 

no que diz respeito ao setor de maternidade. Assim, adotadmos as seguintes providências: 

a – Estabelecida rotina de identificação de todas as pessoas que entram na unidade; 

b – Implantados mecanismos de acompanhamento, pelo setor de recepção, de todas as pessoas que 

entram na unidade; 

c – Confeccionados e distribuídos uniformes e crachás aos colabodores do HUTRIN; 
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II.10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS. 

33. Por fim, convém registrar outras atividades que regularmente 

foram e vêm sendo executadas: 

– Encaminhamento mensal de relatório de atividades do Serviço de Atendimento ao Usuário; 

– Estabelecimento do sistema de ouvidoria, com a capacitação do ouvidor. Todos os apontamentos 

passaram a ser respondidos de forma imediata; 

– Elaboração de relatório mensal carências terapêuticas da unidade, por conta do encaminhamento 

para outras unidades de saúde; 

– Medição de tempo de espera, com relatório semanal e disponibilização on-line junto à SES, por 

meio de planilha alimentada pelo NIR; 

– Envio de elatório mensal de informações do NIR; 

– Registro de intervenções técnicas nos equipamentos de saúde; 

– Migração dos dados assistenciais para a SES através de relatório mensal, bem como pelo sistema 

SIPEF; 

– Elaboração de Newsletter do HUTRIN, em edições mensais (a primeira foi elaborada em novembro). 

O mailing dos colaboradores foi organizado pela comunicação interna e o disparo, por email,  foi 

feito pela diretoria. Por solicitação da SES-GO, a Secretaria foi incluída no mailing. 

– Elaboração e encaminhamento de relatório de custos; 

 – Elaboração de Inventário de bens móveis; 

– Patrimonialização dos bens recebidos em virtude do contrato; 

– Elaboração de Regulamento de Compras, Serviços e Política de Recursos Humanos, já aprovado 

pelo CGE e publicado junto ao Diário Oficial do Estado 

– Envio mensal da folha de pagamento dos empregados. 
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– Afixação, junto  à unidade, de cartazes com o telefone para reclamações 

– Envio mensal, através de mídia digital, de relatório com as despesas realizadas. 

– Envio de relatório trimestral de custos. 

– Registro em 24 h dos pagamentos efetuados e referentes ao contrato de gestão. 

– Implantação de site com as informações de transparência, conforme exigido na cláusula 12.1 do 

contrato de gestão. 

– Envio mensal de extratos de movimentação e balancetes. 

 

III – A QUESTÃO DAS METAS. 

34. Como já dito alhures, no início de nossa gestão, nos 

dedicamos às atividades voltadas para recuperação da confiança da população no atendimento 

prestado pelo HUTRIN e investimos em ações que garantiram a segurança e qualidade no 

atendimento. 

35. A confirmar esse quadro, constatou-se um aumento próximo 

a 20% no número de atendimentos realizados no pronto socorro, passando de 4.235 atendimentos 

em setembro para média superior a 5.000 atendimentos em outubro e novembro. Se  considerarmos 

o  aumento frente às metas, o percentual sobe para quase 50%. E não obstante esse aumento de 

demanda,  reduziu-se o tempo de espera para atendimentos em pronto socorro em mais de 50%. 

36. Estruturamos o ambulatório de tal forma que garantimos a 

disponibilização de 210 vagas semanais de primeira consulta com especialista, além da criação de 

mais de 100 vagas, em outubro, em sistema de mutirão.  

37. Com relação ao centro cirúrgico, este foi preparado para 

atender de segunda a sábado das 07 h às 19 h, de modo a realizar 20 procedimentos de baixa e 

média complexidade a cada dia.  

38. Tais medidas, em princípio, não foram suficientes para 

captação de pacientes com potencial cirúrgico, uma vez que as vagas disponibilizadas junto ao 
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hospital não foram preenchidas a contento pelo sistema de regulação (não obstante ocorrido 

melhora a partir do final de outubro, cf. item 40 infra) – sem contar a, nosso ver, elevada taxa de 

absenteísmo que temos constatado com relação ao número de atendimentos. Por sua vez, o impacto 

da falta de pacientes no ambulatório implica na quantidade dos respectivos procedimentos cirúrgicos 

– tendo ficado evidenciado que, muito embora tivessem sido disponibilizadas 20  (vinte) vagas 

cirúrgicas por dia (em cumprimento à meta estabelecida no contrato), realizaram-se apenas pouco 

mais de 50% dos procedimentos, dada a ausência de encaminhamento de pacientes em número 

proporcional à estrutura preparada. 

39. Apesar disso, especialmente no decorrer do mês de outubro 

de 2019, ainda com um pouco mais de 60 dias de gestão do IMED junto ao HUTRIN, foi possível 

vislumbrar significativa evolução na eficiência operacional do hospital, principalmente no que diz 

respeito a realização de cirurgias eletivas da unidade. Confira-se, a respeito, o quadro abaixo: 

 

40. A despeito da melhora observada, remanesceu a situação 

relacionada ao preenchimento das vagas disponibilizadas. Por conta disso, foram realizadas reuniões 

no final do mês de oututbro, de pactuação entre a Superintendência do Complexo Regulador em 

Saúde de Goiás (SCRS/SES-GO) e o NIR do HUTRIN, a partir das quais foram redefinidos os seguintes 

tópicos: 

- Ampliação da área de abrangência: o HUTRIN passou a ser referência no atendimento de 

aproximadamente 2.800.000 habitantes da Região Central e Centro Sul de Goiás (i.e., de 26, passou a 

atender 51 municípios), conforme definido no “Protocolo de Regulação Ambulatorial” elaborado pela 

equipe técnica da Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás (SCRS) e HUTRIN. A 
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assistência passou então a ser oferecida a uma população de aproximadamente 2.811.982 

habitantes da Região Central e Centro Sul do Estado de Goiás; 

- A regulação para consultas especializadas no HUTRIN passou a ser realizada através do Sistema de 

Regulação do Ministério da Saúde - SISREG III, cuja base está instalada na SCRS/SES-GO. 

- Foram pactuados os perfis e critérios de pacientes a serem encaminhados para as chamadas “1ª 

consultas”, assim como as especialidades de atendimento (consulta em cirurgia geral, cirurgia/clínica 

ginecológica e consulta em ortopedia/traumatologia). 

41. Cumpre-nos destacar que, com a ampliação da área de 

abrangência, observou-se, nas últimas duas semanas de novembro, o preenchimento das vagas de 

atendimento disponibilizadas para o ambulatório. 

42. Infelizmente, porém, constatamos que persistiu o problema 

relacionado à quantidade das cirurgias realizadas, cuja origem se encontra na própria realidade 

fáctica do hospital, constatada por nós nesses 3 meses trabalho. Explicamos. 

43. Como se sabe, cirurgias produzem internações e essas 

internações dependem de disponibilidade de leitos. Menor número de leitos, por conseguinte, é 

também um fator limitador para a realização de cirurgias em todo e qualquer hospital. 

44. A seu turno, o HUTRIN atualmente dispõe de 42 leitos de 

internação distribuídos em: 20 leitos destinados a cirurgias, 19 destinados a Obstetrícia e 3 leitos 

destinados a Clínica Médica. 

45. Ao início de nosso trabalho, bem como na proposta técnica 

apresentada, havíamos considerado que, nos termos do contrato de gestão, o pronto atendimento 

seria regulado pelo Estado, com o atendimento emergências e urgências de pacientes de 

Obstetrícia. Nessa hipótese, trabalharíamos com os leitos que foram apontados no contrato como a 

capacidade instalada. 
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46. De outro lado, se considerarmos que as cirurgias efetuadas 

no HUTRIN são, em sua grande maioria, de baixa e média complexidade e demandam, em regra, 24 

horas de internação, teríamos uma capacidade de internar 85% dos leitos em giro de vinte e quatro 

horas e 15 % com um giro de quarenta e oito horas. Quanto aos leitos obstétricos, considerando os 

dados históricos, teríamos uma capacidade de internar 90% das pacientes com giro de quarenta e 

oito horas e 10% com giro de setenta e duas horas. 

47. Portanto, considerando-se o parque instalado preconizado no 

chamamento, em como a transformação da Unidade em uma Maternidade x taxa de ocupação de 

85% desses leitos, nos dias de cirurgia teríamos uma capacidade máxima de produção de 442 

procedimentos cirúrgicos em cada mês.  Esta, no entanto, não é a realidade. 

48. O quadro real nos impõe o atendimento de urgências e 

emergências em sistema de porta aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana (ou seja, demanda 

espontânea), realizando, na média, mais de 5 mil atendimentos/mês – sem contar o atendimento a 

parte da população carcerária do Estado. Em razão disso, afigura-se impossível trabalhar com apenas 

3 leitos destinados às internações clinicas. E isso porque, nesses três meses à frente do HUTRIN, 

constatmos que a média de pacientes internados por motivos clínicos é de 11 pacientes a cada dia. 

49. Assim, como a clínica médica passou a trabalhar com 11 

leitos, as clínicas cirúrgicas e obstétricas passaram a trabalhar com a limitação de 31 leitos – 12 

para para cirurgia e 19 para Obstetrícia. 

50. Neste caso, onde a realidade do fato suplanta a previsão do 

chamamento e do contrato – repita-se: base para apresentação de nossa proposta técnica –,  

considerando-se a capacidade instalada atual e real, bem como a ausência de maternidade da 

unidade, além de uma taxa de ocupação de 85% desses 12 leitos nos dias de cirurgia, teremos uma 

capacidade de produção de 265 (duzentos e sessenta e cinco) cirurgias a cada mês.  Em outros 

termos: até que o HUTRIN se torne uma maternidade de fato, deixando de ser um pronto socorro em 

sistema de porta aberta, qualquer incremento quantitativo de realização de cirurgias restará 

prejudicado, vez que a unidade já trabalha em “full capacity”. 
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51. Some-se a isso o fato de que a estimativa não leva em conta, 

por exemplo, o problema de obtenção de vagas para transferência de pacientes com perfil clínico 

diferente do atendido pelo HUTRIN, principalmente pacientes crônicos, de clínica vascular, 

cardiológica e de nefrologia, que chegam a ficar mais de 30 dias internados sem conseguir a devida 

transferência.  

52. Cumpre, ainda, fazer mais uma observação: a taxa de 

ocupação de leitos em hospitais públicos e mesmo privados raramente atinge 80% - sendo que uma 

taxa de ocupação para média encontra-se por volta de 75% (cf. estudo anexo, intitulado “Estimativas 

de Taxa de Ocupação”). Sendo assim, não é razoável estimar uma taxa de ocupação superior a 85%. 

53. Por outro lado, sabe-se que o menor número de realização 

cirurgias resulta num menor número de internações – a fulminar, também, a possibilidade de 

atingimento da meta quanto a esse tópico. Ainda assim, vale salientar que a evolução obtida quanto 

ao quantitativo de atendimentos tanto na realização de cirurgias quanto sob o prisma das saídas 

médicas. Veja-se, a respeito, o quadro abaixo. 
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54. Feitas essas ponderações, resta-nos concluir que, para que as 

metas contratuais se façam concretas, são imprescindíveis as seguintes providências: 

a – Regulação dos atendimentos de pronto socorro, com atendimento aos usuários referenciados 

pelo Complexo Regulador Estadual; 

b – Criação e adequação tanto espaço físico quanto do parque tecnológico do Centro Obstétrico, Sala 

de Admissão de Parturientes e Berçário; 

c – Alteração da infraestrutura e sistema de TI (em face dos problemas com a inconsistência de dados 

apresentada pelo atual sistema, o que prejudica a eficiência da operação). 

d – Otimização da utilização dos leitos com a devida transferência dos pacientes que não 

correspondam ao peril assistencial da unidade.  

e – Regulação das cirurgias ambulatoriais; 

f – Regulação dos pacientes provenientes do sistema carcerário. 

55. Sem a correção dos problemas acima observados será 

impossível a implantação do Centro Obstétrico (o que, além de permitir a mudança de perfil da 

unidade, nos afigura como a única forma de atingimento das metas contratualizadas).  
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56.  Ou seja, a única solução possível é transformar o HUTRIN em 

uma Maternidade, nos termos preconizados pelo SUS. 

IV – PROPOSTA DE NOVAS AÇÕES PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE. 

57. No que diz respeito às ações que pretendemos implementar 

nos próximos 3 (três) meses, optamos por priorizar aquelas que, a nosso ver, teriam alto impacto 

junto à qualidade da assistência prestada, enfatizando-se a humanização do ambiente hospitar como 

um todo, porém com baixo (ou, em alguns casos, nenhum) impacto financeiro. São elas: 

- Nova área de desembarque e novo espaço para recepção do pronto socorro. Ampliaremos o 

espaço atual, alterando, através de pequenas reformas, o fluxo dos veículos de ambulância. A partir 

disso, parte da área de tais veículos atualmente se utilizam (adjacente à atual recepção) será 

encampada junto à recepção, com a colocação de uma nova tenda. Assim, amplia-se o espaço físico, 

dando-se mais conforto aos pacientes – sem contar o ganho secundário de seseparar paciente pré e 

pós triagem, otimizando o controle e fluxo de pacientes. Com essa mudança, ganha-se, ainda, espaço 

para ampliação e melhor localização das áreas de triagem e recepção. O respectivo projeto será 

encaminhado para, se o caso, aprovação por parte da SES. 

- Implantação de uma capela ecumênica – além do estabelecimento de compromisso junto a 

entidades religiosas para fins de encaminhamento de volunários que se proponham a prestar 

assistência espiritual aos pacientes que assim o desejarem, mediante periodicidade previamente 

definida; 

- Celebração de parceria com entidades de renomada experiência na atuação com problemas de 

dependência química (em especial, os grupos de auto e mútua ajuda), para fins de se estabelecer 

atividades relacionadas à conscientização acerca do abuso de álcool e outras drogas:; 

- Celebração de parceria com instituição dedicada a estudos de educação para o trânsito para fins de 

ações de sensibilização no âmbito do hospital; 
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- Climatização das Enfermarias e Centro Obstétrico. Atualmente as enfermarias não possuem 

qualquer tipo de equipamento para o controle e manutenção de temperatura do ambiente. 

 

- Instalação das cortinas nos boxes na área de observação do pronto socorro. 

 

56. Ainda no que diz respeito às ações a serem implantadas, 

apresentaremos estudo com o objetivo de viabilizar a substituição do atual sistema de gestão  

hospitalar (Wareline). Muito embora a eventual troca, em si, não seja, naturalmente, uma ação de 

baixo custo, entendemos que referida troca propiciará inegável ganho de eficiência e segurança 

quanto à gestão dos dados da unidade de saúde.  

V – CONCLUSÃO. 

57. Reafirmamos nosso compromisso com o que, a nosso ver, 

deve ser prioritário: o respeito e bom atendimento à população que se vale dos serviços do SUS – 

sem prejuízo do constante aprimoramento técnico e assistencial. 

58. Temos a inabalável certeza de que esse também é o 

compromisso dessa d. Secretaria – o que, por inúmeras vezes, nos foi demonstrando através do 

apoio e orientação que temos recebido (e pelo qual, desde já, agradecemos). A comunhão desses 

valores certamente nos levará a superar as dificuldades que encontramos e que, sabemos, ainda 

encontraremos, pois a boa gestão em saúde significa perene apriomoramento. 

Atenciosamente,    

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

(Getro de Oliveira Pádua – Diretor Geral do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN) 
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PARTE II - INDICADORES E METAS 

1. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO 

1.1. Internações Hospitalares (Saídas) 
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1.2. Cirurgias Eletivas 
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1.3. Atendimento Ambulatorial 
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1.4. Atendimento de Urgência e Emergência 
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2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO 

Indicadores   Meta 
25/ago 

a 
31/ago 

set/19 out/19 nov/19 

Taxa de ocupação hospitalar ≥ 85% 46% 44% 53% 54% 

Média de Permanência Hospitalar 

(dias) 
≤ 5 2,5 2,4 2,4 2,0 

Índice de intervalo de substituição 

(horas) 
≤ 12 71 73 51 40 

Taxa de readmissão Hospitalar (29 

dias) 
≤ 20% 0,0% 0,7% 0,3% 0,5% 

Percentual de Ocorrência de Glosas 

no SIH - DATASUS* 
≤ 1% 0% 0% 0% - 

Percentual de suspensão de cirurgia 

programada por condições 

operacionais 

≤ 5% 0% 0% 0% 4,5% 

Taxa de cesariana em primíparas < 15% - 34% 100% 100% 

Percentual de APGAR de recém-

nascidos vivos 
≥ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2.1. Sobre a taxa de ocupação e índice de intervalo de substituição 

Para o intervalo apurado, a Taxa de Ocupação foi, na média, igual a 50,3%. 

A Taxa de Ocupação é um Indicador que tem em seu numerador o “Total de pacientes-dia no 

período”. O número de “pacientes-dia” reflete a quantidade total de pacientes que pernoitaram nos 

leitos disponíveis (capacidade operacional para internações) na unidade hospitalar. 

Sendo assim, para que ocorra a permanência do paciente na unidade de saúde, é necessário que este 

esteja internado no hospital, seja para a relização de um tratamento clínico, seja para a realização de 

tratamento cirúrgico. 

Tomando como base o perfil assistencial do HUTRIN, que tem sua vocação para a realização de 

procedimentos cirúrgicos de forma eletiva e casos cirúrgicos de “urgência/emergência” 
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referenciados pela regulação, observamos que grande parte das internações devem ocorrer de 

forma eletiva. 

Para que ocorra a internação eletiva, devemos estudar o, por assim dizer, “caminho” percorrido 

previamente pelo paciente até a sua internação: 

O paciente cirúrgico tem acesso ao ambulatório do HUTRIN na sua “1ª consulta”, sendo que o 

HUTRIN disponibiliza essa vaga para o Complexo Regulador de Cirurgia Eletivas da SES-GO. 

Após a 1ª consulta, se o paciente tiver indicação para a realização da cirurgia, esse então é 

agendada para realização de forma eletiva. Assim, no dia agendado para a cirurgia, o 

paciente é internado e o procedimento cirúrgico é realizado. 

Porém, mesmo disponibilizando um alto número de vagas para o Complexo Regulador de 

Cirurgias Eletivas da SES-GO, não estamos recebendo a demanda suficiente de pacientes que 

vão gerar as internações para a realização das cirurgias e, desta forma, não conseguimos 

contemplar um número de pacientes-dia suficiente para alcançar a Taxa de Ocupação 

esperada. 

Portanto, mesmo o IMED tendo garantido a disponibilidade de profissionais para um alto giro de 

pacientes cirúrgicos que deveriam realizar seus procedimentos e permanecer internados na unidade 

até devida recuperação, a falta de demanda desses pacientes regulados propicia uma baixa taxa de 

ocupação. 

Em relação ao Intervalo de Substituição, esse é um indicador que assinala o tempo médio em que 

um leito permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. 

Ele é calculado através da formula: 

Fórmula: [(100 % - Taxa de ocupação hospitalar) x Média de tempo de permanência] / Taxa de 

ocupação hospitalar] 

Esse indicador tem intima relação com a Taxa de Ocupação, ou seja, baixas Taxas de Ocupação 

refletem na ociosidade de leitos e ocasionam altos Intervalos de Substituição. Foi o que ocorreu no 

período avaliado. 
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Conforme já explicado, ocorreram, no trimestre em análise, poucas internações em decorrência do 

baixo volume de pacientes encaminhados, ocasionando um Intervalo de Substituição elevado (leitos 

ociosos). 

A despeito das dificuldades narradas, estamos trabalhando para que as agendas de cirurgias sejam 

disponibilizadas em maior tempo para o Complexo Regulador e, desta forma, o paciente possa ser 

avisado com a maior brevidade possível e em tempo suficiente para que o mesmo se programe para 

ser internado no HUTRIN para a realização da cirurgia eletiva. 

De todo modo, em comparação com aos períodos anteriores, houve diminuição do Intervalo de 

substituição. 

 

2.2. Sobre a taxa de cesariana em primíparas 

A Taxa de Cesárea em primíparas é um indicador selecionado que deverá refletir a qualidade do 

processo assistencial em Obstetrícia. 

A meta deste indicador é que menos de 15% das Primíparas realizem parto cesárea no mês. 

Contudo, para o cumprimento dessa meta, é necessário que o HUTRIN esteja preparado para receber 

e manter em trabalho de parto gestantes primíparas em uma estrutura adequada (sala de admissão 

de parturientes, centro de parto com sala de pré parto, sala de parto e pós parto) – estrutura que 

atualmente não existe junto à unidade de saúde. 

Realizamos o pedido de compra e aquisição de materiais médicos e mobiliários para a adequação do 

espaço. Atualmente, este processo encontra-se no setor de Engenharia Clínica da SES-GO para análise 

e viabilidade das cotações realizadas para compra dos itens necessários. 

Atualmente, o fluxo das gestantes primíparas é realizado única e exclusivamente de forma eletiva 

através de partos agendados em determinados dias da semana (terças e quintas), não sendo 

possível, portanto, que as gestantes primíparas se mantenham em trabalho de parto para que o 

mesmo transcorra de modo natural e em qualquer dia da semana. 

Por este motivo este indicador não foi contemplado. 


