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PARTE I - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES 

 

1. INTRODUÇÃO: Palavra da Diretoria 

No decorrer dos últimos meses, reportamos a inviabilidade de se tomar por 

parâmetro as metas de produção inicialmente previstas no contrato de gestão do 

Hospital de Urgências de Trindade, o Hutrin. Mesmo realizando um quantitativo 

recorde de procedimentos assistenciais na história da unidade, a consideração das 

metas se mostra inapropriada em face de determinados eventos, como adiante será 

evidenciado. 

O primeiro desses eventos, e mais visível, é a capacidade operacional da unidade, 

que é menor do que a produção assistencial exigida em contrato. Em complemento 

a isso, não existe no histórico de dados de produção da unidade evidência que 

possa embasar e mostrar a viabilidade de se fazer o que inicialmente havia sido 

previsto. 

Outro fator importante, e que torna inapropriado se falar em metas de produção, é o 

desvio de perfil assistencial da unidade, de uma unidade com demanda regulada 

para uma unidade “porta aberta” no atendimento de urgência e emergência. A 

seguir, exemplificaremos como esse fator impossibilita qualquer tipo de 

consideração sobre as metas em questão. 

No decorrer do mês de fevereiro realizamos mais de 5 mil atendimentos na porta de 

urgência do Hospital, sendo todos atendimentos de demanda espontânea, ou seja, 

atendimentos “porta aberta”. Devido a esse grande número de atendimentos e às 

dificuldades encontradas para realização de transferência de todos os casos, o 

Hospital realizou 99 internações de pacientes clínicos e a transferência de mais de 

200 pacientes para outras unidades. 

Segundo o contrato, seriam disponibilizados 3 leitos de clínica médica para 

realização de uma meta de 22 internações clínicas. Para que pudéssemos realizar 

as 99 internações de clínica médica foi necessário utilizar 15 leitos para este fim, ou 

seja, leitos que seriam destinados às internações cirúrgicas foram utilizados para 
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internações clínicas. Dessa maneira, dois pontos merecem destaque: i) foi realizado 

um número menor de cirurgias devido à falta de leitos para internar os pacientes 

pós-cirúrgicos; e ii) o número de saídas também foi menor, pois a média de 

permanência dos pacientes clínicos é muito superior do que a média de pacientes 

cirúrgicos, fazendo com que o número de saídas seja menor. 

Ao avaliar as metas pactuadas e a produção realizada, também não podemos deixar 

de considerar a complexidade dos procedimentos. O Hutrin é um hospital de baixa e 

média complexidade; portanto, os procedimentos cirúrgicos deveriam estar de 

acordo com essas complexidades. Porém, a realidade é que os pacientes 

encaminhados via regulação estadual são, quase que na totalidade, de média 

complexidade. Este fato é extremamente relevante, pois o tempo cirúrgico e o tempo 

de permanência no hospital de um paciente de médica complexidade é superior ao 

dobro do tempo referente a um paciente de baixa complexidade.  

Por fim, no mês de fevereiro tivemos um evento extraordinário. Com o aparecimento 

do novo coronavírus, a SES-GO nos orientou a reservar um leito de isolamento para 

acolhimento de possíveis casos. Como o Hospital dispõe de enfermarias com 4 

leitos, foi necessário o bloqueio de um quarto exclusivamente para essa finalidade. 

Esta orientação perdurou por, aproximadamente, 15 dias, até que a SES-GO 

passasse nova orientação para que os leitos voltassem a operar normalmente. De 

todo modo, isso impactou o número de leitos disponíveis e, consequentemente, no 

número de internações e saídas que a unidade produziu no mês. 

Dessa forma, estamos trabalhando com transparência e qualidade para que o 

Hospital atenda ao máximo as especificidades do contrato pactuado – sem prejuízo 

de sempre ter em mente priorizar as necessidades da população. Nesse contexto, 

destacamos que os fatos acima apontados têm sido objeto de discussões com os 

diversos setores da SES-GO, de modo a perseverar na busca pela maneira mais 

adequada de conciliar a necessidade diária da população com as expectativas 

acenadas no contrato. 
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2. CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO ÚLTIMO TRIMESTRE 

2.1. Recorde nos números de produção 

O mês de dezembro de 2019 representou um marco na história do Hutrin. Os dados 

de produção demonstraram de maneira cabal a evolução da assistência tanto com 

relação à quantidade e quanto com relação à qualidade.  

As equipes lotadas no Pronto Socorro realizaram 5.333 atendimentos no período, 

sendo que 2.353 (44%) foram classificados com as cores vermelha, laranja e 

amarela, o que demonstra que estamos realmente atuando como uma porta de 

urgência. 

No Centro Cirúrgico, atingimos a marca de 370 procedimentos, número recorde na 

história da unidade e que ratificou a seriedade do nosso trabalho. 

Após o advento desses números, tivemos o privilégio de ter uma matéria publicada 

pela SES/GO registrando tal momento, o que nos alegra e nos motiva a trabalhar 

ainda mais. 

 

Fonte: http://www.saude.go.gov.br/sala-de-imprensa/sala-de-imprensa2/noticias/9690-hutrin-registra-

numero-recorde-de-atendimentos.html 

 

2.2. O Jeito IMED de Atender 

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

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

http://www.saude.go.gov.br/sala-de-imprensa/sala-de-imprensa2/noticias/9690-hutrin-registra-numero-recorde-de-atendimentos.html
http://www.saude.go.gov.br/sala-de-imprensa/sala-de-imprensa2/noticias/9690-hutrin-registra-numero-recorde-de-atendimentos.html
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desenvolvimento de líderes e equipes que o IMED realiza 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, a ênfase à autonomia, o protagonismo daqueles 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 por objetivo 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 

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” alçará o HUTRIN à condição 

de ente protagonista na prática do respeito à dignidade de todos os envolvidos, 

população usuária ou colaboradores. 

Lançamento do Jeito IMED de Atender: 
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Capacitação da equipe IMED no HUTRIN: 

 

 

 

2.3. 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. Aprimorar competências e 

habilidades das lideranças é um dos pilares do plano estratégico da organização, 

com o objetivo de 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.  
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O programa de desenvolvimento das lideranças do Hutrin contempla 30 profissionais 

que lideram equipes ou processos estratégicos das áreas assistenciais, técnicas e 

administrativas. Iniciou-se em 28 de janeiro último, e a primeira fase será concluída 

em dezembro de 2020. 

Programa de desenvolvimento das lideranças do IMED HUTRIN  

 

 

2.4. Carnaval Seguro HUTRIN: um alerta para prevenção de ISTs 

No dia 21/02, aconteceu a ação em prol da conscientização e da promoção de um 

Carnaval seguro e saudável. 

O evento fez parte da campanha Carnaval seguro, promovido pelo grupo de ações 

humanizadas do Hutrin, com a distribuição de kits contendo informativos, 

preservativos e géis lubrificantes para colaboradores, pacientes e acompanhantes 

da unidade. 

Assuntos abordados: 

• A importância da educação sexual como prevenção; 

• Por que e como usar corretamente o preservativo nas relações sexuais; 

• A importância da prevenção de HIV e sífilis; 

• Importância do uso do preservativo. 
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2.5. Oficina coronavírus COVID 19 

No mês de fevereiro também foi realizada uma oficina a respeito do coronavírus 

COVID 19 no CREMEGO, onde funcionários do CCIH do Hutrin foram convidados e 

participaram de uma palestra sobre o tema. 

Na oficina foram distribuídos folders aos participantes com instruções e 

esclarecimentos a respeito do assunto. Após a oficina, os membros do CCIH do 

Hutrin espalharam os folders em pontos diversos da unidade para que os 

profissionais se atualizassem sobre o assunto. 

Folder distribuído na oficina realizada no CREMEGO: 
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2.6. Outras ações realizadas no período 

• Adequações e melhorias no escritório administrativo do IMED-Trindade para 

recebimento das seguintes equipes administrativas que estavam lotadas no 

Hospital: Recursos Humanos, SESMT, Gerenciamento de Resíduos, 

Controladoria, Engenharia e Gerência Administrativa; 

• Preparativos e compra de equipamentos para implementação de Centro de 

Parto; 

• Preparativos para implantação de um equipamento de Tomografia 

Computadorizada; 

• Realização de estudos e projetos para alterações estruturais da unidade. 

• Também foram realizadas reuniões de prestação de contas e alinhamento de 

táticas e estratégias para o Hospital junto à SES/GO. 
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3. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PRÓXIMO TRIMESTRE 

• Implantação do Centro de Parto 

o Será composto de 3 (três) quartos PPP’s, sendo um deles com 

banheira, sala de acolhimento, área de deambulação, posto de 

enfermagem e demais ambientes de apoio. 

• Ampliação da Recepção do Pronto Socorro 

o Ampliação da área de espera 

o Estacionamento para viaturas e ambulâncias 

o Criação de sala amarela de observação 

o Área coberta para desembarque da ambulância 

• Ampliação da Recepção do Ambulatório 

o Ampliação da área de espera 

o Local de desembarque de pacientes 

• Implantação do Centro de Imagem para instalação do aparelho de Tomografia 

e mais duas salas destinadas a outros exames 

o A ser implantado em edificação anexa à hoje existente, ao lado da 

atual sala de Raio-X, com previsão para Tomografia e mais 02 salas 

para outros exames. 

o O local terá recepção exclusiva e ambientes de apoio, com acesso 

externo e ligação para acesso interno dos pacientes do Hospital. 

o Recepção, sala de ultrassom, sala de ECG, sala de tomografia e 

demais ambientes de apoio. 
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• Implantação de uma Central de Oxigênio 

o Atualmente o abastecimento de oxigênio do Hospital é realizado 

através de cilindros de oxigênio, o que reflete em diversas entregas 

durante o mês. Com a implantação da Central com um tanque de 

3.000 l (3m³), será possível vislumbrar uma organização logística 

totalmente aprimorada, podendo-se proporcionar um cronograma de 

entregas para 01 (uma) vez por mês – sem se considerar que, neste 

tipo de abastecimento, o valor do m³ de oxigênio é bem menor do que 

o fornecimento em cilindros. 

• Mudança do local de funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas 

o Atualmente, o Laboratório se encontra na região do ambulatório, a 

proposta de mudança está relacionada com a implantação do Centro 

de Parto Normal, onde a área do atual laboratório será utilizada para 

implantação de ambientes de apoio para a recepção de parturientes na 

unidade. 

• Mudança de local de funcionamento da CME 

o A proposta de implantação da nova CME seria para a área da antiga 

lavanderia, pois hoje o serviço de lavanderia é externo a unidade. O 

local onde será implantada a nova CME terá capacidade de 

atendimento para 100 leitos. 

• Implantação de um Ambulatório para gestantes 

• Criação de novos fluxos assistenciais para o Pronto Socorro, Laboratório e 

Centro de Parto. 

 

4. CONCLUSÃO 

O mês de fevereiro foi marcado por diversos estudos e projetos referentes às 
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adequações que serão realizadas na estrutura e perfil assistencial do Hospital para 

expansão operacional e maior qualidade no atendimento à população de Trindade e 

região. Vale lembrar que todas as adequações foram demandadas pela própria 

SES/GO, que vem contando com pleno apoio do IMED na melhor estruturação, 

planejamento e, futuramente, implantação dessas melhorias. 

Nesse mês também vimos alguns projetos e ações de promoção à saúde voltados 

aos colaboradores, pacientes e população local, como ocorreu com as ações de 

prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) no Carnaval e 

prevenção ao novo coronavírus. 

Fechando o segundo trimestre do Contrato entre IMED e SES/GO, referente à gestão 

do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira Dos Santos – Hutrin, 

o IMED começa a imprimir a sua marca na gestão do Hospital com: i) a implantação 

da filosofia Jeito IMED de Atender por meio de treinamentos aplicados aos 

colaboradores; e, ii) a apresentação de resultados recordes de produção assistencial 

na história da unidade. 

É com eficiência e seriedade que o IMED vem oferecendo, com o apoio primordial da 

SES/GO, a cada dia, uma saúde de melhor qualidade à população de Goiás. Ao lado 

da SES/GO trabalharemos para que as próximas ações continuem sendo implantadas 

com sucesso e que possamos expandir e melhorar ainda mais a assistência 

prestada pelo Hutrin. 

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 dez/19 jan/20 fev/20 

Taxa de ocupação 

hospitalar 
≥ 85% 46% 44% 53% 54% 71% 58% 78% 

Média de Permanência 

Hospitalar (dias) 
≤ 5 2,5 2,4 2,4 2,0 1,9 1,96 2,17 

Índice de intervalo de 

substituição (horas) 
≤ 12 71 73 51 40 18 34 15 

Taxa de readmissão 

Hospitalar (29 dias) 
≤ 20% 0,0% 0,7% 0,3% 0,5% 0,7% 1,25% 1,10% 

Percentual de 

Ocorrência de Glosas 

no SIH - DATASUS* 

≤ 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 

Percentual de 

suspensão de cirurgia 

programada por 

condições operacionais 

≤ 5% 0% 0% 0% 4,5% 7,0% 1,5% 2,1% 

Taxa de cesariana em 

primíparas 
< 15% - 34% 100% 100% 100% 100% 92% 

Percentual de APGAR 

de recém-nascidos 

vivos 

≥ 7 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 

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

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

Como temos dito frequentemente, nos dedicamos às atividades de maneira a 

garantir 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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