
 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone: (11) 3141-1128                                            
www.imed.org.br – projetos@imed.org.br 

CONTRATO DE GESTÃO 37/2019-SES/GO 

UNIDADE DE SAÚDE: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA 

DOS SANTOS – HUTRIN 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS - SES/GO 

RESPONSÁVEL: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

Relatório Técnico Mensal 

Período: 01/01/2020 A 31/01/2020 

 

Diretoria Operacional do Instituto: Adm. Wagner Miranda Gomes 

Diretoria Geral do Hospital: Enf. Getro De Oliveira Pádua 

Diretoria Técnica do Hospital: Dr. Regis Vieira De Castro 

 



1 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone: (11) 3141-1128                                           P á g i n a  | 1 
www.imed.org.br – projetos@imed.org.br 

Sumário 

PARTE I - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ................................................................. 2 

1. INTRODUÇÃO: Palavra da Diretoria ......................................................................................... 2 

2. NOSSAS AÇÕES ......................................................................................................................... 3 

3. CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 15 

PARTE II - INDICADORES E METAS ............................................................................................ 16 

1. INDICADORES E METAS DE PRODUÇÃO .......................................................................... 16 

1.1. Internações Hospitalares (Saídas) ....................................................................................... 16 

1.2. Cirurgias Eletivas .................................................................................................................... 17 

1.3. Atendimento Ambulatorial ..................................................................................................... 18 

1.4. Atendimento de Urgência e Emergência ............................................................................ 19 

2. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO..................................................................... 20 

3. A QUESTÃO DAS METAS ....................................................................................................... 21 

PARTE III - ANEXOS ......................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone: (11) 3141-1128                                           P á g i n a  | 2 
www.imed.org.br – projetos@imed.org.br 

PARTE I - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES 

 

1. INTRODUÇÃO: Palavra da Diretoria 

Iniciamos o ano de 2020 com boas notícias! Por meio de recursos obtidos pela 

SES/GO, o Hospital de Urgências de Trindade realizará a aquisição de 

equipamentos e mobiliário para implantação de um Centro de Parto e para a 

realização de aquisição e instalação de uma Tomografia Computadorizada. 

Quando o IMED assumiu a gestão do HUTRIN, nos deparamos com uma realidade 

física e funcional um pouco destoante daquela descrita no contrato firmado com a 

SES/GO. Dois fatos merecem destaque neste contexto:  

• O atendimento de urgência e emergência que seria regulado, na realidade 

segue sendo um atendimento de demanda espontânea, também conhecido 

como “porta aberta”, e atende um número de pacientes superior ao estimado 

em contrato. O Pronto Socorro do HUTRIN, hoje, é o único disponível para 

atendimento 24 horas na região, além de ser referência para a população pela 

alta qualidade e baixo tempo de espera. 

• A existência de um Centro de Parto, com sala de parto, pré-parto e 

berçário, até hoje não existe na unidade. Até o momento, os partos são 

realizados de forma agendada, ou seja, apenas cesarianas. 

Com a verba disponibilizada pela SES/GO, temos a oportunidade de incrementar a 

estrutura da unidade através da implantação do Centro de Parto. O objetivo é 

assegurar às gestantes de Trindade e região o atendimento humanizado, 

respeitando o direito de escolha quanto ao tipo de parto a ser adotado. 

A fim de contemplar, de forma plena, as exigências da Vigilância Sanitária e dos 

diversos órgãos de fiscalização, bem como buscar o melhor resultado possível na 

execução do projeto, envolvemos ativamente a equipe multiprofissional no projeto 

com a realização de reuniões para discutir as propostas de adequação. 

Além disso, buscamos apoio em profissionais especialistas, externos à unidade, 
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como é o caso do Dr. Rogério Cândido Rocha, Diretor da Maternidade Nascer 

Cidadão, que visitou o HUTRIN e contribuiu positivamente com ideias a serem 

implementadas. 

Ficamos felizes com a visita de representantes da SES/GO e da Vigilância Sanitária 

Estadual que verificaram in loco a proposta inicial para o projeto. Realizamos, 

também, duas reuniões na sede da Vigilância Sanitária Estadual, nas quais foi 

possível apresentar e discutir o projeto com a equipe técnica da Vigilância, que pode 

contribuir em diversos pontos. 

Assim, notamos que a parceria estabelecida entre o IMED e a SES/GO tem se 

mostrado extremamente vantajosa para a população do estado de Goiás. Tal fato 

pode ser visto, de forma prática, no aumento significativo da produção de todos os 

setores do Hospital, na melhoria da qualidade do atendimento - que é medida pelas 

pesquisas de satisfação - e na perspectiva de melhorias na estrutura da unidade que 

a Secretaria vem propiciando. 

 

2. NOSSAS AÇÕES 

2.1. O Jeito IMED de Atender 

O Jeito IMED de Atender é um norteador de práticas de trabalho que visa orientar e 

uniformizar condutas, comportamentos e processos, criando uma identidade 

corporativa que diferencie o Instituto pela qualidade de atuação. Ele é motivado 

pelas práticas de Humanização, de acordo com a Política Nacional de Humanização 

do Ministério da Saúde, e procura alinhar com os stakeholders envolvidos no 

atendimento à saúde as atividades fim e responsabilidades na prática de 

relacionamento. 
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Por acreditarmos na importância do desenvolvimento de uma cultura voltada para a 

qualidade da informação no serviço de saúde onde identificamos o perfil do 

interlocutor, o diferenciamos por meio de seu histórico com nossa instituição, 

interagimos de acordo com suas expectativas e nosso conhecimento técnico e 

personalizamos nossa ação de acordo com suas reais necessidades para poder 

prestar um atendimento de excelência, adotamos o modelo abaixo descrito:  

 

1ª ETAPA: Identificar o perfil do interlocutor, buscando conhecer o maior número de 

informações possíveis para ser capaz de reconhecê-lo em todos os pontos de 

contato. Para que esta etapa aconteça é importante que o profissional conheça 

todas as informações técnicas necessárias para sua atuação na saúde. O 

profissional deve estar preparado para se relacionar com todos os públicos 

atendidos pelo IMED. 

2ª ETAPA: Diferenciar o stakeholder por meio de seu histórico de relacionamento 

com o IMED. Estar sempre disposto a fornecer as informações permitidas e 

solicitadas pelos clientes internos e externos, contribuindo para uma atuação ágil e 
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eficiente do grupo de profissionais do IMED no dia a dia. Continuamente são 

geradas informações sobre pacientes e suas condições de saúde – históricos, 

sintomas, exames, diagnósticos, tratamentos realizados, entre outros – acessar 

estas informações e utilizá-las implica diretamente na melhoria do atendimento 

clínico. 

3ª ETAPA: Interagir de acordo com as expectativas do stakeholder e nosso conhe-

cimento técnico, procurando maior eficiência e eficácia, estabelecendo um tipo de 

comunicação adequada ao perfil apresentado. 

4ª ETAPA: Personalizar nossa ação de acordo com as reais necessidades 

apresentadas permitindo que o IMED preste um serviço de excelência a todos os 

públicos com que se relaciona.  

A eficácia de nossas ações ao nos relacionarmos com nossos stakeholders será 

maior se todos os profissionais tiverem o foco NO cliente para compreender o foco 

DO cliente. O cliente deve estar no centro de nossas relações, seja ele interno ou 

externo, paciente ou não. Somente assim, seremos capazes de entender suas 

necessidades e, muitas vezes, nos anteciparmos a elas em nossa atuação tão 

importante no setor da saúde.  

Em janeiro realizamos o kick off das ações para implantação do Jeito IMED de 

Atender, ancorado pelo “Nosso Jeito, Nossa Atitude”, programa de 

desenvolvimento de líderes e equipes que o IMED está realizando no HUTRIN. 

Todas as ações comportamentais implantadas no HUTRIN, terão como direcionador:  

a humanização, a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde, enfatiza a autonomia, o protagonismo desses sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a 

participação coletiva nos processos de gestão. 

O programa contemplou 218 colaboradores e tem o objetivo de construir vínculos 

que possibilitem a coparticipação dos diversos agentes envolvidos na busca pela 

excelência e qualidade do processo cooperativo de produção da saúde. Esta 

condição somente se faz possível quando permitimos e facilitamos o encontro das 
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eficiências técnicas e científicas com valores éticos, respeito e solidariedade ao ser 

humano, protagonismo e autonomia das equipes. 

 

Enquanto estrutura norteadora de atitudes para boa utilização de conhecimentos e 

habilidades profissionais, o “Nosso Jeito, Nossa Atitude” levará o HUTRIN a 

possibilidade de, em sua estrutura tecnológica, física, administrativa e humana, 

praticar o respeito à dignidade de cada sujeito, esteja ele em qualquer um dos 

pontos de relacionamento. 

Vemos no programa de relacionamento e atendimento do Jeito IMED de Atender, 

uma ferramenta norteadora das práticas de trabalho de nossas equipes, mas nosso 

principal objetivo é colher testemunhos de pacientes e representantes dos diferentes 

setores com os quais interagimos que reflitam mais do que o reconhecimento da 

instituição e sua reputação, mas que expressem a abrangência de nossas atividades 

na sociedade se estendendo muito além de nossas estruturas físicas. 
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Lançamento do Jeito IMED de Atender: 
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Capacitação da equipe IMED no HUTRIN: 
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2.2. Programa de Desenvolvimento de Líderes  

Dada a importância da capacitação e treinamento para o IMED, a área de gestão de 

pessoas do HUTRIN tem trazido para si a responsabilidade pelo controle das ações 

que resultam no desenvolvimento dos colaboradores. Desenvolver, aprimorar 

competências e habilidades das lideranças, é uma das estratégias do plano 

estratégico da organização que objetiva fortalecer os pontos fortes e desenvolver os 

que precisam de melhoria. 

Os líderes são direcionadores do capital humano, são eles que disseminam os 

valores, a visão, missão, as regras, os comportamentos esperados, bem como as 

metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Por isso, quanto mais preparados 

os gestores estiverem, maiores também serão as chances de conquistar bons 

resultados com suas equipes.  

O programa de desenvolvimento das lideranças do HUTRIN contemplará 30 

profissionais que lideram equipes ou processos estratégicos das áreas assistenciais, 

técnicas e administrativas, iniciou em 28 de janeiro, e a primeira fase será concluída 

em dezembro de 2020. 

 

Programa de desenvolvimento das lideranças do IMED HUTRIN 
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2.3. Outras ações realizadas em janeiro 

Para implantação do novo Centro de Parto dentro do HUTRIN, foi realizada a 

liberação de alguns espaços administrativos existentes dentro da unidade. Para isso, 

esses setores foram transferidos do HUTRIN para a filial do IMED, que fica no 

imóvel locado em frente à unidade. 

A filial passou por algumas adequações na estrutura elétrica e de telefonia/internet, 

e, hoje, os Recursos Humanos, SESMT, Gerenciamento de Resíduos, 

Controladoria, Engenharia e Gerência Administrativa, já atuam dentro do escritório 

do IMED. 
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Sala da filial IMED já ocupada pelo setor de RH. 

 

Seguem outras ações que serão realizadas para implantação do Centro de Parto: 

• Conclusão e apresentação da planta à Vigilância Sanitária para correção e 

aprovação; 

• Solicitação e disponibilização de recursos via SES/GO para execução das 

adequações necessárias; 

• Mudança de local dos setores de almoxarifado, faturamento e laboratório. 

Além da implantação do Centro de Parto, serão elaborados projetos para: criação de 

uma Central de Materiais Esterilizados mais adequada, visto que a existente não 

atende as exigências da Vigilância Sanitária; implantação de um equipamento de 

Tomografia Computadorizada; e adequação do Pronto Socorro. 

Através de uma emenda parlamentar, foram repassados ao IMED recursos 

financeiros para aquisição de um tomógrafo. Para aquisição e instalação do 

equipamento, foi iniciado um estudo da capacidade elétrica disponível versus 

capacidade elétrica necessária para seu funcionamento adequado. 
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Para que todas essas mudanças possam ser planejadas e executadas com 

excelência, são realizadas reuniões de gestão com representantes de diversos 

setores do Hospital para que não escape nenhum detalhe na realização desses 

projetos. 

 

Reunião com os Gerentes e Supervisores para alinhamento das ações do Hospital. 

Junto à Secretaria, são realizadas frequentemente reuniões de apresentação de 

prestação de contas e alinhamento de táticas e estratégias para o Hospital. Nesse 

mês também foi realizada reunião com o Departamento de Regulação da SES/GO, 

que apresentou as mudanças no fluxo regulatório das cirurgias eletivas. 

Cumpre-se assim, o compromisso no IMED com a realização de uma gestão 

transparente e parceira da SES/GO, que visa o melhor à população que usufrui dos 

recursos do HUTRIN. 
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Foi realizada, também, reunião junto ao Secretário de Saúde de Goiás, Dr. Ismael 

Alexandrino Júnior, e à Deputada Flavia Carreiro Albuquerque Morais. A pauta da 

reunião foi a discussão de emendas parlamentares que atendam às necessidades 

do HUTRIN. 

 

3. CONCLUSÃO 

O mês de janeiro foi marcado por reuniões, capacitações e planejamentos nas 

ações para que estas sejam implementadas no decorrer do ano de 2020 de forma 

precisa e ordenada. 

O início do processo formal de capacitação comportamental dos colaboradores teve 

início no mês de janeiro, porém, o processo de implementação do Jeito IMED de 

Atender se deu início no primeiro momento de assunção do HUTRIN. Os frutos 

desta maneira inovadora de atender os clientes internos e externos tem sido 

observado pela diminuição drástica do número de queixas dos pacientes, pela 

resposta rápida as situações encontradas e pelo aumento significativo do número de 

atendimentos em todas as áreas do Hospital. 

 

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 

 

 

 

 

 



16 

 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Itapeva, 202 | Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 – Telefone: (11) 3141-1128                                           P á g i n a  | 16 
www.imed.org.br – projetos@imed.org.br 

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 dez/19 jan/20 

Taxa de ocupação 

hospitalar 
≥ 85% 46% 44% 53% 54% 71% 58% 

Média de Permanência 

Hospitalar (dias) 
≤ 5 2,5 2,4 2,4 2,0 1,9 1,96 

Índice de intervalo de 

substituição (horas) 
≤ 12 71 73 51 40 18 34 

Taxa de readmissão 

Hospitalar (29 dias) 
≤ 20% 0,0% 0,7% 0,3% 0,5% 0,7% 1,25% 

Percentual de Ocorrência 

de Glosas no SIH - 

DATASUS* 

≤ 1% 0% 0% 0% 0% 0% - 

Percentual de suspensão 

de cirurgia programada 

por condições 

operacionais 

≤ 5% 0% 0% 0% 4,5% 7,0% 1,55% 

Taxa de cesariana em 

primíparas 
< 15% - 34% 100% 100% 100% 100% 

Percentual de APGAR de 

recém-nascidos vivos 
≥ 7 100% 100% 100% 100% 100% 96% 

*Os dados de faturamento de janeiro fecham apenas no 10º dia útil do mês de fevereiro, o que 

impediu a disponibilização desses valores nesse relatório 
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3. A QUESTÃO DAS METAS 

Como já dito anteriormente, nos dedicamos às atividades que garantiram a 

segurança e qualidade no atendimento. 

A ampliação do número de atendimentos e procedimentos observada desde a 

assunção da unidade, demonstra que percorremos o caminho correto e estamos 

ofertando cada vez mais e com melhor qualidade. 

Feitas essas ponderações, resta-nos concluir que, com a implantação do Centro de 

Parto, a capacitação das equipes e as diversas ações que vem sendo desenvolvidas 

em parceria com a SES/GO, estamos alcançando novos patamares de produção e 

qualidade na assistência para o Hospital de Urgências de Trindade. 
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