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GRUPO 4: PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES DA SOCIEDADE: ITEM 1. 

 

O HUTRIN E UM HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA ESTADUAL DE 
SAÚDE (SES/GO) ? 
Sim. O Hospital Estadual de Urgências de Trindade “Walda Ferreira dos Santos” – 
HUTRIN, e vinculado a Secretaria Estadual de Saúde, pertencente ao Governo do 
Estado de Goiás com gestão compartilhada com o Instituto de Medicina Estudos e 
Desenvolvimento – IMED desde o final do mês de agosto de 2019. 
 

QUAL O PERFIL HOSPITALAR DO HUTRIN ? 
O HUTRIN e uma unidade de assistência, ensino e pesquisa, tendo como prioridade 
a urgência/emergência obstétrica, especializado em baixa e média complexidade em 
clínica obstétrica, clínica cirúrgica e clinica médica, regulado pelo Complexo 
Regulador Estadual. 
 
QUAL HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO HUTRIN ? 
O HUTRIN funciona 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente. 
possui um ambulatório que funciona de segunda a sexta das 7:00 – 19:00 que 
atende a demanda de casos eletivos (agendados) de acordo com a demanda que 
lhe é encaminhada pela central de regulação estadual. 
Conta ainda com uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais. 
 
COMO FAÇO PARA AGENDAR UMA CONSULTA AMBULATORIAL ? 
As consultas ambulatoriais fazem parte do tratamento eletivo, ou seja, são 
previamente agendadas via complexo regulador estadual da SES-GO. 
O paciente deve passar, primeiramente, por uma unidade básica de saúde do 
município. Na ubs ele e será encaminhado ao HUTRIN via regulação estadual. 
 
COMO FAÇO PARA AGENDAR UMA CIRURGIA NO HUTRIN ? 
As cirurgias eletivas no HUTRIN são agendadas pelo Complexo Regulador de 
Cirurgias Eletivas da SES-GO. 
A indicação da cirurgia é realizada pelo medico cirurgião do ambulatório do HUTRIN. 
Se após avaliação do médico do ambulatório houver indicação de realização de 
cirurgia, o medico solicita os exames pré-operatórios para o paciente. 
Com o resultado dos exames, o paciente deve retornar ao HUTRIN para que o 
médico avalie seus exames e apos isso, o paciente tendo condições clinicas para 
realizar a cirurgia, ela e agendada pelo complexo REGULADOR DE CIRURGIAS 
ELETIVAS. 
 
AO CHEGAR NO PRONTO SOCORRO DO HUTRIN SEREI ATENDIDO DE 
IMEDIATO ? 
Quando o paciente chega ao pronto socorro ele e acolhido pela equipe de 
“acolhimento” que o direciona para o primeiro atendimento na triagem com 
classificação de risco. 
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A triagem/classificação de risco e feita por um profissional de enfermagem e os 
pacientes são classificados e encaminhados ao atendimento conforme a gravidade. 
 
ESTOU GESTANTE E QUERO TER O MEU FILHO NO HUTRIN. COMO FAÇO? 
Apos realização do pré-natal no programa saúde da família (PSF), as gestantes são 
encaminhadas pela secretaria municipal de saúde para o complexo regulador de 
cirurgias eletivas da SES-GO que agendara o parto na data próxima a data 
programada para do parto no HUTRIN. 
 
POSSO TER ACOMPANHANTE? 
Durante a internação do paciente na unidade de saúde será permitida a 
permanência de acompanhante nos seguintes casos: 

 Pacientes com ate 18 anos incompletos, conforme estatuto da criança e 
adolescente (lei nº 8.069 de 13/07/1990, art. 12 e suas alterações). 

 Pacientes maiores de 60 anos, conforme estatuto do idoso (lei nº 10.741 de 
01/10/2003, art. 16 e suas alterações). 

 Pacientes com necessidades especiais, segundo estatuto do portador de 
necessidades especiais (lei nº 3.939 de 02/01/2007, art. 18 e suas alterações). 

 Pacientes gestantes terão direito a presença do acompanhante conforme 
definido pela lei nº 11.108/2005 (lei do acompanhante). 

O HUTRIN E RESPONSAVEL POR VAGA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
(UTI) QUANDO NECESSARIO? 

Quando um paciente que está internado no HUTRIN necessitar de tratamento/vaga 

em UTI, o núcleo interno de regulação do HUTRIN (NIR) solicita a vaga de UTI junto 

ao complexo regulador da SES-GO, que e a responsável pela distribuição dos leitos 

de UTI no estado de Goiás. 

Apos a disponibilização da vaga pelo complexo regulador, o paciente e transferido 

do HUTRIN para o hospital que possui o recurso de UTI para a continuidade do 

tratamento adequado. 

 
QUAIS OS EXAMES QUE O HUTRIN REALIZA? 
O HUTRIN realiza exames de raio-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais, que 
auxiliam no diagnostico dos pacientes. 
Para os pacientes internados que necessitem de outros exames de maior 
complexidade e de emergência estes são solicitados junto ao complexo regulador 
via núcleo interno de regulação do HUTRIN. 
 


