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1. INTRODUÇÃO: Palavra da Diretoria – Mês da Tecnologia  

 

No decorrer do segundo mês de 

contrato entre o IMED e a Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás para 

Gerenciamento do Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade, desenvolvemos 

atividades voltadas para recuperação da 

confiança da população no atendimento 

prestado e investimos em ações que 

garantiram a segurança e qualidade no 

atendimento. 

As ações desenvolvidas demonstraram 

eficiência e foram medidas por indicadores que apontaram uma redução de mais de 

40% no tempo de espera para atendimentos em pronto socorro.  

Constatou-se um aumento de mais de 18% no número de atendimentos realizados no 

pronto socorro, passando de 4.235 atendimentos em setembro para mais de 5.000 

atendimentos em outubro, o que sugere que a população está recuperando a 

confiança no HUTRIN. 

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 sistema de mutirão.  

Fato similar ocorreu no centro cirúrgico. Este foi preparado para atender de segunda 

a sábado das 07:00h às 19:00h e realizar 20 procedimentos de baixa e média 

complexidade a cada dia.  

Contudo, tais medidas, por si, não se apresentam como suficientes para captação de 

pacientes com potencial cirúrgico, uma vez as vagas disponibilizadas junto ao hospital 

não vêm sendo preenchidas pelo sistema de regulação – sem contar a, nosso ver, 
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elevada taxa de absenteísmo que temos constatado com relação ao número de 

atendimentos. 

O impacto da falta de pacientes no ambulatório reflete, portanto, na quantidade dos 

respectivos procedimentos cirúrgicos – ficando evidenciado que, muito embora 

estejamos disponibilizando 20  (vinte) vagas cirúrgicas por dia (em cumprimento à 

meta estabelecida no contrato), realizam-se apenas pouco mais de 50% dos 

procedimentos, dada a ausência de encaminhamento de pacientes em número 

proporcional à estrutura preparada. 

O número insuficiente de pacientes nos causa grande preocupação, fato este 

reportado a SES-GO (cf. documento anexo). 

 

 

Getro de Oliveira Padua 

Diretor Geral do Hutrin 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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2. TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA A CAMINHO DO HUTRIN 

2.1. Implantação do Serviço de Telemedicina 

No mês de outubro de 2019, o Hospital de Urgências de Trindade recebeu um dos 

principais diferenciais em inovação e tecnologia utilizados atualmente na gestão em 

saúde: o serviço de Telemedicina. 

Foi implantada no Hospital, no Departamento de Radiologia, uma das mais novas 

tecnologias em termos de imagens médicas, contando com um aparelho CR Regius 

Model 110 hq, uma impressora Konica Minolta, além de Sistema de Software 

específico de telemedicina para gestão de laudos e exames. Adquirida pelo IMED, 

essa tecnologia já encontra-se em funcionamento para os usuários da unidade. 

Para que a implantação e funcionamento da tecnologia pudesse ocorrer da melhor 

forma possível, o IMED, através de empresa contratada, realizou treinamentos para 

toda equipe do Departamento de Radiologia do HUTRIN. 

Além disso, foram relizadas a manutenção e limpeza de dois ar condicionados da sala 

de exames do departamento. 

Esse conjunto de mudanças desencadeia vários aspectos positivos para o setor, tais 

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. 

A seguir, apresentamos algumas imagens das novas tecnologias e melhorias 

realizadas pelo IMED no departamento de Radiologia do HUTRIN. 
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Além de melhor aparelhamento tecnológico, que trouxe benefícios diretos à prática 

assistencial, temos o relato realizado pela equipe de profissionais (técnicos de Raio-

X) do Setor de Imagens do Hospital, que expressou grande satisfação com a mudança 

tecnológica : 
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2.2. A evolução das cirurgias 

Durante o mês de outubro de 2019, ainda com um pouco mais de 60 dias de gestão 

do IMED sobre o Hospital de Urgências de Trindade, podemos mostrar à Secretaria 

de Estado de Saúde de Goiás uma grande evolução na eficiência operacional do 

Hospital, principalmente no que diz respeito a realização de cirurgias eletivas da 

unidade. 
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Abaixo, apresentamos o total de cirurgias realizados por dia, bem como sua evolução 

durante esse mês. 

 

No gráfico pode-se ver claramente o impacto na eficiência operacional da unidade, 

agora sob gestão do IMED, com realização, em alguns casos, de até 20 cirurgias 

por dia, situação nunca antes registrada no histórico de produção do Hospital, 

mesmo com todas as dificuldades relacionadas a demanda, infraestrutura e 

base instalada não adequada. 

A despeito das dificuldades, nota-se, através da linha de tendência do gráfico, o 

aumento constante e gradativo no volume semanal de cirurgias eletivas que vêm 

sendo realizadas no HUTRIN. 

Isso mostra o grande potencial de gestão e de melhoria na operação da unidade que 

o IMED pode gerar, já apresentando seus primeiros resultados. 

 

2.3. Eficiência na atividade logística 

A melhoria na eficiência logística também é uma das marcas do IMED e nesse mês já 

mostramos nossas primeiras ações. 
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Nesse período incial sobre gestão do HUTRIN, foram avaliados diversos processos 

dentro da unidade que necessitavam de melhorias e, através desse primeiro 

diagnóstico, foram implantadas algumas ações no Departamento de Almoxarifado e 

Patrimônio (DAP) e no Departamento de Assistência Farmacêutica (DASF). 

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, conforme cronograma 

determinado junto à Diretoria do IMED. Desta forma, os pedidos passaram a ser 

encaminhados até dia 20 de cada mês com previsão de entrega a partir do 15º dia do 

mês subsequente. 

Realização de contagens semanais 

Após realização do inventário de estoque inicial feito pelo IMED 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, onde foi apontada a 

necessidade de melhorar esta rotina no setor. 

Na Farmácia, cada farmacêutico é responsável por determinadas sessões de 

materiais e medicamentos. Ele, juntamente com a equipe que coordena, é 

responsável por manter a limpeza, organização, validades e estoque corretos. Apesar 

disso, foi observado que não havia um cronograma para o controle de estoque, sendo 

que cada um realizava as contagens de acordo com a necessidade. 

Desta forma, após discussão interna, ficou definida a inclusão de contagem semanal 

de estoque, ou seja, todas as segundas-feiras é apresentado relatório de contagem 

desenvolvido durante a semana por cada farmacêutico à Coordenação de Farmácia. 

Além disso, são apresentadas também as ações realizadas para correção das 

irregularidades, como no caso, educações continuadas, treinamentos, advertências, 

etc. 
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Realização de auditorias operacionais semanais 

Para contribuir ainda mais na identificação das falhas que podem acarretar erros no 

estoque, foi implantada a inclusão de auditorias internas semanais por amostragem. 

Em reunião da equipe de farmacêuticos, foi elaborado cronograma para as auditorias 

operacionais. Os plantonistas noturnos ficaram responsáveis por realizar as análises 

todas as segundas, quartas e sextas-feiras. 

Os problemas identificados são repassados para o farmacêutico responsável daquela 

equipe que deve tomar as providências necessárias, documentar e repassar para a 

chefia do setor. 

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 ser 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 dependem da internação do 

paciente. As 10 caixas psicobox que existem no DASF são organizadas pelos 

plantonistas noturnos antes das 7 horas da manhã. Na troca de plantão, os 

plantonistas diurnos entregam as 10 caixas, juntamente com os insumos padrão de 

cada procedimento para colaborador do Centro Cirúrgico que confere e assina lista 

de recebimento. 
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O controle de dispensação também foi modificado e agora é feito por número de lacre 

e número de caixa psicobox, que ficam descritos no formulário de conferência. 

Dispensação de frascos multidoses a qualquer horário 

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 acontecia 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 então 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). 

 

2.4. Assunção do novo serviço de Alimentação 

No mês de outubro também começamos a apresentar melhorias no que diz respeito 

a contratação de prestadores de serviços de apoio. 

Em resposta a grande insatisfação apontada pelos colaboradores do Hutrin, durante 

a integração reliazada em Setembro, com a alimentação, o IMED realizou processo 

de RFP – Request for Proposal – que culminou com a contratação de um novo  

prestador do Serviço de Alimentação – que já iniciou sua prestação de serviços na 

unidade e mostrou que não faltará qualidade. 
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3. QUALIDADE NA GESTÃO E ASSISTÊNCIA 

3.1. Palestras e integrações 

Palestra Outubro Rosa: Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo 

Uterino 

No dia 25 de outubro de 2019 o HUTRIN - Hospital de Urgências de Trindade foi 

realizada uma palestra com os colaboradores em alusão ao mês do Outubro Rosa. 

A Campanha Outubro Rosa vem sendo desenvolvida com o intuito de prevenir o 

câncer de mama e câncer de colo uterino nas mulheres de todas as partes do mundo. 

A prevenção é o caminho mais fácil e de menor custeio para o sistema. Para tanto, 

realizou-se o evento, atraindo mulheres durante a palestra para mostrar a importância 

da realização do autoexame, papanicolau e mamografias. 

A psicóloga Lívia Bontempo promoveu uma roda de conversa com os colaboradores 

para discutir sobre prevenção ao câncer de mama. 

O HUTRIN tem se preocupado com a saúde de seus colaboradores e está criando 

estratégias para a prevenção. 

 

3.2. Atendimento fisioterapêutico  

No mês de Outubro de 2019, foram realizados os seguintes atendimentos Quantitativo 

pela equipe de Fisioterapia: 

• Total: 314 atendimentos 

• Fisioterapia respiratória: 157 

• Fisioterapia motora: 157 

Para cada sessão de fisioterapia podem ser realizados dois tipos de procedimentos: 

Fisioterapia Motora e Fisioterapia Respiratória. 
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O primeiro item citado perfaz desde orientações para posicionamento funcional no 

leito para a prevenção de deformidades, assim como estimulo a marcha autônoma ou 

assistida e sedestação, além da prescrição de exercícios para a prevenção de 

encurtamentos musculares, manutenção das condições cardio circulatórias e força 

muscular. 

Já no segundo iten são prescritos exercícios respiratórios para a manutenção dos 

volumes e capacidades pulmonares, assim como vigilância do padrão respiratório 

através de amamnese respiratória, com a definição de condutas para a prevenção de 

acúmulos de secreção brônquica com técnicas para a higiene de vias aéreas 

superiores. 

A fisioterapia também executa ações e marca sua presença no Pronto Socorro do 

HUTRIN. Na “Sala Vermelha” através da criteriosa avaliação da função respiratória 

dos pacientes ali presentes, pode realizar ações desde a indicação de ventilação 

mecânica não – invasiva, auxilio no processo de intubação orotraqueal, ajuste e 

parametrização do ventilador mecânico até o desmame e extução da prótese 

ventilatória. A atuação do fisioterapeuta se estende também nas orientações e alerta 

para o risco de broncoaspiração nos recém-nascidos que procuram o Pronto Socorro 

do HUTRIN. 

 

3.3. Atendimentos de Psicologia 

Quantitativo de atendimento realizado pela psicologia no mês de outubro. 

• Clínica cirurgia = 92 

• Clínica médica = 39 

• Clínica obstétrica= 162 

• Emergência= 2 

• Ambulatório = 194 
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• Pronto socorro= 2 

• Total de atendimentos: 491 
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4. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO 

4.1. Internações Hospitalares (Saídas) 
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4.2. Cirurgias Eletivas 
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Da dificuldade no atingimento da meta mensal de SAÍDAS HOSPITALARES e de 

CIRURGIAS ELETIVAS: 

Como asseverado antes, o ambulatório é a porta de entrada para realização de 

cirurgias eletivas. Assim, temos disponibilizado 210 (duzentas e dez) vagas de 

consulta por semana, atendendo a meta contratual. Além disso, temos disponibilizado 

consultas em sistema de mutirão. 

Contudo, tais medidas, por si, não se apresentam como suficientes para captação de 

pacientes com potencial cirúrgico, uma vez que as vagas disponibilizadas junto ao 

Hospital não vêm sendo preenchidas pelo sistema de regulação – sem contar a, nosso 

ver, elevada taxa de absenteísmo que temos constatado com relação ao número de 

atendimentos. 

O impacto da falta de pacientes no ambulatório reflete, portanto, na quantidade 

dos respectivos procedimentos cirúrgicos e consequentes números de 

internações/saídas de pacientes. Nas tabelas a seguir apresentadas, fica 

evidenciado que, muito embora estejamos disponibilizando 20  (vinte) vagas cirúrgicas 

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

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

em número proporcional à estrutura preparada. 

Abaixo, por exemplo, apresentamos a tabela com o histórico, que demonstra a 

discrepância entre o número de vagas de ambulatório disponibilizadas à regulação x 

a quantidade de pacientes regulados x quantidade de pacientes que compareceram a 

Unidade para realização do procedimento: 

ESPECIALIDADE DATA 
VAGAS 

DISPONIBILIZADAS 
REGULADAS 

SISREG 
COMPARECERAM 

ORTOPEDIA 

07/10/2019 35 0 0 

08/10/2019 35 1 1 

12/10/2019 30 7 4 

CIRURGIA GERAL 

09/10/2019 5 5 5 

10/10/2019 40 40 28 

11/10/2019 
35 32 23 

35 0 0 

08/10/2019 35 22 17 
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OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

09/10/2019 35 5 4 

10/10/2019 35 13 9 

12/10/2019 35 2 2 

ORTOPEDIA 
14/10/2019 35 4 1 

15/10/2019 35 0 0 

CIRURGIA GERAL 
14/10/2019 5 3 2 

18/10/2019 70 66 40 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

15/10/2019 5 3 3 

16/10/2019 35 0 0 

19/10/2019 35 33 27 

ORTOPEDIA 
21/10/2019 35 12 6 

22/10/2019 35 5 2 

CIRURGIA GERAL 25/10/2019 70 48 41 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

23/10/2019 35 35 20 

26/10/2019 35 26 20 

ORTOPEDIA 
28/10/2019 35 11 2 

29/10/2019 35 1 1 

CIRURGIA GERAL 01/11/2019 70 70 47 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

30/10/2019 35 20 15 

02/11/2019 35 33 22 

TOTAL 995 497 342 

 

Referido controle, demonstra que o IMED vem disponibilizando 20 vagas 

cirúrgicas por dia, em atendimento as metas contratualizadas. Porém, apenas 

pouco mais de 50% das mesmas se realizam, dado o fato de não existirem pacientes 

que preencham as vagas disponibilizadas, através da Regulação Estadual – fator, 

este, sobre o qual o IMED não tem qualquer ingerência. Precupados com essa 

situação, a diretoria do IMED vem participando semanalmente de reuniões com os 

setores de Regulação e Perfomance da Secretaria, na intenção de comunicar tal 

situação e se colocar a disposição para o atendimento das necessidades da mesma. 

ESPECIALIDADE DATA 
CIRURGIAS 

AGENDADAS 
CIRURGIAS ELETIVAS 

REALIZADAS 

ORTOPEDIA 04/10/2019 20 0 

CIRURGIA GERAL 
30/09/2019 20 8 

02/10/2019 20 8 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

01/10/2019 20 14 

03/10/2019 20 13 

ORTOPEDIA 11/10/2019 20 7 

CIRURGIA GERAL 
07/10/2019 20 9 

09/10/2019 20 13 
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12/10/2019 20 - 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

08/10/2019 20 17 

10/10/2019 20 11 

ORTOPEDIA 
14/10/2019   2 

18/10/2019 20 9 

CIRURGIA GERAL 

14/10/2019 20 6 

16/10/2019 20 17 

18/10/2019 20   

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

15/10/2019 20 12 

17/10/2019 20 7 

ORTOPEDIA 

21/10/2019   3 

23/10/2019   1 

25/10/2019 20 8 

CIRURGIA GERAL 

21/10/2019 20 11 

23/10/2019 20 9 

26/10/2019 20 1 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

22/10/2019 20 13 

24/10/2019 20 15 

ORTOPEDIA 
01/11/2019   5 

02/11/2019   1 

CIRURGIA GERAL 

28/10/2019 20 12 

30/10/2019 20 12 

01/11/2019 20 10 

02/11/2019 20 2 

OBSTETRÍCIA / 
GINECOLOGIA 

29/10/2019 20 18 

31/11/2019 20 10 

TOTAL 580 284 
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4.3. Atendimento Ambulatorial 
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4.4. Atendimento de Urgência e Emergência 
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5. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO 

Indicadores   Meta 
25/ago a 

31/ago 
set/19 out/19 

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

Média de Permanência Hospitalar (dias) ≤ 5 2,5 2,4 2,4 

Índice de intervalo de substituição (horas) ≤ 12 71 73 51 

Taxa de readmissão Hospitalar (29 dias) ≤ 20% 0,0% 0,7% 0,3% 

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% 

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

Percentual de APGAR de recém-nascidos 

vivos 
≥ 100% 100% 100% 100% 

 

5.1. Sobre a taxa de ocupação 

Para o intervalo apurado, a Taxa de Ocupação foi de 49,7%, conforme demonstrado 

abaixo: 

Taxa de Ocupação - 25/09 a 30/09 e 01/10 a 31/10 - HUTRIN 

Período 
Quantidade 
de dias no 

período 

Leitos 
operacionais/ 

dia 

Leitos 
operacionais 

totais 

Pacientes- 
Dia 

Taxa de 
Ocupação 

25/09/2019 - 30/09/2019 6 42 252 89 35,3% 

01/10/2019 - 31/10/2019 31 42 1302 684 52,5% 

Total 37 42 1554 773 49,7% 

Fonte: Wareline 

 

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 
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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, quer seja para a relização de um 

tratamento clínico ou 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” referenciados pela regulação, observamos que grande parte 

das internações devem ocorrer de forma eletiva. 

Para que ocorra a internação eletiva, devemos estudar o “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 para o Complexo Regulador de 

Cirurgia Eletivas da SES-GO, aproximadamente, 995 vagas de “1ª consulta” 

por mês. 

Na tabela abaixo demonstramos a relação entra a quantidade de “1ª consultas” 

disponibilizadas pelo HUTRIN (especialidade de ortopedia, cirurgia geral e 

ginecologia/obstetrícia) ao Complexo Regulado de Cirurgias Eletivas da SES-

GO e a quantidade de consultas realizadas no respectivo período, assim como 

a quantidade de cirurgias geradas a partir da demanda de “1ª consultas”: 

Disponibilidade de vagas de 1ª consultas Ambulatoriais x Consultas e 
Cirurgias Realizadas – 25/set a 30 set 2019 e Outubro 2019 

Nº de vagas "1ª Consulta" 
disponibilizadas / período  

Nº de "1ª Consulta" 
realizadas no período  

Nº de cirurgias 
realizadas no 

perídodo 

995 342 274 

Fonte: Núcleo Interno de Regulação/HUTRIN  

 

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

esse então é agendada para realização de forma eletiva. Então, no dia 
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agendado para a cirurgia, o paciente é internado e o procedimento cirúrgico é 

realizado. 

Porém, mesmo disponibilizando o número 995 consultas/vagas no período, de  

“1ª consultas”, para o Complexo Regulador de Cirurgias Eletivas da SES-GO, 

conforme  mostrado na tabela acima, 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, o IMED tem 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. Porém, a falta de demanda desses 

pacientes regulados propicia uma baixa taxa de ocupação e um alto Índice de intervalo 

de substituição. 

 

5.2. Evidência da Média de permanência 

Abaixo apresentamos a evidência para o cumprimento do indicador “Média de 

Permanência”: 

Média de permanência - 25/09 a 30/09 e 01/10 a 31/10 - HUTRIN 

Período 
Leitos 

operacionais 
totais 

Pacientes 
Dia (A) 

Saidas 
Dia (B) 

Média de 
permanência (A/B) 

- dias 

25/09/2019 - 30/09/2019 252 89 33 3 

01/10/2019 - 31/10/2019 1302 684 386 2 

Total 1554 773 419 2 

Fonte: Wareline   
 

5.3. Das dificuldades com o atingimento da meta mensal de Intervalo de 

Substituição 

O Intervalo de Substituição assinala o tempo médio em que um leito permanece 

desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. 
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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 ocasiona altos Intervalos de 

Substituição. Foi o que ocorreu no período avaliado. 

Conforme já explicado, ocorreram poucas internações em decorrência do baixo 

volume de pacientes encaminhados, ocasionando um Intervalo de Substituição 

elevado (leitos ociosos). 

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. 

Em comparação com o período anterior, houve diminuição do Intervalo de substituição 

de 56 hs para 21 hs. Abaixo apresetamos a evidência para ao calculo do Indicador. 

Intervalo de Substituição - 25/09 a 30/09 e 01/10 a 31/10 - HUTRIN 

Período 
Média de 

permanência 
Taxa de 

Ocupação 
Intervalo de 
Substituição 

25/09/2019 - 30/09/2019 3 35,3% 22:32 

01/10/2019 - 31/10/2019 2 52,5% 14:25 

Total 2 49,7% 20:44 

Fonte: Wareline 

 

5.4. Taxa de readmissão hospitalar  

Não houve readmissão de internados com tempo menor que 29 dias durante o período 

avaliado. 
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5.5. Percentual de ocorrência de glosas no SIH-DATASUS  

Em relação ao percentual de ococorrência de glosas, foram apresentadas 177 AIH's 

no último período avaliado, sendo que 2 AIH's foram rejeitadas. Porém, essas 2 AIH's 

foram reapresentadas após correções. Ou seja, não ocorreu glosas, ocorreu duas 

devoluções que foram corrigidas e reapresentadas. 

 

5.6. Evidência para o cumprimento do Indicador de Percentual de Suspensão 

de Cirurgias Programadas por condições operacionais 

Relatório elaborado pela Coordenadora do Centro Cirúrgico. 

“CONSOLIDADO - ÍNDICE DE CANCELAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA 

Período de 25/09/2019 a 30/10/2019 

No período de referência houve agendamento de 274 cirurgias, das quais sete (07) 

não compareceram e uma (01) foi cancelada por não ter condições clinicas favoráveis. 

Vale destacar que não houve cancelamentos relacionados aos recursos humanos, 

organização da unidade e aos materiais e equipamentos. 

O índice de cancelamento de cirurgias no período de 25/09 a 30/10 de 2019 foi de 

0,0%” 

 

5.7. 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. 
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Para o cumprimento destas metas 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 essa que atualmente não existe e encontra-se em 

fase de implementação. 

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. 

Dados: 

Total de Partos em primíparas 36 

Total de Partos cesáreas em primíparas 36 

*Taxa de Cesareânas em Primíparas - Set/Out 2019 100% 

* intervalo de 25/09 a 30/09 e 1/10 a 31/10/2019 

 

Por este motivo este indicador não foi contemplado. 

5.8. Percentual de recém-nascidos com APGAR maior do que 7 

Durante o período avaliado, 100% dos recém-nascidos vivos tiveram APGAR maior 

que 7. 
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6. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES E AÇÕES CONFORME 

DEFINIDO NO CONTRATO DE GESTÃO 

6.1. Instalação do Serviço de Atendimento ao Usuário 

Atualmente o HUTRIN dispõe de um setor de Ouvidoria, vinculado ao Ministério da 

Saúde. Este setor recebe as demandas das reclamações encaminhadas pelos canais 

da SES-GO e canal direto da Ouvidoria SUS. 

Além da Ouvidoria SUS, o HUTRIN realiza periodicamente uma pesquisa de 

satisfação ao usuário a beira leito e aplica um questionário padronizado pela AGR - 

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. 

Conforme informações extraídas do SITE (http://www.agr.go.gov.br/regulacao-e-

fiscalizacao/contratos-com-oss.html), com a publicação das Leis nº 17.268/11 e nº 

19.265/16, a AGR tem a competência de acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos 

contratos de concessão, permissão, parceria público-privada, contratos de gestão 

com Organizações Sociais (OSs) e Termos de Parcerias com organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP) em que o Estado de Goiás seja parte, 

direta ou indiretamente. 

Assim, a AGR passou a regular e fiscalizar contratos de gestão firmados pelo Governo 

do Estado com organizações sociais (OSs) para administração de unidades de saúde. 

No Anexo 1 estão apresentados os dados referente às pesquisas realizadas no 

período. 

Abaixo o resultado das pesquisas realizadas no 1º mês do Contrato, sob Gestão do 

IMED: 
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RELATÓRIO OUVIDORIA SUS 

Apresentação de demanda Serviço de Relacionamento ao Usuário 

INDICADORES QUANTITATIVOS: 

Metodologia da Pesquisa: pesquisa realizada diariamente de segunda a sexta feira. 

O paciente é abordado no dia 1 de internação (após 24 hs de Internação). 

Nesta abordagem, é dado ao paciente a oportunidade de que o mesmo relate algo/fato 

que ocorreu durante sua estada no hospital, assim como a orientação de que existe 

um Canal direcionado ao usuário para que o mesmo exponha suas queixas, elogios e 

reclamações em referência aos serviços prestados no Hospital. 

Após a oitiva do paciente, o Ouvidor tormará as medidas necessárias para solução do 

fato. Trata-se de uma manifestção voluntária, e por tal motivo o total de respostas não 

coincide com o tatol de pacientes abordados. 

Mês de Referência: Outubro de 2019. 

Pacientes Visitados: 484. 

Nº de manisfestações registradas: 48. 

Clínicas Cl. Médica Cl. Cirúrgica Cl. Obstétrica Pronto 
Atendimento 

Ambulatório Total 

Tipo nº % nº % nº % nº % nº % nº 

Reclamação 1 25 - - - - 3 75 - - 4 

Elogio 3 60 - - 2 40 - - - - 5 

Solicitação - - - - - - - - 1 100 1 

Sugestão 1 12,5 2 25% 1 12,5 3 37,5 1 12,5 8 

Informação 1 3,33 3 9,99 1 3,33 2 6,66 23 76,69 28 

Denúncia - - - - - - - - - - - 

Pacientes Visitados 484 

Total de Manifestações 46 
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INDICADORES QUALITATIVOS: 

A) Taxa de Reclamação: 0,82% 

 Média Diária – Taxa Reclamação: 0,03% 

B) Taxa de Resolução: 100% 

C) Índice de Satisfação dos Pacientes Visitados: 

Muito Satisfeitos: 1,03% 

Satisfeitos: 98,15% 

Insatisfeitos: 0,82% 

 

Apresentação de notificações e resolução por serviço: 

Serviços Notificações Resolução Pendentes 

n % n % n % 

Atendimento Médico 2 50 2 100 - - 

Enfermagem 2 50 2 100 - - 

Total 4 100 4 100 - - 

 

Abaixo apresentamos cada uma das 4 notificações e as respectivas resoluções: 

RECLAMAÇÃO 01 

Numero da reclamação: n°3334821 

Data: 07/10/2019 

Unidade de internação / atendimento: clínica médica 

Serviço notificado: gerência de enfermagem 

Descrição da reclamação: Cidadã comparece a ouvidoria para registrar sua 

insatisfação referente ao atendimento da equipe de enfermagem que prestou 

assistência ao seu irmão, P.S.G de 50 anos de idade, no período de internação na 
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unidade, do dia 02/09/2019 ao dia 08/09/2019. Relata que no dia 02/09/2019, uma 

possível enfermeira que fez a visita ao seu irmão confiscou a medicação prescrita 

(domperidona e bromoprida) pelo médico Dr. L.M, dizendo que não havia necessidade 

de administrar tal medicamento ao paciente, que no ato da alta devolveria os remédios 

comprados pelos familiares. ressalta que não foi possível identificar qual o profissional 

que está cuidando do enfermo, que nenhum deles se identificam ou se apresentam, 

não esclarecem duvidas de medicamentos que estão sendo aplicados no paciente. 

Diz também, de um fato ocorrido com a enfermeira de plantão do dia 08/09/2019, onde 

a tratou com muita autoridade falando que há proibição de sair da unidade, que foi 

necessário ela conversar com o supervisor admistrativo no dia, para a solução do fato. 

diz que a respeito do remédio, não devolveram, conversou via telefone da recepção 

da unidade com o supervisor administrativo, novamente, que disse que não tinha 

como localizar, por que a cidadã não saberia o nome da profissional que retirou o 

medicamento. diante do exposto solicita providências. 

Descrição da resolução pelo Gerente de enfermagem: que de fato aconteceu, mas 

em virtude de superdosagem da medicação, uma vez que já vinha sendo administrada 

pelo hospital e em dose repetida pelos familiares no quarto, mesmo após a solicitação 

e explicação para não administração. No entanto, tão logo apresentada a situação 

apresentada pelos familiares, esta gerência apurou os fatos e informou que a referida 

medicação (domperidona e bromoprida) forá devolvida para os familiares presente no 

dia seguinte. Destaco ainda, que a instituição tem voltado olhar para melhoria contínua 

da humanização de sua assistência e encontra-se em face de cotação para confecção 

dos crachás de identificação dos colaboradores. sem mais para o presente momento, 

coloco-me a disposição para mais esclarecimentos. B. A. F - gerente enfermagem do 

HUTRIN 

Tempo de resolução: menor que 48 horas 

 

RECLAMAÇÃO 02: 

Número da reclamação: n°3334821 
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Data: 9/10/2019 

Unidade de internação / atendimento reclamado: clinica médica 

Serviço notificado: Gerência de enfermagem 

Descrição da reclamação: Cidadã relata que foi atendida na unidade de pronto 

socorro em caráter de urgência verde, atendimento médico realizado, e solicitado 

curativo do dedo. Chegando no local indicado foi informada que o responsável pela 

sutura/curativo não estava presente, o mesmo se encontrava realizando triagem (para 

internação de cirurgias), sendo que a mesma profissional foi dirigida a esse 

departamento, deixando desfalcado a área de curativos/sutura. trazendo assim 

complicações e transtornos aos pacientes necessitados de atendimento de urgência. 

sendo que a paciente relata este caso, necessita de curativo e ficou de 8:59 horas, 

até horário presente do relato, as 11:12 da manhã, sem previsão de atendimento. diate 

do exposto solicita providências. 

Descrição da solução pelo gerente de enfermagem: após cumprimentá-lo, venho 

por este meio, em atenção a r.r.n°3334821, formalizar a devolutiva do presente 

documento em anexo. Face a reclamação da requente e informado pelo ouvidor 

interno, identifico que paciente fora admitida às 09:09hs da manhã, tendo a mesma 

sido avaliada pelo médico do plantão (R.V.R), o qual prescreveu às 10:43 hs curativo, 

às 11:12hs fora registrado a presente reclamação de demora de atendimento. Logo, 

observa-se uma divergência de informação, referente ao tempo de espera para 

realização do curativo, onde o tempo registrado foi de aproximadamente 29 minutos 

e não de 2 hs e 13 minutos, conforme descrito no relatório de reclamação. Todavia, 

assim que recebido presente queixa às 11:15hs, esta gerência tomou as devidas 

providências no que se refere a resolução do problema, tendo redimensionado a 

equipe de enfermagem para a sala de sutura e curativo. Contudo, esta tem ciência do 

deficit de colaboradores, mas esta comprometida no andamento do processo seletivo 

para reposição do quadro, o qual encontra-se em andamento em fase final e que 

independente do tempo espera, reconhecemos a falha na assistência prestada e que 

medidas administrativas serão tomadas para que o ocorrido não aconteça novamente. 
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sem mais para o presente momento, coloco-me a disposição para mais 

esclarecimentos. Gerente enfermagem - HUTRIN/IMED. 

Tempo de resolução: menor que 48 horas 

 

RECLAMAÇÃO 03 

Número da reclamação: r.r. n°3369659 

Data: 31/10/2019 

Unidade de internação / atendimento reclamado: pronto socorro 

Serviço notificado: Diretoria técnica 

Descrição da reclamação: “cidadão relata, que a unidade se prejudica e prejudica 

os usuários com falta de comunicação, demora no atendimento, e falta organização. 

médico demora muito para atender , e quando chega a consulta não dura 5 minutos, 

população e cidadão questiona o que o médico tanto faz na unidade, por conta da 

demora. Ressalta, que por falta de organização/comunicação os transtornos são 

maiores, por o tanto de vezes que necessita está vindo na unidade, passar por 

consultas que não resolvem, apenas adia.” 

Descrição da solução pela Diretoria Técnica: o Hospital de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira Dos Santos, neste ato representado por seu Diretor Técnico, vem 

comunicar que foram feitas trocas da equipe médica do pronto socorro em resposta a 

demanda n°3369700 da ouvidoria do HUTRIN. Estamos organizando toda a equipe 

para que possamos atender nossos pacientes com qualidade e atenção. foi de 

extrema importância o relato de nossos pacientes para a conclusão das soluções 

apresentadas a equipe. Diretoria Técnica. 

Tempo de resolução: maior que 48 horas até 7 dias 
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RECLAMAÇÃO 04 

Número da reclamação: nº3369700 

Data: 31/10/2019 

unidade de internação / atendimento reclamado: pronto socorro 

Serviço notificado: Diretoria Técnica 

Descrição da reclamação: recebo manifestação com seguinte: cidadã comparece 

nesta ouvidoria do SUS e registra a sua insatisfação com a demora do atendimento na 

unidade, diz que ficou mais de 4 horas com sua avó de 57 anos para passar pelo 

atendimento médico. Ressalta que médico nem olha na cara do paciente, faz a 

consulta rapidamente, o que não justifica a demora. Diante do exposto solicita 

providências. 

Descrição da solução pela diretoria Técnica: o HUTRIN, neste ato representado 

por seu Diretor Técnico, vem comunicar que foram feitas trocas da equipe médica do 

pronto socorro em resposta a demanda n°3369700 da ouvidoria do HUTRIN. Estamos 

organizando toda a equipe para que possamos atender nossos pacientes com 

qualidade e atenção. Foi de extrema importância o relato de nossos pacientes para a 

conclusão das soluções apresentadas a equipe. Diretoria Técnica. 

Tempo de resolução: Maior que 48 horas até 7 dias. 

 

Atenção ao usuário – resolução de queixas e pesquisa de satisfação 

Outubro 2019 

Meta: Resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório da pesquisa de 

satisfação. 

Queixas Recebidas: 4 (quatro) 

Resoulção = 100 % 
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Satisfação do usuário atendido na Internação, Ambulatório e Pronto 

Atendimento: 

Índice de Satisfação: 91,36%  Nº Pesquisas: 234 

Ambulatório 93,10%  Ambulatório 29 

Internação 91,59%     Internação 46 

Pronto Atendimento 89,41%  Pronto Atendimento 159 

 

6.2. Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo Interno de 

Regulação – NIR, que será responsável pela regulação efetiva do acesso de 

pacientes encaminhados por outras unidades de saúde do Estado, por meio da 

Central de Regulação Estadual, para a unidade pública de saúde em comento. 

O HUTRIN possui um NIR que funciona 24 hs por dia de segunda a segunda-feira e 

entre as suas responsabilidades, destacamos: 

• Gerenciamento dos Leitos do HUTRIN. 

• Regulação de Vagas com a interface junto aos Complexos Reguladores do 

Estado de Goias – SES-GO e Regulação Municipal de Goiânia, incluindo: 

- Regulação dos pacientes internados que necessitam de avaliações 

com especialistas que não fazem parte do rol de especialidades 

disponíveis no HUTRIN; 

- Regulação de vagas de UTI junto ao Complexo Regulador Estadual da 

SES-GO, para os pacientes internados no HUTRIN que necessitam do 

recurso de Terapia Intensiva; 

 - Regulação de exames de urgência/emergência (tomografia, ultrasom, 

etc.) 
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• Regulação de Cirurgias Eletivas junto ao Complexo Regulador de Cirurgias 

Eletivas da SES-GO. 

 

6.3. Identificação das carências diagnósticas e terapêuticas que justifiquem 

as transferências 

Apresentamos em anexo a quantidade de pacientes que foram regulados via Núcleo 

Interno de Regulação para avaliação por especialidade, transferência para UTI ou leito 

especializado e procedimentos/exames realizados, no perído avaliado. 

Para o período compreendido de 25 a 30 de setembro e o mês de outubro de 2019, o 

NIR realizou as atividades de Regulação de 372 pacientes para outras Unidades 

Hospitalares Reguladas via Complexo Regulador Estadual da SES-GO e Regulação 

Municipal de Goiânia, conforme dados apresentados no Anexo 2. 

 

6.4. Acompanhar e monitorar o tempo de espera dos usuários, definido pelas 

diferentes listas de espera de internação e cirurgia eletiva, compartilhando esta 

informação em regime semanal com o complexo regulador e incluindo essa 

informação nos relatórios gerenciais do Hospital 

O Fluxo de encaminhamento de pacientes está sendo realizado pelo Complexo 

Regulador de Cirurgias Eletivas que encaminha o pacientes para a “1ª consulta” a ser 

realizada no Ambulatório do HUTRIN. 

Após a avaliação médica realizada na “1ª consulta” e tendo o paciente a indicação 

para a realização do procedimento cirúrgico, ocorre então o agendamento eletivo para 

a realização da cirurgia. 

A lista de espera para internação e cirurgias do HUTRIN é de zero pacientes, ou seja, 

por se tratar da realização de cirurgias eletivas o tempo de espera entre a consulta 

ambulatorial e o procedimento cirúrgico é única e exclusivamente dada por escolha 

do paciente. Hoje, no HUTRIN, o paciente tem condição de realizar a consulta no 
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Ambulatório e, se indicado pelo médico para realizar procedimento cirúrgico, agendar 

sua cirurgia para o dia seguinte. 

Além do tempo de espera com fila zero para realização de cirurgias, o HUTRIN 

registrou uma enorme queda no tempo de espera para atendimento em Pronto 

Socorro, conforme apresentado na tabela a seguir. 

Tempo Médio de espera para atendimento em Pronto Socorro 

Tipo de atendimento Julho Agosto Setembro Outubro 

Atendimento triagem 14 min 14 min 12 min 12 min 

Atendimento consultório 2:11h. 2:25h 1:28h. 1:25 h. 

Fonte: Wareline - emissão 07/11/2019 as 07:55h.   
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7. ANEXOS 


