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}
Quando os ventos das

mudanças sopram, umas
pessoas levantam barreiras,

outras constroem 
moinhos de vento.”

Érico Veríssimo
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6 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Sobre este relatório
Ao longo dos anos, a saúde pública tornou-se um gargalo nas administrações

por ter de tratar os pacientes com rapidez e competência estando inserida em uma
estrutura altamente burocrática, construída para evitar desvios de dinheiro público.
A agilidade exigida era incompatível com os meandros legais e administrativos.  

Se gerir uma unidade pública já seria complexo, resgatá-la como modelo de
atendimento, humanização e eficiência é um desafio maior ainda, uma conquista
diária. É este trabalho, desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico
e Humano – Idtech frente ao Hospital Alberto Rassi – HGG que está descrito nas
páginas a seguir. Uma trajetória difícil, mas que já apresenta resultados.

Este relatório mostra os progressos que podem ser conferidos a olhos vistos ou
por meio dos depoimentos de pacientes, familiares, colaboradores, até mesmo na
imprensa e órgãos de fiscalização e controle. 

O capítulo sobre a Estrutura enumera as ações para abastecimento de
insumos, intervenções prediais e manutenção e aquisição de equipamentos. O
capítulo ainda destaca projetos futuros, como o da construção do novo Centro
de Terapia Intensiva - CTI, com 29 leitos e de restauração da fachada do
hospital e da enfermaria modelo que já estão em curso. Entre os que ainda não
saíram do papel estão o novo ambulatório, nova recepção de internação, nova
central de material esterilizado e novo refeitório.

No capítulo sobre a Organização estão descritas as ações no sentido de alterar
comportamentos e fluxos de trabalho, com vistas a uma melhor gestão dos
equipamentos e instrumentos e maior produtividade. Em Condições de Trabalho, o
relatório mostra a atuação do Idtech no sentido de resgatar a ambiência laboral
dentro do Hospital, com a solução de pendências históricas nos órgãos
fiscalizadores, entre os quais, o Ministério Público.  

As novas formas de trabalho no Centro de Tratamento Intensivo, no centro
cirúrgico e na enfermagem são os destaques do capítulo Qualidade. O capítulo
Tecnologia mostra uma revolução dentro do HGG, que vai culminar no surgimento
de um Hospital Sem Papel, completamente automatizado, onde a conferência da
prescrição de medicamentos, por exemplo, será feita por meio de código de barra,
imprimindo maior segurança aos tratamentos.

O capítulo Humanização destaca os trabalhos para o melhor atendimento aos
pacientes, como a reorganização para emissão de vale-exames e a criação de
normativas com vistas ao aumento do prazo no agendamento de cirurgias. No
capítulo sobre Ensino e Pesquisa estão workshops, congressos, jornadas e cirurgias
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7RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

inéditas, além do aperfeiçoamento do concurso para os Programas de Residência
Médica.

A transparência é uma das maiores preocupações do Idtech em todas as
áreas. Um capítulo inteiro foi dedicado ao Controle Social. Nele estão os relatos
sobre o trabalho dos órgãos fiscalizadores junto ao Hospital, que sempre esteve
de portas abertas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, à
Agência Goiana de Regulação (AGR), ao Conselho Regional de Medicina
(Cremego) e à sociedade. 

No capítulo sobre Sustentabilidade, o leitor verificará que o Hospital Alberto
Rassi – HGG tornou-se, sob a gestão do Idtech, um hospital mais ecológico.
Houve redução dos gastos com água e energia e a unidade de saúde ganhou
uma nova caldeira, menos poluente. Em breve será iniciado ainda o projeto da
calçada sustentável. O relatório fecha com os resultados da gestão, traduzidos em
números pelo setor de estatística e pelas pesquisas externa e interna de
satisfação. Chefes de cada setor clínico do hospital complementam a análise com
seus depoimentos. 

Boa leitura!

“Se gerir uma unidade pública já seria
complexo, resgatá-la como modelo de
atendimento, humanização e eficiência é um
desafio maior ainda, uma conquista diária. 
É este trabalho, desenvolvido pelo Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano –
Idtech frente ao Hospital Alberto Rassi.”
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8 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Palavra do Secretário
A decisão do governo por celebrar contratos de gestão para

a administração dos hospitais sempre foi pautada pela
premissa de que a administração pública precisa hoje de
alternativas viáveis de realizar uma prestação de serviços
eficiente, que atenda às demandas crescentes de nossa
população por saúde. Nossos hospitais, há décadas não
recebiam investimentos consistentes em manutenção predial e
de equipamentos, não promoviam de forma significativa
processos de qualificação de pessoal e projetos de novos
serviços.

Limitados pela burocracia e pela perda de exper tise em
planejamento, os diretores de hospitais eram heróis ao
gerenciar uma unidade de saúde (que por si é uma das mais
complexas de se administrar), sem autonomia nenhuma. Já os
secretários de saúde eram os diretores na prática, de todos os
hospitais da rede. A centralização impedia o abastecimento a
tempo e a hora. Impossível oferecer condições dignas de
atendimento.

Sempre citava em entrevistas à imprensa o Hospital Geral
de Goiânia Alber to Rassi (HGG), como exemplo deste quadro.
Um aparelho de ressonância que há cinco anos permanecia
estragado, sem manutenção, impedindo milhares exames de
serem feitos e diagnósticos de serem elaborados, em favor da
saúde de tantos cidadãos goianos.

Assim, a parceria com as Organizações Sociais foi
estabelecida com base em metas e parâmetros de qualidade e
no monitoramento constante deste trabalho, com vistas a
avaliação e renovação do contrato. Em seis meses tivemos, o
conser to do aparelho, a troca da caldeira antiga, a reforma da
rede elétrica, a digitalização do banco de dados, a
modernização do ambulatório e a reforma da enfermaria e da
UTI já iniciadas.

}O Hospital Alberto Rassi -
HGG tem uma relevância
fundamental para a rede
pública de saúde. Sua
estrutura e recursos

humanos poderão ajudar
ainda mais na assistência

do cidadão goiano

ANTONIO
FALEIROS FILHO, 
Secretário de Estado
da Saúde de Goiás
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9RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Para nossos parceiros, como o Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico e Humano (Idtech), sempre dissemos que o alvo é
a conquista de um atendimento ágil, humanizado e que seja
completo, integral. Este foco deve ser ainda mais for te quando
se trata de um hospital geral, de especialidades e que
desempenha  impor tante papel na formação de residentes.

O Hospital Alber to Rassi - HGG tem uma relevância
fundamental para a rede pública de saúde. Sua estrutura e
recursos humanos poderão ajudar ainda mais na assistência do
cidadão goiano, com a atuação do Idtech, que tenho cer teza,
perseguirá todas as metas e as superará em nome da saúde
dos nossos concidadãos.

Para nossos parceiros, como o Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano
(Idtech), sempre dissemos que o alvo é a
conquista de um atendimento ágil, humanizado e
que seja completo, integral. Este foco deve ser
ainda mais forte quando se trata de um hospital
geral, de especialidades e que desempenha
importante papel na formação de residentes.
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Palavra do Coordenador
O Instituto de Desenvolvimento tecnológico e Humano (Idtech)

foi fundado em 2005. Mesmo sendo uma instituição recente,
lançou-se ao desafio de gerir um dos mais conceituados
estabelecimentos de saúde pública do Estado de Goiás: o Hospital
Alberto Rassi – HGG. Esta joia do Sistema Único de Saúde – SUS
estava ofuscada pela crise que assolava a saúde pública, mas não
havia perdido sua imponência e nem a importância. 

Neste contexto, não bastava apenas viabilizar as condições para
que o HGG voltasse a funcionar plenamente. O Hospital envolve
muito mais, pela reputação que construiu ao longo dos tempos.
Hoje, um ano após o início da gestão pelo Idtech, ficamos
orgulhosos de ver que estamos trilhando o caminho certo. E tudo
isso devemos ao trabalho da equipe, dos servidores públicos que
acompanharam a trajetória do Hospital e dos novos colaboradores,
que vieram somar suas forças a este efetivo.

Com tantos problemas que o HGG enfrentava, eleger prioridades
não foi fácil. Centramos então em dois gargalos principais (estrutura
e abastecimento), ao mesmo tempo em que trabalhamos a
integração entre a equipe existente no Hospital e os novos
colaboradores. Neste momento, as ações de força-tarefa para
reparação das redes elétrica e hidráulica e de compra de novas
plataformas eletrônicas de aquisição de materiais e medicamentos
abriram caminho para as demais mudanças necessárias.

A manutenção permanente dos equipamentos, o abastecimento
da farmácia e almoxarifado e o treinamento de colaboradores
antigos e novos fazem com que as mudanças implantadas sigam
constantes, ao mesmo tempo em que a gestão se prepara para
novos desafios. O mais ambicioso deles é a construção do novo
Centro de Tratamento Intensiva (CTI), que possibilitará o aumento da
produção do Centro Cirúrgico.

Digitalizar o HGG, eliminar as salas abarrotadas de papel,
abrindo espaço para uma nova ala de internação, reformar o
ambulatório e restaurar a fachada histórica do prédio são outros
desafios correntes, que devemos concluir ainda em 2013.
Dessa forma, poderemos avançar mais em outros setores,
sempre com o objetivo de tornar o HGG referência entre os
melhores hospitais do país.

}O Hospital envolve muito
mais, pela reputação que
construiu ao longo dos
tempos. Hoje, um ano
após o início da gestão

pelo Idtech, ficamos
orgulhosos de ver que

estamos trilhando o
caminho certo”

JOSÉ 
CLÁUDIO
ROMERO, 
coordenador 
executivo do Idtech
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o ponto de partida

Em 2011, em função da grave crise vivenciada pelos
hospitais públicos estaduais, o Governo de Goiás decidiu
transferir a gestão das unidades de saúde para Organizações
Sociais. Pesaram na decisão, experiências bem sucedidas,
como a do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
Santillo (Crer) e Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). 

O processo foi deflagrado com a publicação do edital do
Chamamento Público nº 005/2011, para seleção da
Organização Social que gerenciaria o Hospital Alber to Rassi –
HGG. Em 2 de janeiro de 2012, a Secretaria Estadual de
Saúde (SES) divulgou oficialmente o resultado da concorrência
pública, na qual sagrou-se vencedor o Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech. 

O Instituto foi muito bem avaliado no quesito capacidade
gerencial, tendo comprovado experiência em gestão de
serviços a pacientes crônicos. A nota que o colocou como 1°
colocado foi de 79,7 pontos, em uma escala que vai até 100.
O 2° colocado, Instituto de Gestão e Humanização, obteve
66,8 de nota. O Idtech concorreu com outras três entidades da
Bahia, que não recorreram da decisão. 

Após a realização de levantamento patrimonial por uma
Comissão de Transição, em 16 de março, o Idtech assumiu a
unidade. O contrato de gestão entre Governo de Goiás e a
organização tem validade anual e possibilidade de prorrogação
por mais cinco anos.
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Organização social é uma qualificação, um título, que a
Administração Pública outorga a uma entidade privada, sem
fins lucrativos, para que ela possa celebrar contratos de
gestão. Para obter o título, a instituição não pode ter fins
lucrativos e deve, obrigatoriamente, trabalhar pelo interesse
da comunidade. 

O contrato de gestão é um instrumento legal por meio
do qual o Estado repassa a gestão de um serviço público a
uma organização social. O contrato de gestão difere da
terceirização porque vincula os repasses de recursos ao
cumprimento de metas e prevê a devolução de eventuais
sobras economizadas no custeio dos serviços. 

A execução do contrato é submetida aos mesmos
controles da gestão pública, que exigem total transparência
da gestão. Todo o patrimônio adquirido pelo serviço na
vigência do contrato de gestão, como equipamentos e
imóveis, é entregue ao órgão público contratante. 

O Idtech
O Instituto de Desenvolvimento

Tecnológico e Humano – Idtech é
uma instituição sem fins lucrativos
de direito privado fundada em 5
de setembro de 2005 sob forma
de associação civil, qualificada como organização social,
com prazo de duração indeterminado. O instituto tem sede
e foro em Goiânia, Goiás, podendo ter atuação em todo
território nacional, criar e manter escritório e/ou
representações em outras localidades.
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204
leitos hospitalares

10
leitos para tratamento intensivo

26
especialidades médicas

9
programas especiais de atendimento

61
vagas de residência médica

16
especialidades

1.064
trabalhadores

Organização Social O HGG:
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O Hospital Alberto Rassi –HGG iniciou suas
atividades em 29 de dezembro de 1959 com o
nome de Hospital Geral do Inamps e funcionou por
vinte anos como um hospital federal para tratamento
eletivo, de urgência e emergência, em várias
especialidades. 

Em 1991, foi desativado para reforma estrutural,
concluída apenas em 1998. Após a reabertura,
passou a oferecer atendimento terciário e quaternário,
de alta complexidade. Em 2001, reorganizou seus
programas de Residência Médica, inicialmente em
oito especialidades.

Atualmente, é classificado pelo Ministério da
Saúde como Hospital de Referência Nível VIII.
Considerado unidade de saúde de referência estadual
e interestadual, oferece atendimentos terciários e
quaternários, ou seja, de alta complexidade, em áreas
especializadas de diagnósticos e terapias. 

Esta assistência é garantida dentro dos princípios
da universalização do atendimento, com acesso
igualitário à saúde, resguardando os princípios
constitucionais.  Além disso, a estrutura assistencial
do Hospital foi desenvolvida e é mantida a partir da
identificação das principais causas de morbi-
mortalidade do Estado.

Dentre os atributos dos produtos e serviços
oferecidos pelo HGG, podem ser destacadas a
presteza e cordialidade no atendimento e a
confiabilidade, conquistada pelo alto índice de
resolução dos problemas de saúde dos seus clientes.

Missão 

Garantir assistência multiprofissional
especializada aos usuários do SUS
no Estado de Goiás, contribuindo
para o desenvolvimento científico na
área da Saúde.

Visão

Ser um centro de excelência nacional
em assistência especializada, ensino
e pesquisa.

Perfil 

Hospital de assistência, ensino e
pesquisa, especializado em média e
alta complexidade, com foco eletivo,
ofertando serviços terciários
regulados pelo SUS e de referência
para a região metropolitana de
Goiânia e todo o Estado.

Valores

Honestidade, excelência,
compromisso com a clientela,
atenção aos colaboradores,
participação, eficiência, consciência
ecológica, qualidade de vida,
responsabilidade.
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Histórico 
do Hospital
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os destaques de

2012-2013
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Desde 13 de março de 2012, o Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech)
responde pela gestão do Hospital Alberto Rassi –

HGG. Junto com o Estado, a Secretaria Estadual de
Saúde, os servidores públicos e a sociedade – repre-
sentada pelo Conselho de Excelência do Hospital – o

Instituto está construindo um HGG melhor para o
SUS. Nas páginas a seguir os assuntos que foram

destaque no primeiro ano de gestão.
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Usuários aprovam nova gestão  
O Hospital Alberto Rassi – HGG obteve em seu primeiro ano sob a

gestão do Idtech, a aprovação maciça dos usuários. Pesquisa realizada pelo
Instituto Serpes, divulgada em janeiro, mostrou uma aprovação média do
Hospital de 93%. O HGG foi o segundo melhor colocado entre os hospitais
goianos geridos por organizações sociais, superando hospitais que já
nasceram, sob a égide dos contratos de gestão. Pesquisa interna revelou
índice de satisfação ainda maior, de 98%.  

O HGG é aprovado também por quem cuida da saúde dos pacientes. Foi
o único hospital público de Goiás a figurar no anuário Análise Saúde 2013
– os mais admirados da medicina, da Análise Editorial. Na publicação estão
as unidades mais lembradas por médicos e indicados por estes a seus
pacientes em todo o País.
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Hospital 
volta a andar
nos trilhos

Um desafio da nova gestão foi
recolocar o Hospital em pleno
funcionamento. O abastecimento que era
de cerca de 20% dos itens foi
normalizado com contratação de uma
plataforma eletrônica de compras Foi
sanado um dos gargalos antes da
mudança da gestão. As aquisições se
tornaram mais ágeis e transparentes, com
economia de custos.

Em força-tarefa, a estrutura predial
passou por manutenção elétrica e
hidráulica. Além disso, os equipamentos
essenciais, como ar condicionado central,
autoclaves e lavanderia foram
consertados. O hospital ganhou ainda
uma nova caldeira, mais ecológica.

17RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Transparência 
e controle 
social

Consciente de que a gestão do Hospital
Alberto Rassi - HGG seria inviável de forma
isolada, o Idtech buscou trazer para dentro
do Hospital o Controle Social. O HGG foi o
primeiro hospital gerido por uma Organização
Social a contar com um Conselho Local de
Saúde. A criação da entidade selou a
parceria da gestão com o usuário, os
servidores e colaboradores e prestadores de
serviço. A sociedade também está
representada na administração do Hospital,
por meio do Conselho de Excelência,
formado por expoentes da Educação, do
Judiciário, da Imprensa e representantes do
clérigo, entre outros. A atuação dos
Conselhos se soma a ação dos órgãos
fiscalizadores, como Ministério Público,
Tribunal de Contas do Estado, Agência
Goiana de Regulação e conselhos de
fiscalização profissional. 
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Ambiência laboral
e  condições 
de trabalho

Ao assumir a gestão do Hospital
Alberto Rassi – HGG, o Idtech colocou-se
à disposição do Ministério Público para
promover as adequações necessárias no
Hospital em cumprimento à legislação
trabalhista. Um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) prevendo as mudanças
exigidas por lei foi assinado e em menos
de seis meses, a maioria das cláusulas foi
cumprida. Pela primeira vez em 14 anos
de existência dos Hospital, os servidores
públicos lotados na unidade de saúde
realizaram exames periódicos. As
iniciativas tiveram o reconhecimento da
Promotoria da Saúde do Trabalhador do
Ministério Público de Goiás. "Em um prazo
relativamente curto, de três a seis meses,
vai ser implementado praticamente tudo o
que não foi em décadas de administração
da gestão pública", disse à época o
promotor Vilanir Camapum Júnior. 

Hotelaria e
rouparia são
diferenciais

Sob a gestão do Idtech o serviço de
Hotelaria do HGG passou a ser pensado
e executado a par tir de uma nova
perspectiva, em que o paciente do
Sistema Único de Saúde (SUS) é um
cliente a ser cativado. Uma profissional
da área foi contratada e um novo enxoval,
com mais de 15 mil peças, adquirido.
Reforma na lavanderia e mudanças nos
processos e fluxos de higienização e
distribuição das roupas têm possibilitado
um maior conforto para os pacientes e
uma maior segurança para a equipe. O
reconhecimento e aprovação ficaram
estampados na satisfação dos pacientes,
confirmada em pesquisa feita pelo
Instituto Serpes.
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Nasce 
um novo
Hospital 

A última grande reforma pela qual passou o
Hospital Alberto Rassi – HGG foi concluída em
1998.  Já se passaram 14 anos desde a
reabertura, tempo em que a estrutura predial
se deteriorou e tornou-se ultrapassada e
insuficiente. Sob a gestão do Idtech, em 2013
surgirá um novo HGG, graças a intervenções
feitas em pontos estratégicos. A principal obra,
a construção do novo Centro de Terapia
Intensiva (CTI) é aguardada desde a
reinauguração da unidade. O Hospital conta
com apenas 10 leitos de tratamento intensivo,
metade da quantidade recomendada para seu
porte. Com a construção da nova estrutura
disporá de 29 leitos. Também serão
executadas as obras de reforma da Central de
Material Esterilizado, do refeitório e ambulatório
e de construção da recepção da internação.
Está prevista ainda a adequação gradativa das
enfermarias de acordo com o projeto da
enfermaria modelo de acessibilidade. 
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Informatização
e digitalização 
do SAME

O pontapé inicial para o processo de
modernização do Hospital Alberto Rassi –HGG
também foi dado neste primeiro ano de contrato
de gestão. Em 2012 foi lançado o projeto que
transformará o HGG em um Hospital Sem Papel.
O trabalho de automatização dos processos e
digitalização de prontuários tornará o acesso a
informações mais rápido e organizado, além de
ser possível fazer pesquisas de dados na
unidade. O trabalho também abrirá mais espaço
físico, com a desocupação da área física onde
está instalado o Serviço de Arquivo Médico e
Estatística (Same). Mais de meio milhão de
prontuários de papel estão sendo transpostos
para o meio digital. No local onde funciona o
Same será construída a recepção da internação.
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A reforma da estrutura f ísica foi uma das primeiras medidas
adotadas pelo Idtech ao assumir a gestão do Hospital Alberto
Rassi – HGG. A situação da unidade de saúde inviabilizava salas,
diminuía número de leitos e reduzia a qualidade no atendimento.
O foco da administração da organização social foi o conserto de
aparelhos, móveis e estruturas, renovação do enxoval e
abastecimento da farmácia e do almoxarifado por meio de
plataforma eletrônica que garante economia e eficiência.
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Força-tarefa de manutenção reativa leitos
A precariedade em que se encontrava a

estrutura do Hospital Alberto Rassi – HGG exigiu
medidas emergenciais da nova gestão do Idtech.
Logo nas primeiras semanas de contrato, foi
organizada uma força-tarefa para a solução de
problemas que travavam o funcionamento do
Hospital. 

Ao assumir a gestão do HGG, em março de
2012, o Idtech encontrou o sistema de ar
condicionado com compressores travados,
vazamentos nas bombas de água, fancóis parados
e torres de resfriamento sujas. Dos três aparelhos
de autoclave, um estava completamente parado e
dois funcionavam parcialmente. Os problemas
limitavam em 50% a produção do centro-cirúrgico.

O sistema de ar condicionado e os três
aparelhos de autoclave, utilizados para esterilização
de roupas e instrumentais, passaram a operar
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normalmente e de acordo com as normas
sanitárias, bem como aspiradores cirúrgicos que
estavam encostados. No caso dos aparelhos da
Central de Material Esterelizado (CME), a
manutenção incluiu testes de indicadores biológicos
para diminuir a incidência de infecção hospitalar. De
sete elevadores, apenas um funcionava. Cinco
receberam manutenção prioritária. 

Visando a biossegurança e o confor to de
profissionais e pacientes foi substituído o aparelho
de climatização da hemodiálise, que recebeu
atenção especial também no que diz respeito à
água utilizada nos tratamentos. Não tão essencial ao
atendimento dos pacientes, mas fundamental no
funcionamento da Seção de Ensino e Pesquisa, que
muito contribui no aperfeiçoamento da assistência
prestada pelo HGG, o ar condicionado do auditório
também passou por manutenção.

Para sanar a falta
de roupas, que

chegavam a
inviabilizar

cirurgias, foram
confeccionadas

emergencialmente
mais de 700 peças

de rouparia
(lençóis, campos

cirúrgicos e
capotes).
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Manutenção 
tornou-se rotina

Após a força-tarefa, a manutenção tornou-se rotina
no Hospital Alberto Rassi – HGG. Mas em setembro
deu um salto de qualidade. O Hospital se tornou um
dos poucos, entre estabelecimentos públicos e
privados de Goiânia, a contar com uma Gerência de
Engenharia Clínica. A atuação da Gerência é bem
ampla e contempla aspectos impensáveis antes da
transferência da gestão para a OS, quando a
manutenção era quase que exclusivamente corretiva. 

Passou a ser feito um acompanhamento
criterioso da aquisição e o acompanhamento efetivo
da vida útil dos equipamentos, visando sempre o
melhor custo-benefício de cada tecnologia
implantada no Hospital. 

Vários indicadores passaram a ser avaliados,
como por exemplo, o tempo médio entre falhas e
tempo médio para reparo e o custo das manutenções
em comparação ao custo do equipamento. Dentro
desta nova realidade, os funcionários passaram a
receber treinamentos, para melhor operar o
maquinário utilizado em procedimentos e exames.

“Saímos de um quadro caótico em busca 
de um cenário de excelência em qualidade,
com vistas à certificação conferida pela
Organização Nacional de Acreditação
(ONA), conquistada por pouquíssimos
hospitais, entre os quais o Albert Einsten." 

André Luiz Braga, diretor geral do HGG

foi o número de reparos hidráulicos,
elétricos e estruturais realizados
durante a força-tarefa, que começou
no dia 23 de abril e durou duas
semanas. O trabalho envolveu mais
de 50 trabalhadores. A ação
contribuiu para a reativação de leitos,
resgatando em parte a capacidade
de internação em enfermaria.

250
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Saúde e segurança
A periodicidade no controle de pragas dentro do

hospital foi resgatada com a contratação de uma
empresa de desratização e desinsetização. Também
foi removido o entulho e feitas a limpeza e
manutenção nos jardins, poda de árvores e a
higienização do esgoto pluvial. Telas milimétricas
foram instaladas nos ralos e grelhas, para evitar a
entrada de mosquitos da dengue e outros insetos.

Cabos de alta tensão de 13.800 volts estavam
expostos no pátio do Hospital há dois anos, desde
que sofreram um curto-circuito provocado por
roedores dentro da tubulação. Ameaçavam a
segurança de pacientes e trabalhadores. Por
problemas burocráticos, a direção do Hospital não
conseguia providenciar o conserto definitivo, que foi
feito durante a força-tarefa promovida pelo Idtech.

A falta de bebedouros também foi solucionada.
A unidade de saúde, que recebe mais de 150 mil
pessoas por ano, não tinha equipamentos em
número suficiente e nenhum para crianças ou
pessoas com deficiência física. 

Principais ações
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q Reparação do sistema de 
ar condicionado e aspiradores

q Reparação de três aparelhos de autoclave
q Força-tarefa para reparos nas partes hidráulica,

elétrica e estrutural
q Substituição dos cabos de alta tensão
q Poda de árvores
q Manutenção em elevadores parados
q Desratização e desintização
q Higienização do esgoto
q Aquisição de bebedouros

novos bebedouros,
aprovados pela
Comissão de Controle 
e Infecção Hospitalar
(CCIH) foram instalados.
O investimento foi feito
em equipamentos de
quatro diferentes
modelos.

28

DEPOIS

ANTES
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Almoxarifado abastecido
A situação da farmácia e do almoxarifado do

Hospital Alberto Rassi – HGG antes da gestão do
Idtech era de desabastecimento. O fato gerava
problemas nas diversas áreas do hospital, como o
centro cirúrgico, as clínicas, a enfermaria e o Centro
de Terapia Intensiva (CTI). Com a utilização das
plataformas eletrônicas da Bionexo, o Idtech passou
a comprar medicamentos e insumos com maior
rapidez e economia e o abastecimento do HGG foi
normalizado já na primeira semana da gestão. 

Se antes o estoque contemplava em torno de
20% dos itens necessários ao funcionamento do
Hospital, hoje ele ocupa, além da área já destinada,
mais quatro salas do hospital. São mais de 800
produtos padronizados entre a farmácia,
almoxarifado, centro-cirúrgico e odontologia. 

O hospital tem um planejamento mensal de
compra de medicamentos e, caso haja necessidade
de produtos específicos, o Idtech tem facilidade em
adquiri-los em até 24 horas por meio das
plataformas Publinexo, Bionexo, OPMEnexo. Esta
última é destinada exclusivamente à compra de
órteses, próteses e materiais especiais, insumos de
alto custo, utilizados em cirurgias altamente
especializadas, nas áreas de cirurgia geral,
ortopedia, urologia e cirurgia vascular. 

Desde que começaram a ser utilizadas, as
plataformas têm viabilizado compras com economia
de até mais de 70%, dependendo do item. Com o

Os cuidados do Hospital Alber to Rassi
ultrapassam as necessidades dos pacientes. Os
acompanhantes também foram considerados na
gestão da unidade de saúde. O Idtech contratou
uma empresa terceirizada, que conseguiu concluir
em dez dias a reforma das 80 cadeiras de repouso
para quem precisa ficar junto ao familiar internado.
Um novo lote destes móveis hospitalares já está
sendo adquirido para suprir as necessidades das
enfermarias.

Ganhos com plataformas eletrônicas

Conforto

Com a contratação
das plataformas
eletrônicas 
de compra o
abastecimento 
foi normalizado

recurso, que imprime agilidade às aquisições
porque conta com uma carteira de mais de 13 mil
fornecedores em todo o País, a transparência é
garantida. O sistema evita o contato entre
comprador e fornecedor e pode ser auditado a
qualquer tempo. Os relatórios das compras
realizadas são emitidos em tempo real. 

q Economia de até 70% no valor de alguns itens
q Estoques e farmácia 100% abastecidos
q Possibilidade de obter produtos em 24 horas
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Reforma da lavanderia 
Quando assumiu a gestão do Hospital Alberto

Rassi – HGG, um dos problemas que o Idtech
encontrou foi de descuido na lavanderia e rouparia.
Máquinas estavam enferrujadas e não havia critérios
para o modo de lavar. À época, era utilizada uma
lata de sorvete para medir as quantidades de
detergente para as máquinas. Todos os
equipamentos foram reformados em 2012,
incluindo as três lavadoras, duas centrífugas, quatro
secadoras e duas calandras. A equipe foi
reestruturada e, hoje, com 16 pessoas, tem maior
produtividade.

A coleta era feita em sacos de tecido que
circulavam desprotegidos por todo o hospital.
Agora, são utilizados sacos próprios para roupa
infectante em hospitais, que são transportados em
novos carrinhos fechados e por um elevador
especial, o monta-carga, também reformado.

O processo de dosagem de material foi
automatizado, o que impede a interação humana.
Foram adquiridas seladoras para assegurar a

q Automatização do processo de lavagem
q Reforma das máquinas
q Novos armários
q Máquinas seladoras para as embalagens

plásticas
q Carrinhos especiais para a coleta e a

distribuição
q Embalagens próprias para a coleta de roupas

contaminadas
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Principais melhorias

manutenção da esterilização das embalagens
plásticas dos kits. Os armários de madeira foram
substituídos por estantes de metal que separam os
enxovais por tipo e serviço. A área também passou
por pintura das paredes, reposição de azulejos e
reforma nas mesas, para a manipulação das roupas.
Foram também adquiridos dois carrinhos para a
distribuição dos kits limpos, que contém dois
lençóis, uma camisola ou pijama e uma fronha.

Equipamentos
como calandras,
secadoras,
lavadoras e
centrífugas
foram
consertadas
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Novo enxoval
A reposição emergencial de roupas resolveu

temporariamente a carência do Hospital, mas não
foi suficiente para garantir o bom funcionamento da
unidade de saúde. Um novo enxoval começou a ser
distribuído no dia 26 de novembro. 

Foram adquiridos 630 capotes para o Centro
Cirúrgico, 400 para o Centro de Terapia Intensiva
(CTI), 500 unissex, 4,4 mil campos cirúrgicos, 560
lençóis para maca, 120 oleados, 2,4 mil fronhas,
2,4 mil lençóis para paciente, 344 colchas, 976
camisolas e 976 conjuntos de pijama. 

O enxoval foi 100% renovado e com um
componente a mais, que figurou na lista de itens
de rouparia do HGG uma única vez, em 2006:
toalhas de banho. As 1,2 mil peças farão par te
do conjunto, o que totaliza mais de 15 mil
unidades. 

O novo enxoval contribuiu para dar mais
conforto aos pacientes e garantir condições ao
funcionamento do hospital e a qualidade do
atendimento prestado, com redução de índices de
infecção hospitalar. 

O enxoval, 100% renovado, trouxe mais conforto para os pacientes do HGG
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Mais novidades vem por aí
Uma série de projetos e melhorias estão em curso no HGG, para melhorar a
estrutura e o atendimento ao paciente. A proposta é a modernização do Hospital. 
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Ainda no primeiro semestre de 2013, o Hospital
Alberto Rassi – HGG sanará uma deficiência que o
acompanha desde a sua reabertura, após a reforma
de 1990. Desde esta época, o Hospital funciona
com 10 leitos para tratamento intensivo, metade da
quantidade recomendada para seu porte (204
leitos). A realidade vai mudar com a inauguração da
obra do novo CTI, cuja obra foi lançada no dia 8 de
novembro, pelo governador Marconi Perillo. 

A obra vai custar aos cofres do Estado R$3,8
milhões. O novo CTI terá 29 leitos e não perderá em
nada para os de hospitais privados. Os boxes serão
individualizados, para garantir a privacidade do doente,
e contarão com um aparelho de TV por leito, para
humanização da assistência. O material de construção
utilizado será de alta qualidade, incluindo janelas de
vidro temperado, que substituirão as atuais esquadrias
de metal da ala que está sendo reconstruída. 

O projeto do novo CTI faz par te da proposta
técnica apresentada pelo Idtech no chamamento
público que culminou na escolha da Organização
Social para a gestão do Hospital. Mas em parceria
com o Estado, será executado mais que o
proposto, que era duplicar os leitos atuais. Com 29
leitos de terapia intenstiva, o HGG terá condições
de ampliar o número de tratamentos clínicos e
cirurgias, cujas filas são enormes e poderá dar
maior supor te à rede pública, que hoje sofre com
a escassez dessas vagas. 

Novo CTI

Enfermeira verifica equipamento do CTI provisório. Nova
estrutura se equiparará às da rede privada

Enquanto dura a obra do CTI as internações para
tratamento intensivo estão sendo realizadas em
instalações temporárias especialmente preparadas,
no próprio hospital. A ala, com dez leitos, passou por
reforma que foi executada com recursos da verba
mensal repassada por meio do contrato de gestão.
Ao final da obra, essas instalações serão destinadas
a uma unidade de hemodinâmica, projeto antigo do
Hospital, que nunca saiu do papel. Voltado à
internação de pacientes submetidos a
procedimentos invasivos como cateterismo cardíaco
e cerebral, angioplastias e implante de stents
cardíacos e cerebrais a unidade de hemodinâmica
suprirá a pouca oferta desses serviços na rede.

Serviço de

hemodinâmica
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Central de Esterilização
será reformada

Se um hospital fosse um organismo vivo, a sua
Central de Material Esterilizado (CME) seria um de seus
órgãos mais vitais. Do trabalho desenvolvido por este
setor, depende em grande parte a qualidade da
assistência prestada ao paciente. Não adianta um
médico bem preparado, uma equipe de enfermagem
qualificada e uma boa estrutura, se materiais e
instrumentais não se encontrarem em condições
adequadas de uso. De nada resolve uma sala de
cirurgia bem equipada, um lençol ou campo cirúrgico
novo se o mesmo não é disponibilizado asséptico à
equipe cirúrgica.

No HGG, as intervenções feitas na CME sob a
gestão do Idtech resgataram a capacidade produtiva
e ajudaram a melhorar o serviço, mas não foram
suficientes para sanar todas as inadequações. Por
isso, o Instituto já preparou e aguarda, por parte da
Vigilância Sanitária Municipal, a aprovação de
projeto para uma ampla reforma da unidade. A
execução, há muito exigida pela fiscalização, será
imediata.

A reforma será realizada, por etapas, com a
unidade em funcionamento. A proposta é preservar

Denúncia 
Nas instalações atuais da Central de Material Esterilizado, a climatização adequada do ambiente
completamente inviável. O problema foi denunciado ao Ministério Público por funcionários, que queixaram-se
de insalubridade. O órgão exigiu providências e, por conta da denúncia, o equipamento de ar condicionado
foi substituído por um mais potente. A troca amenizou, mas não resolveu o problema. Somente a reforma
viabilizará solução definitiva, não só para o conforto dos trabalhadores, mas para o cumprimento integral das
normas de biossegurança.

ao máximo a prestação do serviço enquanto dura a
obra. A responsável pelo projeto, arquiteta Tereza
Cristina Paes Del Papa, explica que a preocupação
principal foi a reorganização dos ambientes e a
revisão completa de fluxos de materiais.

“Foi feita uma setorização do espaço de forma
a contemplar todas as exigências constantes das
normas sanitárias, ou seja, a total separação da área
suja e da área limpa.” De acordo com a arquiteta, a
nova CME oferecerá condições inclusive de
instalação de sistema com filtragem de ar para a
área limpa e de climatização de conforto para as
áreas de expurgo e preparo de material o que é
impossível na configuração atual.  

Técnica de
enfermagem
esteriliza mate-
riais e equipa-
mentos. Após
reforma, quali-
dade do serviço
será ainda mel-
hor
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Refeitório oferecerá maior conforto
As obras projetadas e as que estão em curso no

Hospital Alberto Rassi – HGG são destinadas à
melhoria da qualidade do atendimento, em sua
maioria. Mas uma, especificamente, tem um objetivo
diferente: vai contemplar não os pacientes, mas quem
cuida deles. Trata-se da reforma do refeitório do
Hospital, utilizado por pelo menos 900 trabalhadores.
São 700 refeições diárias, em média, entre café da
manhã, almoço, lanche, jantar e ceia da madrugada.

Apesar de contar com uma cozinha muito bem
planejada e equipada, o refeitório não dispõe de
espaço confortável e adequado às necessidades de
quem o utiliza. Um dos maiores problemas é a
interligação entre o salão para refeições e a cozinha.

O ruído é enorme.
A exemplo do que ocorre com a Central de

Material Esterilizado, o projeto da reforma está pronto
e deve ser iniciado em breve. A prioridade será a
reforma do salão, que ganhará um espaço para a
guarda de pertences, hoje inexistente. O ambiente
será isolado da cozinha e terá uma ambientação
agradável, apropriada ao fim a que se destina.

“A principal preocupação na elaboração do projeto
foi o conforto do trabalhador. Quem já tem uma rotina
estressante, como a do trabalho em um Hospital, mais
do que ninguém, merece ser bem acolhido num
momento tão importante como o das refeições”,
destaca a arquiteta Tereza Cristina Paes Del Papa.

A  reforma
possibilitará o
isolamento da

cozinha, evitando
ruídos no salão de

refeições

é o número de refeições servidas diaramente
no refeitório do Hospital Alber to Rassi - HGG,
que será completamente reformado para
melhor atender ao trabalhador da unidade. 700
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“Quando decidimos mudar o modelo de gestão,
tínhamos o receio de não encontrarmos organizações
sociais sérias, pois se alguma delas descumprisse o
contrato iria desmoralizar todo o projeto. O Idtech
certamente nos deu as melhores respostas.”

Marconi Perillo, governador de Goiás

Enfermaria 
Modelo

O HGG terá, sob a gestão do
Idtech, enfermarias acessíveis e
inteligentes. Durante a visita para o
lançamento da obra do novo CTI, a
enfermaria modelo de
acessibilidade, que servirá de
padrão para a adequação de todos
os espaços de internação, foi
apresentada ao governador Marconi
Perillo. A nova enfermaria conta com
banheiros adaptados. Os espaços
do sanitário, chuveiro e pia são
separados para permitir uso
simultâneo e as instalações foram
projetadas para permitir a passagem
de cadeiras de rodas e de banho,
dispondo de rampas e portas mais
largas. A obra foi executada com
economias dos recursos de
manutenção previstos no contrato,
visto que não há previsão de verba
para investimento. 

Diretor-geral, André Braga, apresenta a primeira enfermaria modelo 
de acessibilidade do HGG para o governador Marconi Perillo
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Novo ambulatório
Em janeiro foi apresentado o projeto de

reforma do ambulatório do HGG que vai sanar uma
das mais graves deficiências do Hospital Alberto
Rassi – HGG. Hoje, quem passa pelo Hospital para
uma consulta, para ser atendido no laboratório ou
pegar vale-exames, é obrigado formar filas na
porta do prédio, muitas vezes sob o sol e a chuva
e sem acesso a banheiros. Não há alternativa no
projeto arquitetônico atual. A reforma transformará
a qualidade do atendimento prestado ao usuário
do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos
para execução da obra, que era cobrada
cotidianamente pelo Conselho Local de Saúde do
HGG, deverão vir da economia de verba de
contrato e já estão assegurados. O Conselho
conheceu o projeto no dia 16 de janeiro e aprovou
a iniciativa. 

q Sala de espera com 120 assentos
q Banheiros masculino e feminino
q 30 consultórios
q Consultórios separados para especialidades

como odontologia e oftalmologia
q Assentos nos corredores das alas dos

consultórios para o paciente aguardar sentado
a hora de sua consulta

q Salas de procedimentos e de enfermagem
q Espaço de uso multidisciplinar/miniauditório
q Sistema eletrônico de senha, estilo Vapt Vupt
q Agendamento inteligente de consultas 

(com aviso de data e horário por telefone)
q TV corporativa, para divulgação de

informações úteis e entretenimento
q Recepção própria para serviços diagnósticos
q Novo acesso, pela Rua 9-B.

32 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Estrutura

O projeto de
reforma do
ambulatório foi
apresentado ao
Conselho Local
de Saúde do
HGG em
reunião no
Idtech

O novo ambulatório terá:
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Prédio é reformado
Patrimônio da Saúde Pública no Estado, o

Hospital Alberto Rassi – HGG terá resgatada, em
breve, a sua aparência original. Em outubro foi
iniciada a reforma da estrutura externa do Hospital.
O ar cinzento do quartzotec já desgatado pelo tempo
deixava a unidade com uma aparência feia. Além do
reparo da estrutura de aço e concreto, dois mil
metros quadrados de brises, que protegem as
janelas da luz do sol, foram retirados e estão sendo
pintados com tinta automotiva, que tem maior
durabilidade. Inaugurado em 29 de dezembro 1959,
entregue ao Estado em 15 de outubro de 1964, o
HGG passou pela última grande reforma em 1998. 

“Essa obra (do ambulatório do HGG) proporcionará
um up grade de qualidade na assistência ao
paciente. Vamos apoiá-la no que for possível.”

Stefânia Nolasco, presidente do Conselho Local de saúde do HGG.

Nova ala de internação
A reforma do ambulatório contemplará a

instalação de uma ala exclusiva para internação para
humanização do acolhimento de pacientes que são
encaminhados para a unidade de saúde. Com a
digitalização do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística (Same), dez salas do hospital que eram
ocupadas por estantes cheias de papel darão
espaço a este novo serviço, com estrutura
adequada e melhores condições para receber os
pacientes encaminhados para hospitalização. Todos
os serviços relacionados à internação de pacientes,
a exemplo do Núcleo Interno de Regulação (NIR),
serão transferidos para esta ala. 

O prédio do
HGG,
patrimônio
histórico da
Saúde Pública
em Goiás, está
tendo sua
fachada restau-
rada
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Aliada às mudanças na estrutura, o Idtech priorizou também, no
ano de 2012, a organização de fluxos e processos dentro do
hospital, visando coordenar melhor o trabalho dos colaboradores,
aperfeiçoar o trato com os pacientes e dar maior transparência à
gestão. Entre as ações destacaram-se o regulamento de compras
e contratações, a contratação de uma profissional de hotelaria e
a revisão dos processos de lavagem da rouparia e a adoção de
estratégia para estimular o cuidado com equipamentos e
materiais médicos.

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:45  Page 35



36 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Organização

Hotelaria humaniza 
estadia dos pacientes

q Roupas e lençóis são distribuídos embalados,
higienizados, esterilizados e perfumados

q Coleta é feita em sacos próprios para roupa
infectante, em carrinhos especiais para o serviço

q Área da roupa suja da lavanderia é lavada três
vezes ao dia

q Utilização de produtos de limpeza é automatizada,
sem interação humana

q O tempo total do processo é de 1h30

infectante em hospitais e o transpor te é realizado
em novos carrinhos fechados. Os pacotes
chegam à lavanderia por um elevador especial, o
monta-carga, reformado na gestão do Idtech.

Ao chegar à área de roupa suja, todas as peças
são separadas por tipo e pesadas. O local é lavado
três vezes ao dia. O processo automatizado de
despejo de insumos como sabão e alvejante
impede a interação humana na dosagem. O
processo de lavagem dura 1h30. Antes, as roupas
eram lavadas em 30 a 40 minutos. Após a
lavagem, as roupas são centrifugadas e secas,
para em seguida serem passadas em calandras. 

O processo de coleta, lavagem e entrega de
roupas é extremamente importante em um hospital,
uma vez que o material tem alto risco de
contaminação. Hoje em dia, o hospital trabalha com
três lavadoras, duas centrífugas, quatro secadoras e
duas calandras, todas reformadas em 2012. O
serviço foi terceirizado e leva 1h30, feito com maior
qualidade e segurança, para evitar a contaminação.
A equipe foi reduzida de 40 para 16 pessoas, todas
trabalhando com equipamento pessoal de proteção
(EPI), e garantindo a mesma produtividade.

Lençóis e 
pijamas de uso
dos pacientes
passaram a ser
distribuídos em
kits embalados
individual-
mente.

Mudanças na 
rouparia e na lavanderia

Não bastava contar com um novo enxoval para
garantir conforto e qualidade do atendimento ao
paciente. Era preciso rever os fluxos de higienização
e distribuição das peças. Por isso, o Idtech foi
buscar a experiência de uma profissional formada
em hotelaria hospitalar. Foi a primeira contratação
do gênero em um hospital público estadual. 

Lençóis, camisolas e pijamas, adquiridos
durante o ano passaram a ser distribuídos aos
pacientes do Hospital Alber to Rassi – HGG
embalados em kits individuais, esterilizados e
per fumados. O trabalho é executado por
camareiros hospitalares. A troca dos lençóis fica
sob a responsabilidade da equipe de
enfermagem. A atenção começa na coleta dos
lençóis, fronhas, capotes, campos cirúrgicos,
unissex, pijamas e camisolas sujos. Antes da
nova gestão, ela era feita em sacos de tecido que
circulavam desprotegidos por todo o hospital.
Agora, são utilizados sacos próprios para roupa
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A contratação de uma plataforma eletrônica de
compras foi impor tante para viabilizar o
abastecimento do Hospital, mas não poderiam ser
esquecidos aspectos legais da publicização do
Hospital. Consciente disso, o Idtech antecipou-se ao
prazo de 90 dias, previsto em contrato de gestão
celebrado com o Estado de Goiás, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde, e publicou no dia 27
de abril, o Regulamento de compras e contratações

para o Hospital Alberto Rassi – HGG.
Elaborado desde a fundação do Idtech, em

2005, o documento foi atualizado para atender o
contrato de gestão com o Estado de Goiás e
considerou todos os dispositivos constitucionais que
regem a administração pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiência, economicidade e probidade nas contas e
contratações efetivadas pela organização social.

O conhecimento e o investimento do Idtech em
ferramentas operacionais e legais para suas
aquisições, além de permitir o pronto abastecimento
do Hospital Alberto Rassi – HGG, atraíram a atenção
de outras organizações sociais que administram
hospitais de Goiás. A Associação Goiana de
Integralização e Reabilitação (Agir), que gere o

Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
Santillo (Crer), visitou o Instituto para conhecer a
plataforma de compras. A quantidade de
fornecedores cadastrados (9 mil à época) e a
economia obtida por meio das compras
impressionaram os técnicos do Crer, que decidiram
sugerir o sistema à gestão da unidade de saúde

Transparência em aquisições 

Experiência ganhou destaque

Equipe da
Agir/Crer 
visitou o Idtech
para conhecer a
experiência do
Instituto com a
plataforma
eletrônica de
compras
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NIR desafoga cirurgias represadas desde 2005
operacionalização do Núcleo Interno de Regulação
(NIR). Antes da gestão do Idtech, apenas 22% das
cirurgias realizadas no hospital eram eletivas. Em
acordo com a Secretaria de Saúde, o HGG conseguiu
chegar ao percentual de 50%. Com isso, o número
de cirurgias também aumentou, de uma média de
150 para 300 ao mês.

Em consequência, o HGG conseguiu reduzir o
tempo de permanência dos pacientes no leito,
reduzindo custos e abrindo vagas para outros. Todo
esse resultado foi conseguido com dez pessoas a
menos na equipe e com maior produtividade. São
quatro colaboradores pela manhã, quatro à tarde, dois
à noite e dois na madrugada. O NIR conseguiu ainda
maior flexibilidade com a Secretaria de Saúde: agora
as AIHs são enviadas duas vezes por semana para
autorização, em vez de apenas uma, como acontecia
antes de março de 2012.

Assim que o Idtech assumiu a gestão do Hospital
Alberto Rassi – HGG, encontrou cerca de oito mil
autorizações de internação hospitalar (AIHs) de
cirurgias represadas. Havia pacientes aguardando
cirurgias desde 2005. Para resolver a situação, foi
montada uma central telefônica com 12 agentes para
ligar para cada paciente e saber quantos ainda
necessitavam da cirurgia. O trabalho foi feito em um
mês e conseguiu-se reduzir a demanda pela metade.

Com este trabalho, a seção passou a agendar as
cirurgias de pacientes que aguardavam há mais
tempo e conseguiu-se agilizar o pré-operatório, com
novas consultas e exames. As cirurgias passaram a
ser marcadas com sete dias de antecedência, o que
dá prazo para organizar escalas de trabalho,
materiais, insumos e organização das salas
necessárias para os procedimentos.

Em paralelo, também foi feito trabalho de
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Cremego notou melhorias

Quando a coordenação do Idtech visitou o
Cremego para informar sobre as medidas adotadas
pela gestão, no dia 14 de maio, o presidente do
Conselho, Salomão Rodrigues Filho, já havia sentido
os efeitos das melhorias. pararam de chegar à
entidade demandas de profissionais daquela
unidade hospitalar. “É um sinal positivo, de que a
gestão está funcionando”, declarou.

Na visita, o Idtech reiterou seu compromisso
com a transparência da gestão e pediu o apoio do
Conselho, no sentido de que a entidade apresente
críticas e sugestões ao projeto da Instituição. “Não
temos a ilusão que todos os problemas serão

resolvidos. Mas vamos acompanhar e apoiar, sim,
com críticas e sugestões, para que os resultados
desejados sejam obtidos”, disse. 

Salomão Rodrigues Filho disse que via “com
bons olhos” o fato de o Idtech ser uma instituição de
Goiás. “Quem é daqui tem uma reputação a zelar no
Estado.” O presidente do Cremego citou que a
categoria estava dividida em relação aos contratos
de gestão. “Uns se pautam pela trilha da eficiência e
outros, pela ideológica. Mas a posição do Cremego
é a de que cabe ao poder público (seja municipal,
estadual ou federal) escolher o modelo de gestão.
Cabe a nós acompanhar e cobrar bons resultados.”

Coordenação
do Idtech e
diretoria do
HGG entrega
relatório sobre
pendências
sanadas no
Hospital ao
presidente do
Cremego,
Salomão
Rodrigues
Filho

O processo de reorganização do HGG não
poderia deixar de envolver sua regularização junto
aos órgãos fiscalizadores. Quando o Idtech assumiu
o Hospital havia pendências na Vigilância Sanitária,
Corpo de Bombeiros e Conselhos profissionais,
entre outros. A regularização, em alguns casos,
demanda adequações estruturais e por isso é
bastante demorada. Mas todos os processos foram
deflagrados e progressos importantes foram feitos. 

Em maio, menos de três meses depois de

assumir o Hospital, o Idtech conseguiu sanar a
maioria dos 70 itens que integravam relatórios de
vistorias feitas pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado de Goiás (Cremego) entre 2008 e 2011.
As deficiências, que estavam pendentes junto ao
órgão, algumas há mais de três anos, foram
corrigidas. Ofício informando as providências foi
encaminhado à promotora Renata de Matos
Lacerda, titular da 82ª Promotoria, que havia
cobrado soluções do Instituto, no final de abril. 

Pendências de mais de três anos são sanadas 
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O Idtech traz em seu nome a sua preocupação com as pessoas.
Na gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG, unidade que tem
como função principal a atenção à saúde, a organização social
não poderia ignorar o cuidado com quem cuida. Desde que
assumiu a administração do Hospital, O Inst ituto tem se
preocupado em oferecer condições dignas de trabalho à equipe,
promovendo o resgate da ambiência laboral e dos fluxos e
processos de gestão de pessoal. Ainda estendeu a estes
trabalhadores as ações educativas, de motivação e promoção da
saúde no trabalho que pratica em suas unidades e que
constituem preceito fundamental do Instituto.
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HGG resgata condições de trabalho
Construído na década de 50, reformado

pela última vez em 1998, o Hospital Alber to
Rassi – HGG apresentava necessidade de
adaptação e várias situações irregulares, que
demandaram pendências junto aos órgãos de
fiscalização. O risco e a insegurança para os
trabalhadores levaram a uma denúncia do
Sindicato dos Trabalhadores Federais em
Saúde e Previdência (Sistfesp) ao MP-GO.

Logo que assumiu o HGG, o Idtech começou
a promover todas as correções necessárias e a
cumprir a legislação vigente. Em alguns casos,
não eram fornecidos nem os Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs), uma exigência legal
básica. Cabos de alta tensão de mais de 13 mil
volts estavam expostos no pátio, isolados
apenas por um tapume, comprometendo a
segurança dos trabalhadores. 

Eram cobradas pelo Ministério Público de
Goiás, correções estruturais e o cumprimento
da Norma Regulamentadora nº 32, do
Ministério Público do Trabalho e Emprego
(MTE).  O Idtech foi a primeira  organização
social a assinar, voluntariamente, junto ao MP-
GO, um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) pelo cumprimento da NR 32.

Etapas
O resgate das condições de trabalho dentro do

HGG se deu em várias frentes. Uma das medidas
mais urgentes foi providenciar os equipamentos
de proteção individual (EPIs) e promover as
demais condições de segurança no trabalho, com
manutenção predial geral e de equipamentos, por
meio da força-tarefa. Quando o TAC foi assinado,
par te dos itens já havia sido contemplada. Por
exemplo, a caldeira a diesel, que colocava em
risco a segurança dos trabalhadores e provocava
a poluição do meio ambiente, já havia sido
substituída.

Também já havia sido sanada a maior par te
das 70 situações irregulares apontadas nos
laudos de vistoria do Cremego. E o Conselho

observou os efeitos das melhorias, pois pararam
de chegar à entidade demandas de profissionais
daquela unidade hospitalar.

O Hospital retomou a rotina da ginástica
laboral, teve o seu Serviço de Medicina do
Trabalho (Sesmt) efetivado e foi palco de
capaci tações que somaram mais de mil
par t icipações no ano. Uma empresa
especializada em medicina do trabalho foi
contratada para atuar no Hospital e a primeira
providência foi a elaboração do PPRA e do
PCMSO. A empresa também realizou as
medições de ruído, calor, iluminação, monóxido
de carbono e poeiras, entre outros, em todas
as instalações do Hospital, além de identificar

42 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Condições de Trabalho

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:45  Page 42



43RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

as inadequações que comprometem a
segurança dos trabalhadores. 

Numa segunda etapa foi feita a quantificação
dos riscos identificados em cada ambiente de
trabalho, por função e indicadas as correções
estruturais necessárias, como adequação do
corrimão das escadas e rampas, que estão em
curso. A par tir desta medição, foi elaborado o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT), vai subsidiar a organização
gestora do Hospital no pagamento de taxas de
insalubridade e periculosidade nos casos em
que as mesmas forem cabíveis, de acordo com
a legislação vigente. Todos os trabalhadores do
HGG recebem o equivalente de 20% dos seus

salários a título de insalubridade, o que precisa
ser revisto.

Por meio do Serviço de Fisioterapia, foi
retomada a ginástica laboral, que é feita hoje nos
locais de trabalho. Pela primeira vez na história
do Hospital, os trabalhadores públicos estão
fazendo exames periódicos. Com a correção dos
itens estruturais e o fornecimento dos uniformes,
já adquiridos, a Coordenação do Idtech espera
que o HGG nivele-se aos demais postos de
trabalho do Instituto e torne-se um ambiente de
trabalho seguro para sua equipe. Algumas das
unidades do Idtech, como o Teleconsulta, são
consideradas modelo em ergonomia e
segurança do trabalho.

Pela primeira
vez na história
do HGG,
servidores
fizeram exames
períodicos
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q Ginástica laboral
q Adequação predial
q Manutenção e substituição de equipamentos
q Aquisição de equipamentos de proteção

individual (EPIs)
q Medições de ruído, calor, iluminação, monóxido

de carbono e poeiras
q Quantificação dos riscos identificados em cada

ambiente de trabalho
q Troca da caldeira à diesel por um modelo mais

ecológico

Quase mil 
participações 
em cursos

De março, quando assumiu a gestão do HGG, a
dezembro de 2012, o Idtech contabilizou cerca de
mil participações em capacitações. Ciente de que a
atualização profissional contínua é um dos pilares da
qualidade do atendimento, o Instituto investiu nos
cursos de capacitação, com prioridade para a área
técnica. Foram 944 participações em treinamentos
que duraram 185 horas. As oportunidades de
atualização contemplaram todas as áreas, mas mais
da metade das participações, 54% foram da área
de enfermagem, que é uma das responsáveis pelo
atendimento direto ao paciente.

foi o número de
par ticipações em
cursos promovidos
pelo Idtech para
atualização da
equipe do HGG em
2012.

944
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Sipat 2012 
A prevenção dos riscos de acidentes e a

preocupação com a segurança no trabalho foram
reforçadas durante a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes (Sipat), a 8ª realizada no Hospital e a
primeira organizada em parceria com o Idtech. Neste
ano, a programação sob o tema Orientação que gera
segurança, teve palestras bem diversificadas.

O profissional de saúde como agente
incentivador da doação de sangue, direção
defensiva (para motoristas), a motivação no trabalho
e a prevenção de doenças causadas pelos
movimentos e pelo esforço repetitivos (Ler e Dort)
foram alguns dos temas explorados. Bolinhas
antiestresse foram distribuídas para os exercícios
preventivos com as mãos.  

Um dos momentos mais importantes foi o

direcionado às atividades para divulgação da Norma
Regulamentadora nº 32. Material explicativo sobre
o assunto, especialmente desenvolvido para a Sipat,
foi distribuído para todos os colaboradores do HGG.
Foram também expostos, por todas as alas do
hospital, banners com informações sobre a norma e
sobre como lavar as mãos de forma eficiente. 

Integrantes da CCIH e do Serviço Especializado
em Engenharia e Segurança do Trabalho (Sesmt)
orientaram sobre as normas que devem ser seguidas
por todos, inclusive trabalhadores terceirizados. Cada
funcionário precisou assinar uma lista atestando que
estava ciente das exigências da NR 32. As
informações foram reforçadas em palestra no dia 19
de outubro, ministrada pela enfermeira Luciene Paiva
Potenciano do Sesmt Central/SES.

Mais vacinas

Fora da Sipat, as campanhas de imunização foram mantidas. O Hospital realizou campanha de
vacinação contra a gripe A e a sazonal (comum). A campanha teve o objetivo de garantir e
promover a proteção à saúde dos colaboradores. As doses foram disponibilizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde, a pedido do Idtech. Todos os trabalhadores foram beneficiados, incluindo o
pessoal contratado pelas empresas prestadoras de serviço Sanoli, For tesul, Copanest e pelas
organizações sociais Idtech e Fidi. As vacinas foram aplicadas pela equipe do Serviço
Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho (Sesmt).

Brindes

Em todas as palestras foram sorteados brindes
para incentivar a par ticipação dos colaboradores
do HGG. Os sor tudos ganharam voucher do Spa
Urbano Mandarim, para massagem relaxante nos
pés. A técnica de enfermagem do Ambulatório
Maria Jacira Morais foi uma das ganhadoras do
brinde e acabou presenteando a colega Maria
Aparecida Barbosa, da Neurologia.

Vacinação

No dia 18 de outubro, a equipe do Serviço
Especializado em Engenharia e Segurança do
Trabalho (Sesmt) imunizou trabalhadores que
ainda não estavam com a car teira de
vacinação em dia. Os profissionais foram
vacinados contra Hepatite B e Febre Amarela.
Também foram aplicadas a dupla adulto e a
tríplice viral.
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Apesar das dificuldades históricas enfrentadas
pelo Hospital Alber to Rassi – HGG, a maioria dos
seus funcionários está satisfeito por trabalhar na
unidade. É o que apurou pesquisa de clima
organizacional realizada pelo Idtech entre os dias
29 e 31 de março, logo que assumiu a gestão do
hospital, com o objetivo de analisar o ambiente de
trabalho da unidade. 

O envolvimento da equipe e o seu
comprometimento com o atendimento ao paciente, o
estilo de gestão adotado pelas chefias imediatas e o
clima de respeito e cordialidade entre os servidores
foram vistos pelo corpo técnico-administrativo como
pontos positivos. Já a precariedade das instalações

físicas, o desabastecimento, a comunicação interna
geral deficitária e a ausência de treinamentos e de
condições adequadas ao atendimento de portadores
de necessidades especiais foram apontados como os
maiores problemas.

Na pesquisa, os servidores reivindicaram um
sistema de controle eficaz da carga horária de
trabalho. Responderam às questões, 365 pessoas,
30% dos 1.203 trabalhadores do hospital. A
maioria (62%) tinha mais de 5 anos de serviços
prestados ao Hospital. Os entrevistados enalteceram
a iniciativa do Idtech de abrir oportunidade aos
trabalhadores de opinar, dar sugestões, fazer
elogios e reclamações. 

Pesquisa de clima apontou satisfação

Fale HGG
Para democratizar a gestão, no primeiro dia frente ao HGG, o Idtech distribuiu uma carta à
equipe disponibilizando um e-mail, o falehgg@idtech.org.br, para servir de canal direto de
interlocução entre a coordenação do Instituto e o corpo laboral do Hospital. O acesso foi
franqueado a todos os trabalhadores, do diretor e do médico aos auxiliares administrativos.
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No Hospital Alber to Rassi – HGG, a
comemoração de datas especiais tornou-se, sob
a gestão do Idtech, momentos propícios à
motivação para o trabalho e à divulgação de boas
práticas laborais. 

No dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz,
completou-se o primeiro mês da gestão do Idtech
no HGG.  A equipe de fonoaudiologia distribuiu
material educativo e prestou esclarecimentos sobre
a saúde da voz aos colaboradores lotados em
ambientes tipificados como ruidosos, como a área
da caldeira e a lavanderia. Também foram
orientados os que trabalham no atendimento ao
público, como atendentes de guichês e o pessoal
da telefonia. O HGG é única unidade de saúde no
Estado a prestar atendimento fonoaudiológico
clínico e ambulatorial gratuito em pacientes adultos. 

No mês de maio, foram duas as comemorações.
O dia 1º de maio, foi lembrado com distribuição de
um cartão em que o Idtech destacou a importância
do trabalho desenvolvido pelo Instituto, que se
dedica a melhorar a qualidade de vida e promover a
saúde e a dignidade das pessoas. 

No Dia das Mães, trabalhadoras e usuárias do
Hospital foram brindadas com uma programação
simples, porém especial, alusiva à data.
Componentes do Coral da Igreja Presbiteriana
do Setor Finsocial fizeram apresentações na
unidade, no hall das enfermarias de Clínica
Cirúrgica e Clínica Médica, no terceiro e quar to
andar. Todas as mães que trabalham ou fazem

Motivação 
e incentivo às boas
práticas laborais

tratamento no HGG receberam um car tão, feito
especialmente para a data.

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente,
5 de junho, foi apresentado o cronograma de
implantação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos. O plano foi traçado com o objetivo
proteger os trabalhadores do Hospital, preservar
a saúde pública, os recursos naturais e o meio
ambiente.  

No dia dos Pais, cartões foram distribuídos aos
colaboradores e também aos pacientes. Um dos
homenageados foi o servidor Hamilton Alves Rabelo
Primo. Pai de três filhas, ele trabalha no HGG há
quase quatro décadas e é considerado um pai
também pelos colegas. Para lembrar o dia 1º de
dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, cada
trabalhador do HGG recebeu um laço símbolo da
luta contra a doença.  Nos aniversários, todos os
colaboradores passaram a receber um cartão.
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A atenção ao colaborador começa no
fortalecimento de sua identidade profissional. Ao
longo do ano, o Hospital Alberto Rassi – HGG
homenageou todas as categorias profissionais que
compõem a sua equipe com cartões especiais, como
no Dia do Médico. Em algumas datas, o momento de
comemoração tornou-se momento de
aperfeiçoamento profissional. Foi o que ocorreu no
Dia do Enfermeiro e no Dia do Assistente Social. 

Dia do Enfermeiro 

No dia 11 de maio, aconteceu a 13ª Semana
de Enfermagem. Promovido em conjunto com a
Secretaria Estadual da Saúde, o evento
homenageou 24 profissionais eleitos pelos próprios
colegas e gerentes. O tema central foi o Resgate
Humano do Profissional de Enfermagem. Na
ocasião também foi comemorado antecipadamente
o Dia do Enfermeiro, 12 de maio, e o Dia do Auxiliar

Categorias profissionais são valorizadas
e do Técnico de Enfermagem, 20 de maio. Foram
realizadas oficinas sobre a segurança no trabalho,
saúde mental e relacionamento interpessoal.

Ao todo, 466 profissionais atuam na área de
enfermagem do Hospital Alberto Rassi. Destes, 68 são
enfermeiros, 104 são auxiliares de enfermagem e 294,
técnicos de enfermagem. A categoria está presente em
praticamente todos os setores da unidade, com
predominância nas Clínicas Médica e Cirúrgica, Centro
Cirúrgico, Diálise/Hemodiálise, Ambulatório, Central de
Material e Esterilização, Seção de Apoio ao Diagnóstico
e Centro de Terapia Intensiva.

Dia do Assistente Social

O Dia do Assistentes Social, 15 de maio,
também foi lembrado. A equipe de onze
profissionais, que atuam em quase todas as áreas
do Hospital Alber to Rassi também recebeu
homenagens. A Seção de Serviço Social tem como

Assistentes
sociais

receberam um
cartão e

participaram de
evento sobre o

serviço
desenvolvido

dentro do
Hospital em
sua área de

atuação
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Natal
Cada um dos servidores, colaboradores e
funcionários terceirizados que atuam no HGG
receberam, no final do ano um panetone de
presente do Idtech. A ação foi um agradecimento à
equipe pelo apoio e o empenho para o aumento
da qualidade e na quantidade dos serviços
prestados aos pacientes durante o ano de 2012.

q 13 ª Semana de Enfermagem
q 8 ª Semana do Assistente Social
q Homenagem ao Dia do Médico

Eventos de valorização 
profissional no HGG

objetivo primordial prestar um atendimento
humanizado ao paciente e auxiliar o usuário na sua
totalidade, como sujeito do processo de
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em comemoração ao Dia do Assistente Social foi
realizada ainda a 8ª Semana do Assistente Social do
HGG com o tema O Fazer do Assistente Social no
HGG: Desafios Permanentes. Profissionais de
diversos setores tiveram a opor tunidade de
conhecer de forma mais aprofundada as atividades
desenvolvidas pela equipe de Serviço Social por
meio das palestras que versaram sobre a história do
Serviço Social no HGG e a atuação do Serviço no
Programa de Prevenção e Controle da Obesidade
(PPCO) e no Núcleo de Orientação Interdisciplinar
em Sexualidade.

Perfil do usuário do HGG
Durante as comemorações ao Dia do Assistente Social, os profissionais da área deram sua contribuição
para o Hospital Alberto Rassi – HGG ao apresentarem pesquisa sobre o perfil do usuário do Hospital.
Conforme o estudo, apresentado por Cristina Kuramoto, a maioria dos pacientes internados é do sexo
feminino, tem de 40 a 49 anos, é casado, mora em Goiânia, estudou até o ensino fundamental, tem casa
própria e renda individual de um salário mínimo. Embora a maioria seja do SUS, 6% têm plano de saúde.
O estudo foi feito de fevereiro a abril de 2011, com base em fichas sociais. 
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Cada
trabalhador
do HGG,
incluindo os
terceirizados,
recebeu um
panetone de
presente no
Natal

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:45  Page 49



RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:45  Page 50



O Idtech traz em seu nome a sua preocupação com as pessoas.
Na gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG, unidade que tem
como função principal a atenção à saúde, a organização social
não poderia ignorar o cuidado com quem cuida. Desde que
assumiu a administração do Hospital, O Inst ituto tem se
preocupado em oferecer condições dignas de trabalho à equipe,
promovendo o resgate da ambiência laboral e dos fluxos e
processos de gestão de pessoal. Ainda estendeu a estes
trabalhadores as ações educativas, de motivação e promoção da
saúde no trabalho que pratica em suas unidades e que
constituem preceito fundamental do Instituto.
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Quando assumiu a gestão do Hospital Alberto
Rassi – HGG, o Idtech encontrou um cenário de
desolação no Centro de Terapia Intensiva (CTI).
Insumos eram guardados em caixas de papelão,
numa demonstração de total falta de organização, e
a unidade mais parecia uma enfermaria com
respiradores, sem protocolos médicos e de
enfermagem, contam profissionais do serviço.
Equipamentos apresentavam defeitos e aparelhos
modernos estavam desativados por falta de
treinamento da equipe. E apesar da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tentar atuar,
as normas não era seguidas.

A reestruturação começou com a posse do
médico Alexandre Amaral, especialista em Medicina
Intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein (SP)
na coordenação clínica da unidade. Após o trabalho
de gestão inteligente, os gargalos foram resolvidos e
foi estabelecido um programa de academicismo
entre os profissionais, além do uso racional de
medicamentos, principalmente de antibióticos, com

Sistemática de trabalho
no CTI é reformulada

Teoria
A medicina aplicada no novo CTI é baseada em trabalhos acadêmicos, discutidos diariamente pela

equipe e baseados nas necessidades dos pacientes internados. As ações são guiadas por evidências, e
não mais pelo empirismo. A literatura utilizada nos tratamentos é a mesma de grandes hospitais, públicos
e par ticulares, do Brasil.

O respeito à individualidade profissional é uma prática do novo CTI. O conjunto de médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas dividem
as responsabilidade dos erros e acer tos. As categorias têm autonomia para atuar em suas especificidades
com uma coordenação científica. Protocolos são respeitados e a equipe de enfermagem cuida da
organização, planejamento e logística da unidade.
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Qualidade

vistas à melhor recuperação dos pacientes
internados no CTI. O humanismo no tratamento
também ganhou lugar de destaque.

As equipes foram reestruturadas e por meio de
uma escala fixa dos profissionais médicos, passou a
ser assegurado um acompanhamento mais efetivo e
sistematizado dos pacientes. A coordenação avalia
que as mudanças fizeram com que os resultados
viessem de forma rápida. A intenção é tornar o
Hospital Alber to Rassi – HGG referência em
tratamento intensivo público no Estado de Goiás.
Qualidade e segurança se tornaram o lema do CTI.

Médico intensivista Alexandre Amaral 
afirma que a CTI está mais humanizada
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O salto de qualidade dos tratamentos intensivos
ministrados no HGG também teve interferência
direta nos investimentos feitos em equipamentos.
Além de viabilizar o aproveitamento de aparelhos
modernos, como os respiradores que estavam
guardados sem uso no almoxarifado do Hospital por
falta de treinamento da equipe, o Idtech agregou
novas tecnologias ao serviço. 

Em dezembro, foram disponibilizadas às
equipes, 180 bombas de infusão, equipamento
utilizado para ministrar doses exatas de
medicamentos e dietas enterais, respeitando o
tempo de prescrição médica e nutricional.

Investimentos em equipamentos

Outro investimento importante, que também
assegurou maior qualidade ao atendimento de
pacientes graves, foi feito na compra de uma nova
central de ar medicinal. O equipamento anterior,
utilizado pelo HGG, era muito antigo e empregava
óleo em seu funcionamento, o que contraria as
normas sanitárias. Partículas da substância podem
cair na tubulação e chegar o paciente,
comprometendo sua recuperação. O novo
equipamento assegura o fornecimento de oxigênio
livre de impurezas, beneficiando o tratamento.  

Na instalação do novo aparelho, foi feita a
manutenção da tubulação que atende o centro-
cirúrgico, às salas de intercorrências das enfermarias
e o Centro de Terapia Intensiva (CTI). No caso do CTI,
foi instalada uma nova rede, para a unidade
temporária, sem contar a rede do novo serviço, em
construção, que terá o triplo dos leitos atuais. 

Ar medicinal

Principalmente os pacientes do Centro de Terapia
Intensiva (CTI) foram beneficiados. Quarenta
unidades foram destinadas ao serviço e as demais
foram distribuídas no Hospital de acordo com a
necessidade dos pacientes. 

O diretor técnico do HGG e coordenador clínico
do CTI, Alexandre Amaral, explica que as bombas de
infusão adotadas pelo Hospital estão entre as
melhores do mundo e oferecem vantagens enormes.
Elas contribuem para reduzir efeitos colaterais dos
medicamentos e melhoraram a logística de
tratamento, especialmente do doente grave,
reduzindo o tempo de permanência no Hospital. 

A nova 
central de ar
medicinal
assegura o
fornecimento de
oxigênio livre
de impurezas,
beneficiando o
tratamento.
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Clima
As mudanças também influem no ambiente de trabalho. O projeto do novo CTI, com melhores

condições de trabalho, equipe afinada e até auxílio das mudanças em infraestrutura do hospital, melhorou
a motivação da equipe para trabalhar melhor e com otimismo. A visão dos colaboradores é de que hoje é
possível fazer um HGG melhor para o SUS.

A taxa de mor talidade do
CTI, após a nova gestão no
HGG, caiu de 56% para 

30%

“Hoje sabemos 
que é possível
construir um
excelente
hospital público.
O que faltava era
o conceito de
gestão inteligente
das unidades 
de saúde”

Alexandre Amaral,
diretor técnico do HGG e

coordenador do CtI

54 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Qualidade

As mudanças no CTI são  apenas o começo: Está
em curso a construção do novo CTI, que terá sua
capacidade ampliada de 10 para 29 leitos. Antes
mesmo de ser concluída, a obra já proporcionou ganho
de qualidade no atendimento. Para que a obra não
comprometesse o atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), que já sofrem com a escassez de
leitos para tratamento intensivo na rede, o Idtech realizou
reforma em uma das alas do hospital, onde foi montado
um CTI provisório, também com dez leitos. 

O espaço ficou excelente e após a reforma será
transformado em uma unidade de hemodinâmica, para
internação de pacientes submetidos a tratamentos
invasivos como cateterismo e implantação de stents
cardíacos.  No novo CTI, a equipe será ampliada em
função do número de leitos (três vezes maior), mas
também com o objetivo de melhorar a qualidade da
assistência. Serão implementados três turnos com
fisioterapeutas, totalizando 18 horas de atenção
ininterrupta por dia. Haverá ainda um enfermeiro para
cada sete pacientes, um técnico de enfermagem para
cada dois, e um médico para cada dez leitos, de forma
constante.

A equipe clínica está ciente de que a vigilância para a
excelência deve ser diária, já que é uma área de alta
complexidade dentro do hospital. Do ponto de vista
tecnológico, será o melhor CTI público do Brasil, além de se
equiparar aos hospitais privados de Goiânia.

CTI temporário 
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Bons resultados nos tratamentos hospitalares
estão intimamente ligados à agilidade e qualidade
dos exames. O médico precisa do suporte de um
laboratório confiável e rápido no seu trabalho para
conduzir bem suas prescrições e o
acompanhamento do doente.

Desde junho, o Hospital Alberto Rassi – HGG é
atendido pelo Laboratório de Imunologia de
Transplantes HLAGYN, credenciado pelo Ministério da
Saúde / Sistema Único de Saúde (SUS) para
realização de exames na área de transplantes de
tecidos e órgãos humanos, para as Regiões Norte e
Centro-Oeste. Com a contratação, houve um salto de
qualidade na realização de exames de análises clínicas
e análises anatomopatológicas dentro do HGG.

Além da confiabilidade nos resultados dos
exames, que são realizados com auxílio de
equipamentos de última geração, totalmente
automatizados, foi possível aumentar o leque de
testes ofer tados. Antes, toda a par te de
microbiologia, as chamadas “culturas”, ficava sob
responsabilidade do Laboratório Central de Saúde
Pública Giovanni Cysneiros (Lacen), da Secretaria
Estadual de Saúde. Por causa desta dificuldade, a
quantidade de análises realizadas por mês era
limitada aos casos de maior urgência.

Com a presença do HLAGYN no HGG, tem sido
possível também uma maior agilidade do serviço. O
HLAGYN possui cer tificação conferida pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (Sbac) por
meio do DICQ - Sistema Nacional de Acreditação.

Mais agilidade e 
qualidade nos 
exames laboratoriais 

Para obter o certificado, o laboratório precisa contar
com um manual de qualidade e preencher uma
série de pré-requisitos estabelecidos pelo Sistema.
Se o manual é aprovado, o estabelecimento passa
por até duas auditorias externas antes de ser
certificado.  O certificado tem validade de 3 anos,
mas o Laboratório Clínico é reauditado anualmente
para verificação da manutenção da sua qualidade.

Além da
confiabilidade
dos exames,
foi possível

ampliar o 
leque de testes
ofertados, 
com o novo
laboratório
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Qualidade

Resgatar a capacidade produtiva do centro-
cirúrgico foi outro grande desafio do Idtech no
primeiro mês de gestão do Hospital Alberto Rassi –
HGG. Problemas estruturais, como defeitos no
sistema de ar condicionado central e nos
equipamentos da Central de Material Esterilizado,
bem como a falta crônica de insumos,
medicamentos e até de roupas (lençóis e campos
cirúrgicos) limitavam pela metade o funcionamento
do serviço. 

Com a chegada da Organização Social, foi
necessário devolver à Secretaria Estadual de Saúde de
profissionais comissionados e detentores de contratos
temporários, pois os trabalhadores mantinham vínculos
empregatícios não permitidos na vigência do contrato
de gestão. Muitos eram da área técnica, principalmente
da enfermagem, e isso acabou também interferindo na
produtividade de cirurgias. 

Agravaram a situação, outros dois grandes
problemas enfrentados pelo HGG, um histórico e
outro pontual: O Hospital foi reaberto em 1998 com
10 leitos de tratamento intensivo, metade da
quantidade recomendada para seu porte, o que
limita o ritmo de realização de cirurgias. Além disso,
à época da transferência do Hospital para a
Organização Social, os médicos anestesiologistas
estavam com seus contratos vencidos e suas
atividades paralisadas, em protesto pela dificuldade
de negociação com o Estado. Sem anestesistas,
não havia como operar ninguém. 

As deficiências estruturais e a manutenção

Centro-Cirúrgico 
resgata condições 
de funcionamento

precária foram imediatamente corrigidas, bem como
a situação dos anestesiologistas. O Idtech assumiu a
frente de negociação, renovou o contrato e a
prestação do serviço foi normalizada. Para a
limitação dos leitos, foi buscada a única solução
viável, a elaboração do projeto de construção do
novo Centro de Terapia Intensiva (CTI), que se
encontra em execução. A coordenação passou
então a buscar brechas para o aumento de
produtividade na revisão de fluxos e processos. 

Descobriu-se que muitas cirurgias eram
canceladas também porque o paciente não estava
devidamente preparado. Por meio de portaria que
entrou em vigor no dia 26 de abril, o Idtech instituiu
o formulário de Aviso e anotação de cirurgia,
estabelecendo prazo de pelo menos sete dias para
a comunicação pelo médico do agendamento de
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q Contratação dos anestesiologistas
q Reforma das autoclaves
q Aquisição de enxoval
q Reabastecimento de materiais e medicamentos
q Novas regras para agendamento de cirurgias
q Organização de fluxo e rotina dos funcionários
q Disponibilização de órteses, próteses e materiais

especiais – OPME’s
q Melhoria das condições físicas

cirurgias. Assim, os pacientes passaram a ser
avisados com pelo menos cinco dias de
antecedência da data de seus procedimentos. 

O fluxo das cirurgias pode ser reorganizado,
permitindo a ampliação da produtividade do centro-
cirúrgico e, consequentemente, a ampliação do
acesso ao atendimento. Ainda visando uma maior
produtividade do centro-cirúrgico, ficou estabelecida
também, por meio da mesma por taria, a
obrigatoriedade do prazo de antecedência mínima
de 72 horas para a solicitação de substituição de
atos cirúrgicos já programados. A substituição ficou
condicionada à autorização da Coordenação de
Regulação Assistencial. Assim, tornou-se possível
uma melhor programação da nova cirurgia a ser
realizada, tanto para o hospital e como para o
paciente a ser operado. 

O centro-
cirúrgico, que
funcionava com
metade 
de sua
capacidade, teve
sua
produtividade
resgatada

Melhorias no centro-crúrgico 
e enfermagem
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Na busca por maior qualidade de seu atendimento
o Hospital Alberto Rassi – HGG aderiu a um projeto para
controle da sepse, infecção geral grave no organismo,
desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com
o Hospital Albert Einstein. Controlando a infecção,
sobrevivendo à sepse é o título do projeto, cujo termo
de adesão foi assinado em dezembro de 2012. O
objetivo é capacitar os profissionais que atuam no
Centro de Terapia Intensiva (CTI) para o reconhecimento
da doença e reduzir as taxas de mortalidade. Cursos
presenciais e a distância por e-learning estão previstos,
com participação de médicos e enfermeiros.

O projeto é apoiado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), pelo Instituto Latino-
Americano de Sepse, Associação de medicina
Intensiva Brasileira (Amib), Ministério da Educação
(MEC), organização Pan-Americana de Saúde e
Universidade de Brasília (UnB). Estão no programa

Combate à sepse
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Qualidade

Também conferiu mais qualidade à assistência
ao paciente do Hospital Alberto Rassi – HGG o novo
modelo hierárquico para a área de enfermagem,
adotado a partir de agosto.  O Hospital passou a
contar com uma gerência de enfermagem e sete
subgerências, uma para cada área. 

A enfermeira fiscal do Coren-GO, Luana Cássia
Miranda, que representou a entidade na posse das
novas ocupantes dos cargos de chefia, disse que
esse modelo hierárquico não só é aprovado pelo
Conselho, como é o indicado. “Incentivamos a sua
adoção, não só pelo aspecto legal, mas também
por proporcionar uma orientação e supervisão mais
próxima do trabalho, o que confere mais qualidade
e segurança ao atendimento ao paciente.” 

Enfermagem: hierarquia revista e treinamentos

Para aperfeiçoar ainda mais o atendimento, o Idtech
investiu pesado na capacitação do pessoal de
enfermagem. Das cerca de mil capacitações em cursos
promovidos pelo Instituto entre março e dezembro para
profissionais do HGG, 514 foram de enfermeiros e
auxiliares e técnicos de enfermagem. Boa parte dos
treinamentos contemplou as boas práticas no uso de
equipamentos utilizados para atendimento ao paciente. 

hospitais de ensino certificados pelo MEC, como o
HGG, hospitais públicos federais, hospitais
integrantes da SOS Emergência e hospitais
integrantes da Rede Sentinela da Anvisa.

A sepse atinge 30 milhões de pacientes por ano
no mundo e o Brasil é um dos países líderes em
mor tes, segundo dados do Instituto Latino-
Americano da Sepse e Amib. A doença oferece
grandes chances de cura, sem sequelas, com
diagnóstico precoce e medicação adequada. O
projeto está vinculado a outros programas, como o
de higienização das mãos, já desenvolvida no HGG.

q Capacitação de profissionais do CTI
q Cursos presenciais e a distância sobre o tema
q Campanha de higienização das mãos

Ações de combate à sepse
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A conservação e o correto manuseio de
materiais e aparelhos interferem diretamente na
qualidade do atendimento dispensado ao paciente.
Para que o cuidado seja integral, é preciso garantir
que todos os instrumentos e equipamentos
utilizados na assistência ao doente estejam em
condições perfeitas. E apenas o esforço do gestor
no sentido de prover uma pronta manutenção não
basta. É preciso o envolvimento da equipe que
utiliza os equipamentos. 

Esta conscientização é o mote da Estratégia
Cuidar - Como Usar Instrumentos/Equipamentos e
Dedicar Atenção Redobrada. Lançada pelo Idtech
nos dia 19 e 20 de setembro no Hospital Alberto
Rassi – HGG, a estratégia é um movimento contínuo
de conscientização dos profissionais de saúde que
atuam no centro-cirúrgico, Central de Materiais
Esterilizados (CME) e outros setores que lidam
diretamente com instrumentais e equipamentos
cirúrgicos. A ênfase é para médicos, residentes,
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

No lançamento da estratégia foi promovido um
ciclo de palestras. As palestras foram repetidas em
horários diversos e distribuídas em dois momentos:
No primeiro, destinado a todas as categorias, a
intenção foi sensibilizar os trabalhadores e orientá-
los sobre a importância do cuidado na prevenção
da infecção hospitalar, além de apresentar dicas
gerais sobre o manuseio e processamento dos
materiais, instrumentais e equipamentos. No
segundo, destinado aos enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, foram reforçados os

Cuidado com 
equipamentos como
fator de qualidade

cuidados na limpeza e esterilização de
instrumentais.

“A ética no uso dos materiais, para que possam
ser oferecidos ao paciente o máximo desempenho
e todos os benefícios da tecnologia disponível, é o
que pretende a Estratégia Cuidar ”, explica o
coordenador de Gestão Hospitalar do Idtech,
Marcelo Rabahi. Outro intuito é promover o senso
comum de que é preciso preservar o patrimônio do
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na sua rotina de trabalho, quando atua para
amenizar o sofrimento das pessoas ou mesmo
salvar vidas, quem realiza o atendimento não tem
tempo de parar para pensar, mas alguns
equipamentos utilizados custam milhares de reais.
Para unidades públicas, os recursos utilizados vêm
do bolso do cidadão, de impostos. “A conservação
destes equipamentos e materiais é responsabilidade
de todos.” 

Médico
Marcelo
Rabahi lança
Estratégia
Cuidar, sobre
uso racional de
equipamentos
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A tecnologia foi adotada pelo Idtech como uma grande aliada na
gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG. Todas as ferramentas
tecnológicas possíveis, como a plataforma eletrônica de compras,
já citada neste relatório, estão sendo util izadas, mas a proposta
principal é transformar o HGG em um Hospital totalmente
automatizado, em que todos os fluxos e processos sejam
controlados digitalmente: um Hospital sem Papel. 
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Para quem acompanhou a trajetória do Hospital
Alberto Rassi – HGG até março de 2012, vendo-o
imerso a uma crise que dificultava o suprimento de
suas necessidades mais básicas, como garantir
sabão e papel toalha nos sanitários para
higienização das mãos, é difícil imaginar que seja
possível. Mas já está em curso desde 1º de outubro
a execução do projeto Hospital Sem Papel, de
informatização total da unidade. O objetivo é
automatização completa: dados à mão com um
clique, controle em tempo real de estoques, acesso
à informação em fração de segundos. 

O projeto foi lançado no dia 25 de setembro,
com presença do secretário estadual de Saúde,
Antonio Faleiros. Para sua aplicabilidade foram
adquiridos 90 computadores, 7 servidores e um no-
break. Também estão sendo instalados 1.206 novos
pontos elétricos, lógicos e telefônicos, bem como
cabeamento de fibra ótica, que garante maior
rapidez na comunicação. A empresa contratada para
a implantação foi a MV, empresa líder em sistemas
de gestão de saúde e certificação SBIS/CFM, que
garante segurança total no armazenamento e
transmissão de dados de pacientes. 

A informatização começou na porta de entrada
do Hospital e permeará todo o funcionamento da

unidade de saúde. No HGG Sem Papel, os
prontuários serão eletrônicos, podendo ser
acessados pelo médico até remotamente, por
dispositivos móveis. A conferência do remédio e da
dose prescritos aos pacientes será por meio de
leitura ótica. Mas essas serão somente algumas das
áreas beneficiadas. 

O HGG informatizado, além de oferecer um
atendimento mais ágil e de maior qualidade ao
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), terá uma
gestão mais efetiva, com controle eletrônico de
estoques de insumos, medicamentos e até do uso
de combustível dos veículos. Parte das mudanças já
foi efetivada. A portaria já está informatizada e foram
instalados, no ambulatório, painéis e totens
digitalizados para o controle de chamadas, por
senhas.  

Hospital high tech

“Há pouco tempo os hospitais estaduais eram manchete dos jornais por suas
deficiências estruturais e pelo seu desabastecimento. Seis meses depois da
transferência do primeiro hospital para uma Organização Social, os
problemas foram sanados e já anunciamos investimentos na ordem de R$ 2, 2
milhões, que vão garantir melhor qualidade da assistência ao paciente.”

Antonio Faleiros, secretário estadual de saúde, no

lançamento do Projeto Hospital sem Papel, do HGG.
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Portaria
Desde 4 de janeiro, a portaria do Hospital

Alberto Rassi – HGG está informatizada. A
instalação de computadores, câmeras e do
sistema para controle de entradas e saídas de
visitantes fornecedores e prestadores de serviço
veio para aumentar a segurança dos pacientes e
reduzir o tempo de espera nas filas que se
formam para as visitas aos pacientes internados.
No primeiro dia da informatização, para
demonstrar a adesão da SES ao projeto, o
secretário de Estado da Saúde, Antonio Faleiros,
foi um dos cerca de 500 visitantes da unidade de
saúde que passaram pelo novo cadastramento.
Ele aprovou o sistema.

Para viabilizar a informatização da portaria,
foram substituídos dois computadores por outros,
mais modernos e que contam com webcams
para a confecção de fotos. Também foi adquirida
uma impressora, além de uma leitora de código
de barras. Todas as pessoas que entram no
Hospital são cadastradas, fotografadas e recebem
uma etiqueta com um código de barras, onde
constam seus dados pessoais e o setor do
hospital em que estará. O processo demora
menos de um minuto. Uma vez efetuado o
cadastro, as informações permanecem no banco
de dados.

Para ajudar acompanhantes e visitantes a se
familiarizarem com o novo sistema da portaria,
dois colaboradores estão responsáveis por
orientar e tirar dúvidas de quem entra ou sai e
auxiliar os recepcionistas. Panfletos informativos e
banners alertam os visitantes sobre as mudanças,
que foram bem recebidas pelos usuários.   

q Aquisição de 90 computadores
q Compra de 7 servidores e 1 no-break
q Instalação de 1,2 mil pontos eletrônicos,

logísticos e telefônicos
q Cabeamento em fibra ótica
q Controle eletrônico de insumos, medicamentos

e combustível
q Conferência eletrônica do remédio e da

dosagem por paciente

Ações da informatização do HGG

O secretário estadual de Saúde, Antonio Faleiros, efetua seu
cadastro no primeiro dia de funcionamento da portaria
informatizada do HGG
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q Os documentos são buscados pelos arquivistas
q Em seguida são organizados e numerados. 
q Os ativos, com data de 2011 para cá, são

escaneados. Os demais são indexados.
q Os papéis são acondicionados em caixas

específicas para arquivamento
q As caixas são enviadas para um galpão fora do

prédio, especialmente preparado para o
armazenamento de papeis, e serão guardadas
pelo tempo previsto em lei

Não haveria como informatizar o
HGG sem a solução de um problema
antigo. O Hospital tem armazenados
mais de meio milhão de prontuários.
Os documentos ocupam espaço
correspondente ao de dez salas. Em
2003, a equipe do serviço já alertava
para a falta de espaço e em 2009,
computadores chegaram a ser
adquiridos, mas a informatização não
ocorreu por falta de recursos para a
instalação das redes lógica e
telefônica necessárias. 

Quando o Idtech assumiu a gestão, as estantes
ameaçavam desabar por conta do peso. A
dificuldade começou a ser sanada em agosto,
quando uma empresa contratada pelo Idtech, a
Arquivo Off, começou a trabalhar na migração dos
documentos para o meio digital.  Simultaneamente
ao processo, os documentos de papel serão
transferidos para instalações especialmente
preparadas para recebê-los, fora do HGG, onde
ficarão guardados pelo tempo exigido em lei.

Dos cerca de 500 mil prontuários, serão
digitalizados os considerados ativos, ou seja,
abertos ou utilizados de janeiro de 2011 para cá.
Os prontuários antigos estão sendo organizados e
também armazenados em caixas, mas são apenas
indexados. Quando um paciente antigo retorna ao
hospital, seu prontuário é ativado, ou seja, é
escaneado e disponibilizado no banco de dados
para acesso. 

Digitalização 
de prontuários 
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Processo de digitalização

Funcionários da empresa Arquivo Off  
organizam e digitalizam os prontuários, 
que passarão a ser eletrônicos
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Incêndio
A história do Same do HGG inclui

fatos inusitados. Prontuários de
pacientes que passaram pelo Hospital
entre 1970 a 1990, quando o Hospital
pertencia ao antigo Instituto Nacional
de Assistência Médica e Previdência
(Inamps), foram retirados do prédio
quando a unidade foi fechada para sua
última grande reforma. Quando da
reabertura, 8 anos depois, não foram
devolvidos pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES) ao Hospital por falta de
espaço. Acabaram, tempos depois,
sendo transferidos para um galpão do
Hospital de Dermatologia Sanitária,
antiga Colônia Santa Marta. No mês de
julho, grande parte da papelada foi
destruída em um incêndio.  

Para a implantação do Sistema MV, que vai transformar o
Hospital Alberto Rassi – HGG em um hospital totalmente
informatizado, os técnicos precisaram literalmente trocar pneus
com o carro em movimento. É que o Hospital já contava com
um sistema para armazenamento e gerenciamento de suas
informações, o Hospub. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde
e disponibilizado gratuitamente pelo governo para unidades de
saúde públicas, o sistema era usado há dez anos e já não
atendia as necessidades do HGG, especialmente no que diz
respeito ao agendamento de consultas. 

No caso específico do ambulatório, o desafio era fazer a
migração da agenda dos médicos de um sistema para o
outro, preservando os agendamentos já realizados e as vagas
de consulta em aber to. Detalhe: os sistemas não se
comunicavam e, para não ser necessário inserir manualmente
os mais de três mil registros no novo sistema, a solução foi
desenvolver um software que fizesse a transferência de dados
de um para o outro. 

De acordo com o desenvolvedor do Idtech, Bruno Gurgel,
o sistema otimizou tempo e recurso para o cadastramento
destas informações. “Seria preciso uma equipe de dez
digitadores em tempo integral para conseguir processar todo
o banco de dados do Ambulatório, por pelo menos 60 dias.
O sistema permitiu que toda essa transferência de dados
ocorresse de forma automática, em apenas quatro horas”,
explica. O sistema foi desenvolvido em duas semanas. 

Com a migração do Hospub pela MV em dezembro, a
equipe de tecnologia percebeu a necessidade de integrar o
sistema de confirmação de consultas da rede municipal de
saúde, com o novo sistema implantado. Até então o paciente
precisava aguardar a confirmação no sistema do hospital e no
sistema da Secretaria Municipal de Saúde. Os estudos para a
integração dos sistemas, que permitiram otimizar para até 4
minutos o tempo de espera dos pacientes, começaram no
final de 2012.

Integração de sistemas 
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O paciente está satisfeito com o atendimento
que recebeu? Graças à tecnologia, a resposta para
esta pergunta no Hospital Alberto Rassi – HGG
pode ser dada em tempo real.

O HGG iniciou em dezembro, pesquisa de
satisfação com os pacientes de forma totalmente
eletrônica. Munidas de tablets (Ipad), funcionárias do
fluxo de internação entrevistam os pacientes sobre
o atendimento e a estrutura do hospital antes da
alta. O preenchimento do questionário é simultâneo
à entrevista. Críticas e elogios servem para avaliar o
trabalho da equipe e a organização da unidade
hospitalar, além de nortearem as ações do Idtech.

A pesquisa de satisfação ocorre diariamente e
de forma permanente no hospital. O sistema foi
especialmente criado para o formulário de
perguntas do HGG. É um processo rápido, para

Pesquisa eletrônica de satisfação no HGG
evitar desconforto para o paciente. O questionário
de 23 perguntas é respondido em no máximo cinco
minutos.

A pesquisa de avaliação questiona desde o
atendimento pelos condutores de pacientes, os
maqueiros, até a equipe médica. “Nosso objetivo é
oferecer uma atenção humanizada em todas as
áreas do hospital. Por isso, o questionário foi
elaborado de forma que nenhuma equipe deixasse
de ser avaliada”, explica o coordenador executivo do
Idtech, José Cláudio Romero. Também são feitas
perguntas sobre o ambiente das enfermarias, o
enxoval hospitalar, a alimentação e a limpeza.  A
iniciativa de adotar tablets para desenvolver as
pesquisas de avaliação vai de encontro com o
projeto Hospital Sem Papel, cuja implantação está
em curso no HGG.
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Em um hospital de alta tecnologia, a segurança
também é de ponta. Sob a gestão do Idtech, o
Hospital Alberto Rassi – HGG passou a contar com
um circuito fechado de TV–CFTV. Todos os
ambientes da unidade de saúde estão sendo
monitorados, com exceção dos locais que
demandam privacidade, como por exemplo,
enfermarias. 

São 183 câmeras., duas delas, do tipo
speedome, que auxiliam na segurança da área
externa do hospital. São câmeras giratórias, com
alcance de até 400 metros, foco muito preciso e
raio infravermelho, que permite a filmagem mesmo
com a ausência parcial de luz. Profissionais de
segurança operam os equipamentos, instalados em
locais estratégicos, principalmente entrada e saída
de pacientes e colaboradores. 

O investimento feito foi de cerca de R$ 150 mil.
O valor é relativamente baixo, considerando os
benefícios já apresentados. O ambiente mais seguro
para trabalhadores, pacientes e acompanhantes é
apenas um dos ganhos. A presença das câmeras
inibe, por exemplo, os atos de vandalismo, que
podem resultar em danos aos equipamentos e
instalações do Hospital. Sempre que necessário, o
sistema vai auxiliar ainda no monitoramento dos
fluxos internos e na identificação de pessoas que
transitam dentro do hospital. 

Câmeras garantem
segurança de 
colaboradores e
pacientes

Todas as imagens gravadas são confidenciais e
protegidas na forma da legislação vigente. Para
normatizar e informar sobre a utilização, operação e
metodologia para obtenção das imagens capturadas
pelo CF-TV foi expedida, em 12 de novembro, a
Por taria nº. 0741/2012, da Coordenação
Executiva. 

No Hospital Alberto Rassi – HGG a
segurança também é de alta tecnologia

é o número de Câmeras
instaladas para garantir a
segurança do hospital

183
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Em 2012, o Hospital Alber to Rassi – HGG
recadastrou todos os seus pacientes que
aguardam por cirurgias eletivas. O objetivo foi
conhecer a real demanda do Hospital para que
pudessem ser traçadas estratégias para
viabilização do atendimento aos pacientes.  A
Assessoria de Tecnologia da Informação
(Astec) do Idtech e o Núcleo Interno de
Regulação (NIR) do HGG trabalharam juntos
para lançar luz sobre as mais de 8 mil
Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs)
emitidas em nome do Hospital. 

Todas as guias arquivadas no hospital foram
organizadas para a montagem de um banco de
dados gerenciado por um software que permite
buscas por especialidade, sexo e ordem
cronológica, entre outras variáveis. A par tir daí,
uma central telefônica foi montada para realizar
a busca ativa de todos os pacientes. 

As ligações foram fei tas por data de
emissão das guias (ordem cronológica). Dez
agentes de atendimento realizaram as
chamadas entre 14 e 20 horas, de segunda a
sexta-feira. Foram feitas três tentativas de
localização do paciente em dias e horários
alternados e inter valos de 24 horas entre uma
e outra ligação. Números inexistentes ficaram
registrados.

“Existem AIHs muito antigas e descobrimos,
por meio dos telefonemas, que alguns
pacientes já tinham sido operados ou tinham se
mudado” explica o gerente do Núcleo Interno
de Regulação (NIR) do HGG, Daniel Régis
Ribeiro de Oliveira. Apurados os cadastros
ativos, de pacientes que continuam aguardando

Sistema organizou AIHs 

q Ortopedia
q Cirurgia geral 
q Urologia

pelas cirurgias, os cadastros inativos foram
armazenados em um arquivo a par te que
poderá ser acessado caso os pacientes
procurem o Hospital. 

Com base nos dados apurados, o Idtech
buscará junto à Secretaria Municipal de Saúde
uma solução para os pacientes. Com 204 leitos,
sendo apenas 10 de tratamento intensivo (CTI)
realiza 350 cirurgias por mês. Considerando
essa média mensal de cirurgias fei tas
atualmente, se não fosse incluído mais nenhum
paciente, o Hospital gastaria quase dois anos
para operar os 8.020 pacientes da fila.

Campeãs de demanda

Uma central telefônica foi montada para entrar em contato com
pacientes que aguardam cirurgias no HGG
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Está em fase de finalização o
sistema informatizado de
avaliação de desempenho dos
colaboradores do Hospital
Alber to Rassi – HGG. O software
está sendo desenvolvido pelo
próprio Idtech com a contratação
de uma consultoria externa. Em
fevereiro, o hospital iniciou a fase
de testes e logo em seguida será
iniciado o processo piloto para
efetivos e celetistas contratados
pela organização social. Após a
implantação, a avaliação será
feita trimestralmente.

O formulário eletrônico será
preenchido separadamente pelo
avaliado e pelo chefe direto, mas
todos terão acesso aos
resultados. Serão avaliadas doze
habilidades e suas competências
técnicas e compor tamentais. O
objetivo é que haja um feedback
do trabalho do colaborador para
orientação das dificuldades ou
destaque das qualidade. Para os
efetivos, a nova avaliação
substituirá a antiga para prêmio
de incentivos. Já para os
celetistas, o Idtech está
desenhando uma política de
incentivos para ser contemplada.

Mais novidades
vêm por aí 

Ponto eletrônico

O HGG terá sistemas de pontos eletrônicos
específicos para efetivos e celetistas. As máquinas já
foram adquiridas e a compra do software está em
processo de licitação. O controle atende exigência legal
da Portaria 1510, de 2009, do Ministério do Trabalho
e Emprego que rege o tema. Em abril, o Idtech
desenvolveu um sistema que permite o processamento
dos registros de ponto dos colaboradores. A tecnologia
facilitou muito o trabalho da Gerência de Pessoal, que
era obrigada analisar cada atraso, falta ou duplicidade
registrada nos aparelhos biométricos localizados nos
postos de trabalho do Instituto. Sem o sistema, a
equipe da Gerência de Pessoal precisava transferir
as informações emitidas pelos aparelhos
manualmente para uma planilha eletrônica.
Considerando que apenas o Hospital Alber to Rassi –
HGG conta com cerca de mil trabalhadores, o ganho
de produtividade e rapidez do depar tamento foi
enorme com o novo sistema.
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Quem recorre a um hospital para um tratamento de saúde, já
chega fragilizado, seja do ponto de vista f ísico ou emocional.
No Hospital Aberto Rassi – HGG, minimizar o sofrimento do
paciente é uma preocupação do Programa de Humanização
Alberto Rassi – PHAR desde 2008. Com o Idtech, 
acentuou-se este movimento no sentido de diminuir o tempo
de espera e tratar com mais respeito e atenção quem busca
assistência. O Instituto também intensificou as ações no
sentido de levar mais informação sobre saúde aos pacientes
que aguardam a sua vez nas consulta e exames ou que
estão internados em tratamento. Nestes espaços, também há
um trabalho de conscientização social. 
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O Hospital Alberto Rassi – HGG abriga, em seu
ambulatório, um posto de expedição de vales-
exames da Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia. Todo início de mês, usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) formavam, já de madrugada,
longas filas na porta do Hospital em busca do
documento, popularmente chamado de chequinho.
As filas dobravam quar teirão. Minimizar este
transtorno para quem depende da rede pública para
realizar seus exames foi uma das primeiras
preocupações do Idtech frente ao HGG. 

Em menos de um mês após a nova gestão do
Hospital, o Idtech, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, resolveu problemas crônicos.
Mais que dobrou o número de guichês de emissão
de vale-exames (de dois para cinco) e aumentou a
velocidade de conexão à internet, de 128k para
512k. As medidas reduziram o tempo médio de
atendimento por paciente para 4 minutos. 

Também foram disponibilizadas cadeiras para
que as pessoas aguardem sentadas e três agentes
“Conte Comigo” esclarecem as dúvidas de quem
necessita. A equipe é apoiada por mais cinco
servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Os
colaboradores também priorizam o atendimento a
idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
Mesmo com a paralisação do Hospital das Clínicas
(HC) no mês de julho e o consequente aumento da
demanda por vales-exames no HGG, a distribuição
aconteceu de forma organizada e célere. 

Nos primeiros meses, os atendimentos

Reorganização 
para emissão de 
vale-exames
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passaram a começar às 5 da manhã, até que as
mudanças gerassem resultados e os usuários
percebessem que não era mais necessário
madrugar na fila. Levou tempo porque antes,
pacientes aguardavam em pé, sob o sol ou chuva,
por várias horas até serem atendidos. Mais de mil
pessoas recorrem ao HGG a cada mês em busca de
autorização de exames. Por conta da grande
demanda as filas ainda não foram extintas, mas o
trabalho de humanização torna a espera menos
desagradável. 

Cooperação técnica
Para viabilizar as melhorias na emissão dos vale-

exames, a Coordenação do Idtech firmou um termo
de cooperação técnica com a SMS. Pelo acordo, a
Organização Social comprometeu-se a começar o
atendimento mais cedo, direcionar colaboradores
para atuar no apoio à atividade e aumentar o
número de computadores usados exclusivamente
no serviço. 

Já a SMS comprometeu-se em enviar para o
hospital um número maior de servidores para atuar
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Saiba mais
O vale-exame – chamado pela população de

chequinho – é distribuído pela SMS a partir do
início de cada mês em postos instalados em
diversas unidades de saúde. Além do Hospital
Alberto Rassi – HGG, há postos no Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Santa
Casa de Misericórdia e em todos os Centros de
Assistência Integral à Saúde (Cais) e em Centros
Integrados de Assistência Médico-Sanitária
(Ciams).

q Aumento do número de guichês: de 2 para 5
q Maior velocidade de conexão de rede: 

de 128k para 512k
q Tempo médio na emissão de cada vale-exame:

4 minutos
q Acréscimo na quantidade de atendentes: 

de 3 para 5
q Cadeiras foram disponibilizadas
q Atendimento agora inicia às 5 da manhã

Agentes “Conte Comigo” passaram a orientar os pacientes que
agora aguardam sentados a sua vez

na emissão dos vales-exames. A quantidade de
atendentes aumentou de 3 para 5. Já o número de
colaboradores responsáveis pelo agendamento de
exames no próprio hospital subiu de 2 para 3.

Melhorias

A auxiliar de
serviços gerais
Lindamar de
Oliveira Lemos
afirmou que
pela primeira
vez as filas
estão organi-
zadas, os
idosos estavam
sentados e
haviam fun-
cionários orien-
tando os
pacientes.
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Por ser altamente especializado e oferecer
tratamentos complexos, o Hospital Alberto Rassi –
HGG registra com frequência pacientes de longa
permanência. Há pessoas que passam meses no
Hospital, o que acaba prejudicando suas atividades
rotineiras, como o estudo. Por isso o Hospital
mantém um Núcleo de Atendimento Educacional
Hospitalar vinculado à Secretaria Estadual de
Educação, que, não só dá suporte ao ensino como
incentiva a busca pelo conhecimento e o interesse
pela escola. Por meio do Projeto Hoje, o Núcleo é
um dos principais agentes de humanização da
unidade hospitalar.

O Núcleo é formado por quatro professoras:
Maria Vilma da Silva Santos, Jucicleide Brito dos
Reis, Maeli Silva Santos e Virgínia Prudente
Gonçalves. “O objetivo do Hoje é atender o
educando hospitalizado e dar continuidade aos
estudos, mas também despertarmos nos outros
pacientes o desejo de saber ”, explica a co-
responsável pelo projeto no Hospital, Virgínia
Prudente Gonçalves. Segundo ela, todos os alunos,
seja de escola pública ou privada, têm direito a
continuar seus estudos por meio do Núcleo.

“Entramos em contato com a escola e quando o
aluno recebe alta, entregamos um relatório com
todas as notas e lições aplicadas”, explica. A
prioridade é para os pacientes que estão
matriculados, mas as professoras passam em cada

Moças de jaleco 
cor de rosa ajudam 
na humanização 

74 RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

Humanização

enfermaria perguntando se alguém está interessado
em fazer as lições, que podem ser de matemática,
português, inglês, geografia, física, história, entre
outras. Todas as disciplinas são contempladas. 

Para quem não é aluno da rede de ensino, as
professoras procuram incentivar redações que
contam a história de vida do paciente. “Repeitamos
a individualidade de cada um”, destaca a professora
Maria Vilma. Depois de pronto o texto, as
educadoras corrigem e orientam. “ Tivemos muitas
histórias de pessoas que saíram do HGG com
vontade de começar ou voltar aos estudos”, revela.

Esse foi o caso do mecânico Adriano Jales de
Souza, de Planaltina, que fez tratamento para
pancreatite no Hospital em dezembro. “Ele mostrou-
se dedicado, aprendeu a desenhar as letras e
começou a ler e escrever suas primeiras palavras
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aqui no HGG”, disse a professora Maria Vilma. Para
o paciente as lições das professoras serviram
também para que o tempo no hospital passasse
mais rápido. “Elas são muito pacientes e estou com
vontade ir para a escola”, comentou à época.

A adolescente Lauranda Freitas, aluna do 1º ano
do Ensino Médio de um colégio estadual de
Itaguaçu, passou vários dias internadas em
dezembro para tratamento de lúpus, mas não
deixou as lições atrasarem. “Gosto muito do projeto,
percebi que aqui aprendo até mais porque tenho a
atenção das professoras somente para mim”, disse
a moça de 15 anos. 

O projeto Hoje auxilia quem estuda e
procura incentvar o gosto pela educação

Com o incentivo das professoras do Projeto Hoje,
Alessandra Pereira de Siqueira, 38 anos, portadora
de lúpus, paciente do HGG desde 2001, narrou em
verso as melhorias vivenciadas pelo Hospital sob o
comando da nova gestão, da Organização Social. 

O poema fez tanto sucesso, que em novembro,
durante visita ao Hospital para o lançamento da obra
do novo Centro de Terapia Intensiva (CTI), o
governador Marconi Perillo lhe pediu para recitar os
versos para os convidados durante a solenidade. 

Natural de Goianésia, Alessandra estava há 22 dias
internada por causa de uma pneumonia. Em
entrevistas, reiterou sua satisfação com o atendimento
do HGG. “Nunca tive nenhum problema com o
Hospital. Sempre fui muito bem atendida, mas vejo
que melhorou a limpeza e a organização. Percebo que
todos querem o nosso bem”, disse ela. Na próxima
pagina poema escrito pela paciente

Paciente relata 
melhorias em verso

Alessandra
Pereira de
Siqueira rela-
tou melhorias
no HGG por
meio de um
poema
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Uma equipe com liderança e
capacidade
Aqui chegou!
Implantou sabedoria e bem querer
Revigorando este Hospi tal
Assim é hoje o nosso HGG

Na chegada do hospi tal
Você percebe a diferença
Os funcionár ios nos atendem
Com mui ta paciência
São passivos e educados
Em completa t ransparência

No guichê lá em cima,
Não é diferente
Com um sorr iso acolhedor
Para atender tanta gente
Eles fa zem de tudo
Para a t ranquil idade do paciente

Os médicos fa zem a diferença
Com car inho, educação e respei to
Atende toda gente,

E com sorr iso meigo
Nos tra z segurança
E total conf iança...

Quando chegamos a internar,
Medo nos dá...
Porém o car inho com que somos
recebidos
Nos fa z acei tar
Que é para o nosso bem,
E que vamos melhorar

As enfermeiras são prestat ivas,
Para nos atender
Com sabedoria dedicação e paciência,
Cumprem o seu dever,
Fa zendo o HGG uma referência

Mas o que me chamou a atenção
É a escola que tem no hospi tal
As moças de jaleco cor de rosa
São as professoras com a amor e
competência
Dão aula para todos os pacientes

As copeiras que nos ser vem
São mui to atenciosas
Fa zem o seu trabalho com dedicação,
E com car inho
Tra zem a nossa alimentação

O laboratór io em questão nunca nos
deixa na mão
Com responsabil idade e car inho
Cumprem sua missão
Com funcionár ios car inhosos
Que nos dão completa atenção

Não podemos esquecer
Das meninas da l impeza
Que fa zem o seu trabalho
Com toda delicadeza
Cumprindo assim o seu dever
Existem ainda mui tos funcionár ios
Que fa zem a diferença 
neste hospi tal
Trabalhando com orgulho
Para melhorar cada dia mais
O nosso HGG!!!
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HGG

Alessandra Pereira de Siqueira

Entre as medidas adotadas na reorganização do
atendimento prestado pelo Hospital Alberto Rassi –
HGG, uma resultou em grande ganho de qualidade e
humanização: a instituição, por meio de portaria que
entrou em vigor no dia 26 de abril, do formulário de
Aviso e anotação de cirurgia e do prazo de pelo
menos sete dias para a comunicação pelo médico do
agendamento destes atendimentos. Assim, os
pacientes passaram a ser avisados com pelo menos
cinco dias de antecedência da data de sua internação. 

A portaria veio beneficiar principalmente quem
reside no interior e tem de se locomover até Goiânia.
Estas pessoas passaram a ter mais tempo para se
organizar para a internação. Por meio da mesma
por taria ficou estabelecida também, a
obrigatoriedade do prazo de antecedência mínima
de 72 horas para a solicitação de substituição de
atos cirúrgicos já programados, o que também
beneficiou o paciente a ser operado no lugar de
outro, que teve o procedimento cancelado. 

Mais tempo para paciente da cirurgia
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Momentos de oração, meditação ou mesmo de
descontração são impor tantes para a cura. Por
isso, o Programa de Humanização Alber to Rassi –
PHAR mantém iniciativas e parcerias no sentido de
proporcionar aos pacientes internados e em
tratamento, estas opor tunidades. Entre os
voluntários parceiros do HGG está o Grupo
Prohumanos.   O Prohumanos é uma associação
filantrópica nascida em Uberlândia, da iniciativa de
seu atual presidente, o empresário Frederico
Carrijo Rocha. 

Todas as segundas-feiras, à tarde, o
coordenador da instituição em Goiânia, o
representante comercial Diego de Alcântara, de 26
anos, e outras seis pessoas, em sua maioria
estudantes, visitam as enfermarias do HGG para
levar conforto e, sempre que possível, um pouco de
alegria a quem está internado nas unidades. “Não
encaramos o nosso trabalho como ação voluntária,
porque o voluntário. Preferimos chamar de parceria,
porque cumprimos rigorosamente a agenda”.

Oração e alegria como
ferramentas da cura

O grupo
Prohumanos
está todas as
segundas-feiras
no HGG
levando alegria
aos pacientes.

Assistência espiritual
A oração é outro pilar do trabalho. A Comissão de Assistência Espiritual (CAE) é responsável

por cadastrar todos os representantes de segmentos religiosos – padres, pastores etc - e
visitadores voluntários, que, respeitando-se as regras e horários, têm acesso ao hospital. As
visitas religiosas são permitidas de segunda a quinta-feira, das 15 às 16 horas, mas em caso de
solicitação pela família, são aber tas exceções. 

Às sextas-feiras, das 14 às 15 horas, é celebrado no Hospital o culto evangélico, sendo franqueada a
presença de servidores, acompanhantes e pacientes que tenham condições de se locomover até o local
onde é realizada a oração. Uma novidade que será implantada em 2013 será a capela ecumênica, um
espaço para oração e meditação dentro do Hospital.
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Internações de longa permanência como
também fatalmente chocam com datas
comemorativas, em que o paciente desejaria
mesmo é estar cercado de seus familiares. Nestes
momentos, a equipe de Humanização também entra
em cena para tornar a rotina da internação menos
dolorosa.  Em maio, as mães foram homenageadas
com apresentação do Coral da Igreja Presbiteriana
do Setor Finsocial e recebeu um car tão,
confeccionado especialmente para a data. Em
agosto, a homenagem foi repetida para os pais.

Mas a comemoração mais especial, foi sem
dúvida, a comemoração do Natal. Para levar um
pouquinho do espírito natalino aos pacientes
internados e seus acompanhantes, o HGG
promoveu a programação A gente canta pra você.
A música e o talento dos artistas convidados
encantaram a todos. A programação natalina foi
aberta no dia 19, com apresentações da cantora
Nádia Rezende e do Coral da Igreja Presbiteriana.  

A programação também incluiu atrações
inéditas. Foi o caso do cantor Willian, do saxofonista
Morgado e da Banda Luar, da Vila São Cottolengo.
A apresentação da Banda Luar, no dia 21, lotou o
hall do refeitório. Mesmo pacientes presos ao soro
desceram dos quar tos e dançaram ao som
contagiante produzido de forma mágica por
pessoas que, não raro, são olhadas com descrédito,
mas que encantam quando fazem música. 

Os integrantes da banda normalmente tocam
instrumentos e fazem coro para a cantora Helenise
Ramos, de 37 anos. Mas Diogo Ferreira Franklin, 28
anos, pediu o microfone e empolgou ainda mais a
plateia ao cantar canções do rei Roberto Carlos,
entre as quais, “Esse cara sou eu”. Ao final o músico
Alex Arcanjo, 32 anos, agradeceu pela
oportunidade e deixou um recado aos profissionais
do HGG: “ Vocês que se dedicam a cuidar das
pessoas, saibam que não existe diferença física
quando o amor é maior.”

Pacientes são lembrados em datas especiais
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Banda Luar da Vila São Cottolengo fez apresentação inédita para os pacientes e colaboradores do HGG
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Na programação do HGG, o espírito natalino foi
materializado por meio de uma linda árvore instalada
na entrada do prédio, com 5,5 metros de altura e
cerca de 6 mil lâmpadas de led. A árvore era vista
de longe, por quem passava em frente ao Hospital. 

Pacientes internados e seus acompanhantes não
ficaram sem as comidas tradicionais servidas nesta
época do ano. Todos os que foram liberados pelo
corpo clínico (sem restrições por conta do seu
estado de saúde) tiveram direito um cardápio
especial nos dias 24 e 25 de dezembro.

Foram servidos pernil assado, peru à califórnia,
creme de milho, chester ao molho curry, fricassé de
frango, carne assada ao molho de vinho com
champignon, mousse de chocolate e brigadeirão. Os
pratos diferenciados foram um carinho do Serviço de
Nutrição, em cumprimento à política de humanização
do trabalho e do atendimento no Hospital.

Natal teve decoração e cardápio especial

Cantor Willian 

Saxofonista Morgado 

Coral do Colégio Atheneu Dom Bosco

Tecladista Nádia Rezende
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O tempo em que o paciente aguarda o
atendimento ou se recupera, internado em uma
enfermaria, pode ser enfadonho e triste, mas, no
Hospital Alberto Rassi – HGG, ele é convertido em
uma oportunidade para adquirir conhecimento e
mudar conceitos. A equipe da Humanização está
sempre a postos para aproveitar esse espaço para
falar de saúde e de aspectos sociais que envolvem a
doença, como preconceito. 

Foi assim no dia 29 de outubro, Dia Mundial da
Psoríase. O Hospital promoveu uma campanha de
conscientização sobre esta doença inflamatória de
pele, em parceria com a Sociedade Brasileira de
Dermatologia – Seção Goiás. Foram ministradas
palestras e distribuídos materiais impressos sobre a
doença, que atinge cerca de 2% da população
mundial. Junto com a equipe de humanização do

Mais informação, 
pela saúde e contra
preconceito

Durante todo o mês de Outubro, prédios
públicos, monumentos e fachadas de empresas em
várias cidades do país, exibem uma iluminação
especial na cor rosa para aler tar sobre a
importância da prevenção do câncer de mama.
Intitulada Outubro Rosa, a campanha foi lançada em
1997, nos Estados Unidos. Único hospital da rede
estadual que realiza exames de mamografia, o
Hospital Alberto Rassi – HGG, não poderia deixar de
aderir e instalou, em sua fachada, uma lona
gigantesca reproduzindo a campanha publicitária do
Ministério da Saúde, alusiva ao tema.

Câncer de Mama é o alvo no Outubro Rosa
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HGG, as médicas residentes responsáveis pelas
palestras, Regina Honorato e Cássia Maria Gomes dos
Santos, também distribuíram folderes explicativos
sobre a psoríase em todas as alas do hospital.

O objetivo da campanha, além de conscientizar, foi
combater o preconceito contra os portadores, vítimas
da desinformação das pessoas. A doença causa
lesões, que se manifestam em regiões visíveis do
corpo, como braços, pernas e rosto, mas não é
contagiosa. As palestras ocorreram na sala de espera
do ambulatório do Hospital Alberto Rassi e foram
ministradas por médicos e residentes.

Os sintomas da psoríase são vistos na pele e
apresentam-se como vermelhidão e uma intensa
descamação, que pode coçar ou não. Apesar de não
ter cura, existem atualmente medicamentos e
cuidados eficazes que mantêm a doença controlada.
Além da predisposição familiar, a psoríase pode ser
desencadeada pelo estresse, infecções e traumas
físicos e psíquicos que levem a um desequilíbrio do
sistema imunológico.

O painel trouxe a imagem da atriz Zezé Mota,
madrinha da campanha, e uma mensagem de
incentivo à realização de exames preventivos para este
tipo de câncer, que é o que mais acomete a
população feminina. Além do HGG, o Hospital de
Doenças Tropicais – HDT e o Hospital Materno Infantil
– HMI foram iluminados de rosa para marcar a luta e
a superação de mulheres que estão ou estiveram em
tratamento de câncer de mama. As manifestações
foram coordenadas pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES), por meio da Superintendência de Política
de Atenção Integral à Saúde (Spais). 
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Sede do Núcleo Interdisciplinar de Orientação
em Sexualidade (Nois), que atende em sua maioria
homens, o HGG não poderia ficar alheio à
campanha Novembro Azul. Tão importante como a
do Outubro Rosa, esta iniciativa usa a mesma
estratégia para chamar a atenção sobre a
necessidade de o homem cuidar de sua saúde.
Durante a campanha, o prédio do HGG teve sua
fachada iluminada na cor azul. Mini-palestras sobre
as doenças mais prevalentes nos homens e
sexualidade foram ministradas no ambulatório.

Novembro Azul 
alerta sobre a 
saúde do homem

AIDS
O Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado no dia 1º de dezembro, também foi tema de uma ação

no Hospital Alberto Rassi – HGG. Todos os colaboradores receberam um laço vermelho, simbolizando a
luta contra o vírus HIV. No ambulatório, onde estava ocorrendo as atividades da saúde do homem, o tema
Aids foi abordado.

A ginecologista e sexóloga do Nois, Sandra
Por tela Rezende, foi uma das palestrantes e
informou sobre o trabalho do programa. Apesar de
a palestra ter como público-alvo os homens, as
mulheres foram as mais interessadas em ouvir a
sexóloga e repassar as informações para os
maridos.Para ser atendido pelo Nois, o usuário deve
pedir um encaminhamento ao médico da atenção
básica (Cais, Ciams, ESF). 

O Núcleo, que fez seu terceiro aniversário em
novembro, já atendeu mais de 600 pacientes,
garantindo o acompanhamento médico,
psicológico, educativo e social às pessoas com
histórico de disfunção sexual. As doenças mais
prevalentes no homem são cardíacas, cânceres,
colesterol elevado, diabetes, pressão alta,
obesidade, entre outros.

Sexóloga do
Nois, Sandra
Portela
Rezende,
ministra
palestra sobre a
saúde sexual
do homem no
ambulatório
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Não é raro encontrar entre os pacientes e
acompanhantes do Hospital Alber to Rassi – HGG
quem esteja há anos em tratamento. É, sim,
bastante comum a equipe chamar o doente pelo
nome e saber sobre sua história, sem
necessidade de consultar o prontuário. Há ainda
aquele doente que se interna uma única vez, mas
passa muito tempo hospitalizado. É assim, que
todos os dias, profissionais de saúde, pacientes e
acompanhantes vão construindo uma imensa
família. O que não falta em família, claro, é
solidariedade. E o Idtech tem apostado nisso. Por
ter entre os seus campos de atuação a
assistência social e por manter como um de seus
princípios, a responsabilidade social, o Instituto
tem incentivado a par ticipação dos trabalhadores
e usuários do Hospital em suas campanhas. 

Foi o que ocorreu em maio, durante a
Campanha do Agasalho, realizada em parceria
do Idtech com a Rádio 730. Além da
mobilização nas alas do hospital, foram
instaladas duas caixas no interior da unidade
para receber o material doado. Com a
cooperação do HGG, a campanha foi um
sucesso. Foram arrecadadas pelos
colaboradores 9.083 peças de roupas e
beneficiadas 31 instituições filantrópicas, entre
asilos, grupos espíritas, entidades de assistência
a deficientes mentais e a dependentes químicos,
casas de apoio aos por tadores do vírus HIV,
or fanatos, entre outros.

Colaboradores e
usuários se engajam
em campanhas sociais
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Brinquedos

Os pacientes, acompanhantes e
trabalhadores do HGG também foram
convidados a par ticipar também da Campanha
Natal Criança Feliz, realizada em parceria com a
TV Serra Dourada. A ação beneficiou 3,3 mil
crianças em 25 instituições filantrópicas em
2012. A Campanha do Brinquedo é uma
campanha diferente, que une solidariedade e
sustentabilidade. Durante todo o ano, o Idtech
separa o papel reciclável e também recolhe
doações destes materiais. A renda obtida é
depositada em uma conta específica da
campanha e ao final do ano, é rever tida para a
compra de brinquedos. No encerramento anual
da campanha do papel, que ocorre sempre no
mês de novembro, é realizada a Semana D de
arrecadação.

Conselho Local de Saúde do HGG também colaborou com a
Campanha do Brinquedo. Na foto, presidente Stefânia
Nolasco entrega as doações
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Quem tem paciente em tratamento no Hospital
Alberto Rassi – HGG sabe o quanto o Hospital é
importante para a rede pública. Mas nem sempre
percebe que pode contribuir com a unidade de saúde
doando algo que não é possível obter a não ser por um
gesto solidário. Por isso, o Idtech, em parceria com o
Hemocentro de Goiás (Hemogo) realizou duas edições
da campanha “Sou amigo de sangue do HGG”. Em
dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, logo antes do
Carnaval, colaboradores, acompanhantes de pacientes
e sociedade em geral puderam contribuir com o
estoque de bolsas de sangue.

As datas foram escolhidas em razão da
necessidade. No fim do ano, as doações caem
cerca de 40% e o Carnaval é a época em que mais
se utilizam as bolsas no estoque. Para viabilizar a
coleta de sangue no HGG, o Idtech improvisou uma
área no hospital, com quatro salas, que serviram de
estrutura para cumprir todas as etapas da coleta:
cadastro, pré-triagem, triagem, captação e lanche.

Acompanhantes doam
o sangue pelo Hospital

A Humanização do atendimento hospitalar passa
pela viabilização de condições para que, mesmo
internado, o paciente tenha seus momentos de
descontração. Neste sentido, o Idtech viabilizou a
substituição em 2012 dos aparelhos de TV, por
modelos com tela de LCD, dos espaços de
convivência em cada um dos andares das
enfermarias. E foi graças à iniciativa que os
pacientes e profissionais que atuam na unidade de
saúde puderam acompanhar o desenrolar da novela
Avenida Brasil, grande sucesso de audiência da
Rede Globo de Televisão. 

A aglomeração dos internos fãs da novela chamou
a atenção dos veículos de comunicação. A TV
Anhanguera fez reportagem no Hospital, que foi exibida
no Jornal da Globo.

Césio
Humanizar também é preservar a memória da instituição. Em 26 de setembro, o Hospital Alberto Rassi –

HGG batizou com o nome do físico nuclear José Júlio Rosental, uma das alas da enfermaria de Clínica Médica,
no terceiro andar. Rosenthal, que já é falecido, era membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) à
época do acidente com o Césio 137. Na ala foram internadas as vítimas do acidente. O descerramento da
placa foi uma das atividades que marcaram os 25 anos do acidente radiológico em Goiânia. Intitulada Dia do
Resgate Histórico do Césio 137, a programação contou com presenças de autoridades, representantes dos
radioacidentados e 200 pesquisadores ligados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg).

HGG na tela 
da Rede Globo
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2012 foi um ano especial para o Hospital Alberto Rassi –
HGG, porque a unidade hospitalar obteve dos Ministérios da
Saúde e da Educação (MEC)  a certificação de Hospital
Ensino. A titulação era pleiteada desde 2010. Desde 2000,
o Hospital oferece programas de residência médica. Também
em 2012, a partir de março, e até dezembro, o HGG foi
campo de formação para 579 estudantes e profissionais de
saúde de 13 instituições. São alunos de estágios, internatos
e dos programas de residência médica. Qualidade da
formação foi prioridade para o Idtech. A partir de 2013, o
HGG contará também com residência multidisciplinar. 
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Foram dois anos de espera, mas em maio de
2012, o Hospital Alberto Rassi – HGG finalmente
conseguiu obter sua certificação como Hospital
Ensino. Concedida por meio de portaria conjunta
dos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde, a
certificação contempla hospitais que desenvolvem,
além das atividades de atenção à saúde, formação
de recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o SUS. Sob a administração
estadual, desde 2000 o HGG oferece programas de
residência médica. 

“O reconhecimento como Hospital Ensino
consolida a unidade de saúde como campo de
formação. Ao mesmo tempo, agrega qualidade à
atenção dispensada ao paciente e ganhos
financeiros”, explica o diretor de Ensino e Pesquisa
do HGG, Marcelo Rabahi. A certificação confere ao
Hospital incentivo no custeio da assistência prestada
ao Sistema Único de Saúde (SUS). “Procedimentos
realizados passam a ser mais bem remunerados
pelo Ministério da Saúde, pois se entende que, por
serem procedimentos realizados em uma unidade
de saúde voltada para a formação profissional, têm
um custo maior”, comenta.

O reconhecimento pelo MEC e o Ministério da
Saúde sela um momento de renovação da atividade
de ensino dentro do HGG. Desde que assumiu a
gestão do Hospital, o Idtech tem buscado pautar a
condução da formação profissional pelas regras e
normativas dos órgãos que coordenam cada

Hospital Alberto Rassi 
é reconhecido como
Hospital Ensino
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Ensino e Pesquisa

segmento. A preocupação com essa regularidade
da formação se alia à busca da oferta de condições
adequadas ao aprendizado. Como foi descrito no
capítulo inicial deste relatório, o Instituto tem
procurado prover todas as condições ao pleno
funcionamento da unidade de saúde. É claro que
essas melhorias contribuem para a qualidade do
ensino ofertado.  

Além dos programas de residência médica, o
HGG é campo para estágio e mantém convênios
para internato de acadêmicos de Medicina. O
processo de renovação da Seção de Ensino e
Pesquisa do Hospital desencadeado em 2012 inclui
a ampliação do leque de cursos. A partir do próximo
ano, o HGG contará, pela primeira vez, com
Residência Multidisciplinar, para especialização de
profissionais de enfermagem, nutrição, psicologia,
fisioterapia e fonoaudiologia.

Concurso de residência médica selecionou 32 profissionais para
os Programas de 2013
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O Hospital Alber to Rassi- HGG pleiteou e
conseguiu que o projeto fosse selecionado em
certame do Programa Nacional de Bolsas para
Residência Multiprofissionais e em Área Profissional
da Saúde. A proposta contempla a especialização
em endocrinologia de profissionais de cinco áreas:
enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia e
fonoaudiologia. Portaria homologando o resultado
do processo seletivo foi publicada no Diário Oficial
da União, no dia 29 de novembro. 

O HGG terá duas vagas para cada uma das
cinco especialidades, ou seja, 10 no total. Os
residentes foram selecionados em dezembro pela
Superintendência de Educação, Saúde e Trabalho
para o SUS – SEST-SUS/SES, por meio do Centro
de Seleção da Universidade Federal de Goiás, e
terão direito bolsas de estudos patrocinadas pelo
Ministério da Saúde. No Hospital, farão parte da
equipe, atuando em programas de referência em
Goiás como o do Pé Diabético e o Programa de
Prevenção e Controle da Obesidade (PPCO). 

Na programação da residência multiprofissional
estão previstas aulas na sede da Superintendência
de Educação, Saúde e Trabalho para o SUS –
SEST-SUS/SES. No primeiro ano de residência, os
profissionais passarão pela rede básica de saúde do
município. Para o diretor de Ensino e Pesquisa do
HGG, Marcelo Rabahi, a residência multiprofissional
vem para incrementar as atividades do Hospital
Ensino.

“A residência multiprofissional preencherá uma
lacuna que existia em função dos outros
profissionais que atuam no hospital. Teremos
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre
outros, mais bem preparados, pois vão ser

HGG oferecerá residência multidisciplinar 

q Enfermagem
q Nutrição
q Psicologia
q Fisioterapia 
q Fonoaudiologia

Os profissionais de fisioterapia estão entre os que vão se espe-
cializar no HGG a partir deste ano

orientados dentro de uma realidade prática, não só
no âmbito da universidade”, explica Marcelo Rabahi.
Segundo o coordenador, com a experiência
adquirida nesta primeira turma, sem dúvida, o HGG
vai propor novos cursos de residência aos
Ministérios da Saúde e da Educação.

Especialidades contempladas
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Entre março e dezembro de 2013, 579
estudantes e profissionais de saúde de 13
instituições passaram pelo Hospital Alberto
Rassi – HGG em busca de formação
profissional: 228 fizeram estágio, 235,
internato e 116, residência médica, sendo 61
do concurso próprio. É o que aponta
levantamento feito pela Seção de Ensino e
Pesquisa.

As turmas de estágio são preenchidas por
estudantes encaminhados pela
Superintendência de Ensino, Saúde e
Trabalho para o SUS da Secretaria Estadual
de Saúde (SES). Os acadêmicos que
participam do internato vêm de instituições
de ensino conveniadas com o Hospital e os
residentes são selecionados por meio de
concurso público. Há ainda residentes de
outras instituições que mantêm um termo de
cooperação científica com o HGG – como
Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo),
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e
Hospital Santa Genoveva – que
complementam seus conhecimentos no HGG.

Cerca de 600 profissionais passaram pelo Hospital
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Ensino e Pesquisa

Números do Ensino

228
Estágio

235
Internato

61
Residência médica

56
Residência médica 

(outras instituições formadoras)

HGG é campo de formação para médicos especialistas em 
15 especialidades e uma subespecialidade

580
Total
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Em setembro, o Hospital Alberto Rassi –
HGG elegeu e empossou em assembleia geral
ordinária realizada no auditório da unidade, a
sua nova Comissão de Residência Médica
(Coreme). No dia 10, o coordenador da
Comissão, o cirurgião plástico Wander Alves
Mendes, foi reeleito e passou a ser auxiliado
por um vice-coordenador, o neurologista José
Alberto Alvarenga, e uma secretária-geral, a
cardiologista Ellen Gonçalves Guimarães,
eleitos por aclamação.

Com a eleição e posse dos médicos, a
Coreme passa a ter a composição prevista em
seu regimento interno, que se baseia na
normatização da Comissão Nacional de
Residência Médica do Ministério da Educação.
Antes, era composta exclusivamente pelo
coordenador, que atuava auxiliado por um
secretário administrativo, Dimilson
Vasconcelos Bezerra. A situação não só
dificultava o trabalho, como deixava a
comissão em desacordo com a normatização.

O Programa de Residência Médica do
HGG foi reorganizado em 2000, após a
reabertura do Hospital, que ficou fechado por
8 anos, em reforma. São oferecidas 61 vagas
nas especialidades de Clínica Médica,
Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia , Reumatologia, Neurologia
Cirurgia-geral, Cirurgia Vascular, Cirurgia
Plástica, Urologia, Coloproctologia,
Otorrinolaringologia e Neurocirurgia.

Nova Comissão de
Residência Médica
é empossada

Reunião

Após a eleição do Coreme, o Idtech convocou uma
reunião com cerca de 30 residentes do Hospital Alberto
Rassi – HGG para tratar das principais demandas para a
melhoria das condições de ensino. Dúvidas sobre
questões estruturais, regulação de pacientes, preparo da
equipe de enfermagem, entre outras fizeram parte da
lista elaborada pela Comissão.  A reunião abriu um canal
de comunicação entre residentes e gestores, fato inédito
dentro do hospital. Foram listadas 18 principais
reivindicações de melhora para a administração do
hospital e o Idtech comprometeu-se em atender as
reivindicações.

“A reestruturação da Coreme é
uma demonstração clara do
respaldo que a Organização
Social gestora do HGG
pretende dispensar ao ensino
e à pesquisa no Hospital
Alberto Rassi – HGG.”
Marcelo Rabahi,  Diretor 

de ensino e Pesquisa do HGG

“A Comissão ganha mais
dinamismo e força para
decisões, tanto interna, 
quanto externamente.”

Wander Alves Mendes - Presidente da

Coreme
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Em 14 de novembro foi deflagrado o processo
seletivo para a Residência Médica 2013. Seguindo
o espírito de renovação impresso pelo Idtech na
gestão do Hospital, a recém-empossada Comissão
de Residência Médica (Coreme), auxiliada por uma
equipe de técnicos do Instituto e do Hospital,
buscou o aperfeiçoamento dos métodos de seleção
dos candidatos. Pela primeira vez o concurso de
residência do HGG realizou prova prática para
avaliação de habilidades e competências do
candidato com a utilização de atores. Esse tipo de
prova é aplicado por instituições como a
Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade
de Campinas (Unicamp).

Inscreveram-se ao concurso 277 candidatos às
32 vagas em 15 especialidades e 01
subespecialidade. As especialidades com maior

número de inscritos foram neurologia (26) e
otorrinolaringologia e endocrinologia, ambas com 22.
As provas da primeira etapa foram realizadas no dia 02
de dezembro, às 8 horas, na Universidade Federal de
Goiás (UFG), com abstenção de 2,8% (8 candidatos). 

A prova prática, obrigatória apenas para os
candidatos a especialidades de acesso direto – que
não exigem especialização prévia – ocorreu sábado,
dia 15 de dezembro, no ambulatório do HGG.
Setenta e dois candidatos participaram. O Conselho
Local de Saúde, por meio de sua presidente,
Stefânia Nolasco, supervisionou os trabalhos.
Também esteve no local da prova o presidente do
Conselho Municipal de Saúde de Goiânia,
Venerando Lemes de Jesus. Houve ainda a etapa
da análise curricular. O resultado final foi divulgado
no dia 18 de dezembro.  

Concurso da Residência Médica inova 
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Ensino e Pesquisa

Pela primeira
vez, o concurso

de residência
médica do

HGG teve
prova prática

com atores
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O Hospital Alber to Rassi (HGG) foi palco, no
dia 21 de abril, de um evento nacional que
abordou terapêuticas para aliviar a dor sofrida por
por tadores de doenças degenerativas na coluna
e, ao mesmo tempo, capacitou profissionais das
áreas de or topedia, neurocirurgia e
anestesiologia. O Workshop de Inter venção:
Radiofrequência foi promovido pela Sociedade
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) em
parceria com o Idtech e Secretaria Estadual da
Saúde. Foi ministrado pelo neurocirurgião Carlos
Rober to Sampaio Drummond, chefe da Seção de
Neurocirurgia do HGG, e pelo anestesiologista
Fabrício Dias Assis, diretor científico do Comitê
de Técnicas Intervencionistas da SBED.

Para o Workshop, cinco pacientes regulados
pela Secretaria Municipal da Saúde foram
contemplados com a realização da intervenção
eletiva. As cirurgias realizadas no HGG foram
semelhantes ao procedimento feito à época pelo
Instituto Neurológico de Goiânia em Marly
Sarney, esposa do então presidente do Senado,
José Sarney. Chamado de rizotomia facetária
percutânea, o procedimento consiste na
eliminação do estímulo doloroso por meio da
colocação de eletrodos na coluna, sem nenhum
cor te. “É um procedimento pouco invasivo, em
que se usa alta tecnologia”, explicou o
neurocirurgião.

Na intervenção, agulhas são introduzidas na
coluna, no local exato onde ocorre a dor. Por
meio de radiofrequência ou microondas emitidas
por um gerador, bloqueiam o estímulo causador
da sensação de dor. O procedimento é realizado
com auxílio de exames de imagem. São eles que

Evento nacional e cirurgia inédita

Procedimento inédito
para combater a dor 
na coluna foi
realizado no HGG
com participação do
médico Kai Uwe
Lewandroswski, dos
Estados Unidos, à
esquerda. Workshop
foi coordenado pelo
chefe da Seção de
Neurocirurgia do
Hospital, Carlos
Drummond

permitem verificar a localização precisa da área
afetada. É necessário cuidado para intervir no
nervo que causa a dor e não naquele que é
responsável pelo movimento. “Ao aliviar a dor, em
muitos casos, o procedimento evita intervenções
mais complexas, entre os quais a ar trodese, que
consiste na colocação de parafusos na coluna”,
explicou o coordenador do workshop.

O evento consistiu na realização de palestras e
na realização dos procedimentos. O workshop teve
a par ticipação de médicos e instrumentadores
cirúrgicos de Goiás e de outros Estados. Num
primeiro momento eles assistiram às conferências
ministradas por Carlos Drummond e Fabrício Dias
no auditório do HGG. Posteriormente,
acompanharam as intervenções nos cinco
pacientes, que tiveram a par ticipação do médico
Kai Uwe Lewandrowski, dos Estados Unidos.
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Referência no tratamento de portadores de
Xeroderma Pigmentoso, doença genética que causa
grave sensibilidade ao sol e predispõe de forma
importante ao câncer de pele, o Hospital Alberto Rassi
– HGG recebeu no dia 10 de agosto, a visita do cientista
Carlos Menck, professor e pesquisador da USP. 

Responsável por estudo inédito de
sequenciamento genético de pacientes de
Xeroderma Pigmentoso, ele passou por Goiânia ao
visitar o povoado de Araras, município de Faina. 

No município reside uma das maiores
concentrações de portadores da doença no mundo.  

No HGG, o professor reuniu-se com o
coordenador executivo do Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech),
José Cláudio Romero, e o diretor-geral do Hospital,

Pesquisador da  
USP visita Hospital

A experiência dos médicos do Serviço de
Cirurgia Plástica do Hospital Alberto Rassi – HGG
ultrapassou fronteiras em 2012.  No mês de maio,
o médico Roberto Kaluf, preceptor de Residência

Médicos do HGG levam sua experiência ao Amapá

Ensino e Pesquisa

André Luiz Braga. Carlos Menck esteve no HGG
acompanhado do biólogo Rafael Souto, gerente do
Centro de Excelência Leide das Neves. Ele elogiou o
Idtech. O professor disse que tem encontrado na
unidade todo o apoio necessário ao
desenvolvimento de sua pesquisa. 

Médica em Cirurgia Plástica, e o residente Yuri
Nascimento participaram do Mutirão de Cirurgias
Reparadoras para Vítimas de Escalpelamento,
realizado no Amapá.

A equipe que participou do mutirão foi composta
por 54 cirurgiões plásticos. Além dos dois
representantes de Goiás, compuseram o grupo
profissionais de São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e do Distrito Federal. A ação, coordenada
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo
Governo do Amapá e pela Defensoria Pública
daquele Estado, foi desenvolvida com o objetivo de
corrigir deformidades na face e reconstruir o couro
cabeludo em pessoas que sofreram acidentes no
momento em que trabalhavam em embarcações.  

Cirurgião
plástico Roberto

Kaluf  e o
residente Yuri

Nascimento
representaram o

Hospital no
Mutirão de

Cirurgias
Reparadoras, no

Amapá

Professor Carlos Menck, de camisa amarela, 
reuniu-se com o coordenador do Idtech, José Cláudio Romero, e
o diretor-geral do HGG, André Luiz Braga. 
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Cerca de 4 mil especialistas participaram do
30º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia, em Goiânia. O evento foi promovido
pela SBEM e teve como presidente endocrinologista
Nelson Rassi, coordenador do Serviço de
Endocrinologia do Hospital Alberto Rassi – HGG. 

O Hospital divulgou dois importantes serviços
que presta aos pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e que envolvem a Endocrinologia. O
primeiro, o Programa de Prevenção e Controle da
Obesidade (PPCO), serviço pioneiro na rede pública
de Goiás, foi implantado no Hospital em 1998.
Desde então, realiza atendimento clínico e cirúrgico
a pacientes obesos mórbidos adultos e é também o
único que faz acompanhamento de crianças e
adolescentes obesos.

O outro serviço, o Programa de Atenção ao Pé
Diabético, foi implantado no Hospital em 2000 e
realiza mensalmente, 200 atendimentos. São 40
consultas em média e mais 140 atendimentos de
enfermagem, fora as consultas encaminhadas para

Programas de
endocrinologia do 
HGG são mostrados
em Congresso

Semana do peixe

O cardiologista Antônio Malan Cavalcanti Lima, preceptor da Residência Médica e chefe do Serviço de
Cardiologia do Hospital Alberto Rassi – HGG, participou da 9ª Semana do Peixe. Ele ministrou uma palestra
sobre a importância do alimento na dieta para a saúde do coração. O evento, realizado nacionalmente, tem
com objetivo estimular o consumo de pescado e ressaltar a importância da presença do produto no prato
cotidiano, incluindo o aspecto da saúde.

outras especialidades (angiologia e ortopedia) e as
consultas de nutrição. Em parceria com a Vila São
Cottolengo e o Centro de Reabilitação Henrique
Santillo (CRER), são doados ainda os calçados
especiais aos pacientes. Há seis anos foram
beneficiados de uma única vez, 300 pacientes. 

O Programa de Atenção ao Pé Diabético oferece
assistência preventiva contra as lesões que levam à
amputação de membros inferiores, causadas pela
diabetes. Em geral, 15% dos diabéticos têm este
tipo de lesão e até 24% destes chegam ao ponto
de sofrerem as cirurgias mutiladoras. Mas o projeto
também acompanha amputados. Como o Programa
de Controle e Prevenção da Obesidade (PPCO), o
Programa de Atenção ao Pé Diabético atende
pacientes encaminhados pela rede pública ou
triados de outras especialidades, no próprio
Hospital. 

Banner do
Programa de
Prevenção e
Controle da
Obesidade
(PPCO) foi
exposto no
Congresso
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No dia 30 de agosto é comemorado o Dia
Nacional de Conscientização sobre a Esclerose
Múltipla. A data foi instituída por meio da lei 11.303,
em 11 de maio de 2006, para homenagear Ana
Maria Amarante Levy, a mulher que levantou pela
primeira vez, no Brasil, a bandeira da luta contra
esta doença crônica, degenerativa, autoimune. No
Hospital Alber to Rassi – HGG, são atendidos
regularmente, no Ambulatório de Doenças
Desmielinizantes, cerca de 90 por tadores da
doença. O atendimento, multidisciplinar, é realizado
sempre às quintas-feiras, a partir das 14 horas,
mediante encaminhamento. 

Na unidade também funciona, desde 2003, o
Centro Goiano de Estudos da Esclerose Múltipla
(Cegem). O Centro é referência no Estado para
pesquisas e o ensino na área. Atualmente, um dos
maiores desafios relacionados à doença é o
diagnóstico precoce. O coordenador do
ambulatório, Fernando Elias Borges, salienta que em
geral os pacientes já chegam ao Hospital com
impor tantes déficits motores e capacidade
produtiva e qualidade de vida comprometidas, o que
poderia ser evitado. Em sua opinião, é preciso
investir na divulgação da doença entre os médicos
da rede básica, para que eles estejam atentos ao
encaminhamento dos pacientes aos primeiros sinais
manifestados. 

Hospital Alberto Rassi
– HGG é referência 
em tratamento da
esclerose múltipla 
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Naim José de Souza, de 45 anos, que é
morador de Quirinópolis, sabe muito bem a
diferença que faria em sua vida o diagnóstico
precoce defendido por Fernando Elias Borges. Com
sintomas desde 1997, ele só iniciou seu tratamento
há pouco mais de 4 anos. Passou 11 anos sem
saber a causa das dores no fígado e do cansaço
que sentia e também sem acesso a remédios que
poderiam retardar os efeitos da doença, efeitos

Naim José de
Souza é portador de
esclerose múltipla
atendido no HGG
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estes que hoje comprometem drasticamente seus
movimentos e o impossibilitam de trabalhar. “Desde
que adoeci não sei o que é jogar um futebol e,
ultimamente, mal consigo andar.”

O Hospital Alberto Rassi conta com serviços
ambulatoriais nas especialidades de Neurologia
(doenças desmielinizantes), Urologia (bexiga
neurogênica), fonoaudiologia, psicologia e psiquiatria,
que atendem, de forma integrada, aos pacientes. O

Hospital dispõe de sala de infusão para pulsoterapia
ambulatorial, que proporciona maior conforto aos
doentes e evita internações desnecessárias. Todos os
exames laboratoriais e de imagem são realizados no
hospital ou por meio de convênios. “ Temos algumas
melhorias que ainda são necessárias, mas
acreditamos que o Hospital Alberto Rassi está
trilhando o caminho correto na busca da excelência”,
comenta Fernando Elias Borges.
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A prestação de contas em contratos de gestão é uma
obrigação legal das Organizações Sociais. Mas esta não foi
uma dificuldade para o Idtech ao assumir a gestão do
Hospital Alberto Rassi – HGG. Desde 2010, o Instituto
mantém em seu site – www.idtech.org.br - a seção
Transparência, onde estão disponíveis todas as informações
sobre os contratos f irmados com os órgãos dos governos
municipal e estadual. Essa iniciativa ocorreu antes mesmo da
Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2012.
O Instituto também faz questão de manter as portas do
Hospital abertas aos órgãos fiscalizadores, como Ministério
Público de Goiás e Tribunal de Contas, aos Conselhos
Profissionais, à Imprensa e à sociedade em geral.
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O HGG foi o primeiro hospital público
estadual gerido por uma Organização Social a
abrir suas por tas ao controle social. Não por
acaso. O Idtech sempre adotou a transparência
como prática. Logo que assumiu a gestão, já no
segundo mês, o Instituto chamou o Conselho
Municipal de Saúde para discutir a implantação
do Conselho Local. Todo o processo foi

respaldado pela Instituição. 
O Conselho Local de Saúde é uma entidade

deliberativa, apta a propor diretrizes para a
assistência à saúde e a acompanhar e fiscalizar o
desenvolvimento das ações pela gestão. A eleição
dos conselheiros foi democraticamente discutida. A
posse ocorreu no dia 29 de junho em solenidade
no pátio do HGG.

Controle social é regra dentro do Hospital

Estrutura
O Conselho Local de Saúde do HGG é composto por 28 membros titulares e 28 suplentes, com 50%

de representatividade de usuários, 25% de servidores e 25% de gestores e prestadores de serviço.
A mesa diretora é assim formada: Stefânia Cristina Nolasco (presidente), Eliana da Silva Porto (vice-

presidente), Renato Cardoso Nascimento (primeiro-secretário) e Fábio Batista Borges (segundo-secretário),
em substituição a Morales Basso Bisinotto, que foi eleito, mas pediu transferência. Neilton Pedro Chaves e
Diná Félix Bueno ocupam os cargos de tesoureiro e segunda tesoureira. 

Chefia
Em consonância com a cultura de transparência do Idtech, a organização social passou a apresentar, de

forma periódica, o balanço da gestão do hospital às chefias da unidade. Nas reuniões de chefias,
conduzidas pela assessora de apoio técnico do Instituto, coordenadores e assessores acompanham passo
a passo a evolução da gestão, esclareceram dúvidas sobre a execução do contrato e informam os projetos
para melhoria na assistência.
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Controle Social

Os conselheiros
locais de saúde
tomaram posse
no dia 29 de
junho
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Representantes da sociedade civil organizada,
do meio acadêmico, do clérigo, da imprensa e do
judiciário goiano, entre outros, também tem
oportunidade de participar da gestão do Hospital
Alberto Rassi – HGG. Em maio, por meio de decreto
assinado pelo governador Marconi Perillo, foi criado
o Conselho de Excelência da unidade de saúde,
entidade responsável pelo acompanhamento das
metas do contrato de gestão com o Idtech.

Com regimento interno próprio, o Conselho de
Excelência reúne-se mensalmente e avalia as ações da
gestão, procurando sempre contribuir na tomada de
decisões. Para o coordenador executivo do Idtech,
José Cláudio Romero, este fórum é de suma
importância porque congrega grandes expoentes em
suas áreas de atuação. “Investidos de grande
conhecimento e muita experiência, os conselheiros têm
dispensado uma importante contribuição à gestão.”

Sociedade civil também participa da gestão 

Membros 
l Nion Albernaz (presidente) - ex-prefeito de Goiânia 
l Antônio Carlos Ximenes – Médico e diretor clínico HGG
l Carlos Hassel Mendes da Silva - Médico, ex-secretário de Saúde, reitor da UniEvangélica, 
l Edward Madureira Brasil - Reitor da Universidade Federal de Goiás
l Joaquim Caetano de Almeida Netto  - Presidente da Academia Goiana de Medicina
l Lorena Dayrel - Chefe de Gabinete SES (representa o secretário estadual de Saúde, Antonio Faleiros)
l Luiz Rassi – Médico, irmão do fundador do HGG
l Maria do Rosário Cassimiro – Educadora, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, ex-reitora
da Universidade Federal de Goiás, primeira mulher a dirigir uma Universidade no Estado

l Nabyh Salum – Médico, presidente da Osego, instituição que à época correspondia à Secretaria
Estadual de Saúde

l Nilzo Antônio da Silva Reumatologista, professor da Universidade Federal de Goiás e ex-diretor da
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas

lWaldemar Naves do Amaral - Médico, ex-presidente e atual diretor financeiro da Associação Médica de Goiás 
l Valterli Leite Guedes - Presidente da Associação Goiana de Imprensa
l D. Whashington Cruz - Arcebispo metropolitano de Goiânia
l Wolmir Therezio Amado - Reitor da PUC-GO

Nion Albernaz (centro) é presidente do Conselho de Excelência
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Está determinado na legislação: A prestação de contas dos contratos de gestão é uma obrigação da
Organização Social. Se o recurso é público, sua aplicação obrigatoriamente deve ser fiscalizada. Na gestão
do Hospital Alberto Rassi – HGG, o Idtech não esperou que o controle ocorresse naturalmente. Pelo contrário,
o Instituto buscou este acompanhamento fiscal.  

Portas abertas à fiscalização 

Aos 25 dias de gestão, no dia 10 de abril, o
Idtech promoveu no auditório do HGG, uma
reunião com o Ministério Público e a imprensa
para apresentar o primeiro balanço sobre a
gestão do Hospital. O Instituto apresentou um
vídeo que mostrava a situação encontrada ao
assumir a unidade. Fruto de perícia técnica
contratada pelo Instituto, a filmagem retratava
desorganização, falta de limpeza, problemas
hidráulicos e elétricos, equipamentos e móveis
sucateados ou inutilizados, entre outras situações.
Também foram demonstradas as primeiras
providências adotadas. 

O grupo do MP foi integrado pelos
coordenadores dos Centros de Apoio Operacional
da Saúde, Marcelo Celestino, e do Patrimônio
Público, Rodrigo César Bolleli Faria, além da
promotora Fabiana Lemes Zamalloa do Prado. O
coordenador do Centro de Apoio Operacional da
Saúde, Marcelo Celestino, disse à imprensa que
mudanças positivas já começavam a ser notadas
no hospital. “Reclamações deixaram de chegar até
o Ministério Público. Antes eram em maior
quantidade, em decorrência da falta de
abastecimento ór teses e próteses, o que nos
últimos 20 dias não tem ocorrido.”

Ministério Público
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Controle Social

As visitas do MP e de outros órgãos de
fiscalização passaram a ser constantes, e sempre
com balanços positivos em relação às mudanças
pontadas. Ao todo, 11 promotores passaram pelo
hospital no ano primeiro ano de gestão.

Promotora Fabiana Zamalloa, ladeada pelos colegas Marcelo
Celestino e Rodrigo César Bolleli, comenta sobre contrato de
gestão em visita ao HGG
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Com a Lei nº 17.268, de 04 de fevereiro de
2011, a Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) passou a
ser a responsável por acompanhar e fiscalizar o
cumprimento dos contratos gestão do Estado com
organizações sociais. A prestação de contas é
trimestral para todas as organizações sociais que
gerenciam hospitais do Estado. 

Para marcar a entrega da prestação de contas dos
primeiros três meses de gestão frente ao HGG, o Idtech
realizou no dia 30 de julho, no auditório do Hospital,
uma solenidade, com presença do secretário estadual
de Saúde, Antonio Faleiros, do presidente do Conselho

Regulador da Agência Goiana de Regulação (AGR),
Humberto Tannús Júnior, e de representantes do
Tribunal de Contas do Estado (TCE). O presidente do
Conselho de Regulação da AGR, Humberto Tannús
Júnior, informou que o relatório de prestação de contas
– com 16 volumes e 6.777 páginas no total – seria
avaliado pela Agência a partir dos indicadores e metas
propostas no contrato. No dia 20 de setembro, a AGR
concluiu a fiscalização. A prestação de contas
apresentada pelo Instituto, foi considerada “regular”, sem
não-conformidades que prejudiquem o cumprimento
das ações pactuadas, e consequentemente, o alcance
dos objetivos do contrato de gestão.

Agência Goiana de
Regulação (AGR)

Com a decisão do governo estadual de transferir a
gestão dos hospitais públicos estaduais para
Organizações Sociais, o Tribunal de Contas do Estado
(TCE) baixou em 2011 a Resolução Normativa nº
007/2011. A instrução normativa dispõe sobre a
fiscalização da qualificação de entidades, da
formalização e execução dos Contratos de Gestão e
regulamenta as prestações de contas. O pontapé inicial
do trabalho no  HGG foi dado em visita técnica no dia
28 de setembro. 

Coordenado pelo conselheiro Sebastião Tejota,
equipe formada por um médico, dois analistas de
controle externo e dois assessores jurídicos, iniciou
auditoria de rotina na unidade. Durante a visita os
técnicos assistiram o vídeo da perícia  e depois,  um
balanço das ações realizadas e dos investimentos
previstos. Foram  entregues os relatórios de prestação

de contas da gestão. Ao final foi feita a vistoria das
instalações do Hospital. Tejota afirmou ser visível a
melhoria nas instalações e no atendimento ao usuário.
O conselheiro citou que os técnicos do TCE conheciam
bem a realidade do HGG e perceberam as mudanças.
“Há dois anos estivemos aqui e vimos a grave situação
da rede elétrica, que não comportava mais nenhum
tipo de equipamento e oferecendo grande risco aos
usuários e colaboradores”, endossou o inspetor de
fiscalização Inocêncio Leite Ribeiro.

Tribunal de Contas do Estado (TCE)
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Ao fazer seis meses de gestão do HGG, o Idtech
reuniu representantes do MP-GO, do TCE, da AGR,
do Conselho Municipal de Saúde e de órgãos de
Controle e Avaliação do Estado e do município de
Goiânia. O balanço dos 180 dias de gestão foi
demonstrado por meio de um vídeo institucional e
de uma exposição de 14 painéis que retrataram a
situação da unidade antes e depois da gestão pelo
Instituto. O autor do convite, o coordenador do
Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAO-
Saúde), promotor Marcelo Celestino, explicou que
estabeleceu no MP-GO uma sistemática de
aproximação com as Organizações Sociais (OSs):
reuniões ordinárias mensais e visitas técnicas, para
monitorar de per to a realidade das unidades, que
Marcelo Celestino disse conhecer bem.
Par ticiparam da visita técnica o presidente do TCE,
Edson José Ferrari; o presidente da AGR, Humber to
Tannús, o promotor Vilanir Camapum Júnior; o
presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Venerando Lemes de Jesus, além dos
coordenadores do Idtech e chefias do HGG.
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Controle Social

O assessor
jurídico do

Idtech, Juscimar
Ribeiro,

apresenta
prestação de
contas para

promotores e
presidentes do

TCE e da
AGR

Conselho Regional 

de Medicina de 

Goiás (Cremego)

Durante o primeiro ano de gestão do
Hospital Alberto Rassi – HGG, o Idtech
manteve um relacionamento de
proximidade com o Conselho Regional de
Medicina de Goiás (Cremego). Por duas
vezes, em maio e setembro, a
coordenação do Instituto e a direção do
Hospital, visitaram a sede da entidade. A
interlocução foi contínua, bem como a
prestação de contas da gestão. Uma das
visitas (a de setembro) ocorreu após a
posse do novo diretor técnico do Hospital,
Alexandre Amaral. O presidente do
Cremego, Salomão Rodrigues Filho,
aprovou a escolha e se colocou à
disposição do Idtech para realizar uma
palestra sobre ética médica aos
profissionais da unidade de saúde.

Balanço de seis meses

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 102



103RELATÓRIO ANUAL 2012/2013

No dia 19 de dezembro, foi realizada a Plenária de
Eleição para renovação das entidades que compõem o
Conselho Estadual de Saúde de Goiás para o mandato
de 2013/2016. O Idtech está entre as entidades eleitas
como titulares no segmento Prestador. O Conselho
Estadual de Saúde de Goiás que é um órgão colegiado
de composição paritária que de caráter permanente,
deliberativo, consultivo, co-responsável pela elaboração
e atualização das políticas estaduais de saúde,
fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.

Idtech é eleito para o CES

Juristas de Goiás, Minas Gerais e Paraná
desmistificaram os contratos de gestão firmados entre o
Governo e entidades privadas, entre os quais o Idtech,
durante o seminário “O Estado e suas parcerias –
Regime Jurídico das PPP’s e do Terceiro Setor”. A
experiência do Hospital Alberto Rassi – HGG foi
referência no evento, que teve a participação de 200
profissionais do Direito e foi promovido pelo Instituto de
Direito Administrativo de Goiás (Idag). O diretor do
Instituto e assessor jurídico do Idtech, Juscimar Ribeiro,
ministrou a palestra “Possibilidades de renumeração da
parceria no contrato de gestão”.

Organizações sociais

Com o apoio do Conselho de
Excelência do Hospital, representado
pelo presidente Nion Albernaz, o HGG
iniciou no dia 9 de outubro o seu
Programa de Visitas Institucionais
para conferir maior transparência e
visibilidade das ações desenvolvidas
pelo Idtech frente à gestão da
unidade hospitalar. O programa já
recebeu a visita de oito jornalistas e
um deputado federal. Confira:

l Altair Tavares, jornalista, à época
apresentador da Rádio 730 - 5 de
junho 

l Ulisses Aesse, editor-chefe do
jornal Diário da Manhã, e Cileide
Alves e Fabiana Pulcineli,
respectivamente editora-chefe e
repórter do jornal O Popular – 9
de outubro

l Fleurymar de Souza, editor de
Política do jornal O Hoje – 18 de
outubro

l Jarbas Rodrigues, titular da Coluna
Giro, do Popular, e Euler Belém,
editor-chefe do jornal Opção – 30 de
outubro.

l Nilson Gomes e Cleber Ferreira,
apresentadores da Rádio 730 -
11 de dezembro

l João Campos, deputado federal
pelo PSDB-GO - 29 de janeiro.

Sociedade em
casa no HGG

Jornalistas
Cileide Alves,
editora do jornal
O Popular, e
Fabiana
Pulcineli,
repórter,
conferiram as
mudanças no
Hospital
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A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade são
princípios estatutários do Idtech. Frente ao Hospital Alberto
Rassi – HGG, a Organização Social tem honrado desses
princípios. Foram empreendidas mudanças imediatas que
impactaram significativamente o consumo de água e luz e
reduziram a poluição provocada pelo Hospital. As medidas
foram complementadas pelo lançamento, em junho, do
cronograma de execução do plano de gerenciamento de
resíduos do HGG, e pela substituição da caldeira a diesel,
condenada por órgãos ambientais, em agosto.
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Como foi descrito no primeiro capítulo deste
relatório, a manutenção predial e de
equipamentos do Hospital Alber to Rassi – HGG
era sofrível e comprometia o atendimento ao
paciente. Os problemas foram atacados de
imediato por meio da realização de força-tarefa
que promoveu mais de 250 reparos na par te
hidráulica, elétrica e estrutural da unidade de
saúde. Esse trabalho teve influência direta na
economia de recursos naturais, além de
proporcionar mais confor to e segurança aos
colaboradores e aos pacientes. 

Torneiras com vazamentos, vasos sanitários e
ralos entupidos e infiltração eram alguns dos
problemas mais comuns no HGG. Cerca de 50
caixas de passagem de esgoto foram

Manutenção elétrica e
hidráulica reduz contas
de água e luz
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Sustentabilidade

impermeabilizadas evitando possíveis infiltrações,
melhorando o escoamento e reduzindo a poluição
ambiental. De imediato, os conser tos hidráulicos
permitiram uma economia de 10% dos recursos
hídricos. Essa foi a diferença entre as médias de
consumo dos meses fevereiro, março, abril e
maio. Com outras medidas, adotadas ao longo do
ano, a economia se ampliou. Entre agosto e
dezembro, a redução da conta de água foi de
29%, quase um terço.

O fim das gambiarras do sistema elétrico, como
o também já citado problema dos cabos de alta
tensão de cerca de 13.800 volts que se
encontravam expostos no pátio do Hospital há
pelos dois anos, contribuíram para reduzir o
desperdício de energia. De acordo com o
engenheiro elétrico contratado para o serviço,
Marcus Vinícius Cavalcanti, além da insegurança, a
perda era significativa. A manutenção emergencial,
realizada depois de forma contínua, inclusive com
a criação de um serviço de Engenharia Clínica,
desencadeou uma economia de 4,9% na conta de
luz, entre julho e dezembro.

Reparos na 
rede hidráulica,

evitando
vazamentos 

de água,
promoveram

economia de 29%
nas contas, em

quatro meses
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O serviço hospitalar é uma atividade altamente
poluente. Tanto que exige, por força de normas
sanitárias específicas, cuidados especiais para com
os resíduos que produz. Caso contrário, pode gerar
impactos ambientais significativos. Uma destas
exigências, a implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), foi tratada como prioridade absoluta pelo
Idtech já no início da gestão do Hospital Alberto
Rassi – HGG. 

No dia 5 de junho, aproveitando as
comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente,
o Instituto apresentou o cronograma de implantação
do PGRSS do HGG. O lançamento ocorreu no
auditório da unidade de saúde. As estratégias e o
cronograma foram detalhados pelo engenheiro
ambiental do Instituto, Daniel Régis, e pela chefe do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Andrea
Inês Spadeto Aires, para os colaboradores
envolvidos no processo. 

O PGRSS é um documento que aponta e
descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos
gerados, contemplando os aspectos referentes à
geração, segregação, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transpor te, tratamento e
destinação final, bem como a proteção à saúde. As
medidas devem estar de acordo com a legislação
em vigor e o documento precisa ser aprovado pelos
órgãos de fiscalização sanitária e ambiental.

Nova lógica é adotada
no gerenciamento 
de resíduos 

De acordo com o engenheiro ambiental Daniel
Régis, o primeiro passo do cronograma, já no
primeiro mês, foi o diagnóstico situacional, feito em
parceria com a Comissão de Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (CSCIH). “Foram identificados
desde erros no processo de manuseio e descarte
de lixo até inadequações estruturais, para as quais
foram necessárias medidas mais complexas, que
garantissem a segurança do trabalhador.” Uma
dessas medidas foi reforma do depósito de
resíduos, totalmente adequado às normas.

De forma permanente, uma comissão formada
por colaboradores e técnicos ambientais e de
controle de infecção hospitalar acompanha o
desenvolvimento do plano dentro do Hospital. Por
sugestão da coordenadora da CCIH, Andréa Aires,
são promovidas também campanhas entre os
trabalhadores da unidade de saúde para a
cooperação com a execução do plano e a
disseminação das regras instituídas para o descarte
e manuseio dos resíduos. “Estas ações precisam ser
de forma continuada, de modo que se mude a
cultura dos trabalhadores em prol da limpeza e da
preservação ambiental no HGG”, diz Daniel Régis.

Engenheiro
ambiental
Daniel Régis e
a coordenadora
da CCIH,
Andreia Aires,
no lançamento
do Plano de
Gerenciamento
de Resíduos,
em junho
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De 1998, quando reabriu depois de oito anos
fechado para sua última grande reforma, até o final de
2012, o Hospital Alberto Rassi – HGG viveu em
constante conflito com a sua vizinhança, no Setor
Oeste. O motivo era a poluição causada por suas duas
caldeiras a diesel. A situação era agravada na medida
em que os equipamentos, com o uso, tornavam-se
cada vez mais sucateados. A briga gerou denúncia à
Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que
multou o Estado por conta da fumaça e da fuligem
espalhadas em torno da unidade de saúde.

A determinação era a substituição imediata ou
conversão dos equipamentos para um combustível
menos poluente. Quanto mais demorava, mais a
multa crescia. O Idtech imediatamente deflagrou
processo licitatório e, no dia 28 de agosto, em uma
operação delicada, que envolveu 15 homens e a
utilização de um guindaste, foi retirada de dentro da
área do Hospital, uma das caldeiras, que pesava 5,5
toneladas, e um tanque com capacidade para cerca

de 10 mil litros de combustível. 
O equipamento foi substituído por outro, movido

a gás liquefeito de petróleo (GLP), considerado mais
adequado durante a Conferência Rio + 20 e
também recomendado pelos órgãos ambientais. A
segunda caldeira permaneceu no hospital, mas foi
convertida para uso do gás. A instalação do novo
equipamento, incluindo a conversão do antigo para
gás demandou um investimento de
aproximadamente R$ 130 mil. A caldeira a óleo e o
tanque de combustível foram devolvidos à
Secretaria Estadual de Saúde – SES. 

À época da substituição, a multa aplicada ao
Estado já somava R$ 100 mil. O diretor-geral do
HGG, André Luiz Braga, lembrou as dificuldades
enfrentadas pelo Hospital na tentativa de substituir a
caldeira antiga. “A substituição era uma necessidade
urgente, mas só foi possível sob a gestão da
Organização Social, que não enfrenta as mesmas
amarras burocráticas que a administração pública.”

Troca de caldeira a diesel reduz poluição externa
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Sustentabilidade

Substituição da
caldeira polu-

ente por um
modelo mais

ecológico
envolveu um
guindaste e

uma equipe de
15 homens
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A proposta do Idtech é tornar o HGG um hospital
também mais acessível. Em preparação para a
retirada da caldeira poluente, foi realizada a poda de
35 árvores que circundam o prédio para a
execução do projeto da calçada sustentável, que se
dará após a reforma da fachada do Hospital, já em
fase de conclusão. Embasado no manual lançado

pela Prefeitura de Goiânia em parceria com o
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de
Goiás (Crea-GO), o projeto visa à acessibilidade,
permeabilidade e correta sinalização do passeio,
hoje, inadequado ao trânsito de pedestres,
especialmente os portadores de doenças crônicas,
atendidos na unidade hospitalar. 

Calçada sustentável 

Em maio, o Idtech acionou a Vigilância de Saúde
Ambiental de Goiânia para inspecionar o HGG e
verificar possíveis focos de dengue, além de orientar
os colaboradores da manutenção predial para o
combate ao mosquito transmissor. O objetivo é
certificação de Edifício Livre da Dengue, concedido
pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do
Comitê Estadual Contra a Dengue. As inspeções são
contínuas e os cuidados, também. Para coordenar
as ações foi instituída a figura do síndico dengueiro.

O combate ao Aedes agypti tornou-se rotina no
Hospital. Mas o pontapé inicial foi a força-tarefa
realizada em abril, quando cerca de quatro
caçambas de entulhos foram retiradas da área do
prédio. Desde esta época foi instituída no hospital a
manutenção regular contra vazamentos e a
higienização periódica das caixas d’água, além de
cuidados permanentes com a desobstrução de
bocas de lobo e a limpeza das lajes de calhas.

Em fevereiro, o trabalho foi reforçado pelo
Conselho Local de Saúde do Hospital. O combate à
doença e ao vetor, o Aedes aegypti, foi tema
principal de pauta da reunião da entidade, realizada
no dia 6 daquele mês. “Não vamos ser vencidos por

HGG pleitea certificado de edifício livre da dengue

Presidente do
Conselho Local de
Saúde, Stefânia
Nolasco, convidou
técnico do Ministério
da Saúde, Edvaldo
Bernardes, para
orientar conselheiros
sobre combate à
dengue

mosquito”, conclamou a presidente da entidade,
Stefânia Nolasco, que convidou o técnico do
Ministério da Saúde, Edvaldo Bernardes para
apresentar palestra de orientação aos conselheiros.
Ao final da palestra, Stefânia entregou panfletos
educativos e adesivos e conclamou os conselheiros
a serem ficais de combate a dengue dentro e fora
do Hospital. 

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 109



RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 110



O ano de 2012 vai ficar marcado na história do Hospital
Alberto Rassi – HGG como um ano de boas notícias.
Destaque no noticiário por causa de paralisações de
prestadores de serviços, desabastecimento e limitações no
atendimento, o HGG reverteu o quadro e, embora não tenha
solucionado todos os seus problemas, gradativamente passou
a figurar nas manchetes dos jornais por resultados posit ivos. 
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No final do ano, um documentário apenas com as
reportagens divulgadas nos telejornais, foi produzido
para mostrar o balanço dos resultados da gestão da
organização social.  O vídeo é uma coletânea de
recortes de reportagens de telejornais das principais
emissoras de TV do Estado. Nestas páginas, estão
algumas das imagens que compuseram o noticiário
que se construiu ao longo do ano.  

Vários assuntos foram temas das reportagens,
como a contratação da plataforma eletrônica de
compras, que resolveu o problema do
desabastecimento do Hospital; a humanização do
atendimento na emissão de vales-exames; a aquisição
da nova caldeira, mais ecológica; e o lançamento da
obra de construção do novo Centro de Terapia
Intensiva, que vai resgatar uma dívida de 14 anos com
o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) que
busca tratamento em estado grave no Hospital. 

A transparência na gestão do HGG também foi
abordada em reportagens que mostraram a presença
constante de órgãos fiscalizadores no Hospital. Com
um detalhe: nas inspeções, sem exceção, sempre
foram constatadas mudanças positivas, que os
representantes destes órgãos, a exemplo do
Ministério Público Estadual, declararam à imprensa.
Os assuntos relativos às melhorias relacionadas à
sustentabilidade foram alvo de reportagens também
na revista de responsabilidade socioambiental Cores,
publicação da Federação das Indústrias do Estado
de Goiás. No primeiro semestre, uma reportagem
destacou os reparos estruturais e de manutenção
realizados no HGG, que geraram economia de
recursos naturais. Também informou sobre o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
(PGRSS), lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente,
pela organização social. 

Documentário em vídeo mostra boas notícias
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Notícias Positivas

Governador
Marconi Perillo e
demais autoridades
assistem clipe de
notícias positivas do
HGG. À direita,
reportagem sobre a
nova caldeira
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Campanha “Sou Amigo de Sangue do HGG” Workshop sobre dor de coluna

Posse dos conselheiros locais de saúde Contratação da plataforma eletrônica de compras

Melhorias na distribuição do vale-exame Campanha de prevenção do câncer de mama

“Só não vê a transformação dos hospitais após a
gestão por organizações sociais quem não quer. O
índice de 90% de satisfação, obtido em pouco mais de
seis meses, foi extremamente positivo.”

Antonio Faleiros, secretário estadual de saúde

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 113



RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 114



Este capítulo mostra que todas as ações descritas nas
páginas anteriores surgiram efeitos práticos, tanto em
produtividade, quanto na qualidade do serviço nas diversas
especialidades médicas. O atendimento prestado pelo
Hospital Alberto Rassi – HGG sob o regime de contrato de
gestão é aprovado por 93% dos pacientes, conforme
demonstra pesquisa Serpes, encomendada pelo governo. 
O índice de aprovação é ainda superior na pesquisa interna.
Os resultados, pelo contrário, não são motivos para
acomodação. Neste capítulo, por meio de avaliações do
corpo clínico, trazemos ainda uma visão dos obstáculos que
serão o foco de ação no  próximo ano e o que fazer para
superá-los.

RELATORIO - FINAL:Layout 1  6/3/2013  23:47  Page 115



Nos contratos de gestão a produtividade é uma
cláusula contratual. As Organizações Sociais são
obrigadas a cumprir metas estabelecidas na
publicização dos serviços. Durante a gestão do
Idtech, entre março de 2012 e janeiro de 2013, o
Hospital Alberto Rassi – HGG realizou 97 mil
consultas e mais de 94 mil atos multidisciplinares,
que são os atendimentos de psicologia, enfermagem,
nutrição, fisioterapia e outros. A unidade ainda
computou 5,5 mil internações e 3,8 mil cirurgias. O
número de exames ultrapassou 195 mil. Quatro de
cinco metas pactuadas foram cumpridas.

Apenas a média mensal de cirurgias não atingiu o

quantitativo esperado por problemas no contrato.
Vários fatores interferiram. Um deles foi a paralisação
dos anestesiologistas, no início da gestão. Eles
estavam com seus contratos vencidos e não
conseguiam negociar com o Estado. Também
prejudicaram a realização de cirurgias a falta de
condições clínicas dos pacientes ao serem internados
e a falta de leitos de tratamento intensivo, uma
deficiência histórica do Hospital, que foi reaberto em
1998, após reforma, com metade dos leitos
recomendados para seu porte. O problema será
sanado com a inauguração do novo CTI, que terá o
triplo dos 10 leitos atuais. As obras já estão em curso.

HGG cumpre metas pactuadas
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Produção em númerosProdução em números

Procedimento Meta mês Total alcançado Média mensal % da meta

Consultas 9.480 97.048 9.242,67 97,50

Atos multidisciplinares 6.779 94.037 8.955,86 132,11

Cirurgias 421 3.847 366,38 87,03

Serviços diagnósticos 16.965 195.310 18.600,95 109,64

e terapêuticos

Internação 467 5.519 501,73 107,44
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Em relação aos indicadores qualitativos, o Hospital
Alberto Rassi – HGG superou metas fixadas para a
média de permanência hospitalar e taxa de infecção
hospitalar. No primeiro caso, os melhores índices
foram obtidos pelo Centro de Terapia Intensiva (CTI),
seguido pela Diálise. No CTI, a média de permanência
deveria ser de dez dias para internação clínica e de
13,5 dias para Diálise, mas baixou para 7,9 e 11,4
dias em média, respectivamente. A taxa de infecção
hospitalar pleiteada para pacientes submetidos a
cirurgias era de 6%, mas ficou em 1,42%.

A taxa de ocupação hospitalar também foi
superada. O HGG atingiu o índice geral de 83,7%
de ocupação, destaque para a área de internação
clínica, que alcançou 107,23% da meta. A
superação deste índice mostra que o hospital está
operando bem próximo à sua capacidade máxima.
Com a inauguração do Centro de Terapia Intensiva
(CTI), aumentará o número de cirurgias e
consequentemente, o índice de ocupação da área
de internação cirúrgica, que atingiu 80% entre
março de 2012 a janeiro de 2013.

Indicadores também superam as metas

Média de Permanência Hospitalar
META* TOTAL MÉDIA MENSAL % META
10,3 106,38 9,670909091 106,50

Internação Clínica 14 156,14 14,19454545 98,63
Internação Cirúrgica 8 84,48 7,68 104,17
UTI Adulto 10 87,5 7,954545455 125,71
Diálise 13,5 126,38 11,48909091 117,50

*Número de Dias

*Percentual de Ocupação

*Pacientes Cirurgiados

Média de
Permanência

Média de Permanência Institucional

Taxa de Ocupação Hospitalar
META* TOTAL MÉDIA MENSAL % META

Internação Clínica 85% 1002,63% 91,15% 107,23%
Internação Cirúrgica 75% 879,97% 80,00% 106,66%
UTI Adulto 95% 1035,57% 94,14% 99,10%
Diálise 65% 766,46% 69,68% 107,20%

Taxa de
Ocupação 

Taxa de Infecção Hospitalar
META* TOTAL MÉDIA MENSAL % META
6% 15,62% 1,42% 176,33%Taxa de Infecção Hospitalar*
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A gestão se esmerou e a equipe trabalhou
muito! E os pacientes reconheceram isso: pesquisa
realizada pelo Instituto Serpes entre 21 de
dezembro e 11 de janeiro apontou o HGG como o
segundo melhor colocado entre os sete hospitais
estaduais gerenciados por Organizações Sociais
(OSs). O Hospital superou mesmo unidades que já
nasceram sob a égide dos contratos de gestão. A
aprovação foi de 93% (veja tabelas). O HGG só
perdeu para o Hospital de Urgências da Região
Sudoeste - Hurso e Centro de Reabilitação e
Readaptação Henrique Santillo - Crer, que
empataram no primeiro lugar, com índice de 96%.

A pesquisa foi divulgada no dia 29 de janeiro de
2013 pelo governador Marconi Perillo e pelo
secretário Estadual de Saúde, Antonio Faleiros, em

reunião com representantes de todas as Organizações
Sociais (OSs) e a imprensa. Foram ouvidas 1,3 mil
pessoas entre acompanhantes de pacientes e os
próprios usuários nas unidades hospitalares. No HGG
foram realizadas 200 entrevistas.

A pesquisa interna que vem sendo realizada de
forma contínua pelo Idtech desde o dia 3 de
dezembro, com pacientes internados no momento
da alta, tem corroborado o resultado do
levantamento Serpes. Feita de forma totalmente
eletrônica, a pesquisa revelou que 98% dos 109
pacientes entrevistados avaliaram como ótimo ou
bom o atendimento recebido no Hospital. A
aprovação foi superior a 90% em 21 dos 26 itens
pesquisados, sendo superior a 98% em 7 quesitos
(veja tabela). 

Um Hospital nota dez!
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Resultados

*Nota global conferida com base em todos os itens pesquisados, conforme o Instituto Serpes

Pesquisa Serpes/Índice global de aprovação por hospital
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Pesquisa interna de satisfação do paciente - HGG

*Dados relativos aos 15 principais itens pesquisados no período de 3 a 31 de dezembro de 2012, a partir de amostra de 109 pacientes

O Hospital Alber to Rassi – HGG foi
destaque em outra pesquisa realizada no ano
de 2012. Foi o único hospital público de
Goiás a figurar no anuário Análise Saúde
2013 – Os mais admirados da medicina, da
editora Análise Editorial. O Anuário relaciona
os hospitais mais lembrados por médicos e
indicados por estes aos seus pacientes em
todo o País. Uma cópia da publicação foi
entregue ao governador Marconi Perillo pelo
diretor de Ensino e Pesquisa do HGG, Marcelo
Rabahi. O governador gostou de ver o nome
do Hospital Alberto Rassi na mesma página
em que foi destacado o Hospital Albert
Einstein, um dos mais conceituados do Brasil. 

Hospital está entre
os mais lembrados

Diretor de ensino
e pesquisa do
HGG, Marcelo
Rabahi, entrega
exemplar do
anuário Análise
Saúde 2013
para o
governador
Marconi Perillo,
no Palácio das
Esmeraldas
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Foi anunciada em junho de 2012 a inclusão
de oito exames de média complexidade para
pacientes do SUS. São exames cujas vagas eram
escassas ou que não tinham nenhum prestador
de serviço na rede, caso do enema opaco, para
diagnóstico de lesões no intestino, e radiografia
de esôfago-estômago-duodeno. Realizados pela
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de
Diagnóstico por Imagem (FIDI), os testes são
custeados por meio do contrato da instituição
com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). A Fidi
é a Organização Social (OS) responsável pela
implantação da Central Remota de Laudos no
Estado de Goiás. Os agendamentos acontecem
via sistema vale-exame.

HGG aumenta e diversifica oferta de exames

Sob gestão da
Organização

Social, o HGG
passou a oferecer

um maior
número de

exames

Também em 2012, o HGG pode retomar a
realização de procedimentos de litotripsia, para
os quais era a única referência na rede pública.
Foi conser tado o aparelho usado no
procedimento, que consiste na quebra dos
cristais nos rins por meio de ondas de choque,
sem cirurgia. O equipamento estava estragado há
três anos. O coordenador do Serviço de Urologia
do Hospital, Theobaldo Silva Costa, assinala que
este foi um grande ganho para quem depende do
SUS para seus tratamentos. “Com o tratamento –
que é feito sob sedação, mas não demanda
internação – o cálculo é quebrado em pequenos
pedaços e eliminado pela urina.”

Outro tratamento de cálculo renal, também
menos invasivo que a cirurgia, foi implantado no
HGG sob a gestão do Idtech: a cirurgia
endoscópica. O Hospital tornou-se um dos três
hospitais públicos de Goiânia a fa zer o
tratamento, que utiliza um equipamento chamado
ureterorrenoscópio. Dois destes equipamentos
chegaram ao hospital em 2012, para atender a
demanda dos pacientes da seção de Urologia.
Introduzido pelo canal da uretra, o aparelho
captura imagens por meio de fibra ótica e as
conver te em alta resolução num monitor, o que
permite o médico fazer a remoção sem cor tes
cirúrgicos. 

Em setembro, passou a ser ofer tado ainda o
exame de eletroneuromiografia, que permite
diagnosticar doenças relacionadas às disfunções
dos ner vos periféricos e músculos, como
distrofias musculares, neuropatias metabólicas e
hereditárias, miastenia, entre outros. Em média
são realizados 25 exames por semana. 
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O corpo clínico do Hospital Alberto Rassi – HGG é formado por alguns dos mais conceituados
especialistas do Estado. São médicos que se destacam nacionalmente e até internacionalmente em suas
áreas de atuação. Esses profissionais, cujas agendas são concorridas mesmo na rede privada, para quem
pode pagar por uma consulta, dedicam parte de seu tempo e de seu conhecimento ao atendimento de
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Nas próximas páginas, esses mestres da Medicina, que
coordenam os serviços nas diferentes especialidades do Hospital, expõem sua visão sobre a gestão e avaliam
quais serão os desafios para o próximo ano.

Realidade e perspectivas

“Estou há 16 anos no hospital e passei por todas as
mudanças dele, mas 2011 foi um ponto crônico. Sempre

acreditei no modelo de gestão por OS e com ele
pudemos resolver de imediato os problemas

abastecimento, de manutenção e reposição de materiais.
Mas mudanças não são feitas da noite para o dia. Em

2013, vamos concretizar os nossos pilares em alta
complexidade, assistência, ensino e pesquisa. A

renovação do contrato e um aditivo financeiro poderão
trazer as condições necessárias para aquisições no

serviço de alta complexidade.” 

André Luiz Braga – Diretoria Geral 

“No primeiro ano, as mudanças mais palpáveis
aconteceram na infraestrutura para o objeto-fim do

hospital. Fizemos reforma completa na lavanderia, troca
de todo o enxoval, suporte para aquisição de insumos,

órteses e próteses, diminuição da suspensão das
cirurgias e mudança organizacional no CTI. Para 2013,

queremos a produção hospitalar vinculada ao custeio da
unidade, recebimento por procedimento, pagamento de

produção para efetivos e celetistas , pois hoje não temos
instrumentos para isso, além da inauguração dos 29

leitos da UTI e a preparação para termos mais 10
específicos para retaguarda em hemodinâmica.” 

Rafael Nakamura – Coordenador de Regulação assistencial 
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“A neurocirurgia e a cirurgia de coluna envolve procedimentos 
de alta complexidade e todos os profissionais lotados no HGG são
qualificados. Com adequação da equipe e a manutenção constante,
temos o respaldo permanente na área de equipamentos, que são
fundamentais para os procedimentos. Está programada ainda a a
quisição de uma nova ressonância, completando a maioria dos 
exames necessários para o diagnóstico e tratamento das 
doenças do cérebro, da medula e da coluna.”
Carlos Drummond– chefe da seção de Neurocirurgia

“O HGG sofria com vários problemas estruturais. Percebemos que a nova
gestão preocupou-se em fazer um diagnóstico das carências do Hospital.
Em uma área crítica da endocrinologia, que é a diabetes, os
medicamentos passaram a ser disponibilizados com menor burocracia e
só tenho a aplaudir a contratação de uma enfermeira para cuidar dos pés
dos diabéticos.”
Nelson Rassi – seção de endocrinologia

“O Hospital estava muito deficitário. Houve melhora importante da
estrutura e uma maior aproximação com os médicos. A Direção de
Ensino e Pesquisa, sob a coordenação do médico Marcelo Rabahi, tem
contribuído com a qualidade do ensino. A produção aumentou de 20% a
30%. Precisamos apenas melhorar a produtividade da equipe e a
qualificação dos serviços complementares.”
José Alberto Alvarenga – seção de Neurologia

“Quando chegamos, o cenário era desolador. Hoje temos rotina de visita
diária, discussão científica dos casos e uso racional de medicamentos,
principalmente antibióticos e sedativos. Mas o HGG merece uma unidade
de terapia intensiva do tamanho da instituição. Com a inauguração de
mais leitos, vamos conseguir atingir esse objetivo.” 
Alexandre Amaral – Diretoria técnica e seção de terapia Intensiva Médica

“Sob a gestão do Idtech, há planejamento. Houve uma grande melhora na
manutenção e na aquisição de insumos básicos e o laboratório
terceirizado também facilita o nosso trabalho. No geral temos um
balanço positivo da gestão. Somos um hospital terciário que se tornou
referência de casos de alta complexidade. E é uma questão de tempo
superarmos os desafios que faltam.”
Antonio Carlos Ximenes – Divisão de Clínica Médica
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“Ainda é cedo para notar grandes diferenças, mas é preciso citar a
agilidade que ganhamos em alguns exames, o que torna o

diagnóstico mais ágil e diminui o tempo de internação. Antes a
manutenção de um aparelho levava meses. O sistema de segurança

melhorou muito e abrimos um novo programa de residência. 
Temos agora bastante expectativa para as linhas de estudo 

em pesquisa original.”
Maria da Conceição de Castro Antonelli – seção de Pneumologia

“Antes, o cenário era de caos. Às vezes faltava até materiais
simples para a realização de cirurgias, como fios de sutura, gaze,

roupa e campos cirúrgicos. Estamos conseguindo recompor a
equipe, uma vez que o perfil dos pacientes da cirurgia plástica está

modificando. Hoje recebemos mais vítimas de queimadura.
Parabenizamos a Organização Social pela reorganização do CTI,

segredo do sucesso de tratamento de queimados graves.”
Wander Alves Mendes – seção de Cirurgia Plástica

“Na época de sua reabertura o Hospital funcionava bem, 
mas com o tempo, a situação foi piorando. Neste último ano houve

uma melhora. Antes esperávamos de 20 a 30 dias para poder operar
um paciente, pois não havia vaga para tratamento intensivo. 

Hoje essa espera está menor.”
Heber Cardoso Wanderley – seção de Cirurgia do aparelho Digestivo

“Enfrentamos uma carência enorme de material, próteses e
medicações. Após a entrada do Idtech, verificamos uma melhora

gradativa tanto na estrutura física quanto no material. 
O CTI hoje está muito bem conduzido e com os novos leitos, a

produção cirúrgica vai aumentar muito. 
A abertura da cirurgia endovascular em pleno 

funcionamento é um obstáculo que queremos superar.”
Roberto Gomide – seção de Cirurgia Vascular

“Nunca mais suspendemos cirurgias por falta de material e a
agenda dos procedimentos está organizada como nunca esteve.
Toda a dinâmica do centro-cirúrgico está melhor. Somos apenas

quatro na equipe, mas todos nós temos título de especialista,
somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço e oncologistas. O diretor-geral do Hospital, André Braga,

contribuiu muito para este trabalho também. Tenho de citar o
empenho pessoal dele em não deixar que cirurgias sejam

suspensas.”
Renato Moreira Aguiar – seção de Cirurgia Cabeça e Pescoço
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“Aguardamos ansiosos a inauguração do novo CTI, pois o perfil do paciente de
ortopedia que chega ao HGG é grave. Estamos buscando mais incentivo à
pesquisa e a contratação de novos subespecialistas. Queremos ainda o
credenciamento junto à Sociedade Brasileira de Joelho para que o Hospital se
torne um centro de treinamento, o que já ocorre com as subespecialidades
quadril e coluna.”
Fabiano Inácio Souza – seção de Cirurgia Ortopédica

“Sob a gestão do Estado, o HGG entrou em declínio e perdeu bons profissionais.
Com o Idtech, notou-se um esforço pela melhoria, com destaque para o centro-
cirúrgico. A escassez de profissionais ainda é um desafio e o hospital não
dispõe alguns dos medicamentos da proctologia. A falta de cadastro como
Centro de Alta Complexidade em Oncologia preocupa, uma vez que nosso
programa de residência médica implica o manuseio de tumores malignos.”
Marco Aurélio Viana França – seção de Coloproctologia

“Tivemos alguns avanços com equipamentos, mas 
precisamos vencer obstáculos na endourologia, na urodinâmica 
e na litotripsia. Com isso conseguiremos amenizar alguns desafios, 
como no ambulatório.”
Theobaldo Silva Costa – seção de urologia

“Os estoques de material de consumo foram reabastecidos, recebemos novos
instrumentos e as equipes foram reestruturadas. Para 2013, esperamos novo
equipamento para o consultório e reforma das salas, além de um curso de
capacitação, para novos protocolos clínicos. Vamos trabalhar para oferecer o
serviço de odontologia no CTI e nos leitos, mas para isso precisamos de um
equipamento portátil.”
Antônio José Marques Romano – setor de Odontologia para Pacientes especiais

“Falta de material e desorganização ficaram no passado. Com os
agendamentos, conseguimos aumentar as cirurgias. Ainda precisamos vencer
o obstáculo do abastecimento de alguns materiais específicos da
otorrinolaringologia, mas no geral, muito se avançou. Em 2013, estamos
programando o primeiro curso de atualização de uso de laser, em parceria
com a Associação Goiana.”
Ricardo Gimenes Ferri – seção de Otorrinolaringologia

“Em outubro de 2012 fizemos um procedimento único no Brasil: a oclusão
percutânea de comunicação interventricular (CIV) pós-infarto do miocárdio. O
foco de 2013 é o credenciamento. Os novos leitos de tratamento intensivo
permitirão intensificar o diagnóstico e o tratamento terapêutico,
especialmente com angioplastias e implante de stents.”
Vinícius Daher – serviço de Hemodinânica/Cirurgia Cardíaca
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“Antes, tínhamos muita falta de medicamentos e de insumos para exames,
principalmente culturas. Hoje, temos dados estatísticos de infecção hospitalar e,

com isso, podemos bloquear surtos com maior rapidez. O laboratório rápido e o
tratamento orientado fazem com que o controle seja menos oneroso para o hospital.

Conseguimos ter adesão às rotinas que propusemos e a equipe treinada consegue
repassar todas elas.”

Andréa Inês Spadeto Aires – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

“As ações do ambulatório para 2013 são muitas. Vamos trabalhar na informatização
e adequar o espaço físico de acordo com a resolução RDC-50, da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária. Estamos trabalhando pela abertura do 3º turno, o que vai
ampliar o atendimento. Nosso objetivo é oferecer uma assistência com qualidade e

resolver os casos de forma ética e legal buscando a satisfação do cliente.”
Gentil Queiroz Júnior – Divisão de ambulatório

“O Idtech fez mudanças muito importantes, estruturais e de logística. A cardiologia
precisa de exames de ponta, espaço físico que nos dê condição técnica de fazer
tratamentos avançados. A grande mudança vai acontecer com o novo Centro de

Terapia Intensiva (CTI). Será vital, não só para a cardiologia, mas para toda a
instituição. Com 10 leitos hoje não dá pra girar o centro-cirúrgico.”

Antonio Malan Cavalcante Lima – seção de Cardiologia

“A organização social está dando condições para o hospital funcionar. Hoje
fazemos uma cirurgia por semana e a expectativa é chegar a duas. Três cirurgias

seria o ideal. A mudança foi fundamental para a qualidade do serviço todo e a
qualidade do meu trabalho, em particular. O que a gente pede, o hospital entrega de

pronto e com a inauguração do novo CTI, vemos um futuro excelente.”
Juarez Távora de Siqueira Júnior – serviço de Cirurgia Bariátrica

“É nítida a melhoria na estrutura e no abastecimento. Foi uma ação positiva. O
grande desafio hoje está relacionado aos recursos humanos. Atualmente temos
apenas cinco profissionais encarregadas da endoscopia, dos ambulatórios e da

internação da gastroenterologia. Esta equipe responde também pelo ensino da
residência médica e ensino do internato.”
Américo de Oliveira Silvério – seção de Gastroenterologia

“Antes, tínhamos uma enorme dificuldade para fazer biópsia renal e exames de
diagnóstico por imagem. A hemodiálise chegou a parar por falta de manutenção de
máquinas. Em termos de equipamentos e equipe, melhorou 100%. Gostaríamos que

fosse reativada a diálise peritoneal e com o novo CTI, vamos precisar de mais
médicos. Queremos realizar transplante renal, para o qual o hospital está

credenciado.”
Antônio Eustáquio Vieira Júnior – seção de Nefrologia
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