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Em meio à turbulência que vivemos decorrente da pandemia de COVID-19, 
nosso hospital teve que se reinventar para fazer frente a esse grave problema de 
saúde pública. 

Felizmente, logramos êxito em nosso intento e a unidade tem se destacado por 
seu empenho em atender as necessidades da população. 

Nesse momento quando o HUTRIN comemora um ano sob gestão do IMED 
devemos fazer uma breve pausa para recordar nossas vitórias. Podemos desta-
car que nesse período batemos o recorde quanto à quantidade de procedimentos 
cirúrgicos realizados, triplicamos o volume de atendimento ambulatorial, redu-
zimos o tempo de espera para atendimento no Pronto Socorro, recuperando a 
confi ança da população.

a palavRa das diRetoRas1
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A equipe IMED implantou um sistema de gestão eficiente, identificou os 
pontos a serem melhorados, elaborou e implantou protocolos, investiu em 
capacitação com foco em humanização, modernizou a maneira de se executar 
exames por imagem e os resultados apareceram. Ampliamos o faturamento 
do Hospital em mais de R$ 100.000,00 e garantimos segurança e qualidade ao 
atendimento à população.

Nos preparamos para implantar um centro de parto natural, algo esperado 
há muitos anos pela população da cidade, porém o coronavírus pulverizou 
nossas expectativas para esse ano.

Com o aparecimento da pandemia, novos desafios surgiram, os procedi-
mentos eletivos foram suspensos, elaboramos um plano de contingência, cria-
mos protocolos internos, capacitamos os colaboradores, separamos os aten-
dimentos de pacientes com síndrome gripal, gestantes e outras patologias e 
implantamos oito leitos de UTI.

Os resultados novamente apareceram, no Trimestre referente a JUNHO – 
JULHO – AGOSTO realizamos 678 internações hospitalares, 211 partos cesa-
rianos eletivos, 1427 atendimentos ambulatoriais de obstetrícia e pediatria e 
8956 atendimentos de porta em urgência e emergência.

O Hospital tem cumprido papel extremamente relevante nesta pandemia, 
garantindo que os profissionais de saúde realizem os atendimentos de forma 
segura e que os pacientes que apresentam patologias diversas também te-
nham acesso ao atendimento.

Com ou sem pandemia, o crescimento do HUTRIN é suma importância 
para atender adequadamente a população, por este motivo continuamos pla-
nejando as expansões, estamos em fase de planejamento de uma expansão 
estrutural, em breve termos um novo e moderno centro de diagnóstico por 
imagem, ampliaremos o pronto atendimento e criaremos uma nova CME li-
berando espaço dentro do Centro Cirúrgico, ainda planejamos novos leitos de 
internação para suprir a falta de leitos causada pela implantação de uma UTI 
no hospital, e, finalizando construiremos unidade de partos naturais.
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Neste período que estivemos sobre a gestão do HUTRIN temos muito a 
agradecer a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, aos funcionários e pres-
tadores de serviços do Hospital que confiaram e nos deram condições de co-
locar em prática um modelo de Gestão eficiente.
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pRincipais açÕes2

2.1.  capacitaçÃo da eQUipe 

No mês de agosto o Hospital de Urgências de Trindade (HUTRIN) come-
morou o primeiro ano de gestão do Instituto de Medicina, Estudos e Desen-
volvimento – IMED. Para celebrar os grandes resultados obtidos nos últimos 
meses, o RH preparou uma cerimônia especial para todos os colaboradores 
que fizeram e ainda fazem parte dessa história. 

Com a contratação de profissionais qualificados, investimentos em equipa-
mentos digitais e a capacitação constante de todos os colaboradores através 
do programa Jeito Imed de Atender, que no último ano ofereceu 4.482 ho-
ras de treinamento, o HUTRIN bateu recordes de atendimentos e diminuiu 
o tempo de espera no Pronto Socorro. Foram mais de 780 partos e 58 mil 
exames laboratoriais entre setembro de 2019 e julho de 2020. Desde o início 
da pandemia até a segunda quinzena de agosto, o hospital contabilizou mais 
de 4 mil atendimentos a pacientes com sintomas ou diagnosticados com Co-
vid-19 e 83 altas. 

 
Esse é o resultado de um time comprometido de mais de 200 colaborado-

res, dos mais variados níveis de ensino, que se intercalam para oferecer à po-
pulação de Trindade e região um atendimento de excelência 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Toda essa dedicação refletida em pacientes satisfeitos 
rendeu, em apenas 12 meses, um total de 43 promoções. Esse é o papel do RH, 
reconhecer e valorizar os profissionais que estão alinhados com a missão do 
Hutrin de oferecer saúde humanizada. 

O balanço positivo do primeiro ano de gestão também foi tema de uma 
reunião de diretoria para analisar as melhoras práticas exercidas pelo hospi-
tal que podem ser aplicadas em outras unidades geridas pelo Instituto.  Com-
partilhar experiências e cases de sucesso é essencial para que o êxito do Hu-
trin reverbere positivamente em outras unidades de saúde pública do estado 
de Goiás. 
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É assim que o Hutrin permanece construindo uma nova narrativa para a sua 
própria história, com uma gestão preparada e de alto nível que transcende para 
todos os colaboradores a importância de acolher, cuidar e salvar a vida de várias 
de pessoas todos os dias.
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2.2. celeBRaçÃo do pRimeiRo ano de gestÃo imed 
      no HUtRin
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2.3.   tReinamento de lÍdeRes 

Em agosto, o RH realizou no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) 
uma capacitação sobre estilos de liderança. O treinamento, ministrado pela con-
sultora Alessandra Ferro, mostrou aos colaboradores que ocupam cargos de 
lideranças as principais características dos variados estilos de líderes, dentre 
eles o autocrático, o liberal e o democrático. Durante a apresentação, Alessandra 
estimulou o raciocínio e a forma de percepção dos colaboradores para que eles 
captassem a essência da liderança de uma forma descontraída e natural.

   
O líder tem um papel fundamental no hospital, por isso cada setor da unida-

de possui um. Ele deve ser capaz de motivar e conduzir os liderados para que 
eles possam confiar no objetivo proposto pela equipe. Além de administrar o 
trabalho, ser flexível e ter visão do futuro, ele deve ter a habilidade de enxergar 
o ser humano como indivíduo único – o que também está relacionado com a 
questão da humanização proposta pelo IMED. Para o RH, o papel de liderança 
transcende o poder de hierarquia do cargo, o líder é responsável pelo desenvol-
vimento pessoal e profissionais de outros colaboradores.

Estimular as competências e habilidades dos profissionais que estão à frente 
das equipes faz com que eles possam alcançar as metas estratégicas idealizadas 
pelo Imed para a gestão do hospital. Além disso, promove um ambiente motiva-
do onde os líderes caminham ao lado dos outros colaboradores visando a oferta 
do melhor atendimento à população. A equipe de Recursos Humanos acredita 
que capacitar as lideranças faz com que a engrenagem do hospital permaneça 
girando de forma positiva, consistente, eficaz e, principalmente, motivadora. 

Ainda no mês de agosto, Alessandra Ferro aplicou um treinamento de Apre-
sentação Pessoal para todas as equipes do Hutrin. A capacitação expõe algumas 
práticas simples que devem ser seguidas pelos profissionais do hospital para 
que eles possam continuar oferecendo um atendimento adequado e de alto nível 
à população do município de Trindade e região.

Durante o treinamento, Alessandra reforçou que a apresentação pessoal é 
muito mais do que manter trajes limpos e bem cuidados. A higiene básica e o 
cuidado com o uniforme são pré-requisitos essenciais para profissionais de qual-
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quer área, ainda mais em um período de pandemia. Essa ação demonstra res-
peito e seriedade do hospital que segue rígidos protocolos de segurança para 
que os pacientes se sintam confortáveis em frequentar a unidade de saúde. A 
consultora salientou que a apresentação pessoal está relacionada, principal-
mente, com a linguagem corporal. Por isso, os profi ssionais precisam estar 
alinhados com as boas práticas para que a experiência do atendimento seja 
mais humanizada. A equipe de RH acredita que uma boa recepção, uma pos-
tura respeitosa, um tom de voz adequado e uma boa comunicação são peças 
fundamentais para que os pacientes, vulneráveis por qualquer enfermidade, 
se sintam respeitados e acolhidos no hospital. Essa ação vai de encontro com 
as práticas do módulo Atendimento Consultivo do Jeito Imed de Atender. To-
das as capacitações oferecidas para os profi ssionais se conectam entre si para 
com um grande objetivo que é oferecer saúde de qualidade a todos.

tReinamento – estilos de lideRança
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capacitaçÃo de eQUipes
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2.4.  atividades do núcleo de segURança do paciente 

No Trimestre Junho - Julho - Agosto seguimos avançando nas ações de implan-
tação do Núcleo, avançando nas ações de Segurança do paciente, gestão docu-
mental e necessidades pontuais que são impostas. É consenso que o Planejamento 
deve ser adaptável as circunstâncias que se apresentam ao longo do processo, sem 
a perda da imagem-objetivo. Em agosto um avanço importante foi alcançado, a 
Política de Gestão de Documentos foi aprovada pelo Diretor Geral e apresentada 
as lideranças da Unidade, também tivemos importante avanço na Identificação 
do Paciente com aprovação do modelo de Identificação de leitos aprovadas pela 
Supervisão da Qualidade e Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente.

pRincipais ResUltados das açÕes do nQsp
 

• Treinamento inicial e assinatura eletrônica criada para o Sistema MV, corrigi-
da a logomarca e timbre que estavam no sistema junto a equipe de implantação;

• Aprovação da Política de Gestão de Documentos pelo Diretor Geral;

• Apresentação da Política de Gestão de Documentos as lideranças;

• Distribuição dos modelos de documentos Institucionais as lideranças;

• Distribuição das 6 metas a equipe estratégica do NQSP, distribuição a seguir: 
META 1 (Identificar corretamente o paciente) e 2 (Melhorar a comunicação entre 
os profissionais de Saúde) – Janaina Saito; META 3 (Melhorar a Segurança na 
prescrição, no uso e na administração de medicamentos) – Diego Batista; META 
4 (Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corre-
tos); META 5 (Higienizar as mãos para evitar infecções) – Synara Soares; META 
6 (Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão) – Bruno Alves;

• Visita in loco para conferência da Identificação dos pacientes;

• Auxílio nas questões envolvendo o projeto de acolhimento musical “Amor 
Cantado”;
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• Auxílio, coleta, análise e consolidação dos censos setoriais; 

• Envio diário dos censos para Supervisora da Qualidade e Departamento de 
Projetos;

• Envio semanal dos censos para Direção Geral;

• Tratamento das não conformidades, atualização dos documentos (POP, Flu-
xogramas, Formulário);

• Mudança dos fluxos de tratativas das não conformidades;

• Coleta de dados e envio para composição do Apoio a Prestação de Constas 
Mensal (piloto com dados da primeira quinzena enviados, prosseguimento será 
mensal);

• Início da apresentação do NQSP para os novos colaboradores – Integração;

• Em julho o plano de ação constava de 44 ações propostas sendo 5 concluídas, 
5 em andamento, 3 em atraso e 31 planejadas, em agosto avançamos da seguin-
te forma; 10 ações concluídas, 10 em andamento, 7 em atraso e 17 planejadas. 
Apresentamos somatório de ações de julho e agosto no gráfico a seguir, no mo-
mento 76 ações implantadas no plano de ação:
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• Reunidos documentos referentes ao NQSP que estavam sob a guarda do 
NVEH e CCIH (dados recentes e históricos de outras Gestões);

apResentaçÃo da polÍtica de docUmentos

apResentaçÃo padRÃo de integRaçÃo de novos colaBoRadoRes
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atUalizaçÕes de poRtaRias de nomeaçÃo

2.5.  RelatóRio de comUnicaçÃo - atividades e clipping 

O mês de agosto foi especial para o Hospital de Urgências de Trindade 
(Hutrin). Além de comemorar o primeiro ano sob a gestão do Instituto de Me-
dicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), a unidade implantou um novo 
programa voltado à humanização do atendimento atendendo, assim, a polí-
tica de saúde pública preconizada pelo SUS. Para a comunicação, que partici-
pou ativamente da organização tanto da comemoração como do projeto Amor 
Cantado foi um mês intenso. O desafi o foi planejar a festa e a ação solidária 
respeitando as medidas de segurança que o momento de pandemia exige. 

Em parceria com os diretores setoriais, foram planejadas as ações e estabe-
lecido um cronograma de atividades para a comemoração. A comunicação foi 
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responsável pela elaboração de várias retrospectivas: a videográfi ca institu-
cional para ser exibida nas TVs da unidade de saúde durante o dia; a fotográ-
fi ca para o “corredor da Comunicação - atividades e clipping

 
Das 88 menções do Hutrin na mídia no mês de agosto 26 foram sobre o 

projeto musical. Foi o tema de maior interesse no mês, seguido do balanço de 
um ano de administração do IMED e a implantação do serviço de Triagem, 
ambos com 16 menções cada um.
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sentimentos

Também houve uma grande variação nos tipos de veículos que publicaram 
notícias relacionadas ao Hutrin, com destaque para as redes sociais que so-
mam 15 menções (Facebook, Twitt er, Youtube e Instagram). Os blogs citaram 
o hospital em quatro postagens. 

Nos veículos de comunicação de massa o Hutrin foi notícia duas vezes em 
emissoras de televisão, uma vez em uma rádio estadual e uma vez em uma 
rádio municipal. 
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2.6.  pRoJeto amoR cantado - acolHimento mUsical

Na tarde do dia 5 de agosto de 2020 demos início ao projeto amor cantado. 
Este projeto idealizado pela Diretoria do IMED tem como objetivo levar confor-
to e esperança as pessoas que estão passando por processo de internação por 
estar infectado pelo novo CORONAVÍRUS.

O processo de internação e isolamento acarreta inúmeras incertezas e angús-
tias a cada um dos pacientes, o método escolhido para aliviar este sofrimento foi 
através da música, e a forma de oferta veio com uma “live” musical conduzida 
pelo cantor Hercílio Ramos Júnior.

A produção é feita pela equipe comunicação que faz a interface com o Hos-
pital e com o cantor, faz a captação das imagens para os releases e para o vídeo 
que é exibido durante as lives, bem como as mensagens e solicitação dos pa-
cientes, além do suporte ao músico quando necessário, durante a apresentação.

  
As lives musicais e as ações especiais para comemorar o aniversário rende-

ram muitas menções na mídia, com destaque nas emissoras de TV Serra Durada 
e Rede Vida que fizeram reportagens exclusivas sobre o projeto Amor Cantado.

A primeira “live” agradou a pacientes e equipe de trabalho que puderam 
interagir e escolher as músicas preferidas. No dia 12 de agosto do mesmo ano a 
paciente Maria Malta Pereira dos Reis, 60 anos, estava extremamente emociona-
da. Depois de passar três dias na UTI, ela foi transferida para a enfermaria onde 
teve a oportunidade de escolher e ouvir sua música preferida, “Como é grande 
meu amor por você”, de Roberto Carlos.

Além da Dona Maria Malta mais de 100 pessoas acompanharam a segunda 
edição da “live” Amor Cantado – Acolhimento Musical.

A iniciativa é transmitida pela TV IMED, e pode ser acompanhada pelos pa-
cientes nas TVs dos quartos, pelos parentes dos internados através de celular ou 
Smart TV e pelos funcionários dos hospitais.
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2.7.  pRoJeto: “a gente se impoRta” - teletRiagem 

O IMED, desenvolveu um sistema remoto para mapeamento, triagem acom-
panhamento de pessoas com suspeita de coronavírus.

O projeto “A gente se importa” foi criado para auxiliar os moradores da ci-
dade a identifi car, de maneira rápida e efi caz, a necessidade de um tratamento 
mais intensivo da doença.
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O primeiro passo para acessar o sistema é visitar o site https://hospital-hu-
trin.org.br/. O menu Triagem da plataforma digital do hospital contém todas as 
informações necessárias para realizar o cadastro. A pessoa responde algumas 
perguntas sobre suas condições de saúde, complementa com seus dados pes-
soais e endereço e recebe o resultado na hora. Qualquer pessoa pode descobrir 
seu grau de risco.

Os pacientes identificados na triagem do site que precisarem de mais atenção 
serão orientados por telefone e, caso seja necessário, recebem a visita de enfer-
meiros. Se a tabulação dos dados, em tempo real, resultar em estado crítico, a 
pessoa é orientada a procurar o hospital.

Um dos principais objetivos do sistema é que a pessoa permaneça em casa 
porque, quando há o deslocamento, automaticamente ela aumenta o risco de 
contaminar outras pessoas ou ser contaminada, caso não esteja com a doença.

O projeto colocou um carro exclusivo com equipe de enfermagem munida 
de oxímetros, medidores de pressão e temperatura para atender a população 
da cidade de Trindade das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, a equipe também 
possui teste rápido para ser realizado conforme indicação.

O serviço também contempla pessoas que passaram pelo ambulatório do HU-
TRIN com sintomas leves e foram orientadas a ficar em isolamento domiciliar. 
Após dois dias da consulta realizada no hospital, o paciente recebe uma ligação 
onde ele tem a oportunidade de informar como está a evolução da doença. Caso 
seja necessário, a equipe se desloca até a residência para que seja realizado o 
atendimento domiciliar.
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QUantitativo de tRiagem

No período de 01 a 31 de agosto de 2020, foram realizadas 100 triagens, sendo 
84 usuários, sendo 55 mulheres e 29 homens, 16 pessoas repetiram o cadastro. 
Do quantitativo de 84 usuários, 75 são do grupo de risco.

A visita domiciliar foi feita com 21 pessoas, todas foram orientadas conforme 
protocolo do Ministério da Saúde.

Fizemos contato com mais 853 pessoas que passaram pelo hospital.

Desses 853 contatos dos prontuários hospitalares foram feitas mais 144 visi-
tas, totalizando em 165 visitas no mês de agosto.

Nesse período 03 pessoas foram atendidas pelo psicólogo para orientações. 
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Nossa central de atendimento conta com profi ssionais como enfermeiros, 
psicólogos, profi ssionais de TI e todo suporte e infraestrutura tecnológica sw 
telemedicina. Todos os profi ssionais são preparados para atender a popula-
ção e fazer a triagem dos casos suspeitos de COVID-19.
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eQUipe de atendimento local

O IMED disponibilizou uma equipe de atendimento local que é compos-
ta por enfermeiros treinados e capacitados para atender a população. Essa 
equipe é responsável pela visita domiciliar, a equipe possui uma maleta com 
equipamentos para atender os usuários, como Aparelho de Pressão Arterial, 
Oxímetro de Dedo e Termômetro com infravermelho além dos equipamentos 
de proteção Individual – EPIs.

Para passar segurança para as pessoas que precisam de uma visita domi-
ciliar os carros utilizados pelos enfermeiros estão identificados com logo do 
Estado de Goiás.

2.8.  melHoRias estRUtURais na Unidade

No último trimestre a unidade passou por alterações no que diz respeito a 
fluxos e intervenções físicas.

Foi viabilizado a implantação de um tanque de oxigênio de 3.000 m³ de oxi-
gênio criogênico líquido medicinal. Com este, conseguimos reduzir o custo uni-
tário do gás em cerca de 60%, para além de reduzir a quantidade de entregas 
mensais, ou seja, com o suprimento maior a frequência de entregas caiu subs-
tancialmente.
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escavaçÃo paRa 
Base tanQUe 
de oXigênio
fonte:  aUtoR

concRetagem da 
Base tanQUe de 
oXigênio
fonte:  aUtoR
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Base tanQUe 
de oXigênio 
instalado
fonte:  aUtoR

Com a grande demanda de pacientes devido a pandemia, a unidade se 
movimentou junto a SES, afi m de implantar uma Unidade de Terapia Inten-
siva-UTI. Foram criadas divisórias em drywall, método construtivo que traz 
qualidade, velocidade e sem sujeira, além da climatização de toda a área des-
tinada a UTI.
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climatizaçÃo 
da Uti
fonte:  aUtoR

fecHamento áRea da Uti
fonte:  aUtoR



 37

comUnicaçÃo visUal da Uti
fonte:  aUtoR

vista leitos da Uti
fonte:  aUtoR
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Com a pandemia, o ambulatório se tornou Pronto Socorro para pacientes com 
sintomas gripais, assim alteramos o local para atendimento das gestantes. A 
entrada das gestantes passou a ser pela entrada de colaboradores da unidade, 
onde a guarita se tornou o local de elaboração das fi chas. Comportávamos um 
ambiente de aproximadamente 20 m², onde foi realizada uma reforma geral, 
criada uma divisão e climatização do local, se tornando assim o consultório obs-
tétrico e uma sala de exames de ultrassom. Na parte externa foram locadas ten-
das e adquiridas longarinas, todas respeitando o distanciamento, para a espera 
das gestantes. Também foi construída uma calçada para acesso das gestantes, 
trazendo assim mais segurança para as mesmas.

eXecUçÃo de 
calçada paRa 
passagem de 
gestantes
fonte:  aUtoR



 39

calçada paRa 
passagem 
de gestantes
fonte:  aUtoR

divisóRia 
consUltóRio 
oBstétRico 
e sala de eXames
fonte:  aUtoR
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pRepaRo paRa pintURa divisóRia consUltóRio oBstétRico e sala de eXames
fonte:  aUtoR

No mês de Agosto a unidade teve toda a pintura externa renovada, aprovei-
tando a intervenção de manutenção, foi adotada a mudança de cor de acordo 
com as novas cores da comunicação visual atual do SES.
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pintURa dos Bate maca da Unidade
fonte:  aUtoR

vista dos 
Bate maca 
pintados
fonte:  aUtoR
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vista da 
gUaRita antes 
da pintURa
fonte:  aUtoR

vista da 
gUaRita após 
da pintURa
fonte:  aUtoR
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pintURa 
eXteRna 
da Unidade
fonte:  aUtoR

pintURa dos 
Bancos de 
concReto
fonte:  aUtoR
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pintURa 
eXteRna 
da Unidade
fonte:  aUtoR

Está em planejamento expansões para a unidade, sendo estas intervenções 
com alterações físicas e de fl uxo. 

Em breve teremos um novo e moderno Centro de Diagnóstico por imagem, 
com acesso e recepção exclusivos.

Ampliaremos o pronto atendimento como um todo, inclusive com interven-
ções em seu acesso de pedestres e veículos.

O ambulatório terá sua recepção ampliada, proporcionando maior conforto 
aos colaboradores e pacientes da unidade.

Criaremos uma nova Central de Material Esterilizado-CME, liberando assim, 
espaço dentro do Centro Cirúrgico onde fi ca a CME atualmente. Com essa inter-
venção o Centro Cirúrgico ganhará novos ambientes de apoio.
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Ainda planejamos novos leitos de internação para suprir a falta de leitos cau-
sada pela implantação de uma UTI no hospital. 

A Unidade de Terapia Intensiva-UTI da unidade, também terá um projeto 
para sua ampliação, comtemplando todos os ambientes de apoio necessários 
para o seu bom funcionamento.

E, fi nalizando construiremos uma unidade de partos naturais comtemplada 
por quartos PPP e seus respectivos ambientes de Apoio.

Todo esse processo já está em andamento, em fase de contratação de empre-
sas de engenharia para elaboração de projetos e suas respectivas aprovações de 
projeto, e posteriormente contratação de empresa de engenharia para o início 
das construções faseadas, sendo as primeiras obras o SADT, ampliação Pronto 
Atendimento e Recepção do ambulatório.

No dia 14 de agosto de 2020 foi realizado o processo de desinfecção de alto 
nível com a tecnologia em spray com carga por indução eletrostática. O pro-
cesso foi realizado tanto na parte de atendimento ao paciente quanto na parte 
administrativa.

2.9.   inovaçÃo no comBate a covid -19: pUlveRizaçÃo 
        eletRostática
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Nos dias 12 e 13 de agosto do corrente ano o HUTRIN promoveu a testa-
gem de todos os funcionários, próprio e terceirizados, para COVID-19.

Foram submetidas ao teste 212 pessoas, destas 15 apresentaram resultado 
IGM positivo, mesmo estando assintomáticas, e foram imediatamente afas-
tadas de suas atividades laborais, conforme protocolo estabelecido pela SES.

2.10.  testagem Rápida dos colaBoRadoRes paRa covid-19

Desde o início da pandemia o HUTRIN se organizou da melhor maneira 
possível para prestar um atendimento de excelência aos pacientes com sinto-
mas respiratórios, ou seja, suspeitos de COVID. Foi então criado um pronto 
socorro exclusivo para os atendimentos desses pacientes, com toda estrutura 
de profi ssionais médicos e não médicos, todos os cuidados com uso de Epis 

2.11. atendimento eXclUsivo paRa pacientes com 
         sintomas RespiRatóRios
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adequados, monitoramento contínuo da CCIH, testagem com uso de SWAB 
nasal com RT-PCR e testes rápidos sorológicos, e principalmente rigoroso 
controle do serviço de vigilância epidemiológica.
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No mês de Junho foi criado a evolução dos pacientes da UTI-COVID atra-
vés da plataforma TRELO, onde os profissionais tem acesso em tempo real 
da situação clínica dos pacientes, medicações em uso e resultado de exames. 
Com isso, tem facilitado muito a tomada de decisão da equipe médica e equi-
pe multi, tendo resultados muito satisfatórios.

2.12. UtilizaçÃo de Uma platafoRma digital (tRello)  
         paRa evolUçÃo dos pacientes Uti-covid.

Elogio: comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou agradeci-
mento por serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde.

Reclamação: comunicação verbal ou escrita que relata insatisfação em relação 
às ações e aos serviços de saúde, sem conteúdo de requerimento.

2.13. oUvidoRia

JUlHo agosto

5

1

1

7

1

5

6

Elogio

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Total por período

JUnHo

6

7

1

14

classificaçÃo
total de manifestaçÕes

poR classificaçÃo

12

13

1

1

ToTal GERal dE  
manifESTaçõES 
REGiSTRadaS: 27

44,44%

48,16%

3,7%

3,7%

100%

Fonte: SiStema inFormatizado ouvidor SuS

QUantitativo de manifestaçÕes RegistRadas poR classificaçÃo 

consolidado tRimestRe (JUnHo, JUlHo e agosto)
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Solicitação: comunicação verbal ou escrita que, embora também possa indi-
car insatisfação, necessariamente contém um requerimento de atendimento 
ou acesso às ações e aos serviços de saúde. 

Sugestão: comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil à 
melhoria do sistema de saúde. 

19

8

27

70,37%

29,63%

100%

fechadas

arquivadas

Total

statUs das manifestaçÕes 

Fonte: SiStema inFormatizado ouvidor SuS

Arquivada: manifestação que foi arquivada após trinta dias da resposta de-
finitiva ou após uma solicitação de complementação de informações não res-
pondida pelo manifestante. 

Fechada: é a resposta final da manifestação. Após envio ao cidadão, a mani-
festação deve ser arquivada automaticamente, caso não seja interposto recur-
so pelo interessado. 

26

1

27

96,30%

3,70%

100%

ouvidoria (nível 1) SUS/HUTRin

ouvidoria Setorial do SUS da SES/Go

Total

oRigem das manifestaçÕes RefeRentes ao HUtRin

Fonte: SiStema inFormatizado ouvidor SuS
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Origem: órgão meio que cidadão registrou a sua manifestação, dado impor-
tante pois este é um dos objetivos da descentralização da ouvidoria, atender o 
mais breve possível a manifestação e que a unidade arque com estas deman-
das, não havendo necessidade do seu encaminhamento para a SES. Dado que 
mostra que a ouvidoria está ATIVAMENTE funcionando.

Ouvidoria SUS nível I: Para obter o acesso ao nível I, a Ouvidoria deve estar 
institucionalmente legalizada por meio de portaria, decreto, lei. O nível I de 
acesso permite às ouvidorias criarem sua própria rede hierarquizada agilizan-
do o fluxo de trabalho; cadastrarem e encaminharem as manifestações dos ci-
dadãos para outras secretarias de saúde dentro do seu estado, para hospitais de 
sua gestão e internamente, para departamentos e coordenações da Ouvidoria.

pesQUisa de satisfaçÃo - JUnHo 2020
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pesQUisa de satisfaçÃo - agosto 2020
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pRodUçÃo de seRviços assistenciais do tRimestRe3

O estudo da produção de um EAS permite aos gestores conhecer com profun-
didade as atividades desenvolvidas pelos diversos setores da Unidade, per-
mite acompanhar a evolução ao gestor observar as tendências do movimento 
hospitalar e se planejar para os próximos períodos.

3.1.  inteRnaçÕes / saÍdas HospitalaRes

O IMED, desenvolveu um sistema remoto para mapeamento, triagem acom-
panhamento de pessoas com suspeita de coronavírus.

O projeto “A gente se importa” foi criado para auxiliar os moradores da ci-
dade a identificar, de maneira rápida e eficaz, a necessidade de um tratamento 
mais intensivo da doença.
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evolUçÃo das saÍdas HospitalaRes poR clÍnica
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Podemos observar nos gráficos acima que o Hospital está realizando inter-
nações e saídas de pacientes obstétricos, pacientes suspeitos de COVID-19 e 
pacientes clínicos. Podemos observar também o grande volume de saídas ge-
radas na sala de emergência, que se dá pela dificuldade constante de conseguir 
transferência de pacientes graves que necessitam internação em unidades de 
maior complexidade.
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3.2.  ciRURgias e paRtos

O Hospital continua realizando partos tipo cesárea em sua maioria agenda-
dos, devido à falta de estrutura para realização de parto natural de forma con-
tínua na unidade.

evolUçÃo dos paRtos Realizados
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3.3.   atendimento de URgência e emeRgência

evolUçÃo dos atendimentos de URgência
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3.3.1.  classificaçÃo de Risco
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O número de pacientes classificados com a cor azul e verde chega a quase 50% 
dos atendimentos, ou seja, a dificuldade de acesso aos serviços de atenção básica, 
associado a falta de informação da população leva a sobrecarga da unidade de 
pronto atendimentos que deveria ser preservada para casos moderados e graves.

3.3.2. atendimentos poR peRÍodo

atendimento poR peRÍodo - JUnHo 2020
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atendimento poR peRÍodo - agosto 2020
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3.3.3.  atendimentos poR faiXa etáRia

ps covidps geRal

atendimentos poR faiXa etáRia - JUnHo 2020
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10 - 14 anoS
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20 - 29 anoS
30 - 39 anoS
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50 - 64 anoS
65 - 79 anoS

> 80 anoS



 59

ps covidps geRal

atendimentos poR faiXa etáRia - JUlHo 2020
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atendimento poR seXo - JUnHo 2020
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atendimento poR seXo - agosto 2020
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O HUTRIN é um Pronto Socorro porta aberta com prevalência para atendi-
mentos na faixa etária de 20 a 29 do sexo masculino. Os atendimentos em 
pronto socorro são em sua maioria de Trindade, mas, no mês de agosto aten-
demos pacientes de 32 Municípios diferentes.
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pRocedência dos pacientes - JUnHo 20

Trindade - Go
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pRocedência dos pacientes - JUlHo 20

Trindade - Go
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pRocedência dos pacientes - agosto 20
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3.4.   atendimento amBUlatoRial

evolUçÃo dos atendimentos amBUlatoRial 
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3.5. seRviço de apoio ao diagnóstico e teRapia

3.5.1.  laBoRatóRio de análises clÍnicas
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3.5.2. Radiologia

eXames de Raio-X
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3.5.3.  eletRocaRdiogRafia

eXames de eletRocaRdiogRafia
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3.5.4.  UltRassonogRafia 
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A ultrassonografia é um serviço novo que está sendo implantado na unidade, 
estamos realizando apenas as segundas feiras atendendo a demanda de pedidos 
advindos do pronto socorro e ambulatório, ou seja, demanda interna.
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3.6.  avaliaçÃo do diRetoR técnico soBRe o  
       volUme assistencial pRodUzido no tRimestRe 
 

Primeiramente, ressaltamos que após início da pandemia do COVID 19, o 
HUTRIN seguiu rigorosamente os decretos do Governo do Estado de Goiás e 
da Secretaria Estadual de Saúde, os quais determinaram a suspensão de TODAS 
as cirurgias eletivas e atendimentos eletivos ambulatórias, exceto os da OBS-
TETRÍCIA. Com isso o Hospital sofreu mudanças funcionais na sua logística 
de atendimento, refletindo na atual produção. Dentre essas mudanças desta-
camos a criação de um Pronto Socorro exclusivo para atendimentos de pacien-
tes sintomáticos respiratórios e um local reservado e em ambiente aberto para 
o atendimento ambulatorial das pacientes gestantes, que são atendidas para a 
programação de Parto Cesariano Eletivo, respeitando os critérios técnicos do 
Ministério da Saúde e da Sociedade de Obstetrícia. 

Além disso, foi inaugurado no HUTRIN, no final do mês de MAIO, uma UTI 
contendo oito leitos, fato esse que nunca havia acontecido nesta região, tornan-
do o hospital uma referência no atendimento de COVID, recebendo pacientes 
de quase todas as regiões do estado. 

Na sua totalidade o HUTRIN dispõe de 42 leitos de internação em enfer-
maria, para atender as parturientes, pacientes da clínica médica e pacientes de 
COVID (os quais necessitam de isolamento, bloqueando por várias vezes ou-
tros leitos da unidade). Consequentemente a produção cirúrgica da unidade foi 
completamente comprometida e o Hospital ficou praticamente restrito apenas 
para COVID e Partos Cesarianos eletivos, e mesmo assim, tivemos uma produ-
ção de 60 partos. Tais partos são realizados apenas duas vezes por semana, nas 
terças e quintas feiras, e somando esses pacientes das enfermarias para clínica 
médica e COVID o hospital sempre está com sua capacidade quase máxima. 

A taxa de ocupação da UTI está diariamente com 100% de ocupação, desde 
sua inauguração no mês de Maio até os dias atuais, mostrando que a unidade 
está sempre atendendo as demandas da SES através de seu complexo regulador. 
No Trimestre Junho – Julho – Agosto passaram pela unidade 71 novos pacien-
tes, tendo uma boa resolubilidade dos casos. 
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Na unidade não disponibilizamos de Tomógrafo e devido a isso temos que 
realizar transporte desses pacientes para realização destes exames fora da uni-
dade. É feito diariamente a visita familiar através de vídeo chamada por um 
dispositivo móvel com os pacientes que tenham condições clínicas para tal, com 
presença do medico assistente e equipe Multi. 

A produção de consultas ambulatoriais sofreu uma redução drástica nos úl-
timos três meses devido a suspensão dos atendimentos eletivos de outras es-
pecialidades exceto OBSTETRÍCIA. Foi disponibilizado no HUTRIN quase 500 
vagas na unidade, porém foram agendadas 223 pela regulação, destes apenas 
1427 pacientes confirmadas. Tal fato pode ser explicado pela própria situação 
de medo da população em procurar atendimento médicos em hospitais que são 
referência para COVID, levando insegurança a população. Porém, o HUTRIN 
está trabalhando em caráter educativo e divulgação através de mídias digitais a 
orientação da população.

A produção de consultas de Pronto Socorro foi de aproximadamente 8.956 
pacientes atendidos, destes, somente o PS COVID produziu quase 4.540 aten-
dimentos, dando média de 53 pacientes diários. Para que esses atendimentos 
pudessem ser realizados da melhora forma possível, a Direção do HUTRIN 
aumentou o efetivo de profissionais para o PS COVID( o qual já existe desde 
o início da pandemia, e, separadamente do PS COMUM), realizou o controle 
semanal de insumos e MAT/MED, além de EPis para os profissionais, os quais 
sempre trabalharam com toda segurança necessária para o bom desempenho de 
suas funções. 

 Foi criado ainda o serviço de TELETRIAGEM com atendimento de 100 
pacientes e o Atendimento Domiciliar com 165 pacientes acompanhados, no 
mês de Agosto, serviço este, que mostra o quanto o HUTRIN se preocupa com o 
bem estar de seus pacientes, principalmente relacionado ao pós atendimento de 
porta no PS.

Observa-se também, com a manutenção de um número elevado de atendi-
mentos de porta de Pronto Socorro, em torno de 9.000, e que este fato refletiu di-
retamente no aumento da produção de exames laboratoriais e de imagem, além 
de aumento da produção de consultas não médicas, tais como, enfermagem e 
psicologia. 
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Foram realizados 211 partos Cesareanos eletivos, respeitando todos os cri-
térios técnicos do Ministério da Saúde e da Sociedade de Obstetrícia, sem ne-
nhuma complicação. O volume cirúrgico está mantendo uma média baixa neste 
período de pandemia, pois houve uma procura menor por parte das próprias 
pacientes em hospitais que estejam associados partos e que sejam referência 
para atendimento de COVID. Houve uma taxa de não comparecimento de qua-
se 50% das consultas disponibilizadas pela instituição junto a SES-GO, confor-
me descrito anteriormente.

No dia 01-09-2020 deu entrada no Pronto Socorro uma paciente gestante de 
Gemelar em trabalho de parto, sendo assistida pela equipe de Obstetrícia e en-
caminhada para o centro cirúrgico, onde foi realizado o parto normal/natural 
sem nenhuma intercorrência. Fato este inédito nesta instituição.
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Ao analisar os indicadores de qualidade vimos que o HUTRIN se mostra 
muito eficiente e satisfatório no que se propõem a fazer, tendo uma taxa global 
de satisfação dos usuários beirando os 97%.

Alguns dados em particular chamam a atenção positivamente;

1.  Taxa de ocupação hospitalar de 60%, pois temos que levar em consideração 
que tivemos nesse período vários leitos bloqueados pelos pacientes COVID vez 
que demandavam isolamento, um exemplo prático, em uma enfermaria de 4 
leitos, ao internar um paciente suspeito em um desses leitos, os outros 3 ficam 
bloqueados.

2.  Tivemos uma taxa de mortalidade global de 8%, levando-se em consideração 
que os pacientes são graves, idosos e com muitas comorbidades, sem falar ainda 
das complicações dos pacientes com COVID, que tem uma mortalidade muito 
mais alta.

3.  Em relação aos índices cirúrgicos, neste caso mostra a excelência do serviço 
prestado, pois tivemos 0% de mortalidade operatória, 0% cirurgias suspensas, 
0% mortalidade neonatal e materna e 0% de complicações.

4.  Falando especificamente de UTI, o HUTRIN mostra números muito satisfató-
rios se comparados com os serviços em geral, tendo, taxa de mortalidade na UTI 
de menor que 35%, com média de permanência de 16 dias e taxa de Iras de 20%.

5.  A média de permanência de pacientes da clínica médica foi de 2 dias e da 
enfermaria COVID de 6 dias, o que mostra a efetividade do tratamento, fazendo 
com que os pacientes tenham alta precoce evitando complicações com tempo 
prolongado de internação.

4.1   avaliaçÃo do diRetoR técnico soBRe  
       os indicadoRes de QUalidade assistencial

4
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Abaixo podemos visualizar a evolução dos atendimentos aos pacientes com 
sintomas de COVID – 19, podemos observar que no início de julho estávamos 
atendendo em média 40 pacientes, chegamos a 75 pacientes por dia em meados 
de agosto.

evolUçÃo semanal dos atendimentos Realizados no  

pRonto socoRRo covid -  JUlHo e  agosto 2020

Primeira semana  01 - 04

Segunda semana 05 - 11

Terceira semana 12 - 18

Quarta semana 19 - 25

Quarta semana 26 - 01

Primeira semana agosto 02 - 08

Segunda semana agosto 09 - 15

Terceira semana agosto 16 - 22

Quarta semana 23 - 29
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evolUçÃo das inteRnaçÕes covid
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Vale ressaltar que alguns pacientes internados na internação evoluíram e 
foram internados na UTI.

ResUltado dos testes em pacientes inteRnados covid
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Vale ressaltar que alguns pacientes ainda não tiveram o resultado dos exa-
mes recebidos.
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mUnicÍpios de oRigem das inteRnaçÕes

Trindade

Goiânia

Campestre de Goiás

Palmeiras de Goiás

inhumas

itaguari

itaberaí

Uberlândia

Tucuruí-Pa

Senador Canedo

São Simão

São luis de montes Belos

Santo antônio

Santa Barbara de Goiás

Sancrerlândia

Piracanjuba

Petrolina

moipora

Jussara

Jandaia

itapirapua

firminópolis

Cristalina

Campo limpo de Goiás

Bonfinópolis

Bela Vista de Goiás

aracu

anapolis

abadia de Goiás

0 20 40 60 80 100 120 140



 75

média de peRmanência Uti

20

16

12

8

4

0
JUnHo/2020

d
ia

s

JUlHo/2020 agosto/2020

12,7

17,0

10,3

link das pRincipais matéRias veicUladas  
no tRimestRe soBRe o HUtRin

assUnto

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

06/08/2020

veÍcUlodata link

HTTPS://SAUDEBUSINESS.COM/VOCE-
INFORMA/CORONAVIRUS-HUTRIN-LANCA-
SISTEMA-ONLINE-DE-TRIAGEM-E-VISITA/

HTTP://WWW.BLOGDOSERGIOVIEIRA.COM.
BR/2020/08/CORONAVIRUS-HUTRIN-LAN-
CA-SISTEMA-ONLINE.HTML

HTTPS://ECCO.INF.BR/CORONAVIRUS-
HUTRIN-LANCA-SISTEMA-ONLINE-DE-TRIA-
GEM-E-VISITA-EM-DOMICILIO/

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=240727&ORI=A

HTTPS://DIAONLINE.IG.COM.BR/2020/08/07/
HUTRIN-LANCA-SISTEMA-ONLINE-DE-
TRIAGEM-DO-CORONAVIRUS/?UTM_
SOURCE=JESSICA+BORGES&UTM_
CAMPAIGN=DIAONLINE-AUTHOR

HTTP://WWW.JORNOW.COM.BR/JORNOW/
NOTICIA.PHP?IDEMPRESA=1368&NUM_RE-
LEASE=240727

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39265

HTTPS://ECCO.INF.BR/PACIENTES-COM-
CORONAVIRUS-RECEBEM-MUSICA-NO-HR-
DE-LUZIANIA-E-NO-HUTRIN/

SaÚdE BUSinESS 
WEB

BloG do  
SéRGio ViEiRa

ECCo

difUndiR

dia onlinE

JoRnoW

PaUTaS  
inCoRPoRaTiVa

ECCo

SiSTEma dE TRiaGEm 

SiSTEma dE TRiaGEm 

SiSTEma dE TRiaGEm

 
SiSTEma dE TRiaGEm

 
SiSTEma dE TRiaGEm

 
SiSTEma dE TRiaGEm

 
SiSTEma dE TRiaGEm

 
1ª Ed. amoR  
CanTado

5
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assUnto

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

12/08/2020

10/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

06/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

veÍcUlodata link

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=240666&ORI=A

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39262

HTTP://WWW.JORNOW.COM.BR/JORNOW/
NOTICIA.PHP?IDEMPRESA=1368&NUM_RE-
LEASE=240666

HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/
USER-6819456/RADIO-TRINDADE-
FM-DIRETOR-DO-HUTRIN-GETRO-
PADUA-FALA-SOBRE-O-SERVICO-DE-TRIA-
GEM-A-GENTE-SE-IMPORTA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=QH1OSTEVDBA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.
COM/WATCH?V=CFQNO4KWK-
U&FEATURE=YOUTU.BE

HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/TV-IMED/
SERVICO-DE-TRIAGEM-E-DESTAQUE-NO-
BLOG-DO-SERGIO-VIEIRA

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/CORO-
NAVIRUS-HUTRIN-LANCA-SISTEMA-ON-
LINE-DE-TRIAGEM-E-VISITA-EM-DOMICILIO/

HTTP://IMED.ORG.BR/CORONAVIRUS-
HUTRIN-LANCA-SISTEMA-ONLINE-DE-TRIA-
GEM-E-VISITA-EM-DOMICILIO/

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/
HOSPITAL-DE-URGENCIAS-DE-TRINDADE-
INCENTIVA-ALEITAMENTO-MATERNO/

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=O
RTOWTZAIGK&FEATURE=YOUTU.BE

HTTP://IMED.ORG.BR/PACIENTE-SE-RECU-
PERA-SAI-DA-UTI-E-PEDE-MUSICA-DO-
ROBERTO-CARLOS/

HTTP://WWW.JORNOW.COM.BR/JORNOW/
NOTICIA.PHP?IDEMPRESA=1368&NUM_RE-
LEASE=240906

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39289

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=240906&ORI=A

HTTPS://ECCO.INF.BR/PACIENTE-SE-RECU-
PERA-SAI-DA-UTI-E-PEDE-MUSICA-DO-
ROBERTO-CARLOS/

HTTPS://INTELIGENCIAEINOVACAO.COM/
PACIENTE-SE-RECUPERA-SAI-DA-UTI-E-
PEDE-MUSICA-DO-ROBERTO-CARLOS/
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inCoRPoRaTiVa

JoRnoW

RÁdio TRindadE
 

TV SERRa  
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HoSPiTal HUTRin

imEd
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TV imEd

imEd

JoRnoW
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difUndiR

ECCo

inTEliGÊnCia E 
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1ª Ed. amoR  
CanTado

1ª Ed. amoR  
CanTado

1ª Ed. amoR  
CanTado

SiSTEma dE TRiaGEm 
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SiSTEma dE TRiaGEm 

alEiTamEnTo  
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2ª Ed. amoR  
CanTado

2ª Ed. amoR  
CanTado

2ª Ed. amoR  
CanTado

2ª Ed. amoR  
CanTado

2ª Ed. amoR  
CanTado

2ª Ed. amoR  
CanTado
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assUntoveÍcUlodata link

HTTPS://SDNEWS.COM.BR/NOTICIA/1182/
COVID-19-GOVERNO-DE-GOIAS-MANTEM-
15-UNIDADES-PARA-ATENDIMENTO-EM-
TODAS-AS-MACRORREGIOES-DO-ESTADO.
HTML

HTTP://WWW.BLOGDOSERGIOVIEIRA.COM.
BR/2020/08/HUTRIN-E-HRL-REALIZAM-
3-EDICAO-DO.HTML

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39315

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39311

HTTPS://PORTALHOSPITAISBRASIL.COM.BR/
MUSICOTERAPIA-AUXILIA-NA-RECUPER-
ACAO-DE-PACIENTES-EM-HOSPITAIS-DE-
GOIAS/

HTTP://WWW.JORNOW.COM.BR/JORNOW/
NOTICIA.PHP?IDEMPRESA=1368&NUM_RE-
LEASE=241123

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=241123

HTTPS://ECCO.INF.BR/MUSICOTERAPIA-
AUXILIA-NA-RECUPERACAO-DE-PACIENTES-
EM-HOSPITAIS-DE-GOIAS/

HTTP://WWW.BLOGDOSERGIOVIEIRA.COM.
BR/2020/08/HUTRIN-ELEVA-O-NIVEL-DE-
DESINFECCAO.HTML

HTTPS://INTELIGENCIAEINOVACAO.COM/
HUTRIN-ELEVA-O-NIVEL-DE-DESINFECCAO-
HOSPITALAR/

HTTPS://ECCO.INF.BR/HUTRIN-ELEVA-O-NIV-
EL-DE-DESINFECCAO-HOSPITALAR-COM-
PULVERIZACAO-ELETROSTATICA/

HTTPS://SAUDEBUSINESS.COM/VOCE-
INFORMA/HUTRIN-ELEVA-O-NIVEL-DE-
DESINFECCAO-HOSPITALAR-COM-A-PULVE-
RIZACAO-ELETROSTATICA/

HTTP://BLOGDOFERNANDOCORREA.
COM/2020/08/22/MUSICOTERAPIA-AUXIL-
IA-NA-RECUPERACAO-DE-PACIENTES-EM-
HOSPITAIS-DE-GOIAS/

HTTP://WWW.JORNOW.COM.BR/JORNOW/
NOTICIA.PHP?IDEMPRESA=1368&NUM_RE-
LEASE=241266

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39329
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21/08/2020
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assUntoveÍcUlodata link

HTTPS://WWW.REDEPRESS.COM.BR/
NOTICIAS/2020/08/HUTRIN-COMEMORA-
UM-ANO-E-E-REFERENCIA-EM-ATENDIMEN-
TO-A-SAUDE-PUBLICA-NO-INTERIOR-DE-
GOIAS/

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=241266&ORI=A

HTTPS://WWW.BRASILIADETODOSNOS.
COM.BR/2020/08/HUTRIN-COMEMORA-UM-
ANO-E-E-REFERENCIA.HTML

HTTPS://ECCO.INF.BR/HUTRIN-COMEMORA-
UM-ANO-E-E-REFERENCIA-EM-ATENDIMEN-
TO-A-SAUDE-PUBLICA-NO-INTERIOR-DE-
GOIAS/

HTTPS://WWW.PAULOMELO.BLOG.
BR/2020/08/HUTRIN-COMEMORA-UM-ANO-
E-E-REFERENCIA.HTML

HTTP://DIREITOMEDICOSAUDE.COM.BR/
HUTRIN-COMEMORA-UM-ANO-E-E-REFER-
ENCIA-EM-ATENDIMENTO-NO-INTERIOR-
DE-GOIAS/

HTTPS://SAUDEBUSINESS.COM/HOSPITAL/
HUTRIN-COMEMORA-UM-ANO-E-E-REFER-
ENCIA-EM-ATENDIMENTO-NO-INTERIOR-
DE-GOIAS/

HTTPS://WWW.TODAHORAWEB.
COM/MUSICOTERAPIA-AUXILIA-
NA-RECUPERACAO-DE-PACIENTES-
EM-HOSPITAIS-DE-GOIAS/?UTM_
SOURCE=RSS&UTM_MEDIUM=RSS&UTM_
CAMPAIGN=MUSICOTERAPIA-AUXILIA-NA-
RECUPERACAO-DE-PACIENTES-EM-HOSPI-
TAIS-DE-GOIAS

HTTPS://WWW.YOUTUBE.
COM/WATCH?V=PK0B-
QEHLWU&FEATURE=YOUTU.BE

HTTPS://WWW.PREFEITOSEGOVERNA-
DORES.COM.BR/2020/08/HUTRIN-HOME-
NAGEIA-COLABORADORES-E.HTML

HTTPS://WWW.BRASILIADETODOSNOS.
COM.BR/2020/08/COLABORADORES-E-
PACIENTES-SAO.HTML

HTTPS://WWW.PAULOMELO.BLOG.
BR/2020/08/GESTAO-DO-HUTRIN-HOME-
NAGEIA.HTML

HTTPS://WWW.CONGRESSONEWS.COM.
BR/2020/08/GESTAO-DO-HUTRIN-HOME-
NAGEIA.HTML

HTTPS://WWW.DEZMINUTOS.COM.
BR/2020/08/HUTRIN-HOMENAGEIA-CO-
LABORADORES-E.HTML 
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GESTÃo imEd
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GESTÃo imEd

1 ano dE  
GESTÃo imEd

1 ano dE  
GESTÃo imEd

mUSiCoTERaPia
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25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020
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26/08/2020

26/08/2020

25/08/2020

26/08/2020

26/08/2020

26/08/2020
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assUnto

26/08/2020

26/08/2020

26/08/2020

06/08/2020

13/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

21/08/2020

13/08/2020

27/08/2020

25/08/2020

05/08/2020

26/08/2020

veÍcUlodata link

HTTPS://WWW.FOCONACIONAL.COM.
BR/2020/08/HUTRIN-HOMENAGEIA-COLAB-
ORADORES-E.HTML

HTTP://WWW.DIFUNDIR.COM.BR/SITE/C_
MOSTRA_RELEASE.PHP?EMP=1368&NUM_
RELEASE=241335&ORI=V

HTTP://WWW.PAUTAS.INCORPORA-
TIVA.COM.BR/A-MOSTRA-RELEASE.
PHP?ID=39338

HTTPS://WWW.TRIBUNADOENTORNO.COM.
BR/2020/08/GESTAO-DO-HUTRIN-HOME-
NAGEIA.HTML

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/
PACIENTES-COM-CORONAVIRUS-RECEBEM-
MUSICA-NO-HOSPITAL-REGIONAL-DE-
LUZIANIA/

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/PACI-
ENTE-SE-RECUPERA-SAI-DA-UTI-E-PEDE-
MUSICA-DO-ROBERTO-CARLOS/

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=C5JZKH1DH1A

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/
HUTRIN-CELEBRA-A-VITORIA-DE-MAIS-
UMA-PACIENTE-CURADA-DA-COVID-19/

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/
HUTRIN-COMEMORA-UM-ANO-E-E-REFER-
ENCIA-EM-ATENDIMENTO-A-SAUDE-PUBLI-
CA-NO-INTERIOR-DE-GOIAS/

HTTP://IMED.ORG.BR/HUTRIN-COMEMORA-
UM-ANO-E-E-REFERENCIA-EM-ATENDIMEN-
TO-A-SAUDE-PUBLICA-NO-INTERIOR-DE-
GOIAS/

HTTPS://HOSPITAL-HUTRIN.ORG.BR/
HUTRIN-ELEVA-O-NIVEL-DE-DESINFECCAO-
HOSPITALAR-COM-PULVERIZACAO-ELE-
TROSTATICA/

HTTPS://WWW.SAUDE.GO.GOV.BR/
NOTICIAS/11457-PACIENTE-DO-HUTRIN-SE-
RECUPERA-DEIXA-UTI-E-PEDE-MUSICA-DO-
ROBERTO-CARLOS

HTTPS://WWW.SAUDE.GO.GOV.BR/
NOTICIAS/11518-HUTRIN-HOMENAGE-
IA-COLABORADORES-E-PACIENTES-
E-COMEMORA-RESULTADOS

HTTPS://WWW.SAUDE.GO.GOV.BR/
NOTICIAS/11506-HUTRIN-E-REFERENCIA-
EM-ATENDIMENTO-A-SAUDE-EM-TRIN-
DADE-E-REGIAO?HIGHLIGHT=WYJODXRY-
AW4IXQ==

HTTPS://WWW.SAUDE.GO.GOV.BR/
NOTICIAS/11421-HOSPITAIS-DO-
GOVERNO-DE-GOIAS-NO-INTERIOR-
LEVAM-MUSICA-A-PACIENTES-COM-COVID-
19?HIGHLIGHT=WYJODXRYAW4IXQ==

foCo naCional

difUndiR

PaUTaS 
inCoRPoRaTiVa

TRiBUna do  
EnToRno

HoSPiTal HUTRin

HoSPiTal HUTRin

REdE Vida 

HoSPiTal HUTRin

HoSPiTal HUTRin

imEd

HoSPiTal HUTRin

SECRETÁRia dE 
ESTado da SaÚdE

SECRETÁRia dE 
ESTado da SaÚdE

SECRETÁRia dE 
ESTado da SaÚdE

SECRETÁRia dE 
ESTado da SaÚdE

HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

HomEnaGEm C 
olaBoRadoRES  
E PaCiEnTES
 
HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

1ª Ed. amoR CanTado

2ª Ed. amoR CanTado

PRoJETo amoR 
CanTado

alTa PaCiEnTE

1 ano dE GESTÃo imEd

1 ano dE GESTÃo imEd

dESinfECçÃo  
HoSPiTalaR

2ª Ed. amoR CanTado

HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

1 ano dE  
GESTÃo imEd

PRoJETo amoR  
CanTado
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assUntoveÍcUlodata link

HTTPS://TWITTER.COM/SEGOVGOIAS/STA-
TUS/1298729062920343554

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=YVX-6QT8FWY

HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/TV-IMED/
RBC-GETRO-DE-OLIVEIRA-PADUA-DIRETOR-
DO-HUTRIN-FALA-SOBRE-O-SISTEMA-DE-
TRIAGEM

HTTPS://WWW.NAHORADOBRASIL.COM.
BR/2020/08/GESTAO-DO-HUTRIN-HOME-
NAGEIA.HTML

HTTPS://WWW.FOLHADOPLANALTO.COM.
BR/2020/08/GESTAO-DO-HUTRIN-HOME-
NAGEIA.HTML

HTTPS://TWITTER.COM/REDEPRESS/STA-
TUS/1292644826282889217

HTTPS://WWW.REDEPRESS.COM.BR/NO-
TICIAS/2020/08/PACIENTES-COM-CORO-
NAVIRUS-RECEBEM-MUSICA-NO-HR-DE-
LUZIANIA-E-NO-HUTRIN/

HTTPS://TWITTER.COM/SVIEIRACOSTA/STA-
TUS/1291707498580320256

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CEFI1IP-
PBFL/

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/CD_
SEX0I7BP/?HL=PT-BR

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/
CDGNGDHLIEQ/?HL=PT-BR

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/
CDECQVYLDLH/?HL=PT-BR

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/
CEUCCBNLDIH/?HL=PT-BR

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TVTRIN-
DADE/VIDEOS/355459942145089

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/TVTRIN-
DADE/POSTS/687694205115280

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=659852344650396

HTTPS://JORNALHORAEXTRA.COM.BR/
GOIAS/21748-SES-CRIA-MAIS-DE-760-LEI-
TOS-E-REGIONALIZA-SAUDE-EM-GOIAS/

HTTPS://AREDACAO.COM.BR/NOTI-
CIAS/138455/GOIAS-SAUDE-CRIA-MAIS-
DE-760-LEITOS-PARA-TRATAMENTO-DA-
COVID-19

HTTP://WWW.CAPITALDOENTORNO.
COM.BR/GOVERNO-CRIA-762-LEITOS-E-
MANTEM-15-UNIDADES-EM-TODAS-AS-
MACRORREGIOES-DO-ESTADO/

SECRETÁRia dE 
ESTado da SaÚdE

ECCo

RÁdio RBC

na HoRa do BRaSil

folHa do 
PlanalTo

REdEPRESS

REdEPRESS

BloG do  
SéRGio ViEiRa

alESSandRa fERRo 
- PSiCÓloGa 

TRindadE noTÍCiaS

ECCo

ECCo

ECCo

TV TRindadE 

TV TRindadE 

TV TRindadE 

JoRnal  
HoRa EXTRa

a REdaçÃo

CaPiTal do  
EnToRno

1 ano dE GESTÃo imEd

1 ano dE GESTÃo imEd

SiSTEma dE TRiaGEm 

HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

HomEnaGEm  
ColaBoRadoRES  
E PaCiEnTES 

PRoJETo amoR  
CanTado

PRoJETo amoR  
CanTado

SiSTEma dE TRiaGEm 

TREinamEnTo 

alTa PaCiEnTE

PRoJETo  
amoR CanTado

alEiTamEnTo maTERno

1 ano dE GESTÃo imEd

REClamaçÃo  
dE aTEndimEnTo
 
PEdido dE aJUda

aTEndimEnTo CoVid

lEiToS HoSPiTalaRES 
dE maCRoRREGiõES

lEiToS HoSPiTalaRES 
dE maCRoRREGiõES

lEiToS HoSPiTalaRES 
dE maCRoRREGiõES

26/08/2020

25/08/2020

13/08/2020

27/08/2020

27/08/2020

09/08/2020

06/08/2020

07/08/2020

19/08/2020

17/08/2020

05/08/2020

04/08/2020

25/08/2020

18/08/2020

08/08/2020

25/08/2020

19/08/2020

18/08/2020

19/08/2020


