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I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Verificar o cumprimento da PORTARIA MS 2395/2011 no Hosp. Estadual de Urgências e Trindade
Entidade Responsável: HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE
CPF/CNPJ: 01.217.538/0001-15
Munícipio/UF: TRINDADE-GO
Nº Protocolo: 202100010042717
Objeto: Visita Técnica em Unidade de Saúde

II - RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

                    Em cumprimento ao Decreto nº 1.651, de 28/09/95, e Decreto Estadual nº 4.875, de 04/03/98, a Gerência de Auditoria solicitou,
através do Despacho no. 132/2021 - AUD - 18340, de 21 de setembro de 2021, constante no Processo no. 202100010042717, Visita Técnica,
que foi realizada no dia 26/10/2021, no HETRIN - Hospital Estadual de Trindade em Trindade-GO, CNES 5095808, cadastrado em 24 de
outubro de 2006. A unidade atualmente possui Gestão Estadual  e é gerenciada pela Organização Social - OS, IMED (Instituto Médico de
Ensino e Desenvolvimento). A população estimada em 2021 na cidade de Trindade -GO é de 132.006 habitantes. A unidade encontra-se
localizada na Rua 3 n. 246 Jardim Primavera, CEP: 75.390-334 e faz parte da Macrorregião Centro-Oeste Região Central e Centro Sul,
possuindo uma área construída de 2.491m². A Visita Técnica possui o intuito de monitorar as condições de funcionalidade e infraestrutura
deste estabelecimento de saúde.

    2. OBJETIVO

                        Realizar visita técnica no HETRIN – Hospital Estadual de Trindade, para aplicação do checklist estabelecido pelo Ministério da
Saúde para acompanhamento e monitoramento das Portas de Entrada Hospitalares de Urgência do SUS.
          Verificar as condições operacionais e de infraestrutura, profissionais, processos de trabalho e equipamentos da urgência/emergência
para nortear a Secretaria do Estado da Saúde para atendimento à população, em conformidade com os documentos contidos no processo
202100010042717.

    3. METODOLOGIA

- Visita técnica in loco realizada em 26 de outubro de 2021;
- Análise da infraestrutura da urgência/emergência da unidade;
- Verificação do fluxo e processo de trabalho;
- Consulta ao Departamento de Informática do SUS – CNES;
- Elaboração de Parecer Técnico.

4.DESENVOLVIMENTO

              Realizada visita técnica no Hospital Estadual de Trindade - HETRIN, situado na Macrorregião Centro-Oeste e Região de Saúde
Central e Centro Sul, onde estavam presentes o Diretor Geral do HETRIN – Getro de Oliveira Pádua, o Diretor Técnico – Thyago Gregório
Mota Ribeiro, o Gerente Administrativo – Rafael Ferreira Santana, a Coordenadora de Enfermagem – Ana Sara Zanin Mendanha França
Gomes e a Gerente de Enfermagem – Pollyana Bueno Siqueira.

5.PORTA DE ENTRADA
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                     O HETRIN é uma unidade de saúde de média complexidade com alta complexidade ambulatorial. Possui serviço de urgência e
emergência, com foco em clínica médica. O hospital possui na porta de entrada serviços como: consultas ambulatoriais, clínica médica 24hs,
raio x, ultrassom e tomografia, eletrocardiograma e laboratório (terceirizado).
                   A unidade conta com as seguintes especialidades: cardiologia, ginecologia, cirurgião. Os mesmos, não constam nas escalas
médicas, são acionados de acordo com a necessidade.
              De acordo com o artigo 16 do Anexo III da Portaria de Consolidação GM/MS nº 03/2017, considera-se Portas de Entrada Hospitalares
de Urgência os serviços instalados em uma unidade hospitalar para prestar atendimento ininterrupto ao conjunto de demandas espontâneas
e referenciadas de urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas e/ou traumatológicas.
                   Verificou-se que a unidade possui porta aberta, para pacientes de demanda espontânea e referênciada. Existem  duas portas de
entrada distintas, uma destinada para pacientes classificados como vermelho que chegam por ambulância ou carro particular e outra para os
pacientes classificados como laranja, amarelo, verde e azul, que chegam por meios próprios.
                     A porta de entrada conta com a seguinte estrutura:
- 01(uma) recepção;
- 01(uma) sala de classificação de risco;
- 03(três) consultórios médicos;
- 01(uma) sala de eletrocardiograma;
- 01(uma) sala de ouvidoria;
- 01(uma) sala de resíduo;
- 01(uma) sala de expurgo;
- banheiros para pacientes com acesso a chuveiro;
- 01(uma) sala vermelha com 02 leitos;
- 03(três) boxes com 02 leitos cada;
- 01(uma) sala de soroterapia com 07 poltronas;
- 01(uma) sala de medicação;
- NIR;
- laboratório de análises clínicas;
- sala de RX;
- sala de sutura.
                    A instituição conta com o Sistema de classificação de Risco Manchester, com cinco cores : vermelho, laranja, amarelo, verde e
azul, sendo o profissional Enfermeiro o responsável pela classificação. Há cartazes informativos na recepção, a identificação do paciente é
realizada com uma pulseira na cor da classificação. A instituição realiza também a reclassificação de risco.
              Os pacientes são identificados com pulseira com a cor da classificação de risco e com pulseira de identificação constando: Nome,
nome da mãe, data de nascimento, prontuário, data de admissão, pacientes com histórico de alergias recebem identificação na pulseira. As
grades permanecem levantadas durante todo período. As camas estavam forradas e as roupas são fornecidas após a internação. São
realizadas escalas de Bradem (risco de lesão por pressão) e Bradem (risco de queda).
                 O sistema de prontuário eletrônico é único, disponível em toda unidade hospitalar com certificação digital, onde os profissionais
médicos e multiprofissionais e profissional não médicos realizam suas evoluções, anotações e prescrições.
              Os pacientes ao chegarem na emergência, são direcionados ao totem de senhas e ao serem atendidos pelas recepcionistas são
orientados a aguardar até passar pela sala da classificação de risco, onde o enfermeiro responsável irá classificá-lo e informá-lo do tempo de
espera de acordo como preconizado pelo Protocolo de Manchester. Porém, na recepção após a classificação, não há espaços separados de
acordo com a cor da classificação.
                Quanto ao fluxo de direcionamento, os pacientes da sala vermelha é unidirecional. Já os da sala laranja, amarela, verde e azul
aguardam internação, transferências às outras unidades ou alta hospitalar.
               A sala destinada ao recebimento de pacientes classificados como vermelho, conta com 02 (dois) leitos de estabilização, cada leito
possui duas saídas de oxigênio, ar comprimido e vácuo. A classificação destes pacientes é realizada durante o atendimento pelo profissional
enfermeiro, No momento da visita não havia paciente na sala. Quanto aos equipamentos e estrutura física a sala vermelha conta com
carrinho de emergência, eletrocardiógrafo, ultrassom, respiradores, monitores, bombas de infusão, oxímetro, cardioversores em quantidade
adequada. Possui pias e dispenseres de álcool em gel distribuídos dentro da unidade. As lixeiras são de pedal, possuem identificação
conforme o tipo de resíduo. O ambiente encontrava-se limpo.
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                  A Unidade conta com 03 (três) boxes de observação para os pacientes com classificação laranja, amarela, verde e azul. Cada box
possui 02(dois) leitos de observação. Os leitos possuem saída de oxigênio e ar comprimido porém não são individualizados, é utilizado um Y
para fazer o compartilhamento destes. Não há equipamentos como monitores e bombas de infusão suficientes. Não há lavatórios para a
higienização das mãos. Não há quantidade suficiente de biombos para separação de leitos e não há separação por cortinas.
                  A sala de soroterapia recebe os pacientes de cor verde. Ela possui 07(sete) poltronas e é utilizada geralmente para pacientes que
necessitam de hidratação e medicação. Possui lavatório para higienização das mãos. Não possui espaço para acompanhantes. As poltronas
não ficam separadas por biombos e nem por cortinas. O ambiente se encontrava limpo.
            No que se refere a espaço para acompanhantes, a unidade só autoriza a permanência destes, conforme preconizado em legislações.
                Quanto ao sistema de controle de fluxo, não há a utilização do Kan Ban (sistema de gestão visual para controle de tarefas e fluxos de
trabalho através da utilização de colunas e cartões, facilitando a gestão de atividades).
                O hospital possui uma média de classificação de risco de 100 pacientes por dia de acordo com a Coordenadora da Emergência, com
uma média de 3.488 atendimentos por mês (período de outubro de 2020 a setembro de 2021). A cor verde é predominante na unidade em
seguida a cor amarela. A média da taxa de ocupação da emergência é de 45% considerando o período de outubro de 2020 a setembro de
2021.
            Na unidade há garantia dos seguintes exames/procedimentos: centro cirúrgico, serviço radiológico convencional, hemodiálise. Outros
serviços são referenciados, como: serviço de ecodopplercardiografia; cirurgia cardiovascular; cirurgia neurológica; cirurgia ortopédica;
cirurgia urólogica; ressonância magnética; tomografia computadorizada; exame comprobatório de fluxo sanguíneo encefálico.
                Os médicos da emergência são plantonistas. Há profissional enfermeiro como diarista na emergência porém não há profissional
médico diarista de acordo com a escala.
                A unidade dispõe dos Protocolos assistenciais e administrativos. Os Protocolos ficam disponíveis no Sistema da Unidade. Existe um
Plano de Educação Continuada onde são estabelecidos cursos e treinamentos constantes.
               Ao receberem alta hospitalar os pacientes e acompanhantes recebem além da orientação da equipe multiprofissional, o resumo de
alta. A unidade conta com mecanismos de desospitalização como o Home Care.

    6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- A unidade não possui Alvará Sanitário;
-A unidade não possui Alvará de Funcionamento;
-A unidade possui Alvará de Corpo de Bombeiro
-A Taxa de Atendimento de pacientes classificados como verde é de 37,98%, considerando os meses de setembro de 2020 a agosto de 2021
e a taxa de atendimentos de pacientes classificados como amarelo, no mesmo período  é de 36,41%..
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III - FOLHA DE ASSINATURA

Juliana Rodrigues de Oliveira Rosa 
CPF: 882.772.911-91

COORDENADOR

Equipe:
Nome CPF
Juliana Rodrigues de Oliveira Rosa 882.772.911-91
Duilete Maria de Jesus 471.242.881-34
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