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CONTRATO DE GESTÃO 37/2019-SES/GO 

UNIDADE DE SAÚDE: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA 

FERREIRA DOS SANTOS – HUTRIN 

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

RESPONSÁVEL: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

Relatório Técnico Mensal 

Junho de 2020 

 

Diretoria Geral do Hospital: Enf. Getro De Oliveira Pádua 

Diretoria Técnica do Hospital: Dr. Regis Vieira De Castro 

Diretoria Operacional do Instituto: Adm. Wagner Miranda Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

 
Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO 

Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757 

ANÁLISE DAS METAS CONTRATADAS E REALIZADAS PARA O MÊS DE JUNHO 

 

Para o mês de junho, foram mantidas todas as ações necessárias de modo a 

preservar a infraestrutura hospitalar pública para o caso do agravamento dos 

números dos infectados pela Covid-19, sendo a principal delas no que diz respeito ao 

atingimento das metas, o cancelamento de todas as cirurgias eletivas que eram 

realizadas no Hospital, com exceção das cirurgias obstétricas cesarianas 

Essa ação foi tomada a fim de que os leitos de internação estivessem disponíveis para 

o devido atendimento junto aos potenciais casos de portadores de Covid-19, inclusive 

– e evidentemente – aqueles suspeitos. 

As cirurgias obstétricas foram realizadas normalmente no período. 

Além disso, foi necessário realizar adequações estruturais para garantir atendimento 

em local isolado para pacientes com sintomas de síndrome gripal, ou seja, sinais 

característicos de COVID-19. 

Destacamos também a mudança de fluxo no atendimento às gestantes que foi 

alterado de forma que estas não tenham contato com pacientes suspeitos de COVID. 

No final de maio, começo de junho, também realizamos a implantação da UTI 

exclusiva para pacientes com COVID-19, inclusive com instalação de pontos de 

hemodiálise e adequação na estrutura para atender de forma plena as necessidades 

dos pacientes internados na UTI. Algo a ser destacado é que esta tem mantido taxa 

de ocupação de  

Outra ação mantida no mês de junho, em função da pandemia da Covid-19, foi a 

redução do número de consultas agendadas para o ambulatório médico e não médico 

do Hutrin. Essa ação visa a diminuição do número de pacientes circulando na unidade, 

sendo realizadas apenas cirurgias de casos mais graves.  

Além disso, com o cancelamento de todas as cirurgias eletivas do Hospital, o fluxo de 

consultas no ambulatório pré-cirúrgico e pós-cirúrgico também diminuiu, o que justifica 

os baixos números de atendimento realizados no mês. 
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No caso dos atendimentos de urgência realizados no Hutrin, nenhuma ação específica 

devido à pandemia da Covid-19 foi realizada para o setor que poderia justificar a baixa 

demanda dos meses de abril, maio e junho. Por se tratar de demanda espontânea, 

não é possível controlar o acesso dos pacientes ao Hospital. 

Porém, essa redução no número de atendimentos vem ocorrendo devido as medidas 

de prevenção e esclarecimento a respeito da propagação do Covid-19 que vem sendo 

tomadas pelo governo estadual. Com os pedidos de isolamento social e a 

conscientização a respeito do contágio do vírus, a população tem evitado de sair de 

casa, a não ser em casos de extrema necessidade. No caso de idas às unidades de 

saúde, isso é ainda mais notável, já que as unidades têm grande probabilidade de 

serem pontos de foco do vírus. 

Dessa maneira, a população tem evitado ir ao atendimento de urgência e emergência, 

em casos menos graves.  

Portanto, essa conscientização da população de buscar o atendimento de unidades 

de urgência e emergência apenas em casos realmente necessários, fez com que a 

demanda de atendimento no Pronto Socorro do Hutrin tenha caído bastante desde o 

mês de abril. 
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