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Apresentação

Em 2016, o Hospital Alberto Rassi – HGG continuou sua curva de 
crescimento qualitativo e quantitativo, sem perder uma das suas principais 
características, a humanização. Hospital Ensino, também deu um grande 
salto no desenvolvimento das residências médica e multiprofissional. Nas 
próximas páginas, caro(a) leitor(a), você poderá ter uma amostra das ativi-
dades realizadas nas mais diversas áreas que envolvem o complexo funcio-
namento de uma unidade de grande porte como a do HGG.

Como referência hospitalar em casos de média e alta complexi-
dade, o HGG aumentou sua produtividade. Foram mais internações, mais 
cirurgias e mais consultas realizadas. Mas não parou por aí. Seguindo uma 
tendência mundial de assistência voltada para o envelhecimento da po-
pulação, abriu uma ala específica de Cuidados Paliativos, com uma equipe 
multiprofissional completa para o tratamento daqueles que precisam ali-
viar os sintomas de doenças que não têm cura.

Desenvolver as habilidades dos colaboradores do hospital também 
foi uma prioridade para a gestão. Foram realizados mais de 150 cursos e 
treinamentos em diversos setores do hospital. Também procurou dar o 
melhor para a sociedade onde atua. O HGG promoveu diversos eventos 
para a comunidade, com serviços gratuitos e orientações médicas para a 
prevenção de doenças, com a realização de atividades alusivas ao Dia do 
Rim, Dia do Diabetes, Dia do Parkinson, Dia da Asma, entre outras datas. 

Na área de Ensino e Pesquisa, tivemos recorde em participação dos 
eventos científicos. A Jornada Científica do Hospital Alberto Rassi (Jochar) 
se consolidou entre os residentes médicos, que participaram com dezenas 
de pôsteres científicos, disseminando seu conhecimento com os demais 
profissionais da unidade. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) analisou 52 
pesquisas, mostrando-se atuante e forte dentro do Estado de Goiás.  

Todos estes resultados atraíram visitantes de outros Estados e 
também de Goiás, interessados em conhecer de perto a gestão e trocar 
experiências para a melhoria da qualidade na saúde. Comitivas de Amazo-
nas, Ceará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul estiveram no HGG e 
ficaram entusiasmados com os projetos realizados. São estes os objetivos 
do HGG: manter a sua credibilidade e referência nacional, inovando sempre 
e oferecendo o melhor para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Boa leitura!
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Palavra do Secretário

Desde que as organizações sociais passaram a administrar os 
hospitais do Estado, quatro unidades receberam acreditação da ONA (Or-
ganização Nacional de Acreditação), um selo que atesta a qualidade do 
atendimento oferecido. É com enorme satisfação que constatamos que 
estamos no caminho certo e a busca pela excelência continua, tanto é 
que, depois de receber o ONA 1, em 2014, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
conquistou o ONA 2. Esse nível de acreditação significa que o hospital 
vai além do básico em atendimento e segurança e dá ainda mais ênfase 
na humanização, cordialidade e confiabilidade.  Só para ter uma ideia da 
importância dessa conquista, em Goiás somente um hospital privado e 
outro filantrópico possuem esse selo. É um sinônimo de qualidade, com 
total transparência na interação com a sociedade. 

O HGG é um hospital público, 100% SUS, que tem o mérito de ter 
se tornado o primeiro hospital do Centro-Oeste brasileiro a conquistar 
a acreditação da ONA. Muitos são os canais de comunicação e presta-
ção de contas e a unidade também se dedica à prevenção de doenças e 
promoção da saúde, com ações de cunho social que visam não apenas o 
paciente, mas seus familiares e a sociedade em geral.

O HGG hoje atua com base no entendimento de que a saúde não 
se resume ao tratamento de doenças, e sim na prevenção das mesmas e 
na promoção de hábitos de vida saudáveis, nos níveis coletivo e individual. 
Para isso, conta com o auxílio dos usuários, que são incentivados a avaliar 
o atendimento recebido e apresentar sugestões.

Todas as informações são cuidadosamente analisadas e utiliza-
das na elaboração dos planos de trabalho, que visam sempre a melhora 
no atendimento e tratam de todos os aspectos que envolvem a rotina 
do hospital, desde a recepção do paciente até o acolhimento oferecido à 
família, passando pelo conforto das enfermarias e a qualidade da alimen-
tação, entre outros itens.

Atualmente, Goiás é referência em gestão hospitalar. Temos uma 
altíssima aprovação por parte dos pacientes. Nenhuma das unidades 
do Estado tem menos de 90% pacientes que classificam o atendimento 
como ótimo e bom. Isso mostra a excelência da Saúde Pública estadual. 

Como Secretário de Estado da Saúde, é uma grande felicidade, e 
também uma grande responsabilidade, fazer parte da história da gestão 
do HGG, uma unidade pública de saúde que, graças ao Governador Mar-
coni Perillo, teve sua trajetória corrigida duas vezes: na reabertura, em 
maio de 1998, e em março de 2012, quando o governador decidiu que o 
HGG seria um hospital tão bom quanto os melhores hospitais privados 
do Brasil. O  selo ONA 2  é prova disso e nos dá a certeza de que outras 
conquistas virão.

Leonardo Vilela, 
Secretário de Estado da Saúde

Atualmente, Goiás é referência 
em gestão hospitalar. Temos uma 
altíssima aprovação por parte 
dos pacientes. Nenhuma das uni-
dades do Estado tem menos de 
90% pacientes que classificam o 
atendimento como ótimo e bom.
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Palavra do Coordenador

A cada término de ano, virou clichê dizer como o tempo passou rá-
pido. A facilidade da comunicação, a avalanche de informações e o empre-
go da tecnologia nos permitem cumprir diversas tarefas ao mesmo tempo, 
tornando nosso trabalho muito mais produtivo. Para nós, que trabalhamos 
para transformar uma unidade hospitalar, podemos dizer que os dias pas-
saram em altíssima velocidade. Podemos, inclusive, brincar de Juscelino 
Kubitschek. Dizer, sem medo, que foram 50 anos em 5. 

Completamos um quinquênio de gestão inteligente no Hospital Al-
berto Rassi. Empregar uma gestão moderna, com os princípios da eficiência e 
economicidade em uma unidade com mais de 50 anos de funcionamento foi 
um grande desafio, mas, aceito com toda a coragem pela equipe do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). Enfrentamos resistências, é 
claro. Foi preciso mostrar diuturnamente que estávamos ali para trabalharmos 
juntos, em prol de um HGG melhor para o Sistema Único de Saúde, o SUS.

Hoje, temos uma unidade reestruturada, com novos serviços, 
mais produtiva e com qualidade certificada pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Lembrando que o HGG foi o primeiro hospital já em 
funcionamento a ter sua gestão transferida para uma organização social, 
e que este foi pioneiro no setor público ao conquistar o selo de certificação 
hospitalar. Sem dúvidas, abrimos as portas para um caminho sem volta, o 
da qualidade na saúde pública. 

Em 2016, consolidamos esta gestão e superamos mais uma vez 
em produtividade, sem perder a qualidade. O Ambulatório provou que é 
o maior centro de especialidades de Goiás, realizando 130.225 consul-
tas, o que representa um aumento de 23% comparado ao ano anterior. 
Superamos a média histórica de cirurgias, batendo o recorde nos últimos 
cinco anos, com 5.391 procedimentos cirúrgicos. Além das internações, 
que também aumentaram em 23%. E ainda, abrimos uma ala especial de 
Cuidados Paliativos.

Queremos ir muito além de números e indicadores. Afinal, cuida-
mos de pessoas, com nome, sobrenome e, principalmente, história de vida. 
É por isso que investimos em projetos especiais para levar mais amor e 
harmonia ao ambiente hospitalar. São iniciativas que oferecem música, 
arte, literatura e comédia para aqueles que lutam diariamente em favor da 
vida, tornando nosso atendimento ainda mais humanizado. 

Temos muito a agradecer ao Governo de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde, por todo o apoio e por acreditar em nosso 
trabalho. Agradecemos ainda toda a equipe do HGG, que supera a cada dia 
seus próprios limites. 

Vamos em frente e que 2017 seja de muito sucesso!

José Cláudio Romero, 
Diretor geral do HGG e coordenador executivo do Idtech

Hoje, temos uma unidade rees-
truturada, com novos serviços, 
mais produtiva e com qualidade 
certificada pela Organização Na-
cional de Acreditação (ONA). Sem 
dúvidas, abrimos as portas para 
um caminho sem volta, o da qua-
lidade na saúde pública. 
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Homenagem

O ano de 2016 do Hospital Alberto Rassi foi marcado por signi-
ficativos avanços na assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde, 
mas também será lembrado pelo fim de uma história de luta de um dos 
seus fundadores, o médico Luiz Rassi. No dia 12 de novembro, o pioneiro 
da medicina goiana faleceu, mas deixou um grande legado para as atuais e 
futuras gerações. 

Nascido em Cuba, e filho dos libaneses Abrão e Mariana Rassi, imi-
grou para o Brasil em 1924, aos quatro anos de idade. Seus estudos em 
medicina começaram em 1940, em um curso preparatório para a faculdade 
de medicina no Rio de Janeiro. Em 1947 concluiu seus estudos naquela ci-
dade e voltou para Goiânia no ano seguinte. Foi trabalhar com seu irmão, 
o também médico Alberto Rassi, proprietário da Casa de Saúde Dr. Rassi, 
então localizada na Avenida 24 de Outubro, em Campinas.

Devido ao movimento intenso de pacientes, Luiz e Alberto se viram 
obrigados a ampliar a área física da Casa de Saúde Dr. Rassi. Foi aí que nas-
ceu o Hospital Rassi, hoje, o Hospital Alberto Rassi. Em 1964, o hospital foi 
comprado pelo então Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerci-
ários (IAPC). Após a alienação do Hospital Rassi, os irmãos se dedicaram a 
construir o Hospital São Salvador, também no Setor Oeste. 

Luiz Rassi se dedicou nas lutas pela classe médica e se envolveu 
nas causas comunitárias. Foi um dos fundadores do Conselho Regional de 
Medicina de Goiás (Cremego), da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e Associação Médica de Goiás (AMG). Além de ter 
sido presidente do Rotary Clube de Goiânia em dois períodos. 

O médico integrou o Conselho de Excelência do HGG, participando 
ativamente das reuniões entre 2012 e 2014. Luiz Rassi sempre prestigiou 
o Hospital com sua sabedoria, trazendo sua experiência e visão otimista do 
mundo para a gestão da unidade. O HGG sempre trará consigo a força e os 
ideais deste médico de vanguarda, cuja história se confunde com a história 
da medicina em Goiás. 

Luiz Rassi sempre prestigiou o 
Hospital com sua sabedoria, tra-
zendo sua experiência e visão 
otimista do mundo para a gestão 
da unidade. O HGG sempre trará 
consigo a força e os ideais deste 
médico de vanguarda, cuja histó-
ria se confunde com a história da 
medicina em Goiás. 
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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 es-
pecializada, ensino e pesquisa.
PERFIL:
Hospital de assistência, ensino e pesquisa, especializado 
em média e alta complexidade, com foco eletivo, ofertan-
do serviços terciários regulados pelo SUS e de referência 
para a região metropolitana de Goiânia e todo o Estado.
VALORES:
Transparência, Honestidade, Excelência, Compromisso 
com a clientela, Atenção aos colaboradores, Participa-
ção, Eficiência, Consciência ecológica, Qualidade de vida, 
Responsabilidade.

O HGG
Área construída: 19 mil m²
Leitos de internação: 194
Leitos de UTI: 30
Leitos de Cuidados Paliativos: 10
Consultórios: 33
Salas de cirurgia: 11
Residentes médicos: 96
Residentes multiprofissionais: 17
Especialidades médicas e multiprofissionais: 36
Trabalhadores: 1.222

Números de 2016

Cirurgias: 5.391

Consultas ambulatoriais: 130.225

Internações: 7.381

Exames/Diagnósticos: 303.718

Atendimento multiprofissional: 176.848

Histórico do HGG
Com um projeto arquitetônico audacioso, os mé-

dico Alberto e Luiz Rassi construíram em 1959 o hospital 
que levava seu sobrenome e a tradição de uma família que 
é até hoje o sinônimo da medicina goiana. Construído em 
uma área nobre de Goiânia, localizado na Avenida Anhan-
guera no Setor Oeste, quando a Capital tinha somente 26 
anos, o Hospital Rassi se transformou em um gigante que 
acompanharia o rápido crescimento demográfico que a 
cidade passou. 

O Hospital Rassi foi construído em um momento 
de alta inflação, obrigando a família a inaugurá-lo mesmo 
inacabado. Em 1971, foi finalmente concluído e entregue 
à Previdência Social de Goiás, passando a ser denomina-
do Hospital Geral do Inamps e funcionou durante 20 anos 
como 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 eletivo, de média e alta complexida-
de. Em 2012, o HGG (que tem esta sigla porque era chama-
do anteriormente de Hospital Geral de Goiânia) passou a 
ser gerenciado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Humano (Idtech), organização social goiana.

Desde então, a unidade tem valorizado o aten-
dimento integral, humanizado e sistêmico ao paciente, o 
que pode ser observado em programas especiais. A uni-
dade é referência internacional no tratamento de pacien-
tes portadores de Xeroderma Pigmentoso, doença rara 
de origem genética que se caracteriza pela hipersensibi-
lidade da pele aos raios ultravioleta. Também conta com 
ambulatórios exclusivos para doenças como Alzheimer, 
Parkinson, Tuberculose, Asma, entre outras. O HGG tam-
bém implantou cuidados especiais para pacientes cuja 
doença não tem possibilidade de cura (Cuidados Paliati-
vos) e para aqueles que estão em internação prolongada 
(Projeto Terapêutico Singular).
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Fonte: HGG/Idtech

Internações crescem 23% 

Mesmo em tempos de crise financeira, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG atendeu mais em 2016. Foram reali-
zadas 7.012 internações, o que representa um crescimen-
to de 23% comparado ao ano anterior, quando ocorreram 
5.703. O incremento que beneficiou os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é atribuído ao aperfeiçoamento das 
práticas de gestão e envolvimento das equipes. 

A unidade hospitalar vem desenvolvendo ações 

2016

2015

23%

1.0000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Aumento deInternações

7.012

5.703

para a otimização da gestão, visando o aumento da pro-
dutividade. Entre elas, estão o controle de ponto eletrônico 
dos profissionais, o encurtamento de processos burocrá-
ticos e o acompanhamento diário das metas por meio das 
assessorias e diretorias responsáveis pela produção. O ín-
dice de internações mostra, de forma geral, como o a ro-
tatividade dos leitos alavancou o aumento de cirurgias, de 
atos multidisciplinares e de tratamentos clínicos. 



HGG | Relatório Anual 201614

Ambulatório é o maior centro 
de especialidades de Goiás

O Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do 
HGG reúne 33 especialidades médicas e multiprofissionais, 
sendo considerado o maior centro de atendimento espe-
cializado no Estado. O espaço foi totalmente reformado em 
2014, durante a gestão do Idtech. Com estrutura moderna, 
humanizada e confortável, independente da área de inter-
nação, recebe diariamente cerca de mil pessoas, que reali-
zam consultas e exames. 

Fonte: HGG/Idtech

Fonte: HGG/Idtech

2016

2015

23%

10.0000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Aumento deConsultas Ambulatoriais

130.225

105.585

80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000

Em 2016, o AMA registrou aumento de cerca de 
25 mil consultas, atingindo o patamar de 130.225 aten-
dimentos no ano, o que significa também um crescimen-
to de 23%. Os serviços que mais atenderam foram: Neu-
rologia (10.956), Cardiologia (10.808) e Endocrinologia 
(10.336). No atendimento multiprofissional, a enferma-
gem realizou 6.920 consultas, a fisioterapia fez 3.964 e a 
psicologia, 3.398.

Especialidades Médicas

Neurologia         10.956
Cardiologia          10.808
Endocrinologia          10.336
Urologia          8.230
Outras           59.966

Atendimento Multiprofissional

Enfermagem          6.920
Fonoaudiologia          4.154
Fisioterapia          3.964
Nutrição          3.427
Outras         3.707
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Fonte: HGG/Idtech

Fonte: HGG/Idtech

Cirurgias batem recorde
nos últimos cinco anos

Aumentar a produção cirúrgica é sempre um 
desafio para a gestão do HGG. O acompanhamento dos 
números é realizado diariamente pela diretoria e chefias 
dos serviços. A meta é sempre superar a quantidade do 
ano anterior, mas sempre de olho na qualidade e segu-
rança do paciente. Gestores da unidade estão sempre 
discutindo formas para reduzir o número de cirurgias 
suspensas e facilitar o acesso do usuário do SUS ao tra-
tamento cirúrgico.

Em 2016, depois de um grande salto de produti-
vidade cirúrgica em 2015, o HGG realizou 5.391 cirurgias, 
batendo o recorde nos últimos cinco anos de gestão do Id-
tech. As especialidades que mais operaram foram Urologia 
(1.261), Cirurgia Geral (1.069) e Cirurgia Vascular (409). O 
Centro Cirúrgico também se sobressaiu na realização de 
pequenas cirurgias, que são procedimentos de baixo risco, 
mas que necessitam de anestesia para serem feitos, e ba-
teu a meta de 580 atendimentos.

Urologia         1.261
Cirurgia Geral 1.069
Cirurgia Vascular 409

Cirurgia Plástica 392
Coloproctologia 333
Outras 1.927

Especialidades médicas

2016

2015

3%

1.0000 2.000 3.000 4.000 5.000

Aumento deCirurgias

5.391

5.220
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Cresce atendimento 
multiprofissional nos leitos

Os atos multidisciplinares, que são os atendimen-
tos à beira leito com nutricionistas, psicólogos, fisiotera-
peutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, farmacêuticos, 
odontólogos e terapeutas ocupacionais deram um grande 
salto em 2016, passando de 126.072 para 176.828. O au-
mento de 40% mostra o quanto a assistência integral, de 
forma complexa, é priorizada dentro do HGG.

Os atos multidisciplinares contam com nove espe-
cialidades. Destas, fizeram mais atendimentos a Nutrição 
Clínica (72.553), a Fonoaudiologia (29.570) e o Serviço Social 
(27.113). Entre os programas especiais que contam com este 
atendimento integral estão o Programa de Controle e Cirurgia 
da Obesidade (PCCO), Núcleo de Assistência aos Pacientes 
Paliativos (NAPP) e Projeto Terapêutico Singular (PTS).

2016

2015

40%

20.0000

Aumento deAtos Multidisciplinares

126.072

172.828

40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Nutrição Clínica         72.553
Fonoaudiologia 29.570
Serviço Social 27.113

Psicologia 8.021
Terapia Ocupacional 6.615
Outras 28.956

Especialidades

Fonte: HGG/Idtech

Fonte: HGG/Idtech

O crescimento dos atos multidisciplinares mostra o trabalho ostensivo ao longo do 
ano de promover a interdisciplinaridade entre as diversas especialidades, com o intuito de 
garantir a integralidade da assistência à saúde aos pacientes.

Rogéria Cassiano , diretora de Serviços Multiprofissionais
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A nossa proposta é dar um tratamento absolutamente digno, aliviar a dor do pacien-
te e da família. É um exemplo que o HGG dá para outros hospitais de Goiás, do Brasil, e mais 
uma vez nós mostramos o pioneirismo desse hospital.

Leonardo Vilela, secretário de Estado da Saúde

Grupos terapêuticos

O Hospital Alberto Rassi – HGG conta com diversos 
grupos terapêuticos com o objetivo de trabalhar o autoconhe-
cimento, a autoestima e melhorar a adesão dos pacientes aos 
tratamentos. Os encontros ocorrem semanalmente e envol-
vem a equipe multiprofissional. Saiba mais sobre cada um:

Confiar: Orientado por psicólogos, o grupo tem 
como objetivo promover a reflexão sobre autoconhecimen-
to e a responsabilidade do usuário na saúde biopsicossocial, 
visando a adesão ao tratamento médico e melhoria na sua 
qualidade de vida. O público-alvo é formado por mulheres, 
inseridas no Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade 
(PCCO) e também no Núcleo de Orientação Interdisciplinar 
em Sexualidade (Nois).

Prosa: Orientado por psicólogos e enfermeiros, é 
voltado para conscientizar o paciente portador de Diabe-
tes Mellitus sobre a importância do conhecimento sobre a 
doença como parte integral do cuidado e a necessidade de 
adesão ao tratamento, como forma de prevenir as compli-
cações, dentre as quais a disfunção sexual. O público-alvo 
é formado por homens, pacientes do Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar em Sexualidade (Nois), com diabetes. 

Ansiedade: Orientado por psicólogos, foi estru-
turado para prestar assistência psicológica ambulatorial 
em grupo, aos pacientes adultos, de ambos os sexos, com 

queixa de ansiedade - reações de preocupação, angústia, 
vivência de medo e outros estados emocionais similares. É 
formado por pacientes de diversas especialidades.

Despertar: Orientado por psicólogos e terapeutas 
ocupacionais, tem como objetivo promover junto ao pa-
ciente internado e familiares o entendimento racional do 
processo de adoecimento, o planejamento consciente de 
ações terapêuticas e o resgate de atividades significativas 
em busca de maior qualidade de vida e da recuperação da 
saúde. Destinado para pacientes e acompanhantes/cuida-
dores dos Serviços de Neurologia e Reumatologia.

Pacientes em cuidados 
paliativos recebem ala especial

O Hospital Alberto Rassi – HGG, dedicou uma ala 
especialmente aos pacientes em Cuidados Palitivos. O 
espaço possui 10 leitos com televisores, sistema de som, 
cadeiras para acompanhantes e uma sala de acolhimento 
para abordagens junto às famílias. Com a ala, o HGG, que é 
membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tor-
nou-se pioneiro no tratamento paliativo de doentes crôni-
cos não oncológicos no setor público em Goiás. 

Serviço ainda pouco difundido no Brasil, os Cuida-
dos Paliativos têm como objetivo controlar o sofrimento 
físico, psíquico, social e espiritual de pacientes com doen-
ças sem tratativas de cura. A ala de Cuidados Paliativos 
foi apresentada no dia 08 de novembro pelo secretário de 
Saúde, Leonardo Vilela, que considerou um avanço não só 
para o Estado, mas para todo o País. Se
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NAPP atende 156 pacientes

Apesar da ala de Cuidados Paliativos ter sido lançada 
em novembro, o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo – NAPP 
atua no HGG desde abril de 2014. Com uma abordagem multi-
disciplinar que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e 
de seus familiares que enfrentam uma doença que pode levar 

à morte, o programa atendeu 156 pacientes em 2016. 
O levantamento mostra, ainda, que a faixa etária 

predominante dos pacientes inseridos no NAPP é entre 70 
e 90 anos, sendo 57% do total do sexo masculino. O progra-
ma contabilizou 69 altas e 84 óbitos.

Síndromes Demenciais
Síndrome de Fragilidade

Sequelas Neurológicas
Doenças Reumatológicas

Doenças Renais
Doenças Pulmonares
Doenças Oncológicas

Doenças Neurodegenerativas
Doenças Hepatobiliares

Doenças Dermatológicas
Doenças Cardiovasculares

11%
8,3%

19,6%
0,9%

3%
5%

33%
4,3%

6,5%
0,4%

8,7%

Diagnósticos dos Pacientes do NAPP

Fonte: HGG/Idtech

Médicos
Enfermeiros
Fonoaudiólogos

Equipe do NAPP

Fisioterapeutas
Psicólogos
Terapeutas Ocupacionais
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Mutirões no Outubro Rosa e 
Novembro Azul

No mês em que se celebra o Outubro Rosa, cam-
panha que alerta sobre o câncer de mama, o HGG e a So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica e sua regional de 
Goiás realizaram um mutirão de cirurgias de reconstrução 
mamária para atender pacientes que tiveram a doença. Co-
ordenada na unidade pela Seção de Cirurgia Plástica, a ação 
atendeu 15 pacientes e aconteceu entre os dias 25 e 27 de 
outubro. As pacientes ganharam ainda um novo corte de 
cabelo após o procedimento. É porque o Le Salon, em par-

ceria com o HGG, montou um salão de beleza no hospital 
para repaginar o visual daquelas que fizeram a cirurgia. 

Já no Novembro Azul, para alertar os homens sobre 
cuidados com a saúde - principalmente o câncer de próstata, 
o Serviço de Urologia do HGG realizou um mutirão de cirur-
gias. Foram operados 20 pacientes, que realizaram cirurgias 
do tipo prostatectomia (cirurgia de próstata), prostatovesi-
culectomia, e RTU (retirada via uretral da porção da próstata 
que bloqueia a uretra e o esvaziamento da urina pela bexiga).

Família envia carta agradecendo trabalho

“Acreditamos seguramente que o tratamento pa-
liativo deu ao Vicente a dignidade de um verdadeiro tra-
tamento humanizado, diminuindo seu sofrimento”, diz um 
trecho da carta escrita por familiares do paciente Vicente 
Gonçalves dos Santos, portador da doença de Creutzfel-
dt-Jakob, aos profissionais do Núcleo de Assistência aos 
Pacientes Paliativos (NAPP). Assinada pela esposa Iraenys 
Maria Mendes dos Santos, a carta agradece a assistência 

prestada a ela e à família pela equipe do hospital.
A partir dos primeiros sintomas da doença de 

Creutzfeldt-Jakob, o tempo de vida médio do paciente 
é de um ano. De acordo com Iraenys, “a dedicação dos 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros 
membros do HGG fez com que essa estimativa fosse 
diferente com o Vicente, levando-o a resistir a bravos 2 
anos e 8 meses de vida, após a primeira internação”.
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Centro de Terapia Intensiva 
aumenta produtividade

O Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HGG atende 
uma grande parcela de pacientes de alta complexidade. São 
pessoas com elevado risco de vida, recebendo tratamento 
intensivo 24 horas por dia e suporte de vida avançado por 
meio de equipamentos como ventiladores artificiais, marca
-passo cardíaco, hemodiálise, entre outros.

Em 2016, o CTI realizou 1.197 internações. Este 
número foi 25% maior do que no ano anterior, ou seja, fo-
ram atendidos 295 pacientes a mais do que em 2015. O 
aumento da produtividade se deve à otimização da gestão 
dos leitos. De acordo com o responsável técnico do CTI, 
Marcelo Rabahi, as medidas geraram impacto também na 
redução do tempo de permanência da internação, de 11 
para 8 dias, sendo que não houve alteração na gravidade 
dos pacientes recebidos.

Fomos capazes de ampliar a capacidade do atendimento sem reflexo no aumento 
dos custos e sem queda nos indicadores de qualidade. Para se ter uma noção do impacto das 
medidas adotadas em 2016, pode-se afirmar que seria como se o hospital tivesse ampliado 
a unidade em oito leitos.

Marcelo Rabahi, responsável técnico do Centro de Terapia Intensiva (CTI)

A média de idade dos pacientes era de 63 anos. Já 
a população maior de 80 anos representou 13% das inter-
nações. Para o equacionamento da gravidade e letalidade 
para cada grupo de indivíduos admitidos, utilizou-se a es-
cala de gravidade de SAPS 3 (Simplified Acute Physiology 
Score). O escore obtido foi de 0,75 em relação a outros 
serviços na América Latina. Isso quer dizer que os óbitos 
neste setor ocorreram 25% abaixo da média, considerando 
a gravidade dos seus pacientes.

Segundo Rabahi, os resultados são frutos do tra-
balho harmônico realizado pela equipe multidisciplinar do 
CTI, feito com dedicação, competência, responsabilidade e 
humanização verdadeira. Além disso, também há o contro-
le de qualidade das ações desenvolvidas através da reunião 
mensal de indicadores.
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A cirurgia de mudança de sexo em si é a ponta do iceberg e a base é o atendimento 
ambulatorial, com a urologia, proctologia, endocrinologista, ginecologia e outras especialida-
des. Fico muito surpreso ao ver a quantidade de profissionais aqui no HGG que estão envol-
vidos neste projeto.

Aldair Novato, presidente do Cremego

Este momento é histórico. Reafirmo a importância das pessoas transexuais e tra-
vestis terem acesso à cidadania e à dignidade, como lhes é direito constituído. Nós, pessoas 
transexuais, só queremos o direito de coexistirmos plenamente.

 Bianca Lopes, servidora do HGG e representante da Organização dos Homens e Mulhe-
res Transexuais do Brasil (Origem)

Protocolo para atendimento a 
transexuais é assinado

No Dia Nacional de Visibilidade Trans, 28 de janeiro, 
ocorreu a solenidade de assinatura do protocolo de intenções 
para o atendimento médico e multiprofissional a transexuais 
no Hospital Alberto Rassi – HGG. Mais de cem pessoas, en-
tre profissionais de saúde, autoridades e representantes do 
movimento LGBT, participaram do evento, que contou com 
depoimentos emocionantes sobre a necessidade de um aten-
dimento respeitoso dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O protocolo de intenções para a implantação de 
serviços do processo transexualizador no HGG foi assina-
do pela superintendente de Políticas de Atenção à Saú-
de, Evanilde Fernandes Costa Gomides, que representou 

o secretário de Estado de Saúde, Leonardo Vilela, e pelo 
diretor técnico do HGG/Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), Rafael Nakamura. Os re-
presentantes do movimento LGBT assinaram como tes-
temunhas. Após a solenidade, foi dado início ao workshop 
sobre o tema para os profissionais de saúde.

O workshop teve a participação do presidente do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cre-
mego), Aldair Novato Silva, que é ginecologista e atuou no 
serviço do processo transexualizador no Hospital das Clíni-
cas. A professora Ester Sales Matos, integrante do Coletivo 
Acadêmico TransAção, também participou do evento.
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HGG realiza 
78 cirurgias bariátricas

O Hospital Alberto Rassi é referência no tratamen-
to da obesidade grau III, ou seja, aquela cujo Índice de Mas-
sa Corpórea (IMC) é acima de 40. O atendimento do Progra-
ma de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) é realizado 
de forma integral por uma equipe multiprofissional forma-
da por psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, fo-
noaudiólogos, enfermeiros e nutricionistas. A equipe tem 
ainda a participação de médicos cardiologistas e pneumo-
logistas e conta com o respaldo de todas as demais espe-
cialidades do Hospital.

A cirurgia bariátrica é a última alternativa do trata-
mento. O paciente é considerado pronto para ser operado 
quando consegue emagrecer, de forma saudável, a quanti-
dade de quilos estipulada pela equipe médica. Após o pro-
cedimento cirúrgico, não se desliga do Hospital. É orientado 

a participar dos encontros mensais. Atualmente, existem 
cerca de 500 pacientes em tratamento no HGG, seja pré ou 
pós cirúrgico. Em 2016, a unidade realizou 78 cirurgias ba-
riátricas, popularmente chamada de redução do estômago. 

Balão intragástrico auxilia na perda de peso
 
O HGG realizou em janeiro de 2016 a retirada de balões 
intragástricos em nove pacientes do PCCO. A estratégia 
auxiliar no tratamento de combate à obesidade foi iniciada 
em junho de 2015, quando foi feita a colocação dos 
balões. O tempo de tratamento com o balão foi de sete 
meses e a média da redução do peso corporal e IMC dos 
pacientes ficou entre 3 quilos, a menor redução, e de 57 
quilos a maior.

Perfil epidemiológico aponta 
doenças mais prevalentes

O HGG realizou o estudo do perfil epidemiológico 
atendido pela unidade no ano de 2016. O indicador aponta a 
frequência, a distribuição dos eventos e o diagnóstico con-
sequente dos principais problemas de saúde dos pacientes. 
De acordo com relatório divulgado pela Coordenação de 
Planejamento e Qualidade, as patologias do aparelho ge-
niturinário, do aparelho digestivo e do aparelho circulatório 
são mais frequentes na unidade, correspondendo a quase 
60% do total de atendimentos.

Cerca de 20% do total de pacientes atendidos apre-
sentaram patologias do sistema circulatório, como proble-
mas cardiológicos e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em 
segundo lugar, as doenças relacionadas ao aparelho diges-
tivo representaram 19,36% dos casos, e, na terceira posi-
ção, o sistema geniturinário, com 19,38% do total. 

O estudo representa uma forma de identificar as 
doenças mais comuns tratadas pela equipe multiprofis-

sional do hospital, e, assim, melhorar a assistência nessas 
áreas. Com o conhecimento dos problemas de saúde mais 
comuns nos pacientes do HGG é possível avaliar as melho-
res estratégias para prevenção, diagnóstico, controle e tra-
tamento dessas patologias.

Clínica Cirúrgica

Neoplasias – Tumores: 8%
Doenças do Aparelho Geniturinário: 23%
Doenças do Aparelho Digestivo: 26%

Clínica Médica

Doenças do Aparelho Geniturinário: 19,4%
Doenças do Aparelho Digestivo: 19,4%

Doenças do Aparelho Circulatório: 20,2%
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Mãe doa rim para filha 

Único hospital da rede pública do Estado creden-
ciado pelo Sistema Nacional de Transplantes para realiza-
ção de transplantes de rins, o Hospital Alberto Rassi pro-
moveu em janeiro uma captação e transplante renal entre 
pacientes vivos. Os procedimentos contaram com a parce-
ria da Central de Transplantes de Goiás e duraram cerca de 
seis horas. A cozinheira Valquíria Marta de Souza Caetano 
foi beneficiada com um rim da própria mãe, a merendeira 
escolar, Maria Lúcia de Souza.

Logo após o transplante, o novo rim de Valquíria 
voltou a funcionar e ela urinou 700 ml no primeiro dia. A 
cozinheira estava fazendo a hemodiálise, antes de ser cha-
mada para a cirurgia. Ela se deslocava até o hospital três 

HGG faz retirada de 
hemangioma 

O Hospital Alberto Rassi – HGG realizou em março 
a retirada de hemangioma, marca de nascimento que ge-
ralmente aparece na forma de um nódulo vermelho forma-
do pelo excesso de vasos sanguíneos. A convite do chefe da 
Seção de Cirurgia Plástica da unidade, Sérgio Conceição, o 
procedimento contou com a participação do cirurgião pedi-
átrico Zacharias Calil, mundialmente conhecido por realizar 
cirurgia de separação de gêmeos siameses.

A cirurgia foi realizada em um paciente do HGG, um 
jovem de 22 anos. Sérgio Conceição explica que o convite 
para Calil surgiu porque ele é referência no tratamento des-
ta doença. O procedimento teve como objetivo beneficiar o 
paciente e ensinar os residentes sobre a técnica. O convida-
do explicou que os hemangiomas causam aos portadores 
exclusão social e até dificuldade em conseguir emprego.  

Paciente com desnutrição 
grave é tratado

O bom humor e 10 quilos a mais diferem o homem 
de 56 anos que deu entrada no HGG em janeiro, em esta-
do de desnutrição grave. O funcionário público Jairo D’Arc 
chegou à unidade reclamando de fortes dores por conta de 
problemas com a bolsa de colostomia, e um mês depois a 
situação era outra. Ele passou por uma cirurgia de recons-
trução de trânsito intestinal. 

De acordo com o chefe do Serviço de Cirurgia Geral 
do HGG, Héber Cardoso, antes de realizar o procedimento 
foi necessário cicatrizar as feridas e realizar a recuperação 
nutricional do paciente.  Jairo chegou a unidade desnutrido, 
pesando apenas 25 quilos, sem poder andar. Ele foi aten-
dido pela equipe do Projeto Terapêutico Singular, que reúne 
diversos especialistas. 

vezes por semana para passar pelo procedimento, que du-
rava cerca de quatro horas. Mãe e filha foram preparadas 
para as cirurgias durante um ano. 



03 Qualidade
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É sempre um prazer ver este compromisso, a forma transparente e carinhosa de cada 
um dos profissionais. Perceber o envolvimento das equipes e, principalmente, o envolvimento 
do corpo clínico nesta última visita, foi muito importante.

Paula Nahas, avaliadora líder do Ibes

O HGG é sempre elogiado por nós devido toda sua complexidade e modelo de gestão. 
A saúde pública ainda sofre muito com falta de transparência, má gestão e aqui a gente é 
sempre bem surpreendido.

Christian Hart Ferreira, avaliador líder do Ibes

Avaliadores do Ibes mantêm 
certificação do HGG e apontam 
desafios para nível 3 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, unidade certi-
ficada com o título de acreditado pleno pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), passou em 2016 por duas 
visitas de manutenção, que atestaram que a gestão conti-
nua cumprindo os critérios de segurança e de qualidade. As 
visitas ocorreram em maio e dezembro. Os avaliadores do 
Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde (Ibes), após 
conferirem in loco cada processo hospitalar, definiram pela 
manutenção da certificação e já apontaram desafios para 
alcançar o nível máximo de excelência.

Gerenciado pela organização social Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), o HGG é 
considerado pioneiro na gestão da qualidade, por ter sido o 
primeiro hospital público a conquistar o título de acredita-
ção hospitalar no Centro-Oeste, em 2014. Para conquistar 
o segundo nível da certificação, cor prata, a unidade pre-
cisou, além de atender aos critérios de segurança do pa-
ciente, apresentar uma gestão integrada, com processos 
ocorrendo de maneira fluida e promovendo a plena comu-
nicação entre as atividades.
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Confira os pontos fortes destacados pelos 
avaliadores do Ibes/ONA
• Excelência e transparência na gestão da saúde pública

• Revisão no modelo de gestão dos protocolos multi-
disciplinares

• Projeto de integração dos novos enfermeiros, orienta-
ções sobre uso da hemoterapia (uso racional do sangue)

• Integração dos novos colaboradores

• Programa Gestão Cidadã

• Aplicação do sistema informatizado na ponta

• Eficácia da comunicação gráfica e visual em todas as 
áreas, programas, mascotes, métodos de comunicação

• Monitoramento diário dos controles internos do la-
boratório

• Reuniões multidisciplinares do CTI para acompanha-
mento dos indicadores com definições de ações efetivas

• Entendimento multidisciplinar da gestão dos riscos 
assistenciais (gestão de risco é algo que as institui-
ções demoram levar para a ponta)

• Modelo de preparo e administração de medicação a 
beira leito

• Ações de segurança e medicamentosa pra medica-
mentos de alta vigilância e psicotrópicos (guarda se-
gregada conforme diretrizes mais atuais)

• Histórico de resultados do PAEC na hemovigilância

• A realização da Roda de Conversa

• A realização das reuniões de indicadores de gestão, 
tanto assistenciais como administrativos

• Ações frequentes de capacitação e de ensino, princi-
palmente na área da qualidade

• Ações de humanização (Sarau, Arte, Riso, Comunica-
dores da Alegria, Doses de Letras)

• Ações sociais de prevenção da saúde (Dia do Rim, Dia 
do Diabetes, etc)

• Mutirões de cirurgias

• Análise crítica dos indicadores (comparativos)

• Acompanhamento semanal com as áreas para a 
qualidade do paciente

• Reorganização interna dos leitos do CTI e implanta-
ção da ala de Cuidados Paliativos

• Utilização do Epimed para a gestão da unidade

• Ações educacionais na área de nutrição

• Realização do projeto Circuito Saúde para os colabo-
radores

• Vigilantes com treinamento para brigadistas

• Repactuação da agenda para endoscopia

• Controle das culturas por meio da SCHI

Semana de 
Qualidade do Prontuário

A Comissão de Análise e Revisão de Prontuários do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, em parceria com o Núcleo 
de Educação Continuada e Gerência de Desenvolvimen-
to de Pessoas, promoveu entre os dias 20 e 27 de junho 
a Semana de Qualidade do Prontuário. A iniciativa teve o 
objetivo de conscientizar os profissionais de saúde para o 
correto preenchimento do documento, que deve conter in-
formações que assegurem a continuidade do atendimento 
ao paciente desde a sua admissão na instituição de saúde 
até sua alta hospitalar. 

Nos dias 21 e 27 de junho, o conselheiro do Con-
selho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) e profes-
sor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Lueiz Amorim 
Canêdo, ministrou a palestra “Qualidade do Prontuário: 
um desafio permanente”, abordando com os participan-
tes sobre os aspectos éticos e jurídicos. O diretor técni-
co do HGG, Rafael Nakamura, abordou sobre a gestão do 
prontuário do paciente do próprio hospital. Além disso, a 

enfermeira Bárbara Oliveira Guedes percorreu os setores 
e explicou para a equipe de enfermagem sobre o correto 
preenchimento do documento.
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Planejamento – 
cumprimento das metas
 

O Hospital Alberto Rassi – HGG tem como missão 
garantir assistência multiprofissional especializada aos 
usuários do SUS no Estado de Goiás, contribuindo para o 
desenvolvimento científico na área da Saúde. Para isso, a 
unidade realiza o planejamento estratégico, que leva em 
conta as variáveis do ambiente interno e externo, capazes 
de influenciar nos resultados da instituição. 

O Plano Estratégico do HGG está no terceiro ciclo 
de planejamento. O primeiro teve um índice global de al-
cance de 94,7% das metas previstas e o segundo encerrou 
com um alcance de 73% das metas em situação satisfató-
ria. Neste terceiro ciclo, a unidade alcançou um desempe-
nho de 96,3% de cumprimento do Plano Estratégico 2016. 
De 27 metas previstas, 21 foram cumpridas, 5 foram cum-
pridas parcialmente e apenas uma não foi cumprida.

Entre as metas que atingiram níveis satisfatórios 
estão a 3, 9 e 10. A Meta 3 preconiza a realização de, no 
mínimo, 8 mil consultas médicas mensais, e foi atingida. 
Monitorada e gerenciada pela Diretoria Médica, o objeti-
vo foi garantir o cumprimento do quantitativo previsto no 
contrato de gestão e, além disso, promover o maior apro-
veitamento das vagas de consultas médicas do Ambulató-

rio de Medicina Avançada (AMA). De março a dezembro, o 
Hospital Alberto Rassi manteve uma média de quase 9 mil 
consultas por mês.

A Meta 9 objetivou garantir a segurança do pacien-
te através do cumprimento do protocolo de cirurgia segu-
ra. Médicos e equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico 
determinaram os procedimentos para o cumprimento das 
atividades preconizadas no protocolo, criaram fluxos de 
procedimentos, realizaram interação entre os processos 
com a Central Humanizada de Internação (CHI), compras de 
órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), intensi-
ficaram o acompanhamento no processo de admissão de 
pacientes na clínica e reforçaram as rotinas profissionais da 
equipe multiprofissional.

De responsabilidade da Diretoria de Enferma-
gem, a Meta 10 teve o objetivo de aplicar o termo de con-
sentimento em, no mínimo, 80% de pacientes. Essa meta 
garantiu a segurança do paciente, já que ele fica cons-
ciente do procedimento cirúrgico que está realizando. Fo-
ram realizadas auditorias nos procedimentos, visando o 
controle da qualidade da rotina de aplicação do termo de 
consentimento. 

Meta 3 - Realizar no mínimo 
8.000 consultas médicas Meta 9 - Cirurgia Segura Meta 10 - Termo de

Consentimento
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HGG entre os 34 hospitais 
públicos de excelência do Brasil

De acordo com o site da Revista Exame, da Editora 
Abril, o Hospital Alberto Rassi - HGG está entre os 34 hos-
pitais públicos de excelência no Brasil. A lista foi divulgada 
no dia 08 de maio, com base nas avaliações realizadas pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O HGG foi o primeiro hospital público do Centro-O-
este a conquistar a certificação de qualidade chancelada 
pela ONA. De acordo com a Revista Exame, os avaliadores 
da ONA verificaram mais de 1,7 mil itens antes de outor-
gar a certificação. “A organização verifica todas as áreas de 
atividades dos hospitais, como infraestrutura, internação, 
controle de infecções, higienização e outros processos fo-
cados na assistência dos pacientes”, descreve a Revista.

HGG alcança melhor 
desempenho em gestão de 
equipamentos médicos

A Superintendência de Controle, Avaliação e Ge-
renciamento das Unidades de Saúde da Secretaria Estadual 
de Saúde (SCAGES/SES) realizou um levantamento sobre a 
gestão de equipamentos médico-hospitalares em todas as 
unidades geridas por organizações sociais. O Hospital Al-
berto Rassi – HGG alcançou melhor desempenho, soman-
do 55% de pontuação. Desde o início da parceria do Idtech 
com o Governo do Estado, sempre houve a preocupação de 
realizar manutenções preventivas ou corretivas nas tecno-
logias médicas da unidade.

O relatório da SCAGES/SES é baseado na RDC 
2/2010, que estabelece os critérios a serem seguidos pe-
las instituições para o gerenciamento de tecnologias em 
saúde. O aproveitamento integral do tempo de vida útil dos 
equipamentos, através de uma correta instalação, manu-
tenção adequada e treinamento de pessoal para sua utili-
zação, é a função primordial do setor de engenharia clínica. 

Ficamos satisfeitos por alcançar a maior pontuação no questionário de avaliação da 
SCAGES/SES. O nosso objetivo é ser referência no serviço, minimizando custos, maximizando 
a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos que nós gerenciamos.

André Rosso, engenheiro clínico do HGG
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Continuidade ao Projeto Pensar

Há três anos, a Diretoria de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Alberto Rassi – HGG lançou o projeto Pensar, com 
o objetivo de conscientizar a equipe médica sobre o uso ra-
cional de exames complementares. A iniciativa visa a redu-
ção de gastos desnecessários e proporcionar mais conforto 
ao paciente, evitando que ele se sujeite ao mesmo proce-
dimento repetidas vezes. Em 2016, os exames de imagem 
foram o alvo do projeto.

De alto custo, os exames como tomografias com-
putadorizadas, ressonâncias magnéticas, ultrassonogra-
fias e ultrassom com Doppler colorido tiveram suas soli-
citações controladas automaticamente pelo Sistema MV, 
com o intuito de evitar a repetição do procedimento de for-
ma indiscriminada.

HGG reforça importância  
da NR-32

A Norma Regulamentadora 32, mais conhecida como 
NR-32, é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) que estabelece medidas para proteger a segurança dos 
profissionais de saúde. Com o objetivo de conscientizar os co-
laboradores do Hospital Alberto Rassi – HGG sobre a impor-
tância do cumprimento desta norma, a Comissão de NR-32, 
em parceria com a Seção de Educação Continuada e o Servi-
ço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), 

promoveram várias blitze educativas na unidade.
Os colaboradores receberam panfletos informati-

vos e orientações. A norma auxilia na segurança dos pro-
fissionais, previne a infecção hospitalar e diminui os riscos 
para os pacientes. Entre as orientações estão a não utiliza-
ção de adornos, uso de sapato que proteja o pé adequada-
mente, descarte de lixo de forma correta, não utilizar jale-
cos fora do hospital, entre outros.
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Avaliadores do Prêmio 
da Excelência em Gestão 
destacam comprometimento

O Hospital Alberto Rassi – HGG recebeu no dia 2 de 
maio a visita da banca avaliadora do Prêmio da Excelência 
em Gestão de Goiás (PEGG). Coordenado pelo Movimento 
Goiás Competitivo (MGC) e alinhado ao Prêmio Nacional da 
Gestão em Saúde (PNGS), o PEGG é um reconhecimento às 
organizações de todos os portes, sejam elas públicas ou 
privadas, que se destacam na adoção de práticas de ges-
tão alinhadas aos Fundamentos da Excelência da Fundação 

Houve uma movimentação de algumas instituições de saúde, porém muitas não fo-
ram adiante, não quiseram se expor. O HGG demonstrou transparência. Independente do re-
sultado, o passo mais importante vocês deram.

Kenny Valéria, avaliadora do PEGG

Nós três (avaliadores) achamos que vocês estão em um caminho muito interessante 
de mudança de cultura, de aquisição de conhecimento para a busca da excelência, a adoção 
de modelos de gestão bastante adequados. Percebemos que em vários setores a gestão está 
bem amadurecida, e quando pensamos em tempo, cronologicamente falando, nos chama a 
atenção, porque é um período muito curto.

Antônio Eduardo D’Aguiar, avaliador do PEGG

Nacional da Qualidade (FNQ), e por resultados que atendam 
às partes interessadas. 

Os avaliadores Antônio Eduardo D’Aguiar, Kenny 
Valéria Pereira Mesquita e Rubens Borges da Silva anali-
saram, entre outros itens, a liderança, estratégias e pla-
nos de ação, tratamento aos clientes/pacientes, geren-
ciamento de processos, gestão de pessoas e resultados 
da gestão. 
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Temos de pensar que o hospital é um conjunto, ou seja, nenhuma área trabalha iso-
ladamente. Todos os gerentes precisam conhecer a realidade do outro setor, entender o seu 
funcionamento e a sua contribuição para o resultado do outro.

Robertta Francyelle, coordenadora do Núcleo de Planejamento e Controle da Qualidade do HGG

Reuniões apresentam 
indicadores a gerentes do HGG

Em setembro, o Comitê da Qualidade do Hospital 
Alberto Rassi – HGG começou a promover reuniões men-
sais para análise de indicadores dos setores. O objetivo é 
apresentar aos gerentes de outros departamentos da uni-
dade hospitalar as metas de três áreas. As reuniões aconte-
cem no Auditório do hospital e reúnem gerentes de todos os 

Farmacovigilância alerta para 
importância de notificações

A subcomissão de Farmacovigilância do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, em parceria com o Núcleo de Educa-
ção Continuada, iniciou no dia 13 de novembro uma campa-
nha para conscientizar os colaboradores da unidade sobre a 
importância de notificações de eventos adversos.  Inserida 
na Comissão de Gerenciamentos de Riscos, esta subcomis-
são atua elaborando estratégias para prevenção de reinci-
dência de eventos adversos com medicamentos, no intuito 
de garantir que os benefícios relacionados ao uso desses 
produtos sejam maiores que os riscos por eles causados.

A notificação pode ser comunicada pelo paciente 
ou acompanhante, porém são mais comuns as notifica-
ções voluntárias feitas por profissionais de saúde. Os co-
laboradores receberam panfletos informativos e orienta-
ções sobre o assunto. 

departamentos. Em setembro ocorreu a apresentação dos 
setores Agência Transfusional, Nutrição e Higienização. Em 
outubro foi a vez da Engenharia Clinica e Gestão de Pessoas. 
Já em novembro, o Centro Cirúrgico, Apoio em Diagnóstico e 
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem (Fidi) apresentaram seus resultados.
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HGG mobiliza colaboradores 
para gestão dos Protocolos 
Clínicos e Cirúrgicos

Como unidade acreditada pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), o Hospital Alberto Rassi – HGG deve 
garantir a segurança da assistência aos pacientes e ofere-
cer um tratamento eficiente e com alto padrão de qualidade. 
Pensando nisso, passou a gerenciar os principais Protocolos 
Clínicos e Cirúrgicos elaborados pela equipe médica e multi-
profissional. No dia 08 de novembro, foram entregues em to-
dos os setores assistenciais do HGG os protocolos atualiza-
dos impressos, que agora ficam disponíveis para consulta de 
todos profissionais. Eles também podem ser consultados na 
pasta de compartilhamento de arquivos, na rede do hospital.

Colaboradores do HGG são 
capacitados para notificações 
de acidentes de trabalho

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE), Ser-
viço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (Ses-
mt) e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCHI) do 
Hospital Alberto Rassi - HGG promoveram nos meses de 
maio e junho capacitação para todos os setores da unidade 
sobre notificações de acidentes de trabalho. A iniciativa faz 
parte de um plano de ação elaborado pela unidade, aten-
dendo às instruções da Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego em Goiás (SRTE/GO).

Mais de cem colaboradores foram treinados para 
comunicar os acidentes de trabalho no Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação (SINAN), utilizado pela 
Prefeitura de Goiânia.  Além da capacitação, o hospital ins-
talou o SINAN nos computadores dos setores que recebe-
ram o treinamento. 

Os primeiros protocolos a serem gerenciados re-
ferem-se à Sepse, Cirurgia Bariátrica, Artroplastia Total do 
Quadril e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Eles 
são baseados em evidências e foram construídos de forma 
objetiva e prática para serem adotados no dia-a-dia dos 
atendimentos. Além disso, com a atualização do Protocolo 
de Sepse, foram traçadas algumas estratégias para melho-
ria de adesão aos indicadores. O hospital disponibilizou o os 
Kits Sepse, que estão disponíveis em todos os postos de 
enfermagem. O kit contém antibióticos, soro, entre outros 
itens que vão auxiliar no tratamento imediato do paciente.
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Staffs da qualidade e 
gestores do HGG passam por 
treinamento de análise de 
indicadores
 

Seguindo recomendações da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), os staffs do Comitê da Qualidade, e 
os gestores do Hospital Alberto Rassi – HGG passaram, no 
dia 15 de março, por treinamento de análise de indicadores. 
Durante a atividade, foi realizada uma oficina com os par-
ticipantes, em que eles identificaram quais os objetivos de 
cada setor, os indicadores necessários para monitorá-los e 
ainda realizaram a interpretação das medições, analisando 
seu desempenho.

Enfermagem e fisioterapia 
passam por treinamento de 
protocolo clínico

Com o objetivo de fortalecer a execução do pro-
tocolo Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), os 
colaboradores que compõem as equipes de enfermagem 
e fisioterapia do Hospital Alberto Rassi – HGG passaram 
por um treinamento ente os dias 31 de março e 04 de 
abril. A equipe de Educação Continuada da unidade visitou 
todos os postos de trabalho, entre Clínicas Médica e Cirúr-
gica, Diálise e Hemodiálise para atingir maior quantidade 
de profissionais. 

Profissionais do HGG 
participam de palestra sobre 
Gerenciamento de Riscos

Em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade, o 
Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu a palestra “Geren-
ciamento de Riscos. O que Notificar?”. O evento aconteceu 
no dia 16 de novembro, no Auditório da unidade, e contou 
com a presença de profissionais de enfermagem, membros 
do Comitê da Qualidade e médicos. Os responsáveis pelas 
subcomissões ligadas a Comissão de Gerenciamento de 
Riscos do HGG, Saul Vieira (Hemovigilância), Simone Espi-
nar (Tecnovigilância), Renato Rocha (Farmacovigilância) e 
Juliana Santana (Segurança do paciente) abordaram sobre 
o tema com os participantes. 



04 Estrutura e Organização
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O objetivo dos eventos de promoção da Saúde na Praça é levar mais informações à 
população, além de envolver os nossos residentes e estagiários. Já fazemos este trabalho 
desde o início da gestão do Idtech, mas a Praça nos dará maior alcance nas atividades.

José Cláudio Romero, diretor geral do hospital

Praça Abrão Rassi é 
revitalizada

A Praça Abrão Rassi, frequentada por pacientes, 
visitantes e colaboradores do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, foi revitalizada. As obras tiveram início em agosto de 
2016 e foram executadas pela Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e 
custeadas pelo Governo do Estado, através do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

A reforma da praça era uma reivindicação antiga 
dos frequentadores do Hospital. O lugar estava com ilu-
minação precária e as calçadas intransitáveis, com pisos 
quebrados ou inexistentes. De autoria da arquiteta e ur-

banista Sheila da Silveira, o projeto arquitetônico da pra-
ça atende às normas de acessibilidade e sinalização tátil 
do piso definidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

Além de uma área de convivência maior, o espa-
ço tem pergolado e suporte de bicicletas com dez vagas. A 
praça também ganhou uma área especialmente para even-
tos de saúde. Em 2017, o HGG promoverá ações mensais 
para a comunidade neste local, com orientações sobre pre-
venção de doenças, como diabetes, colesterol, hipertensão, 
obesidade, entre outras. 
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Inauguração reúne familiares de Abrão Rassi

A inauguração da revitalização da praça aconteceu 
no dia 29 de dezembro. O descerramento da placa que leva 
o nome da praça foi acompanhado por familiares de Abrão 
Rassi, secretários da Prefeitura de Goiânia, conselheiros do 
Idtech, além de colaboradores do HGG e comunidade. O pa-
dre Rafael Magul fez as benções. 

Para alegrar a solenidade, o saxofonista Marcos 

É uma homenagem muito bonita, uma iniciativa maravilhosa, que nos tocou muito. 
Agradecemos ao Idtech, Prefeitura, Comurg, HGG e ao Estado. Isso, para nós, é um resgate da 
nossa história, na pessoa do meu avô. Nós estamos aqui para prestigiar, receber a homena-
gem e agradecer muito.

Magda Moura Rassi, neta de Abrão Rassi

Postes mais iluminados em frente ao HGG 

Atendendo à solicitação do Serviço de Manutenção 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, a Celg Distribuição– CELG 
D realizou no mês de julho a troca das cruzetas dos postes 
que ficam em frente à unidade hospitalar. As cruzetas an-
tigas feitas de madeira apresentavam risco de cair, poden-
do ocasionar acidentes e, por isso, foram substituídas por 
cruzetas de polímero, feitas com materiais recicláveis. As 
novas têm durabilidade de 20 anos. O serviço foi realizado 
sem interrupção de energia e, portanto, não gerou nenhum 
transtorno momentâneo para a região. 

Morgado e a harpista Aline Araújo se apresentaram no 
evento. Em seu discurso, o então presidente da Comurg, 
Edilberto de Castro, que foi representando o prefeito de 
Goiânia, à época Paulo Garcia, disse que o projeto da Praça 
contemplou uma maior área de convivência para a comuni-
dade e frequentadores do hospital. Ele citou que a recons-
trução utilizou os melhores materiais.
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Antes da gestão inteligente, os pacientes precisavam trazer lençóis, cobertores e to-
alhas de casa para poder internar. Esta realidade acabou e fornecemos todo o enxoval, com 
alta qualidade.

Lúcio Dias Nascimento, coordenador administrativo-financeiro do Idtech

Enxoval novo para os pacientes

O Hospital Alberto Rassi – HGG começou a rece-
ber a primeira remessa do novo enxoval em fevereiro de 
2016. Atualmente, são mais de 6,9 mil itens ao total, en-
tre pijamas, lençóis, fronhas e capotes. Esta foi a terceira 
renovação de enxoval do HGG realizada durante a gestão 
do Idtech (a primeira ocorreu em 2012 e a segunda, em 
2014, totalizando 28 mil peças). 

A unidade conta com o serviço de hotelaria hos-
pitalar, que tem como objetivo oferecer conforto e segu-
rança aos pacientes, com roupas higienizadas, passadas e 
perfumadas, assim como em um hotel.

O HGG também ganhou um novo serviço de lavan-
deria. Antes, a lavagem das roupas acontecia no próprio hos-
pital. Entretanto, as máquinas estavam sucateadas com o 
tempo. Este processo gerava altos custos à unidade, devido 

à manutenção destes equipamentos. Após estudo realizado 
pelo Idtech, foi contratada a lavanderia industrial Lavebrás, 
que presta serviços para grandes hospitais do Brasil como 
Instituto Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa e Rede D’Or, 
além de empresas como Hotéis Blue Tree e Seara.

O custo com o enxoval reduziu 38%, já que o quilo 
da roupa lavada passou de R$ 4,28 para R$ 2,65. Além 
disso, o Hospital não precisa mais fazer compras anuais 
de enxoval e sim, tem as peças deterioradas repostas au-
tomaticamente. 

O HGG também recebeu reposição de 2.500 len-
çóis em outubro. Em 2016, foram duas grandes reposi-
ções para a unidade hospitalar. Quando as peças atingem 
um nível de desgaste, são incineradas e repostas pela 
empresa terceirizada.
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Agilidade na manutenção 

Em 2016, foram abertas 2.443 ordens de serviço 
para manutenção e reparo. Com o registro destes cha-
mados no sistema, relatórios gerenciais são repassados 
semanalmente para a direção do HGG, o que permite 
mais controle e organização por parte da administração 
do hospital. 

Os principais chamados foram para manutenção 
corretiva como por exemplo, revitalização de leitos, proble-
mas hidráulicos, além do suporte para a hotelaria e admi-
nistração do HGG. Em relação a 2015, o número de ordens 
de serviços reduziu em torno de 20%. Isso porque, as ma-
nutenções corretivas foram executadas dentro do prazo e 
passaram a ser preventivas. 

Copas do HGG são revitalizadas

As copas, locais utilizados pelos colaboradores 
terceirizados da empresa de alimentação hospitalar Nu-
trindus/Mais Sabor para a higienização de bandejas, co-
pos, garrafas de café, entre outros utensílios usados por 
pacientes, foram revitalizadas em toda a unidade. Com as 
readequações, o hospital está em acordo com as normas 
da Vigilância Sanitária. De acordo com a gerente do Serviço 
de Nutrição do HGG, Valéria Souza, a revitalização reflete 
em promoção de qualidade e garantia da proteção higiêni-
co-sanitária no cuidado aos pacientes.

Limpeza nos dutos de ar-condicionado 
do Centro Cirúrgico e CTI

Visando garantir a qualidade do ar no ambiente hos-
pitalar, o Hospital Alberto Rassi – HGG realizou em julho, a 
limpeza dos dutos do ar-condicionado do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) e Centro Cirúrgico da unidade. A medida visou 
impedir o acúmulo de fungos e bactérias muito comuns nes-
tes ambientes e que desencadeiam problemas respiratórios. 

No total, a unidade conta com 267 equipamentos de 
ar-condicionado. A limpeza dos dutos é realizada anualmente, 
e a troca dos filtros é realizada periodicamente. As medidas 
estão previstas no Plano de Manutenção, Operação e Contro-
le – PMOC, instituída pelo Ministério da Saúde, que determina 
que os procedimentos de manutenção, operação, controle e 
limpeza dos sistemas de climatização não devem trazer ris-
cos à saúde dos ocupantes dos ambientes climatizados.
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HGG contra dengue: Nenhum 
foco encontrado em inspeção
 

Com o aumento efetivo do número de casos da 
dengue, em março, o Hospital Alberto Rassi – HGG rece-
beu a visita de agentes da Secretaria Municipal de Saúde 
por meio da Vigilância e Controle de Zoonoses para uma 
inspeção de rotina. 

No relatório emitido logo após a visita, os agentes 
detectaram ausência de focos do mosquito aedes aegypti 
que além da dengue, transmite doenças como zika vírus, 
febre amarela e chikungunya. Segundo o diretor admi-
nistrativo da unidade, Alessandro Purcino, para manter o 
mosquito longe, o hospital realiza a manutenção preventi-
va rotineiramente. 

Outras atividades como limpeza dos jardins, das 
áreas comuns do hospital, serviço de dedetização e contro-
le de vetores, sempre foram rotina na unidade e são reali-
zadas com frequência. 

Verificamos sempre todas as calhas, rufos, bandejas coletoras dos aparelhos de ar 
condicionado. Também colocamos telas em todas as grelhas e nas caixas de passagem de 
água, o que demanda uma manutenção constante.

Alessandro Purcino, diretor Administrativo

Mais qualidade aos usuários
Novas empresas prestadoras de serviços foram 

contratadas em 2016 para oferecer mais qualidade ao usu-
ário. O processo de troca foi organizado da forma que os 
pacientes não passassem por nenhum transtorno.

Em abril, a Nutrindus/Mais Sabor venceu o pro-
cesso licitatório e ficou responsável por fornecer todas as 
refeições para os pacientes, acompanhantes e colaborado-
res. A nova empresa oferece um padrão de qualidade dife-
renciado com uma nova equipe de nutricionistas.

Também no mesmo mês, o HGG passou a ter a Bio-
cito como prestadora de serviços laboratoriais para os exa-
mes de Anatomia Patológica. A empresa venceu processo 
licitatório realizado pelo Idtech, Organização Social gestora 
do hospital, e se tornou responsável por, em média, 250 
exames mensais. Iniciativa teve como objetivo agilizar os 
laudos clínicos dos pacientes em tratamento na unidade. 

O laboratório realiza exames de Anatomia Pato-
lógica e divide o serviço de diagnóstico com a prestadora 
CientificaLab, que já atua no HGG desde o ano de 2014 e é 
responsável pelos laudos de análises clínicas.
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Exames são disponibilizados 
eletronicamente

Avançando mais um passo no projeto “Hospital 
sem Papel”, a Assessoria de Tecnologia da Informação (As-
tec) do Idtech implantou nova funcionalidade ao Prontuário 
Eletrônico do Paciente (PEP) no sistema MV. Desde então, 
o laboratório Biocito não precisou mais imprimir os laudos 
para serem analisados pelos médicos, uma vez que são 
disponibilizados de forma eletrônica. 

Com a tecnologia, o exame aparece com o status 
liberado no PEP a para consulta do médico. A impres-
são do laudo é necessária somente se o paciente desejar 
uma cópia. Se este não for o caso, o médico pode acessar 
o resultado eletronicamente. Mas os avanços não param 
por aí. Em 2016, várias inovações tecnológicas chega-
ram até o HGG.

• Disponibilização do link de acesso ao sistema de vi-
sualização FIDI para os computadores do hospital. 
A partir de qualquer computador da unidade agora 
é possível visualizar os resultados dos exames.

• Implementação do relatório de “Agendamento x 
Registros de Contato” para a Central de Relacio-
namento, o que possibilita a visualização de todos 
os agendamentos em que não foram registrados 
contato com o paciente.

• Aquisição de novo servidor para o sistema Totvs, 
que rege a folha de pagamento dos funcionários do 
HGG, inclusive a Gerência de Recursos Humanos e 
seus pontos de trabalho. 

• Aquisição de novo servidor para o banco de dados 
MV, que armazena informações administrativas, fi-
nanceiras e detém todo o conteúdo relacionado ao 
hospital como por exemplo, os prontuários e exa-
mes dos pacientes. 

• Desenvolvimento do sistema de dados de pesquisa 
de clima organizacional, que é realizada com o in-
tuito de identificar focos de melhoria contínua. 

• Inclusão do módulo de solicitações de manutenção 

dos bens patrimoniais e predial no sistema SOUL MV, 
permitindo não só o controle efetivo dos chamados, 
como a mensuração do seu tempo de atendimento

• Desenvolvimento do sistema de escala, que ge-
rencia e o controla as escalas de trabalho dos co-
laboradores.

• Desenvolvimento do sistema de edital, permitindo 
o cadastro de pessoas que queiram participar dos 
processos seletivos do Idtech, além da avaliação 
dos candidatos e outros itens de controle da Ge-
rência de Recursos Humanos.

• Desenvolvimento do sistema piloto de relatórios 
do Totvs, cujo objetivo é extrair dados que não são 
nativos do sistema de controle de pessoal.

• Implantação do módulo Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI) no Sistema Informatizado de Ava-
liação de Desempenho (SIAD). 

• Desenvolvimento do sistema de Pesquisa Interna 
de Satisfação via Tablets, cujo objetivo é identificar 
focos de melhoria contínua com base nas respos-
tas dos usuários. 
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HGG apresenta suas chefias 

O novo organograma do Hospital Alberto Ras-
si – HGG foi divulgado no dia 10 de novembro de 2016. 
A solenidade aconteceu no Auditório da unidade e reuniu 
profissionais de vários setores do hospital. Cada diretor 
apresentou os setores subordinados e os chefes dos mes-
mos, fazendo um balanço do serviço. Composto pelas di-
retorias Geral, Administrativa, Serviços Multiprofissionais, 
Enfermagem, Ensino e Pesquisa e Diretoria Técnica, o or-
ganograma recebeu novos gestores. 

Estou neste hospital desde 1998 e nos últimos quatro anos fiquei afastado da parte 
administrativa, apesar de ter recebido convite no início da gestão do Idtech. Agradeço pela 
oportunidade, estava me sentindo como um pato nesse hospital, porque via as coisas que eu 
não concordava, porém não tinha voz ativa. Agradeço especialmente a receptividade que eu 
tive dos meus colegas chefes de serviços. Acho que sozinho a gente não é ninguém. Queremos 
e devemos sempre ser águias!

Joaquim Inácio de Melo Júnior, gerente da Clínica Cirúrgica

Estamos na melhor fase desse hospital, com a administração do Idtech, que é co-
roada pelo aspecto humanização. Percebemos que os profissionais trabalham unidos, não 
querendo passar por cima de ninguém.

Antônio Carlos Ximenes , diretor Clínico

A mudança, motivo de comemoração para todos 
os diretores do hospital, aconteceu após quase cinco anos 
de gestão do Idtech. O vídeo motivacional “Pato ou Águia? 
Você decide”, que compara o comportamento dos dois ani-
mais, foi exibido para os gestores. A mensagem principal 
do vídeo é: “Se você levanta pela manhã esperando ter um 
péssimo dia, certamente o terá. Não seja um pato. Seja 
uma águia! Os patos só fazem barulho e se queixam, as 
águias se elevam acima do grupo”.
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Termo de compromisso para 
diminuir faltas no AMA

Com o objetivo de diminuir o índice de faltas dos 
pacientes às consultas do Ambulatório de Medicina Avan-
çada – AMA, o Hospital Alberto Rassi – HGG passou a 
aplicar, no dia 4 de abril, um termo de compromisso para 
a realização das consultas médicas e multiprofissionais. 
Por dia, pelo menos 110 pacientes não compareciam às 
consultas agendadas e não comunicavam previamente à 
administração, o que gerava um índice de cerca de 20% de 
absenteísmo no final de cada mês.

Pelo termo de compromisso, o paciente está ciente 
que o máximo de faltas permitidas será de duas consecu-
tivas ou quatro alternadas no período de um ano. Caso o 
usuário extrapole essa quantidade limite de absenteísmo 
ele receberá alta hospitalar e voltará para a rede básica 
de saúde do seu município, onde deverá passar por todo 

Controle dos gastos geram 
maior economia

Controlar os gastos de energia, água e telefone 
em um hospital do porte do Hospital Alberto Rassi pode 
resultar em uma grande economia aos cofres públicos. É 
por isso que a Diretoria Administrativa acompanha de perto 
estes custos, com medidas criativas que tiveram a adesão 
de todos os colaboradores do hospital. 

Em 2016, o HGG conseguiu economizar 70% dos 
custos em telefonia móvel e 26% na fixa. O hospital tam-
bém reduziu o uso de energia elétrica, com o simples hábito 
de apagar as luzes e ar condicionado das salas que não es-
tavam em funcionamento. Para se ter uma ideia, em maio 
de 2015 foram consumidos 192.132 kwh, e em 2016, no 
mesmo período, 154.062. O consumo de gás GLP também 
caiu muito, após a transferência da lavanderia, em mais de 

o processo de regulação para retomar o tratamento. Além 
disso, o termo está sendo anexado ao prontuário do pa-
ciente, que mostra o histórico de consultas.

Bombeiros emite 
certificado de conformidade

Em 2016, o HGG recebeu o Certificado de Confor-
midades expedido pelo Corpo de Bombeiros, de caráter de-
finitivo (com renovação anual). Desde que assumiu a gestão 
da unidade hospitalar, o Idtech realizou diversos investi-
mentos para a conquista do certificado, como a instalação 
de placas de sinalização e rotas de fuga (saída de emergên-
cia); sistema energético emergencial (grupo de geradores 
de energia); piso antiderrapante nas principais rampas de 
acesso; formação de brigadistas de incêndio; aquisição de 
luminárias e aparelho telefônico para emergência; corrimão 
e guarda-corpo nas escadas; entre outros.

60%. Já o número de impressões, que era em média 186 
mil, caiu para 152 mil. 





05 Promoção da Saúde
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Mais de 2600 atendimentos ao 
público

O Hospital Alberto Rassi – HGG ofereceu em 2016 
uma extensa agenda de eventos de promoção da saúde, 
realizando mais de 2600 atendimentos. Sempre com o foco 
na prevenção de doenças, a unidade ofereceu gratuitamen-
te orientações com médicos e equipe multiprofissional so-
bre rins, apneia, Parkinson, Asma, Hepatites Virais, entre 
outros. Em parceria com outros órgãos, a unidade ofereceu 
ainda serviços gratuitos como aferição de pressão, cálcu-

lo de Índice de Massa Corpórea, vacinas, testes rápidos e 
atendeu a população carente de informações.

O HGG está sempre apoiando e desenvolvendo 
iniciativas, visando à informação e conscientização da po-
pulação sobre a importância da prevenção e da adoção de 
hábitos saudáveis. Esse tipo de atitude estimula o cidadão 
e a coletividade a assumir o seu papel no controle das prin-
cipais doenças que atingem a sociedade atual.

Dia Mundial do Rim

• Data: 10 de março de 2016
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: Em parceria com a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, o HGG disponibilizou vários serviços gra-
tuitos para a comunidade. Foram ofertados testes de 
glicemia, análise de urina, aferição de pressão arterial, 
além de orientações médicas e distribuição de panfle-
tos informativos. A ação aconteceu entre 9 e 16 horas.

• Público: 560 pessoas.

• Aprovado por: Luciano Correa da Silva, corretor. Após 
passar pela triagem, Luciano fez o teste rápido de uri-
na no local, já que o HGG disponibilizou dois banhei-
ros químicos para o evento. “A médica orientou para 
eu ir até um Cais para que eu seja regulado e consiga 
atendimento especializado. Eu acho muito importan-
te esses eventos porque para quem não tem plano de 
saúde, que é o meu caso, ajuda muito. Fiz todos esses 
exames de graça”, agradeceu.
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Dia Mundial do Sono

• Data: 18 de março
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: Realizado em parceria com a Associação 

Regional do Sono Centro-Oeste e Associação Brasi-
leira de Neurologia, vários serviços gratuitos foram 
oferecidos à população como aferição de pressão, 
medição de glicemia, cálculo de IMC e orientações com 
especialistas da área.

• Público: 122 pessoas

• Aprovado por: Manoel Tertuliano do Nascimento, apo-
sentado. Ele sofre com distúrbios do sono e explica que 
cochila na cadeira, porém quando deita na cama para dor-
mir não consegue. Ela estava voltando de uma visita a um 
cunhado quando foi convidado para participar do evento 
no HGG. “Esse hospital é nota mil. Quando fui convidado, 
achei que tinha de pagar alguma coisa, quando soube que 
era tudo de graça, não acreditei. Os outros hospitais do 
País precisam seguir esse exemplo”, declarou.

Dia Mundial do Parkinson

• Data: 13 de abril 
• Local: Pátio Solistência – Jardim do HGG
• Como foi: O HGG promoveu uma tarde de atividades 

para os pacientes parkinsonianos que fazem trata-
mento na unidade. O evento contou com a palestra do 
neurologista William Luciano, além de atividade com 
a equipe multidisciplinar, incluindo psicologia, fonoau-
diologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Além disso, 
a artista plástica Helena Vasconcelos coordenou uma 
oficina de arte para os participantes, utilizando a téc-
nica de pintura em tecidos.

• Público: 15 pessoas
• Aprovado por: Vilma Francisca de Jesus, aposenta-

da. Ela descobriu a doença há seis anos e explicou 
que o primeiro sintoma foi um tremor no dedo po-
legar. Após ir ao médico e fazer uma investigação 
mais profunda, ela foi diagnosticada com Parkin-
son. Desde então se consulta com os médicos da 
unidade hospitalar. “Apesar de fazer tratamento 
aqui no HGG, é a primeira vez que participo desse 
evento e gostei bastante. É uma forma de obter in-
formações fora do consultório”.
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Dia Nacional de Prevenção à Asma

• Data: 21 de junho
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: A data marcou o início do inverno, período 

caracterizado pelo ar seco e frio, o que acarreta no au-
mento de doenças respiratórias. Durante o evento, fo-
ram disponibilizados serviços gratuitos como aferição 
de pressão, cálculo do IMC e orientações com pneu-
mologistas e equipe multidisciplinar. 

• Público: 187 pessoas

• Aprovado por: Jaqueline Morais da Silva Colodino, ven-
dedora ambulante. “Eu tenho asma há muito tempo e 
faço o tratamento aqui. Vocês estão de parabéns! Já 
não bastasse o excelente atendimento que é oferecido 
quando venho para consulta e agora fui privilegiada com 
essas orientações. Tanto os médicos quanto a equipe 
de enfermagem, todos são ótimos! Dias atrás chegou 
uma carta do SUS pedindo para eu avaliar o hospital, e é 
claro que eu coloquei que é tudo maravilhoso”. 

Dia Mundial da Luta contra Hepatites Virais

• Data: 28 de julho
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: Quem passou pelo evento, teve a oportu-

nidade de aferir a pressão e receber orientações com 
médicos e equipe multidisciplinar. Além disso, foram 
disponibilizados testes rápidos para detecção de he-
patite B e C, além de distribuição de preservativos. 
Cerca de 170 pessoas fizeram o teste, que apontou 
sete resultados positivos. Esses participantes espe-
cificamente foram orientados pelos médicos gastro-
enterologistas a procurarem a rede básica de saúde. 

Àqueles que apontaram resultados negativos, foram 
imunizados com vacinas contra hepatite B e C.

• Público: 250 pessoas
• Aprovado por: Manoel Caetano de Souza, operador de 

máquinas. Ele estava passando na rua e recebeu o convite 
para participar do evento. Manoel afirma que nunca havia 
recebido orientações sobre hepatite e que ficou contente 
com o atendimento. “Gostei bastante. Passei por todas 
as mesas, medi pressão, falei com a nutricionista, fiz o 
teste e depois vacinei. Vocês estão de parabéns, porque 
se tratando de saúde, não podemos brincar”.
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Dia Nacional da Saúde e Dia de 
Combate ao Colesterol

• Data: 5 de agosto
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: Foram oferecidos testes para glicemia, 

aferição de pressão, cálculo de IMC, orientações com 
cardiologistas, endocrinologistas, nutricionistas, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, além da distribuição de 
panfletos informativos.

• Público: 314 atendimentos

• Aprovado por:  Armando Cândido, aposentado,  soube 
de algumas alterações na sua saúde durante o evento. 
Ele explica que está com a glicose alterada e que foi 
orientado a emagrecer pelo menos cinco quilos. “Gos-
tei da atividade porque faz um alerta para cuidarmos 
da saúde. No meu caso, que estou com a idade avan-
çada, não posso vacilar”, afirmou. 

Dia do Idoso

• Data: 29 de setembro
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: Os participantes receberam orientações 

com a equipe multiprofissional e tiveram acessos aos 
serviços gratuitos. Estudantes da Liga de Geriatria da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO) foram os 
responsáveis por medir a glicemia e verificar o Índice 
de Massa Corpórea dos idosos. Também houve aferi-
ção de pressão. Na ocasião, foi distribuído um material 
informativo elaborado pelos profissionais do hospital 
com dicas para o envelhecimento saudável.

• Público: 255 idosos

• Aprovado por: O aposentado Osano Teixeira Damas-
ceno, 68 anos, esteve no HGG para visitar o irmão e 
aproveitou para participar do evento. “Foi ótimo, a 
equipe é nota 10, estão de parabéns”, elogiou. Entre 
as atividades, a que mais gostou foi a palestra sobre 
prevenção de quedas, ministrada pela equipe de Fi-
sioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. “Eu já levei 
diversos tombos, inclusive estou fazendo fisioterapia 
por causa da mão quebrada. Achei interessante quan-
do eles falaram sobre os cuidados que devo ter em 
casa. Também gostei das orientações sobre atividades 
físicas. Eu tenho que me cuidar”.
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Dia Nacional de Prevenção da Obesidade 

• Data: 11 de outubro
• Local: Lago das Rosas
• Como foi: Quem passou pelo local teve a oportunidade 

de colocar a saúde em dia conferindo a pressão arterial 
e recebendo orientações com a equipe multiprofissio-
nal do HGG formada por fonoaudiólogos, psicólogos, 
nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas. Além 
disso, pacientes do Programa de Controle e Cirurgia da 
Obesidade (PCCO) compartilharam suas experiências 
com os demais colegas e revelaram os desafios na 
luta contra a balança.

• Público: 131 pessoas

• Aprovado por: A aposentada Maria José dos Santos 
também participou do evento e declarou que hoje o 
seu maior sonho é fazer a redução de estômago. “Co-
mecei a engordar após a primeira gravidez e desde 
então tenho dificuldades para fazer tudo. Já consegui 
eliminar quase 10 quilos e agora peso 120. Estou con-
sultando com toda a equipe multidisciplinar para em 
breve passar pela cirurgia. Acredito que a minha vida 
vai mudar bastante, principalmente a saúde”, afirmou 
a aposentada que aprovou o evento. “Hoje foi como 
uma confraternização, porque compartilhamos expe-
riências e nos divertimos bastante com as atividades”.

Dia Mundial do Diabetes 

• Data: 11 de novembro
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: A terceira edição da ação realizada pelo 

HGG aconteceu entre 7 e 16 horas. População recebeu 
orientações nutricionais e médicas, avaliação do Pé 
Diabético e exames bucais, além de aferição de pres-
são arterial e medição da taxa glicêmica.

• Público: 600 pessoas

• Aprovado por: O motorista Assis Pereira participou 
da atividade promovida pelo HGG. Ele já é portador do 
diabetes e conta que sempre controla ao máximo a ali-
mentação e procura manter uma vida saudável. “Eu já 
faço tratamento contra o diabetes tem um ano. Acho 
importante o hospital promover ações assim para 
orientar as pessoas e também incentivar a população a 
fazer os exames de prevenção. ”
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Residentes em Ação
 
• Data: 16 de dezembro
• Local: Estacionamento do HGG
• Como foi: A atividade encerrou o calendário de ativi-

dades voltadas para a promoção da saúde em 2016. O 
objetivo foi conscientizar a população sobre a preven-
ção de doenças e qualidade de vida. Para isso ofereceu 
orientações com médicos residentes das especialida-
des de cardiologia, clínica médica, endocrinologia, além 
de residentes multiprofissionais das especialidades de 
nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem e 
psicologia. Também foram oferecidos serviços gratui-
tos de aferição de pressão e testes de glicemia

• Público: 204 pessoas

• Aprovado por: O vigilante Clayton Salustiano tam-
bém foi até o evento para tirar dúvidas com a equipe 
da cardiologia. Ele suspeita que tem algum problema 
no coração, já que se assusta com muita facilidade e 
costuma ficar com taquicardia por muitos minutos. “O 
médico disse que é normal, o coração de toda pessoa 
que assusta realmente bate mais rápido. Eu gostei 
bastante do evento, porque às vezes a gente fica no 
Cais, esperando para pegar um encaminhamento e ser 
atendido, e aqui a gente tem a oportunidade de con-
versar com um profissional médico e esclarecer todas 
as dúvidas. Deveria ter mais eventos como este em 
Goiânia”, disse.

Palestras levam informação 
aos usuários do AMA
JANEIRO – Incentivo a hábitos saudáveis

Perder peso, economizar, ser feliz, mudar de em-
prego, ler mais, praticar alguma atividade física. Na vira-
da do ano, as pessoas fazem um monte de resoluções 
como essas, que nem sempre são cumpridas. A saúde 
deve ser tratada prioridade, afinal, sem ela não é pos-
sível ir tão longe. Para ajudar as pessoas a manterem o 
pique, o Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu duran-
te o mês de janeiro quatro palestras que auxiliaram às 
pessoas ao cumprimento dessas promessas. A palestra 
de abertura abordou sobre a importância da prática de 
atividades físicas. Como controlar o estresse também foi 
um dos assuntos abordados. A nutricionista Valéria de 
Souza finalizou a programação com dicas sobre alimen-
tação saudável.  
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FEVEREIRO – Pequenas atitudes 
podem salvar vidas

Com um ciclo de palestras no Ambulatório de Me-
dicina Avançada (AMA), o objetivo foi conscientizar o públi-
co presente que atitudes simples fazem toda a diferença. 
Com a temática voltada para o Carnaval, a enfermeira Clei-
diene Gontijo, que atua no Serviço Especializado em Saúde 
e Medicina do Trabalho (Sesmt), abordou sobre Aids, expli-
cando as formas de contágio da doença e como se prevenir. 
Houve distribuição de preservativos. O fisioterapeuta Kemil 
Rocha abordou sobre os impactos dos acidentes de trânsi-
to na saúde pública. Encerrando a programação, o farma-
cêutico André Cândido explicou quais os principais riscos da 
automedicação e também sobre o armazenamento incor-
reto de medicamentos.

MARÇO – Rins

Responsáveis por filtrar o sangue para eliminar 
substâncias nocivas, regular a composição do organismo e a 
pressão arterial e produzir hormônios, entre outras funções, 
os rins merecem atenção. No mês em que se comemora o 
Dia Mundial do Rim, o Hospital Alberto Rassi – HGG promo-
veu uma programação repleta de palestras para os usuários 
do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). O nefrologis-
ta Antônio Eustáquio explicou sobre as causas das doenças 
renais. A nutricionista Lilian Fioravanzo Apolinário abordou 
sobre a alimentação que sobrecarrega os rins. O farmacêu-
tico clínico Renato Rocha Martins revelou quais os medi-
camentos que são considerados venenosos para o órgão. 
A nefrologista Ana Laura Bezerra encerrou a programação 
tirando as dúvidas dos usuários sobre o assunto.

ABRIL – Hipertensão e cuidados com a voz

Com o tema “Substitutos do sal: evitando a hiper-
tensão”, a nutricionista Valéria de Souza abriu a programa-
ção especial do mês de abril, que comemorou o Dia Nacio-
nal de Prevenção e Combate à Hipertensão. Ela explicou que 
uma alimentação balanceada pode ajudar a prevenir este 
problema. Além disso, a nutricionista distribuiu uma receita 
de sal de ervas que é mais saudável que o comum. Em alu-
são ao Dia Mundial da Voz, a fonoaudióloga Mariela Vidal 
abordou sobre a importância da saúde vocal. Entre as dicas, 
a profissional alertou que deve-se evitar:  cigarro, gritos, 
cochichos, falar excessivamente durante exercícios físicos, 
quando gripado ou com alguma crise alérgica, pigarrear ex-
cessivamente, bebidas alcoólicas e alimentos que causem 
azia e má digestão, entre outras dicas.



HGG | Relatório Anual 201652

MAIO – Acidentes de trânsito e 
higienização das mãos

Em alusão a campanha Maio Amarelo, a terapeuta 
ocupacional Michele Vaz explicou para os usuários do Am-
bulatório de Medicina Avançada (AMA) sobre a importância 
da prevenção de acidentes e como o terapeuta atua nestes 
casos. Ela alertou que existe um número muito alto de ví-
timas com sequelas graves, que terão dificuldades para o 
resto da vida. Em comemoração ao Dia Mundial de Higieni-
zação das Mãos, a infectologista Andréa Spadeto explicou 
sobre a importância do álcool em gel a água com sabão. A 
médica convidou as pessoas a colocarem a mão na caixa de 
luz negra que visualiza bactérias que não podem ser vistas a 
olho nu. No Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, a pneu-
mologista Heicilainy Gondim explicou sobre as consequên-
cias do cigarro e deu dicas para quem deseja parar de fumar.

JUNHO – Doação de sangue, festa junina e 
violência doméstica

Com assuntos diversificados, junho contou com 
três palestras. No mês em que a doação de sangue é incen-
tivada, o hospital recebeu a coordenadora de captação do 
Hemocentro, Maria Tereza Costa, que explicou que menos 
de 2% da população brasileira é doadora de sangue, porém 
a cada dois segundos, algum paciente necessita de trans-
fusão no País. Além da palestra, o HGG também promo-
veu uma ação de aferição de pressão, medição de Índice de 
Massa Corpórea (IMC) e entrevistas para verificar pessoas 
aptas para a doação. Cerca de 80 pessoas foram atendidas. 
Festa junina também foi assunto no Ambulatório. A nutri-
cionista Valéria de Souza deu dicas de alimentação saudável 
durante a festa típica. O psicólogo Dimilson Vasconcelos fe-
chou a programação abordando sobre violência doméstica. 

JULHO – Cuide da saúde também nas férias

O objetivo foi chamar a atenção do público do hos-
pital para a importância de se adotar hábitos saudáveis de 
vida mesmo durante o período de férias. O fisioterapeuta 
da unidade Kemil Rocha abriu a programação fornecendo 
dicas de exercícios físicos simples, que podem ser feitos em 
casa. A alimentação saudável também foi tema de pales-
tra. A nutricionista Valéria de Souza orientou que é preciso 
evitar o excesso de comidas doces, salgadas e gordurosas. 
De acordo com ela, a alimentação errada desencadeia várias 
doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Em 
alusão ao Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Traba-
lho, a unidade ofereceu serviços gratuitos incluindo aferição 
de pressão, e orientações com fisioterapeutas sobre Lesões 
por Esforços de Repetição (LER) e com psicólogos sobre es-
tresse no trabalho. A engenheira de segurança do trabalho 
e gerente do Serviço Especializado em Saúde e Medicina 
Trabalho (Sesmt), Simone Espinar, orientou o público sobre 
esse tipo de acidente.
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AGOSTO – Automedicação, colesterol, varizes 
e saúde mental 

O farmacêutico André Candido abriu a progra-
mação explicando sobre os riscos da automedicação. Os 
médicos residentes em Cardiologia, Matheus Vitor Benito 
Blanco e Omar Chedraqui alertaram sobre os perigos do 
colesterol. Em comemoração ao Dia do Cirurgião Vascular, 
os médicos residentes na especialidade, Thiago Raphael 
Sousa Alencar e Gustavo Barra Carvalho, tiraram as dúvi-
das sobre varizes. A psicóloga Magda El Zein Falluh explicou 
sobre saúde mental, alertando que a tendência das pesso-
as é tratar primeiro as doenças físicas, e se esquecer das 
doenças da mente. 

SETEMBRO – Esclerose, rins, sepse, alzheimer 
e marcapasso

No mês em que se celebra o Dia de Conscientiza-
ção sobre Esclerose Múltipla o médico residente da espe-
cialidade de Neurologia, Kaio Tosta, abordou sobre o assun-
to com o público. Para tirar as dúvidas sobre os problemas 
renais, o médico residente da especialidade de Urologia, 
Victor Rassi, ministrou palestra para os pacientes que 
aguardavam no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). 
Em alusão ao Dia Mundial da Sepse, os visitantes do HGG 
foram desafiados a colocarem as mãos em uma caixa com 
luz negra, que detecta bactérias que não podem ser vistas 
a olho nu. Já os colaboradores assistiram palestra sobre o 
tema. A neurologista Ane Dunck explicou sobre Alzheimer, 
alertando que a doença acomete mais os idosos acima de 
60 anos e atinge cerca de 15 milhões de pessoas no Bra-
sil. Em comemoração ao Dia do Portador de Marcapasso, 
o cardiologista especializado no assunto, Antonio Malan, 
derrubou diversos mitos relacionados ao aparelho que tem 
como função controlar os batimentos cardíacos.

OUTUBRO – Obesidade

No mês de outubro comemora-se o Dia Nacional de 
Prevenção da Obesidade e o Hospital Alberto Rassi – HGG, 
referência no tratamento da doença, preparou uma pro-
gramação especial. Com o tema “Coma e mastigue bem”, a 
nutricionista Valéria de Souza deu dicas sobre alimentação 
saudável e a fonoaudióloga Vanessa Américo explicou so-
bre a forma correta de mastigação. Na ocasião, o hospital 
ofereceu ainda serviços gratuitos incluindo orientações nu-
tricionais, medição de pressão e cálculo de Índice de Massa 
Corpórea (IMC). Com a supervisão do Serviço de Nutrição, 
as estagiárias da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO), Marina Malachias e Natalia Lobato, também 
conhecidas como Boneca Nina e Dra. Alimentícia, percorre-
ram os corredores da unidade hospitalar orientando os pa-
cientes e colaboradores sobre hipertensão. O fisioterapeuta 
Gustavo Silva de Azevedo encerrou a programação expli-
cando sobre os benefícios do exercício físico para a saúde.
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NOVEMBRO – Surdez, DPOC, doação de san-
gue e alimentação saudável

Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção 
e Combate a Surdez, a médica residente da especialida-
de otorrinolaringologia do Hospital Alberto Rassi – HGG, 
Letícia Ávila, explicou que a perda de audição é uma situ-
ação cotidiana, sendo estimados 25 milhões de pessoas 
com algum tipo de perda no Brasil. Para esclarecer sobre 
a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), as médicas 
residentes da especialidade de pneumologia Marília Neves 
Cipriano e Larissa Camelo Abrahão ministraram palestra 
no Ambulatório. Em alusão ao Dia do Doador de Sangue, 
a enfermeira do Hemocentro de Goiás Eva das Chagas re-
velou que a doação de uma pessoa pode salvar até quatro 
vidas, e incentivou o ato. Um grupo de estagiárias da Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) promoveu 
uma ação itinerante para conscientizar os colaboradores e 
os pacientes sobre a importância de manter uma alimen-
tação saudável.

DEZEMBRO – Câncer, Aids e disfagia

A fim de conscientizar a população sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce e da adoção de medidas de 
prevenção contra o câncer, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu palestra alusiva ao Dia Nacional de Combate ao 
Câncer, com o médico oncologista Omar Abdallah. Para 
comemorar o Dia Mundial de Combate à Aids, o HGG, em 
parceria com a Coordenação DST/Aids da Secretaria Es-
tadual de Saúde de Goiás (SES-GO), promoveu uma ação 
educativa. Os usuários que aguardavam por consulta pude-
ram realizar testes rápidos para detecção de Aids e Sífilis, 
medir a pressão, além de tirar dúvidas com a palestrante 
Milca Queiroz, responsável pela Coordenação DST/Aids da 
SES-GO. A fonoaudióloga do HGG, Mariela Vidal, encerrou a 
programação anual de palestras, abordando sobre disfagia. 
A ação foi comemorativa ao Dia do Fonoaudiólogo.
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Cores em prol da saúde

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo surgiu com a proposta 
de estimular a promoção de atividades voltadas à conscien-
tização e amplo debate sobre os riscos do comportamento 
de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no 
trânsito. Durante todo o mês, a fachada do Hospital Alber-
to Rassi – HGG esteve iluminada na cor da campanha, para 
sensibilizar a população. Além disso, em parceria com a Se-

cretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) 
de Goiânia, o hospital promoveu uma palestra no Ambulató-
rio da unidade para alertar sobre a importância de manter a 
atenção no trânsito. Na ocasião, os agentes Stuart Assunção, 
Elizabeth Casanova e Elaine Chediak distribuíram panfletos 
informativos sobre as atividades da campanha em Goiânia, 
além de tirar dúvidas sobre o assunto.

Outubro Rosa

O movimento popular internacionalmente conhe-
cido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. 
O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundial-
mente, a luta contra o câncer de mama e estimula a par-
ticipação da população e entidades públicas. Neste ano, o 

Hospital Alberto Rassi – HGG iluminou a fachada com 
o intuito de conscientizar a população. Além disso, em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 
realizou um mutirão de cirurgias mamárias para atender 
pacientes que tiveram a doença.
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Novembro Azul

O mês de novembro é dedicado às ações re-
lacionadas ao câncer de próstata, à saúde do homem e 
ao Dia do Diabetes. O Hospital Alberto Rassi apoia este 
movimento e durante todo o mês iluminou a fachada na 
cor azul. O Serviço de Urologia da unidade coordenou um 
mutirão de cirurgias de próstata. Cerca de 20 pacientes 

passaram por cirurgias do tipo prostatectomia (cirurgia 
de próstata), prostatovesiculectomia, e RTU (retirada via 
uretral da porção da próstata que bloqueia a uretra e o 
esvaziamento da urina pela bexiga). Já o Serviço de Endo-
crinologia promoveu um evento aberto à comunidade, no 
estacionamento do HGG.

Setembro Verde

A campanha Setembro Verde foi instituída nacio-
nalmente com o objetivo de conscientizar a sociedade so-
bre a importância da doação de órgãos e tecidos. No Hos-
pital Alberto Rassi – HGG, a Comissão Intra-hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) 
promoveu uma ação entre os colaboradores, em que foram 
distribuídos laços verdes, panfletos informativos e crachás 
grandes com os desenhos dos órgãos que podem ser do-

ados. O coordenador da CIHDOTT, Alexandre Richter Filho, 
e a psicóloga Telma Noleto, ministraram palestra no Am-
bulatório de Medicina Avançada (AMA) da unidade sobre o 
assunto. Convidada pelo HGG, a enfermeira Gisela Fernan-
des Costa de Farias, da Central de Transplantes, lembrou a 
todos que é indispensável que comunique a família sobre a 
decisão da doação de órgãos. Além disso, durante todo o 
mês o hospital ficou iluminado na cor verde.
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Doação de sangue ao som 
do rock reúne mais de 
250 pessoas

A terceira edição do evento Doe Sangue ao Som do 
Rock, promovido no dia 26 de novembro, pela unidade e He-
mocentro de Goiás, conseguiu coletar 123 bolsas de sangue, 
um recorde das últimas edições. Cerca de 250 pessoas com-
pareceram ao evento, que contou com a parceria de 20 mo-
toclubes de Goiás. Comparado ao ano de 2015, o incremen-
to de bolsas coletadas foi de 46%. Contando que, para cada 
bolsa é possível ajudar até quatro pessoas, a iniciativa com 
o apoio dos motociclistas pode salvar quase 500 pessoas. 

E não é que até o papai-noel chegou de moto para 

HGG promove ações para 
visitantes e colaboradores no 
Dia Mundial de Sepse

O Núcleo de Educação Continuada do Hospital Al-
berto Rassi – HGG promoveu no dia, 13 de setembro, uma 
ação para os visitantes e colaboradores da unidade, em 
alusão ao Dia Mundial da Sepse. Antigamente a doença era 
conhecida como infecção generalizada, porém, trata-se de 
uma inflamação generalizada do próprio organismo contra 
uma infecção que pode estar localizada em qualquer órgão. 

Uma caixa com luz negra, que detecta bactérias 
que não podem ser vistas a olho nu foi colocada na porta-
ria do HGG e o desafio foi realizado com os familiares que 
aguardavam para visitar os pacientes das enfermarias e 
Centro de Terapia Intensiva (CTI). O reconhecimento preco-
ce da doença é a chave para o tratamento adequado. Para 
orientar os profissionais da unidade, o coordenador do CTI 
do HGG, médico intensivista, Durval Pedroso, ministrou a 
palestra “Sepse, um problema de saúde pública”, reforçan-
do com os médicos e equipe de enfermagem que as pri-
meiras seis horas são fundamentais. 

visitar os pacientes e divertir os doadores de sangue? Ves-
tido com a tradicional roupa vermelha e o colete do seu 
motoclube, Cláudio Simões Ventriglia chegou ao som do 
barulho dos motores. O  evento foi embalado pela banda 
Balaclava, que tocou os maiores clássicos do metal, como 
Pink Floyd, Black Sabbath e AC/DC. Os doadores de san-
gue receberam bottons e pacths (bordados para os coletes) 
com a temática do evento. O Grupo de Intervenção Rápida 
e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar e a escola de Vigilantes 
de Goiás também participaram do encontro.



06 Humanização
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Sarau do HGG completa 
três anos com grandes 
artistas goianos

O projeto de humanização do Hospital Alberto 
Rassi, que leva semanalmente apresentações musicais 
para pacientes, acompanhantes e colaboradores, comple-
tou três anos em agosto de 2016. A iniciativa já recebeu 
mais de 860 artistas voluntários que levaram os mais di-
versos estilos musicais para o ambiente hospitalar. Re-
presentando as centenas de músicos que participaram do 
Sarau do HGG, a unidade promoveu uma comemoração 
no dia 25 de agosto, que contou com shows dos gran-
des artistas goianos Amauri Garcia, Luiz Augusto, Cláudia 
Vieira e Fernando Perillo.

O jornalista, radialista e DJ, Jhonny Botelho, apre-
sentou o evento de forma voluntária. Ele afirmou que já 
conhecia e admirava o projeto e quando surgiu a oportuni-

dade de participar, ficou muito feliz. Os primeiros a se apre-
sentarem no palco montado na área externa do HGG, tam-
bém são os artistas mais assíduos do Sarau: Amauri Garcia 
e Luiz Augusto. Eles já perderam a conta de quantas vezes 
já passaram pelos corredores do hospital levando música, 
alegria e palavras de conforto. 

A presença de palco e irreverência de Cláudia Vieira 
encantou o público da unidade, principalmente durante a 
interpretação das músicas “Lanterna dos afogados” e “Ne-
gro Gato”. Fernando Perillo cantou em um hospital pela pri-
meira vez. Perillo se apresentou juntamente com a Banda 
Kalunga composta pelos músicos Emídio Queiroz (violão), 
Gennysson Ponce (teclados), Sérgio Pato (percussão) e Re-
nato Mendes (direção musical e contrabaixo).

Especial de natal

O clima natalino invadiu os corredores do Hospital 
Alberto Rassi – HGG durante o mês de dezembro. Foram 
sete atrações musicais que animaram e acalentaram os 
corações daqueles que estão longe de casa para tratar de 
algum problema de saúde. A programação do Sarau do HGG 
Especial de Natal recebeu o Coral Pequenas Vozes, Coral 
Semeadores da Alegria, Coral Encantos de Goiás (formado 
por servidores do Tribunal de Contas do Município - TCM), 
Coral Jovens e Adultos e Scalla, Cantata com a musicista 
Ellen Lara, Trio de Cordas Encantando seu Natal, liderado 
pela harpista Aline Araújo. O encerramento ficou por conta 
dos cantores Eduardo Bassan e Thaís Oliver, que percorre-
ram os corredores do hospital de forma itinerante levando 
muita alegria para o público internado.
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Sarau 2016 – Artistas

 Thayna Janaina

Victor Marinho

Karine Serrano

Eddy e Brunno

Projeto Supernova

Cacau Mila 

Edu Morais

Flor D’Já

Maurício Alexandre

Danilo Rosa e Vinícius Góis

Pedro e Diogo 

Diogo Paes e Rogério

Tarcísio Pereira

Vinícius e Venâncio

Mangue Jam
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Fernando Manso

Lívia Belém

Ingrid Lobo

Zé Ricardo e Thiago

Cláudia Garcia

Banda de louvor da 
2ª Igreja Batista de Vera Cruz

Arthur Noronha

Banda Rapsódia

Banda Belas Infiéis

Sandro e William

Banda Smurfs

Cláudia Vieira

Quarteto de Violeiros

Amauri Garcia e Luiz Augusto 

Júlio Cesar e Cristiano
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Fernando Perillo

Márcio Leonardi

Coral Egrégora 

Polyanna Pimpão 

Alex e Dagmar

Banda Meninos 918

Coral Pequenas Vozes

Nicolas e Rafael

Juraíldes da Cruz

Sons Duo Brasil 
(Leandro Venâncio e JP Silva)

Danilo Veranio Trio

Coral Semeadores da Alegria

Leandro Mourão

Banda Young

Alunos do colégio 
Externato São José 
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Trio de Cordas 

Coral Encantos de Goiás 

Willian José

Coral Jovens e Adultos

Eduardo Bassan e Thais Oliver

Ellen Lara e coral

Rir é o melhor remédio

Em 2016, os pacientes do HGG se alegraram ao 
assistir as mais de 10 atrações de comédia teatral levadas 
pelo Projeto Riso. O objetivo da iniciativa é utilizar a terapia 
do riso para auxiliar nos tratamentos e melhorar a qualida-
de da estadia dos pacientes no hospital. “É muito gratifi-

cante para nós participarmos desse projeto. A gente sabe 
que tem pacientes aqui que estão há mais de seis meses 
nessa rotina de hospital. É muito bom entregar a nossa 
arte e alegria para eles”, Vitor Duarte, ator. Todas as apre-
sentações acontecem com o apoio voluntário dos artistas.

Grupo Teatrês - Máscaras Companhia de Teatro Eduardo de Souza - Divas

Artistas:
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Grupo de Teatro Arte e Fatos – Mundo Cerrado Aldecides Soares - Causos

Trupe dos Cirandeiros – O Garoto que Virou TV

Companhia de Teatro Cada Macaco Fábio D’Brito

Trupicão Cia. de Teatro – Dois Patetas Espatifados Companhia Carlos Moreira – Na Estrada da Felicidade
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Grupo de Dança ¿Por Quá? - Aparecidas Dener Bruno e Michel Humorista 

Jovens palhaços 
visitam enfermarias
 

No dia 4 de março, a Liga Acadêmica do Riso (LAR) 
retomou suas atividades após o recesso e fez a primeira 
visita do ano ao HGG. Caracterizados de palhaços com nari-
zes, perucas, chapéus, gravatas e maquiagens, os sete es-
tudantes de diversos cursos da PUC-GO passearam pelos 
corredores da unidade conversando com pacientes, fami-
liares e colaboradores.

Já o grupo “Semeadores da Alegria”, formado por 
jovens ligados à Arquidiocese de Goiânia, voltou a se apre-
sentar para pacientes do HGG em agosto. Alternando os 
sábados, os “palhacinhos”, tocaram músicas com mensa-

gens positivas, presentearam os pacientes com balões co-
loridos e animaram todos os leitos das enfermarias e Cen-
tro de Terapia Intensiva – CTI.

Aos 72 anos, Iris Vilma Ferreira voltou à infância ao 
receber de um dos integrantes do grupo um “cachorrinho” 
feito com balão. A paciente estava hospitalizada para tra-
tamento de uma forte anemia ocasionado por outros pro-
blemas de saúde. “Eu gosto muito de coisas alegres e gente 
para cima. Estava me sentindo muito triste, pois nem sem-
pre meus familiares podem ficar aqui comigo. Eles trouxe-
ram sorriso para o meu dia”, disse.

Liga do Riso Semeadores da Alegria
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Jornalistas participam de 
atividade de humanização

A quarta edição do projeto Comunicadores da Alegria 
aconteceu no dia 15 de dezembro e reuniu mais de 25 pro-
fissionais de TV, rádio, impresso e online que trocaram suas 
ferramentas de trabalho por fantasias de palhaços. O objeti-
vo do evento foi apresentar a realidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para os formadores de opinião do estado. 

Acompanhados de artistas do Circo Laheto, os jorna-
listas percorreram todo o hospital e visitaram a Clínica Médi-
ca, Clínica Cirúrgica, Ambulatório e Centro de Terapia Intensiva 
(CTI). Eles também foram acompanhados pelo cantor Willian 
José, voluntário no projeto Sarau do HGG. O projeto idealizado 
pela Secretaria Estadual de Saúde é realizado pelo Idtech, or-

ganização social gestora do HGG, desde 2013. 
Participaram do evento os comunicadores Alex 

Atanásio (PUC TV), Cacau Mila (Interativa), Caroline Men-
donça (Diário da Manhã), Daniela Martins (Tribuna do 
Planalto), Fausi Humberto (Diário da Manhã), Galtiery Ro-
drigues (O Popular), Júnior Bueno (O Hoje), Jerônimo Ve-
nâncio (TBC), Melany Bessa (TV Serra Dourada), Márcia 
Alves (Rádio Paz), Mariane Ferreira (Tv Record), Nathália 
Lima (CBN), Petras David (Rádio 730), Ronaldo Coelho 
(Tribuna do Planalto), Salma Mendes (Interativa), Ulisses 
Aesse (Diário da Manhã), Yago Sales (Tribuna do Planalto) 
e Yuri Lopes (A Redação).

Foi uma experiência muito positiva. Temos de aprender a viver e aproveitar o hoje. E 
quando temos a oportunidade de viver o que vivemos aqui, a gente entende que estamos no 
caminho certo. Se entendermos isso, vamos sempre querer fazer o melhor. 

Mariane Ferreira, repórter da Record

 É muito interessante porque humaniza o tratamento dos pacientes que estão passan-
do por uma dificuldade momentânea, por algum problema de saúde. Essa experiência, tanto 
para nós quanto para os pacientes, faz com que nós percebamos uma nova perspectiva, que a 
vida é o fator mais importante que nós temos, e é preciso dar valor.

Ulisses Aesse,  colunista do Diário da Manhã
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Colorindo as 
paredes do hospital 

Iniciativa inovadora do Idtech, o Arte no HGG nasceu 
da ideia de promover a inclusão cultural de pacientes, seus 
familiares e colaboradores. A cada três ou quatro meses, uma 
exposição é lançada ao público, enfeitando as paredes do hos-

pital com obras de artistas de renome. O projeto tem como 
objetivo a humanização do ambiente hospitalar e também de 
usar a arte como terapia alternativa para usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS que fazem tratamento na unidade.

Exposições 

Raízes do Brasil
Em março de 2016, o artista Omar Souto expôs a 

realidade dos sertões, tanto do Nordeste quanto do Cer-
rado brasileiro, na mostra “Raízes do Brasil”. Comemo-
rando 50 anos de dedicação à pintura, o artista se ins-
pirou em tipos populares do universo caipira e das ruas, 
cenas de casamentos na roça, folia de reis, cenas de bor-
del, retirantes e cangaceiros.  “Fico muito emocionado 

em expor no HGG porque é uma forma do meu trabalho 
colaborar com alguma coisa. Não estou vendo como ex-
posição, estou vendo como um prêmio”, afirmou o artis-
ta. Omar Souto é o feitor da maior via sacra do Brasil, 
que fica no caminho de Goiânia a Trindade. Já expôs as 
suas obras em quase todos os estados brasileiros, além 
de exposições no exterior.
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Vozes
Chico Santos, Diomar Lustosa e Santana lançaram, 

em julho, a exposição que reuniu cerca de cem obras que 
retratam de forma crítica questões sociais da atualidade, 
além de ter proporcionado figuras da fauna e flora do Cer-
rado. “Acredito que minhas obras vão contribuir muito para 

O Mensageiro das Cores
Reconhecido internacionalmente por ser um dos 

principais pintores naïfs do Brasil, o artista plástico Waldomi-
ro de Deus expôs suas obras cheias de simbologia e perso-
nalidade na mostra que aconteceu em outubro. Além de ser 
a comemoração de mais de 50 anos de dedicação à pintura, 
a exposição reuniu trabalhos de toda a carreira do artista, que 

o tratamento dos pacientes do HGG. Além disso, sempre 
tive como argumento que o artista deve ir até onde o pú-
blico está, pois são poucos que têm o hábito de visitarem 
galerias. É uma proposta diferente e inovadora realizar uma 
exposição em um ambiente hospitalar”, avaliou Chico.

tem no cotidiano sua grande inspiração. Mais de 70 obras fi-
caram em exposição nos corredores da unidade retratando 
temas diversos como folclore, céu, inferno, planetas e cida-
des. “A arte consegue trazer paz e alegria, e acredito que no 
hospital as pessoas precisam desses sentimentos. Desde 
quando conheci o projeto, fiquei encantado”, disse o artista.
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Projeto Arte no HGG é elogiado  
por crítico de arte paulista

Em maio, o Hospital Alberto Rassi recebeu a visita 
de cinco grandes artistas com o objetivo de apresentar ao 
crítico de arte Enock Sacramento, de São Paulo, o projeto 
Arte no HGG. A iniciativa, que democratizou o acesso às ar-
tes plásticas aos pacientes, acompanhantes e colaborado-
res da unidade, recebeu elogios da classe artística.

Enock Sacramento e o artista Waldomiro de Deus 
foram recebidos pela curadora voluntária do projeto Arte 
no HGG, Helena Vasconcelos, o artista Omar Souto, o dire-
tor geral do Hospital, José Cláudio Romero, e o coordenador 
administrativo do Idtech, Lúcio Dias Nascimento. O crítico 
de arte é membro da Associação Paulista de Críticos de 
Artes, Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Asso-
ciation Internationale des Critiques d’Art, ONG reconhecida 
pela Unesco e com sede em Paris. 

Não é simplesmente a exibição de quadros, é o exercício do papel que a arte desempe-
nha na sociedade, junto às pessoas. Trazer a arte para um hospital, uma sala de espera ou para 
os corredores é uma experiência muito importante que deve continuar cada vez mais.

 Enock Sacramento, crítico de arte 

Percebemos que os participantes da Oficina se sentem bem em estar ali e, por um mo-
mento, esquecem que estão em um hospital tratando de um problema de saúde. Na verdade, 
é uma troca de experiência muito rica e não costumo chamá-los de pacientes, e sim de alunos. 

Alexandre Liah, artista plástico

Paciente também faz arte

Em 2016, 14 oficinas de arte aconteceram no Hos-
pital Alberto Rassi – HGG. Entre telas e tintas coloridas, em 
média 140 pacientes encontraram nas aulas, um momento 
de descontração e novos aprendizados. 

Em mais um ano, os pacientes se divertiram e se 
libertaram nas oficinas, pintando telas sobre a instrução 
do artista plástico Alexandre Liah, da Escola de Artes Vi-
suais. A atividade é realizada no jardim externo, pela tar-
de, em local calmo, em meio aos cavaletes, pincéis e tintas 
a óleo, trazendo uma experiência inédita para maior parte 
dos participantes.
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A literatura como
aliada no tratamento

Criado para incentivar a leitura e prevenir sin-
tomas negativos da hospitalização, o Projeto Dose de 
Letras do Hospital Alberto Rassi – HGG é mais uma ati-
vidade de humanização levada para os pacientes. Levan-
tamento realizado apontou que em 2016 foram realiza-
dos 3.736 empréstimos de livros, gibis e revistas, tanto 
para pacientes quanto para acompanhantes. 

De segunda às sextas, o carrinho do Dose de Le-
tras, que abriga a biblioteca itinerante, passa pelos cor-
redores das enfermarias e do Centro de Terapia Intensi-
va oferecendo empréstimo de livros para os pacientes e 
seus acompanhantes. 

 “Quando passamos para buscar as obras em-

Contando histórias

O projeto Dose de Letras recebeu em agosto a 
apresentação do grupo Ciranda dos Contos. Produção 
artística de contação de histórias do Centro de Estudo e 
Pesquisa “Ciranda da Arte”, da Secretaria de Estado de 
Educação, Cultura e Esporte (Seduce), o grupo é composto 
por professores de diversas áreas, que fazem leituras de 
forma lúdica e divertida. 

Shirlene Álvares, Denise Batulevicius e Wellington 
Barros divertiram os pacientes com contos da literatura 
brasileira. Até o Soneto de Fidelidade do saudoso Vinicius 
de Moraes foi recitado para os pacientes. Shirlene elogiou 
o projeto Dose de Letras, que estimula a leitura no am-
biente hospitalar. “Foi uma experiência maravilhosa, prin-
cipalmente porque o público ficou atento o tempo inteiro. 
Imaginamos que por ser no corredor do hospital, seria ba-
rulhento, mas foi muito bom”.

prestadas, os pacientes elogiam bastante. Com essa 
iniciativa, conseguimos aproveitar o tempo ocioso dos 
pacientes no hospital e algumas vezes desviar o foco da-
queles que reclamam de dores, e após a experiência com 
o livro, relatam que a leitura ajudou na recuperação”, diz 
Michele Vaz, terapeuta ocupacional.

Doações
No início do ano, o Projeto recebeu grandes doa-

ções. A editora UFG doou em fevereiro, 70 obras. Poste-
riormente, a biblioteca Pio Vargas fez uma doação de 270 
livros e no dia 14 de abril, o HGG recebeu mais uma remes-
sa de mais de 300 obras literárias do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás (IHGG).
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Datas comemorativas: 
ninguém fica de fora

Folia de Reis

Para iniciar bem o ano de 2016, o Hospital Alberto 
Rassi – HGG recebeu, no dia 9 janeiro, uma apresentação de 
Folia de Reis, que comemora o nascimento de Cristo, quan-
do os três reis magos - Baltazar, Belchior e Gaspar – viaja-
ram ao encontro do Menino Jesus, em Belém. Com falsete 
agudo, os cantos representaram a anunciação do nasci-
mento de Jesus. A bandeira cheia de simbologia e religiosi-
dade também foi levada pelos foliões. Durante mais de duas 
horas, a Folia de Reis Capitão Olídio, composta por mais de 
15 foliões e que tem como presidente o vereador Anselmo 
Pereira, percorreu os corredores da unidade, incluindo as 
enfermarias, hemodiálise e Centro de Terapia Intensiva. 

Grito de carnaval

Se para muitos, o feriado de carnaval é um período 
festivo e de alegria, para tantos outros que estão hospita-
lizados esta data pode perder o sentido. Pensando nisso, 
o HGG promoveu em fevereiro, a segunda edição do Grito 
de Carnaval. A animação ficou por conta do músico Xexéu, 
que levou aos pacientes, acompanhantes e colaboradores 
do hospital, as tradicionais marchinhas de carnaval. “Eu 
acredito muito nesse projeto, e é por isso que estou aqui 
e sempre estarei quando me chamarem. É muito legal ver 
o sorriso estampado no rosto de cada um deles, mesmo 
sabendo que muitos têm suas limitações e dores”, pontuou 
o cantor.

Arraiá do HGG

Tradicionais na rotina dos brasileiros, as festas ju-
ninas são marcadas por muita comida boa, reunião entre 
amigos e diversão. Pensando em levar um pouco destas 
sensações para quem precisa de estimulo e está internado, 
o HGG promoveu durante o mês de junho diversas atrações 
culturais.  A animação da abertura do 2º Arraiá do HGG fi-
cou por conta da maior quadrilha do Centro-Oeste, Arriba 
Saia, que se apresentaram com o tema “Aqui na terra como 
no céu”. Cerca de 40 casais participaram da apresentação. 
A área externa da unidade ficou toda decorada com ban-
deirolas, balões e iluminação especial. O evento também 
contou com a barraca do beijo, cadeia, pescaria, correio 
elegante e os pacientes também formaram uma quadrilha 
para lá de especial. E animação não parou por aí. No dia 23 
de junho, o hospital recebeu a Serenata com o Quarteto de 
Violeiros e no dia 29 a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago, 
nacionalmente conhecida pelos sucessos “Sinal Disfarça-
do”, “Turbinada”, “Pode ou não pode”, encerrou a programa-
ção especial no estacionamento do HGG.
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Folclore

Para comemorar a semana do folclore brasileiro e 
reforçar a importância de se preservar os costumes popu-
lares, os pacientes, familiares e colaboradores da unidade 
puderam assistir a uma apresentação de catira, com o gru-
po “Filhos de Aparecida”, e outra de música raiz, com o mú-
sico Arthur Noronha. Composto por oito integrantes, “Os 
filhos de Aparecida” se apresentam acompanhados de um 
berrante, dois violeiros e a imagem de Nossa Senhora Apa-
recida. Arthur Noronha, que surpreendeu a todos com seu 
talento para a viola, afirmou que a experiência foi inédita e 
recompensadora. 

Fazemos um trabalho espiritual que demanda fé. O serviço de Capelania auxilia na 
restauração espiritual, tenta chegar aonde o remédio não chega.

Walter Duarte , coordenador da Comissão de Apoio Espiritual 

curso de capacitação, que abordou questões como as nor-
mas gerais da unidade, higienização adequada das mãos, 
abordagem correta dos pacientes e familiares, e outros 
assuntos importantes ligados a administração do hospital 
e também à assistência espiritual. 

Por respeitar a diversidade religiosa, o Idtech e 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsáveis pela 
gestão da unidade, realizam de forma permanente cursos 
de capacitação e orientações sobre a unidade hospitalar a 
estes grupos de voluntários de apoio espiritual.

Voluntários espirituais

Os voluntários espirituais do Hospital Alberto Rassi 
– HGG fizeram 11 mil visitas aos pacientes no ano de 2016. 
A unidade conta com 63 voluntários atuantes, em três seg-
mentos religiosos.  Implantado há mais de três anos, o 
Programa de Assistência Espiritual e serviço de Capelania 
Hospitalar promove a cada mês uma missa, um culto e uma 
palestra espírita. 

Em setembro, foram ofertadas 10 vagas para no-
vos voluntários no segmento espírita e 15 para os cató-
licos. Após a entrevista, os candidatos passaram por um 





07 Ensino e Pesquisa
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Eventos motivam a  
pesquisa científica

O Hospital Alberto Rassi – HGG tem como mis-
são garantir assistência multiprofissional especializada aos 
usuários do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado de 
Goiás, contribuindo para o desenvolvimento científico na 
área da Saúde. Desde o inicio da gestão do Idtech, procurou 
investir em eventos que promovem a atualização dos pro-
fissionais que se dedicam a essa área. Em 2016, a unidade 
foi palco de grandes discussões científicas e contou com a 

presença de profissionais reconhecidos internacionalmente.
As pesquisas desenvolvidas dentro do HGG e 

que contam com a supervisão de profissionais dedicados 
foram destaque na imprensa goiana. Com profissionais 
premiados e reconhecidos, a unidade tem espaço rele-
vante em Congressos, Simpósios, Jornadas, com traba-
lhos que demonstram os serviços desenvolvidos e pres-
tados na instituição. 

XVII Semana de Enfermagem 

Com o intuito de resgatar a história e homenage-
ar os enfermeiros que deixaram o seu legado e, principal-
mente, aos que exercem a profissão no Estado, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promoveu entre os dias 17 e 20 de 
maio, a XVII Semana de Enfermagem da unidade, que con-
tou com a participação de 307 profissionais. Com o tema 
“Enfermagem: Uma história de defesa da vida, da saúde, e 
da qualidade do cuidado”, o evento recebeu o apoio da Pon-
tifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e do Conse-
lho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO). 

O hospital promoveu um desfile com vestimen-
tas de roupas do século passado, e uma exposição que 

resgatou a história e evolução da enfermagem. Os pro-
fissionais que se destacaram também foram homena-
geados. A programação contou ainda com palestras 
sobre temas atuais da profissão. Para relembrar a his-
tória do HGG, a enfermeira Maria Lúcia, que trabalhou 
na unidade entre 1975 e 1985, fez uma palestra sobre 
os desafios da naquela época. Uma das maiores pes-
quisadoras da história da enfermagem em Goiás com 
atuação na PUC-GO, a primeira enfermeira a obter o 
título de doutora, Celma Martins Guimarães, foi home-
nageada no evento e dividiu sua experiência com pro-
fissionais da unidade.
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III Jornada Científica do HGG

Além de assistência especializada em média e alta 
complexidade, o Hospital Alberto Rassi – HGG é também 
uma unidade que promove o Ensino e Pesquisa. Com o obje-
tivo de incentivar o interesse em pesquisa científica e fomen-
tar a integração do conhecimento entre as cerca de 30 es-
pecialidades médicas e equipes multiprofissionais, a unidade 
hospitalar realiza anualmente a Jornada Científica (JOCHAR) 
com programação diversificada. Em 2016, o evento chegou 
a sua terceira edição com o tema “Integração das especiali-
dades na atenção à saúde do paciente crônico” e aconteceu 

entre os dias 5 e 7 de outubro, no Auditório da unidade. 
O coordenador do Centro de Terapia Intensiva – CTI, 

Durval Pedroso, ministrou a conferência “Qualidade, Segu-
rança e Interdisciplinaridade, paradigmas na Medicina Atual”, 
na abertura do evento. Durante os três dias, a JOCHAR abor-
dou sobre diversos temas como Trombose Periférica e Trom-
bo Embolia Periférica, Códigos Azul e Amarelo, Descontrole 
Glicêmico, Insuficiência Respiratória, Acidente Vascular Cere-
bral, entre outros. Evento contou ainda com debates, confe-
rências, mesas redondas e exposições de trabalhos.

Jornadas: Multiprofissional e de  
Cuidados Paliativos

O Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu nos dias 
7 e 8 de novembro a II Jornada Científica Multiprofissional 
e III Jornada de Cuidados Paliativos, no Auditório da unida-
de. No dia 7 as discussões aconteceram em torno do tema 
“Interdisciplinaridade e qualidade de vida”. Profissionais do 
hospital e de outras unidades de saúde abordaram sobre 
a importância do trabalho multiprofissional para garantir o 
bem estar do paciente. Já no dia 8 de novembro, a III Jorna-
da de Cuidados Paliativos trouxe o tema “Dimensionando 
cuidados”. O evento contou com a participação de 150 pro-
fissionais da saúde.

A palestra de abertura da II Jornada Científica Mul-
tiprofissional foi ministrada pela especialista em psicologia 
hospitalar, Ana Maria Caran Miranda, que abordou sobre os 
desafios da interdisciplinaridade na qualidade do atendi-
mento. Outros temas foram discutidos como a qualidade 
de vida em transplantes, comunicação em saúde, termo de 

consentimento livre e esclarecido, xeroderma pigmentoso, 
atividade física e saúde cardiometabólica, cirurgia bariá-
trica, visão multiprofissional do uso da válvula de fala na 
qualidade de vida, diabetes, fatores de adesão e possíveis 
intercorrências da hemodiálise, além da palestra de encer-
ramento que foi ministrada pela nutricionista do Hospital 
das Clínicas – HC-UFG, Barbarah Gregório de Araújo Souza, 
que abordou sobre nutrição hospitalar e qualidade de vida.

Na III Jornada de Cuidados Paliativos, profissionais 
do Núcleo de Assistência aos Pacientes Paliativos (NAPP) do 
Hospital Alberto Rassi dedicaram à abordagem sobre os cui-
dados com o paciente que está sob este tipo de tratamento. 
O destaque desta edição foi a presença de profissionais de 
outras unidades de saúde incluindo Centro de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo - Crer, Hospital de Ur-
gências de Goiânia – Hugo, Hospital das Clínicas – HC-UFG 
e Hospital de Doenças Tropicais dr. Anuar Auad (HDT/HAA).
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Semana de Psicologia

Em comemoração ao Dia do Psicólogo, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promoveu a “Semana de Psicologia”, 
entre os dias 24 e 31 de agosto. Além de homenagear es-
tes profissionais, o objetivo do evento foi divulgar a im-
portância desta profissão no âmbito hospitalar, além de 
promover o debate de temas pertinentes à psicologia. A 
palestra de abertura foi realizada pelo psicólogo Dimilson 
Vasconcelos e teve como tema “Espiritualidade na práti-
ca clínica”. O evento contou ainda com uma exposição de 
fotos que retratou as áreas de atuação na unidade. A psi-
cóloga que atua na Central de Transplantes, Patrícia Vas-
concelos, encerrou a programação com a palestra “Comu-
nicação de más notícias”.

Semana Mundial do Sono 

O Hospital Alberto Rassi – HGG sediou a Sema-
na Mundial do Sono, promovida em Goiás pela Associa-
ção Regional do Sono Centro-Oeste (ARSCO). No dia 16 de 
março, cerca de 60 profissionais da unidade participaram 
de um curso sobre Apneia do Sono. A doença foi abordada 
por diversas óticas. No total, sete especialistas entre neu-
rologistas, pneumologistas e odontólogos falaram sobre 
epidemiologia, diagnóstico, complicações e consequências 
metabólicas, além do tratamento da doença. Além disso, 
no dia 18 de março, médicos especialistas orientaram a po-
pulação sobre a higiene do sono, em uma tenda montada 
no estacionamento da unidade.

Comitê analisa 52 pesquisas
Defender os interesses dos participantes de pes-

quisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos em 
instituições de saúde que realizem pesquisa em seres hu-
manos. Este é o objetivo do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Hospital Alberto Rassi – HGG, que teve o seu re-
gistro renovado por mais três anos pelo Conselho Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP). Composto por 12 membros 
de várias especialidades, o CEP do HGG resguarda os direi-
tos dos participantes em pesquisa. 

Somente em 2016, foram analisados 52 proto-
colos de pesquisa. Para garantir este trabalho, a capaci-
tação constante dos membros é primordial para atuação 
do Comitê. No dia 17 de outubro, o colegiado participou 
de uma Oficina de Trabalho para discussão e estudo so-
bre biorrepositórios, que são reservatórios de material 
biológico mantido pelo próprio pesquisador. A Oficina 
aconteceu no Auditório do HGG e contou com a participa-
ção de todos os membros do CEP.

CONEP
Em junho, a vice-coordenadora do CEP, Adriane 

Espíndola, passou a fazer parte da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), que está diretamente ligada 

ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). A CONEP é uma co-
missão independente de influências corporativas e insti-
tucionais tendo como característica a composição multi e 
transdisciplinar, contando com  representantes dos usuá-
rios. Além disso, Adriane também foi eleita coordenadora 
executiva do Fórum Goiano de Comitês de Ética em Pes-
quisa - FOCEG. A eleição aconteceu no dia 28 de abril e foi 
realizada no Auditório do HGG.
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HGG desponta na área de 
pesquisa científica – Destaque 
no Diário da Manhã

O jornal Diário da Manhã da edição do dia 23 de maio 
de 2016 divulgou uma reportagem especial sobre a área de 
pesquisa científica realizada no Hospital Alberto Rassi – HGG. 
A matéria mostrou que a unidade tem sido palco para estu-
dos científicos importantes que visam descobrir novas téc-
nicas e medicamentos para o tratamento de doenças como 
diabetes, obesidade, xeroderma pigmentoso e várias outras. 
O desenvolvimento científico do Hospital tem sido uma das 
prioridades durante a gestão compartilhada com o Idtech.

Com um Comitê de Ética em Pesquisa atuante, o 
Hospital Alberto Rassi avalia pesquisas científicas que es-
tão em desenvolvimento no próprio hospital ou em outras 
instituições de saúde. Entre as mais frequentes estão as 
relacionadas à especialidade de endocrinologia, cujo Cen-
tro de Pesquisa Clínicas é coordenado pelo médico chefe 
do Serviço de Endocrinologia do HGG, Nelson Rassi, doutor 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Além disso, o Diário da Manhã destacou ainda que 

o HGG iniciou em 2015, por meio da Seção de Gastroente-
rologia, uma pesquisa sobre o uso de balões intragástricos 
como estratégia auxiliar do tratamento cirúrgico. Referên-
cia no tratamento de pessoas com obesidade mórbida, os 
estudos recebem a coordenação do médico gastroentero-
logista Américo Silvério.

O Hospital Alberto Rassi (HGG) é o único centro de 
referência mundial do tratamento de Xeroderma Pigmen-
toso, doença rara de pele cuja maior prevalência do mundo 
está em Goiás, mais precisamente no município de Faina. O 
jornal noticiou ainda que a dermatologista e pesquisadora 
Sulamita Costa está desenvolvendo um estudo sobre a for-
mulação tópica de fotolíase, agente quimiopreventivo com 
ação reparadora do DNA lesado.

Todos os novos medicamentos antidiabéticos lançados no mercado farmacêuti-
co, na última década, foram estudados pelo Centro de Pesquisas do HGG e estes estudos 
foram publicados em revistas internacionais de literatura médica, colocando o nosso 
nome nesta frente importante de inovações terapêuticas.

Nelson Rassi, chefe da Seção de Endocrinologia
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Governo e HGG assinam termo 
de cooperação na área da 
psiquiatria

O governador Marconi Perillo assinou no dia 28 de 
outubro termo de cooperação técnica para incrementar o 
ensino de residentes médicos em psiquiatria do Hospital 
Alberto Rassi – HGG e contribuir com a qualificação na as-
sistência aos dependentes químicos. A formalização ocor-
reu em solenidade que anunciou a ampliação de vagas para 
tratamento em instituições terapêuticas, na sede do Grupo 
Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED).

Representaram o HGG na solenidade, o diretor téc-
nico, Rafael Nakamura, e a diretora de Ensino e Pesquisa, 
Cáritas Marques. Os residentes médicos em psiquiatria 
atuarão, além do Centro de Referência em Dependência Quí-
mica (Credeq), no Centro Estadual de Avaliação Terapêutica 
Álcool e outras Drogas (CEAT), coordenado pelo GEED. 

Antes da assinatura do governador, o coordenador 
do Programa de Residência Médica da especialidade de 
psiquiatria do HGG, Carlos Henrique Ribeiro Reimer, reali-

zou uma visita técnica ao Credeq, no dia 28 de julho, para 
firmar parceria de ensino com a instituição. Na ocasião, o 
coordenador foi recebido pela diretoria do Centro de Refe-
rência e conheceu as instalações. 

Mais de cem profissionais 
participam de cursos e 
congressos

Na era do conhecimento, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG investe no desenvolvimento contínuo e permanente das 
competências de seus colaboradores e, incentiva os seus pro-
fissionais a participarem de eventos científicos especializados. 

Reumatologia

O diretor clínico do HGG, Antônio Carlos Ximenes, 
participou entre os dias 10 e 14 de abril do XIX Congres-
so da Liga Panamericana de Associações de Reumatologia 
- Panlar 2016. O evento aconteceu no Panamá e reuniu 
especialistas de todo o mundo para discutir os avanços 
tecnológicos no tratamento das doenças reumatológicas. 
Ximenes é um dos principais pesquisadores da área e é au-
tor do livro Tratado Brasileiro de Reumatologia.

Cirurgia Plástica

O chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, 
Sérgio Augusto Conceição, e o cirurgião plástico Roberto 
Kaluf, participaram do Simpósio Internacional de Contorno 
Corporal Pós Cirurgia Bariátrica. O evento científico aconte-
ceu no dia 02 de julho, no Rio de Janeiro, reunindo especia-
listas reconhecidos mundialmente para debaterem o tema. 
Os profissionais da unidade hospitalar foram convidados 
para comporem três mesas de debates.

A qualificação profissional acarreta na atualização do colabo-
rador e ainda reflete na melhor assistência aos pacientes. Em 
2016, cerca de 100 profissionais do hospital participaram de 
eventos, incluindo Congressos, Cursos, Simpósios, entre outros. 
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Neurologia

O médico residente do programa de Neurocirurgia do 
HGG, George Saad, participou entre os dias 6 e 10 de setem-
bro do 31º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. O evento, 
que foi realizado em Brasília, teve como debate principal a 
qualidade de vida. Na ocasião, Saad apresentou dois trabalhos 
com as temáticas “Aneurisma cerebral de carótida interna” e 
“Patologia tripla: um novo desafio na cirurgia de epilepsia”. O 
profissional foi acompanhado pelos residentes da neurocirur-
gia Sebastião Berquo Peleja e Nayara Matos Pereira. 

Farmácia

Os farmacêuticos do HGG, André Cândido e Talita 
Lorena participaram no dia 11 de março de uma capacitação 
em assistência farmacêutica para profissionais do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O treinamento aconteceu no Centro de 
Simulação Realística do Hospital Albert Einstein, em São Pau-
lo, e reuniu profissionais de todo país que atuam em hospitais 
públicos e filantrópicos. De acordo com o gerente da Farmácia 
André Cândido, o curso foi bastante prática em que vivencia-
ram situações técnicas, comportamentais e administrativas.

Cuidados Paliativos

O serviço prestado no HGG pelos profissionais do 
Núcleo de Assistência aos Pacientes Paliativos (NAPP) foi 
apresentado no Congresso Internacional de Cuidados Pa-
liativos, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de setembro, 
em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O evento é o ponto 
de encontro de profissionais da área e contou com intensa 
programação científica que reuniu os principais nomes dos 
cuidados paliativos no Brasil e no exterior. 

Para agregar conhecimento e trocar experiências 
sobre o tema, profissionais que atuam no NAPP participa-
ram no dia 18 de junho, do I Workshop de Cuidados Palia-
tivos do Hospital Sírio Libanês de Brasília. O evento acon-
teceu na Associação Médica de Brasília (AMBr) e reuniu 
profissionais de todo o País. 
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Premiações em eventos

As residentes do Programa de Gastroenterologia 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, Laíze Mariane Gonçal-
ves Castro e Giovana Ferraz Cavalcanti foram premiadas 
durante a XV Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. As 
profissionais apresentaram dois trabalhos com as temáti-
cas “Carcinoma de Células Fusiformes” e “Leiomiossarco-
ma gástrico”, respectivamente, sob orientações dos pre-
ceptores Américo Silvério e Daniela Milhomem. O evento 
foi realizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 
e o prêmio é uma forma de incentivar aos jovens médicos a 
desenvolverem estudos científicos.

A equipe de residentes do Programa de Otorrino-
laringologia também merece destaque. Sob a coordena-
ção do chefe do Serviço, Ricardo Gimenez, os profissionais 
apresentaram diversos trabalhos no 46º Congresso Brasi-
leiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, que 
aconteceu entre os dias 02 e 05 de novembro, em Goiânia. 
Os médicos abordaram assuntos como Osteoma Etmoidal, 
Doença de Rosai-Dorfman, microcirurgia de laringe, ame-
loblastoma de origem nasossinusal e outros. 

Já as residentes de fisioterapia do HGG, Larissa Bat-
tisti e Katryne Holanda da Silva foram premiadas no VII Con-

gresso Goiano de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia 
Intensiva. O evento cientifico aconteceu entre os dias 25 e 26 
de novembro, no Auditório Valéria Perillo no Centro de Reabi-
litação e Readaptação dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. 
Orientadas pelos preceptores Luila Aluanda Santos Vieira de 
Farias, Geovana Cristina Batista Pacheco e Aurélio de Melo 
Barbosa, as residentes fizeram um pôster com informações 
sobre o pré e pós-operatório de pacientes do Programa de 
Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) do HGG. 

HGG forma 32 residentes 
médicos e multiprofissionais

No dia 19 de fevereiro, 32 residentes médicos e 
multiprofissionais concluíram a especialização no Hospital 
Alberto Rassi – HGG. Com o Auditório da unidade lotado, os 
novos especialistas receberam as homenagens ao lado de 
familiares e amigos. Preceptores e formandos falaram da 
experiência obtida durante os anos de residência que po-
dem variar de 2 a 5 anos, dependendo da especialidade. A 
conferência de abertura foi realizada pelo endocrinologista 
Nelson Rassi e teve como tema “Término da Residência: 
Agora, para onde vamos?”. 

O gastroenterologista Américo Silvério, integrante 
da Comissão de Residência Médica do HGG, a Coreme, e a 
superintendente de Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS, Irani Ribeiro, também cumprimentaram os residentes. 
O HGG formou 28 médicos residentes nas áreas de cardio-
logia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirur-
gia videolaparoscópica, clínica médica, coloproctologia, en-
docrinologia, gastroenterologia, neurofisiologia, neurologia, 
otorrinolaringologia e urologia. Já os quatro profissionais da 
residência multiprofissional receberam o título de especia-
lista em Clínica Especializada em Endocrinologia. 

Novos residentes
A Seção de Ensino e Pesquisa do HGG, responsá-

vel por coordenar os programas de residência, promoveu 
no dia 29 de fevereiro, o acolhimento de 40 novos resi-
dentes de diversas especialidades, sendo 30 médicos e 

10 multiprofissionais. Eles receberam orientações sobre 
as normas e rotinas da instituição, acreditação hospitalar 
(importância da segurança do paciente), fluxo ambula-
torial, controle de infecção hospitalar e higienização das 
mãos, entre outros. 

Além disso, no dia 08 de agosto, ocorreu a elei-
ção dos novos representantes da Comissão de Residência 
Médica (Coreme). Para o biênio 2016/2018, foram eleitos 
o cirurgião plástico Roberto Kaluf como coordenador e o 
cirurgião geral Fernando Gonçalves Lima como vice-coor-
denador da Comissão. 
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Avaliação constante
Para atestar a qualidade do ensino e pesquisa ofe-

recidos na unidade, o Hospital Alberto Rassi – HGG recebe 
avaliações constantes de órgãos fiscalizadores. No dia 22 
de novembro, o avaliador Comissão Nacional de Residên-
cia Médica do Ministério da Educação (MEC), Márcio Mar-
colino, esteve na unidade para avaliar os programas de 
residência médica de anestesiologia, endocrinologia, gas-
troenterologia, nefrologia e psiquiatria. Além de conversar 
com os preceptores e residentes, o avaliador fez uma visita 
técnica conhecendo a estrutura física da instituição.

A residência médica em Otorrinolaringologia do HGG 
conquistou avaliação positiva da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL CCF). O 
hospital tem residência credenciada pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura desde outubro de 2011 e a visita da Associa-
ção teve como objetivo certificar a qualidade do ensino da es-
pecialidade no HGG. Para a avaliação, a ABORL CCF levou em 
conta a caracterização geral da programação, infraestrutura, 
corpo docente, atividade de formação, atividade de pesquisa 
e produção científica dos serviços e corpo discente. 

Aperfeiçoamento dos tutores
 
Quando se fala em saúde, é importante que os 

profissionais que atuam e principalmente aqueles que 
ensinam estejam constantemente atualizados. Os tuto-
res do HGG estão sempre em busca de mais conhecimen-
to. A chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Alber-
to Rassi – HGG, Lorena Barbosa de Moraes Fonseca, teve 
sua tese de mestrado aprovada no dia 23 de março, na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). A médica realizou 
uma dissertação que abordou a apneia do sono, sendo 
orientada pelo diretor de Ensino e Pesquisa do hospital e 

também pneumologista, Marcelo Rabahi.
A médica nefrologista e preceptora do HGG, Maria 

Goretti Polito concluiu seu pós-doutorado pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), onde participava do grupo de 
estudos sobre Nefrite. A defesa da sua tese sobre genética e 
doenças renais aconteceu no dia 06 de dezembro. Maria Go-
retti Polito atua no HGG há 15 anos e tem um vasto currículo 
no Ensino e na Pesquisa. A nefrologista concluiu o mestrado e 
doutorado também na Unifesp, quando aprofundou os estu-
dos em glomerulopatias e sobre lesões renais na hanseníase. 
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Revistas científicas
A Revista Científica da Escola Estadual De Saúde 

Pública “Cândido Santiago” – Resap divulgou artigo cientí-
fico “Avaliação do Autocuidado em Adolescentes com Dia-
betes Mellitus Tipo 1 em Tratamento Ambulatorial: Estudo 
Transversal”, conduzido pelas ex-residentes de enferma-
gem do Hospital Alberto Rassi – HGG, Katyúcia Caetano 
e Mariana Amorim, e orientado pela enfermeira Maria de 
Fátima Delfino. Com a publicação do artigo, as profissionais 
abriram também o espaço criado no site do HGG para di-
vulgação dos trabalhos científicos de médicos, residentes 
e equipe multiprofissional. Os documentos são locados na 
seção de Ensino e Pesquisa, na aba Artigos Científicos. 

A revista científica Pain Research and Manage-
ment publicou no mês de novembro, o artigo “Predictors 
for Moderate to Severe Acute Postoperative Pain after 
Cesarean Section”, que investiga os possíveis fatores da 
dor após o parto cesáreo. Uma das autoras do trabalho 
é Charlise Fortunato Pedroso, tutora da Residência de 
Enfermagem do HGG. Mestre em enfermagem, Charlise 
se dedica à linha de pesquisa sobre dor e este é seu pri-
meiro artigo publicado. Também são autoras: Natalia de 
Carvalho Borges, Lilian Varanda Pereira, Louise Amália de 
Moura e Thuany Cavalcante Silva. 

Publicação internacional especializada em der-
matologia, o British Journal of Dermatology, divulgou ar-
tigo científico sobre Xeroderma Pigmentoso (XP), doença 
rara de origem genética, cujo tratamento é realizado no 
HGG. A pesquisa é assinada pela dermatologista Sulami-
ta Chaibub e outros pesquisadores internacionais, entre 
eles, o francês Alan Sarasin e Carlos Frederico Martins 
Menck (USP). A pesquisa aconteceu ao longo de seis anos 
e mostra a descoberta de uma segunda mutação genéti-
ca em um grupo de portadores do XP.

Programa de 
Treinamento Avançado

O Hospital Alberto Rassi – HGG ofereceu em 
2016 o Programa de Treinamento Avançado (PTA) em 
Medicina Intensiva. O PTA é uma modalidade de ensino e 
treinamento, conduzido em ambiente médico-hospitalar 
de alta complexidade sob a orientação de profissionais 

médicos de elevada qualificação ética e profissional. O 
programa oferece capacitação avançada para a realiza-
ção de procedimentos específicos na área do treinamen-
to oferecido, para atender e solucionar problemas de 
saúde dos pacientes.
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Educação continuada
em Neurologia

Iniciativa da neurologista Susanie Rigatto, os mé-
dicos e residentes tiveram a oportunidade de discutir as-
suntos atuais ligados à especialidade, com profissionais 
de renome internacional.  No dia 30 de setembro, a neuro-
logista Elza Dias Tosta, com pós-doutorado realizado em 
Londres, ministrou a palestra “Correlações Clínico-imuno-
lógicas definem tratamento na Miastenia Gravis?”. Estive-
ram no auditório, além dos médicos, residentes e ex-resi-
dentes do Hospital Alberto Rassi - HGG, os residentes do 
Hospital das Clínicas e os sócios da Sociedade Goiana de 
Neurologia (Song). 

No dia 4 de novembro, neurologista e professor titu-
lar da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), unidade de Ribeirão Preto, Amilton Antunes Barreira, 
ministrou a palestra “Síndrome de Guillain-Barré associada 
ao Zika Vírus”, no Auditório do HGG. No dia 3 de dezembro, 
o especialista em neurologia e neurofisiologia Luiz Antonio 
Bretones Filho, abordou sobre “Eletroneuromiografia: como 
solicitar e analisar a qualidade do exame”. O evento contou 
com a participação de cerca de 30 médicos da área.

“Essa é uma nova proposta de educação continu-
ada que iniciamos no módulo que discutiu assuntos neu-
romusculares. Antes promovíamos seminários no mês de 
setembro, entre os residentes e preceptoria, e agora con-
seguimos trazer grandes profissionais da medicina para 
discutir assuntos pertinentes. Está sendo bastante produ-
tivo”, Susanie Rigatto, neurologista.

Profissionais são 
convidados para palestras

Tanto a gestão quanto a assistência prestada no 
Hospital Alberto Rassi – HGG se tornaram referência para 
outras unidades de saúde, e os profissionais que nele atu-
am são convidados para compartilhar experiências. A co-
ordenadora do Núcleo de Assistência aos Pacientes Pa-
liativos (NAPP) HGG, Ana Maria Porto Carvas, ministrou 
palestra no dia 13 de setembro, para os profissionais do 
Hospital do Coração Anis Rassi (Hcar). Com o tema “Cui-
dados Paliativos – Relato de experiência na condução do 
protocolo”, a geriatra apresentou um panorama do assunto 

e explicou sobre o serviço implantado no HGG.
Para discutir sobre os novos modelos de gestão 

dos hospitais públicos, o diretor técnico do HGG e coorde-
nador técnico do Idtech, Rafael Nakamura, foi convidado 
para moderar o debate que abordou sobre o funcionamen-
to de unidades hospitalares geridas por fundações, organi-
zações sociais e empresas públicas. O evento aconteceu no 
Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), duran-
te o 18º Encontro Científico dos Acadêmicos de Medicina e 
7º Congresso Goiano de Ética Médica.
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Portas abertas aos estudantes

A grande dúvida dos estudantes que se preparam 
para prestar vestibular é: que profissão seguir? Para au-
xiliá-los nesta escolha, o Hospital Alberto Rassi – HGG foi 
parceiro no projeto “Empresário sombra por um dia”, coorde-
nado pela associação Júnior Achievement. A intenção é pro-
porcionar a alunos que ainda cursam o Ensino Médio a opor-
tunidade de conhecer o dia a dia de profissionais que atuam 
na área da saúde. Em três visitas, 36 alunos conheceram a 
rotina do hospital e dos profissionais que nele atuam.

Estudantes em formação na área da saúde também 
passaram pelo HGG. Nos dias 2 e 3 de maio, 24 alunos do 
curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) fo-
ram até a unidade para conhecer as visões e olhares distintos 
de cada setor para o funcionamento integral do hospital. A 
visita foi proposta pelo professor responsável pelo Departa-
mento de Saúde Coletiva da UFG, Elias Rassi Neto.

Sete integrantes do projeto VER-SUS Brasil- Es-
tágios e Vivências no Sistema Único de Saúde estiveram 
na unidade no dia 26 de fevereiro. Em Goiânia e Aparecida 
de Goiânia, o projeto é coordenado pelo Núcleo de Estu-
dos em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás 
(NESC-UFG) e tem o objetivo de estimular a formação de 
trabalhadores para o SUS comprometidos eticamente com 
os princípios e diretrizes do sistema.

O Centro Cirúrgico do HGG recebeu a visita de cinco 
alunas do sexto período do curso de Enfermagem da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG). As estudantes estiveram 
na unidade no dia 18 de fevereiro, para conhecer a estrutu-
ra, a rotina, o papel do enfermeiro e verificar, na prática, as 
normas previstas pela Associação Brasileira de Enfermei-
ros de Centro Cirúrgicos, Recuperação Anestésica e Centro 
de Material e Esterilização (SOBECC). Acompanhadas pela 
enfermeira supervisora Laís Daiane Barbosa, elas visitaram 
as salas cirúrgicas, expurgo, sala de arsenal, sala de recupe-
ração pós-anestésica, sala de hemodinâmica, entre outros.

O Serviço de Nutrição do hospital também foi alvo de 
estudos. Sete colaboradores que atuam no Tribunal de Con-

Estágio de enfermagem 
no período noturno

Após solicitação Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC/GO), o Hospital Alberto Rassi – HGG ampliou sua 
oferta e abriu uma nova turma para estagiários de enferma-
gem no período noturno. A unidade já possuía turmas de es-
tágio em enfermagem nos períodos matutino e vespertino.

A turma composta de seis alunos do 5º período do 
curso recebeu a supervisão do professor da PUC Reginaldo 
Martins da Silva. Na primeira etapa do estágio, o profes-
sor ambientou os estudantes no hospital, apresentando as 
rotinas da unidade. Durante aproximadamente 20 dias os 
estudantes acompanharam as atividades nas Clínicas Mé-
dica, Cirúrgica e Diálise, em regime de escala.

tas do Estado de Goiás (TCE-GO) estiveram na unidade no 
dia 28 de janeiro para visita de cunho acadêmico. Eles estão 
cursando a pós-graduação “Governança Pública e Controle 
Externo” e foram até a unidade para analisar documentos, 
conhecer o refeitório e fazer uma pesquisa de campo com 
pacientes e familiares que se alimentam na unidade.
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Acervo ganha reforço 
com novos livros

O Hospital Alberto Rassi – HGG reforçou o acer-
vo da biblioteca e passou a contar com novos livros de 
diversas especialidades. A unidade é certificada como 
Hospital Ensino, sendo vinculada à formação profissio-
nal e ao estudo científico na área da Saúde. Esse é um 
investimento na qualidade do ensino do corpo clínico, 
médicos residentes e todos os profissionais de saúde 
que atuam na instituição. Os livros são voltados para es-
pecialidades como otorrinolaringologia, anestesiologia, 
reumatologia, entre outras.

Grupo de estudos 
sobre empatia

Empatia é a arte de se pôr no lugar do próximo e 
ver o mundo de sua perspectiva. Ela é considerada um ele-
mento essencial nas profissões que se propõem a ajudar 
o outro como a medicina, enfermagem, psicologia, entre 
outros. Para abordar esse assunto, a Seção de Psicologia 
do Hospital Alberto Rassi – HGG coordenou um grupo de 
estudos na unidade para discutir o tema. O livro “O poder da 
empatia”, do autor Roman Krznaric, serviu como base dos 
encontros que reuniu profissionais de diversas especialida-
des. Os estudos ocorreram entre janeiro e maio.

Médicos empossados 
em Sociedades

O chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Sérgio Augusto Conceição, foi em-
possado como membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional Goiás (SBPC-GO). O especialista pas-
sou a exercer o cargo de secretário no exercício do biênio 
2016/2017. O chefe do Serviço de Coloproctologia do HGG, 
Marco Aurélio Viana França, também foi eleito membro 
da Comissão de Ensino e Residência Médica da Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia. A eleição aconteceu duran-
te o 65º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, em São 
Paulo entre os dias 8 e 11 de outubro. 





08 Desenvolvimento Pessoal
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Mais de 150 
treinamentos realizados

Para capacitar os profissionais que atuam na unida-
de, o Hospital Alberto Rassi – HGG elabora um cronograma 
anual de treinamento de acordo com as necessidades de 
cada setor. Para elevar a qualidade dos serviços é preciso in-
vestir em treinamentos constantes em que se compartilham 

Colaboradores da empresa terceirizada Lavebrás, que atu-
am no processamento de roupas (coleta e distribuição), 
participam de treinamento sobre infecção hospitalar 

Equipes de recepcionistas, brigadistas e gerências são treinadas para agir em situações de emergência

Equipes de enfermagem, condutores e motoristas parti-
cipam de treinamento sobre transporte de pacientes

novidades e métodos eficientes, o que vai refletir na qualida-
de da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde 
que frequentam a unidade. Em 2016, os colaboradores pas-
saram por 151 treinamentos em diversas áreas de atuação, 
que aconteceram para os mais diversos profissionais.

Médico intensivista Durval Freitas ministra treinamen-
to sobre sepse para equipe do Centro de Terapia Inten-
siva (CTI)

Treinamento sobre montagem correta dos materiais 
para esterilização  
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Profissionais que atuam na recepção, Central de Relacio-
namento e Apoio em Diagnóstico recebem capacitação 
para atendimento ao público  

Treinamento sobre normas gerais, assédio moral e Plano 
de Contingência da unidade envolveu colaboradores da 
portaria, vigilância e recepção. 

Colaboradores recebem treinamento sobre protocolo de 
transporte, protocolo de lesões de pele, NR-32 e manu-
seio e descarte de perfurocortantes  

Treinamento sobre operações em caldeira, para opera-
dores de caldeira, colaboradores do Sesmt e da Gerên-
cia de Hotelaria. 

Equipes assistenciais passam por 
treinamento de Ciclo de Bundle

Com o objetivo de orientar as equipes assistenciais 
sobre os métodos padronizados de cuidado para evitar pro-
cessos infecciosos, o Serviço de Controle de Infecção Hos-
pitalar (SCIH), em parceria com o Núcleo de Educação Con-
tinuada e a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, promoveram o treinamento 

do Ciclo de Bundles dividido em três etapas. Foram aborda-
dos os temas: prevenção de infecção de corrente sanguínea 
associada a cateter venoso central; prevenção de  infecção 
relacionada à ventilação mecânica e prevenção de infecções 
relacionadas à sonda vesical. Participaram do treinamento 
as equipes de enfermagem e fisioterapia da unidade. 
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Enfermagem participa de treinamento sobre 
Gerenciamento de Feridas

No dia 30 de julho, profissionais de enfermagem 
do HGG participaram de capacitação promovida pela 
empresa B. Braun Sharing Expertise. O evento aconte-
ceu no Hotel Blue Tree, localizado em Goiânia. A capaci-
tação abordou sobre fisiologia de cicatrização, biofilme e 
infecção no processo de gerenciamento de feridas, além 
de estudos de casos. O evento teve como palestrante 
Janaina Sampaio Furtado, formada em estomaterapia, 
com especialização em cardiologia pela Secretaria Es-
tadual de Saúde de Pernambuco e ainda é auditora em 
Sistema de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas.

Campanhas de Saúde
Para alertar sobre as Doenças Sexualmente Trans-

missíveis (DSTs) e Aids, os integrantes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa) fizeram uma campanha 
pré-Carnaval distribuindo preservativos e panfletos informa-
tivos, entre os dias 1 e 5 de fevereiro. Fantasiados com más-
caras e perucas, a proposta dos cipeiros foi conscientizar os 
colaboradores que mesmo durante a folia é preciso se cuidar.

No dia 15 de abril, em comemoração ao Dia Mun-
dial da Voz, as fonoaudiólogas Meire Maria de Mendonça e 
Vitória Nascimento percorreram os corredores da unidade 
visitando principalmente os recepcionistas e os agentes de 
atendimento que utilizam a voz para instrumento de traba-
lho. Além de tirar as dúvidas dos colaboradores, as profis-
sionais deram dicas para manter a saúde vocal, como beber 
bastante água e repouso vocal.

A prática de higienização das mãos é considerada 
um dos pilares da prevenção e do controle de infecções 
nos serviços de saúde. Para estimular e incentivar os pro-
fissionais sobre a importância do assunto, o Núcleo de 

Educação Continuada e o Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) distribuíram uma cruzadinha para os 
colaboradores, em que eles deveriam completar as fra-
ses relacionadas à higienização das mãos. A técnica de 
enfermagem do Centro Cirúrgico Jailma de Almeida Lima 
respondeu corretamente e ganhou o sorteio de um par de 
ingressos para jantar em uma churrascaria. 

Os colaboradores do Hospital Alberto Rassi – 
HGG desfrutaram de uma programação especial no Dia do 
Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. O Serviço 
de Nutrição disponibilizou durante todas as refeições, um 
cardápio especial incluindo pães integrais, granola, iogur-
te natural caseiro, arroz à grega, várias opções de salada 
e sobremesa de sorvete com banana caramelada. No Au-
ditório, a nutricionista Pauliene Christielly deu dicas sobre 
alimentação saudável, que, de acordo com ela, é aquela 
que atende a todas as exigências do corpo. No final da 
atividade, as nutricionistas foram homenageadas com um 
cartão comemorativo.
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Colaboradores homenageados
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o 

Hospital Alberto Rassi – HGG, em parceria com o fotojor-
nalista Cristiano Borges, promoveu uma exposição de fo-
tos que retratou a sensibilidade feminina em um ambiente 
hospitalar. As imagens do fotógrafo captaram momentos 
cotidianos, como a orientação da enfermeira mais expe-
riente para a mais novata, a conversa cautelosa da médica 
com a paciente, os cuidados com a vaidade dentro de uma 
Unidade de Terapia Intensiva. Apesar do barulho do “clique” 
de sua câmera, o fotógrafo tentou sair anonimamente, op-
tando por flagrar a espontaneidade de cada uma. Ao todo, 
10 painéis retrataram o universo feminino na Saúde. As fo-

tos também foram divulgadas nas redes sociais do HGG.
Em comemoração ao Dia das Mães, cerca de 700 

cartões comemorativos foram distribuídos para as mães 
que trabalham na unidade. No dia 6 de maio, durante o 
Sarau do HGG com o cantor Fernando Manso, as pacien-
tes e colaboradoras foram homenageadas. Já no domingo 
de comemoração da data, 08 de maio, a nutrição do HGG 
preparou um cardápio especial para as mamães que esta-
vam de plantão, com carne assada e pudim de leite. Muitas 
colaboradoras ficaram emocionadas com a lembrança da 
data e a iniciativa do hospital em valorizá-las por mais essa 
função desempenhada com amor. 
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Priorizar a saúde 
do trabalhador

No Hospital Alberto Rassi – HGG, a saúde do tra-
balhador vai muito além da consulta para admissão e exa-
mes periódicos. A unidade desenvolve programas de longo 
prazo, de acordo com a rotina do colaborador, priorizando 
a sua saúde. Em setembro, o HGG lançou a segunda edi-
ção do “Circuito Saúde”, que é um projeto de reeducação 
alimentar. Também foi lançada a primeira edição do CORRA 
- Caminhada e Corrida Assistida, iniciativa que incentiva a 
prática de corrida e caminhada semanalmente.

Os dois projetos têm como objetivo promover a saú-
de e incentivar os hábitos saudáveis, sobretudo com uma ali-
mentação balanceada e prática de exercícios físicos. Durante 
o lançamento, os colaboradores assistiram a uma palestra 
sobre reeducação alimentar, ministrada pela gerente do Ser-
viço de Nutrição, Valéria de Souza, e outra sobre o sedentaris-
mo, com o fisioterapeuta do hospital, Gustavo Azevedo. 

Outro projeto que merece destaque é o Diálogo 

Diário de Segurança (DDS). Coordenado pelo Serviço Es-
pecializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), o 
programa consiste em discutir temas relacionados à saú-
de e segurança do colaborador. No dia 6 de abril, o SESMT 
contou com a parceria do fisioterapeuta Maurício de Farias, 
que é especialista em LER/DORT (doença osteomuscular 
relacionada ao trabalho) e visitou os setores explicando so-
bre ergonomia e a importância da prática de exercícios.

Vacinação

Com o intuito de facilitar a atualização do cartão de 
vacinação dos colaboradores, o HGG, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), realizou em 
2016, duas campanhas dentro da própria unidade. Foram 
aplicadas mais de 1200 doses de vacina contra Influenza, 
Difteria, tétano, Febre Amarela e Hepatite B. 
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Palestra e exposição em 
comemoração à Semana 
Mundial do Meio Ambiente

O Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu no dia 
10 de junho, uma palestra alusiva à Semana Mundial do 
Meio Ambiente. Com a temática “Descarte adequado de 
Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde”, a coordenadora do 
Controle de Infecção e Serviço de Saúde e Vigilância do De-
partamento de Vigilância Sanitária e Ambiental, Zilah Cân-
dida Pereira das Neves, abordou sobre as formas corretas 
de separação e descarte dos resíduos e lixos produzidos 
em um ambiente hospitalar. Sessenta e cinco profissionais 
prestigiaram o evento. 

Outra iniciativa do hospital para comemorar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente e lembrar a importância de pre-
servação dos biomas foi a exposição “Cerrado goiano: a be-
leza da natureza selvagem”.  Assinada pelo engenheiro civil 
e fotógrafo José Ricardo Ribeiro Reis, a mostra reuniu 16 
imagens que mostraram a vegetação, animais e cachoei-
ras do cerrado. Além disso, a exposição teve como objetivo 
convidar os visitantes para conhecer os principais pontos 
turísticos do cerrado goiano. 

Descarte correto 

De acordo com a Norma Regulamentadora 32 – 
(NR-32), cada profissional é responsável pelo lixo gerado 
até o seu descarte final. Para conscientizar os colabora-

dores sobre o cumprimento desta regra, principalmente 
sobre o descarte correto de materiais perfurocortantes, a 
Comissão de NR-32 e a Seção de Educação Continuada do 
Hospital Alberto Rassi – HGG promoveram entre os dias 8 
a 12 de agosto, campanha interna, com a realização de blitz 
nos postos de trabalho. Os colaboradores da unidade re-
ceberam orientações e panfletos informativos sobre tema.

Cipa atuante

As eleições para a escolha dos novos membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) acon-
teceram nos dias 20 e 21 de julho. A posse foi no dia 26 de 
outubro, em solenidade na Sala Multiuso do Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA). Neste ano, a eleição acon-
teceu de forma separada, sendo eleitas duas Cipas: uma 
entre os servidores estatutários e outra entre os colabo-
radores celetistas.

As Comissões são compostas por 11 membros 
eleitos e 11 colaboradores indicados pelo Idtech, organiza-
ção social gestora da unidade. O objetivo das Comissões é 
preservar a saúde e integridade física dos colaboradores e 
de todos aqueles que frequentam a instituição.

Sipat

A Cipa, com o apoio do Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina Trabalho (Sesmt), promoveu entre os 
dias 1º e 3 de novembro a Semana Interna de Preven-
ção a Acidentes (Sipat). Neste ano, a atividade abordou 
ergonomia, a segurança no descarte de resíduos sólidos, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e educação para o 
trânsito. Para convocar os colaboradores para participa-
rem do evento, a Cipa promoveu o “Aquece Sipat” no dia 
27 de outubro. A atividade teve como objetivo incentivar 
o aquecimento e a prática de exercícios físicos com aulas 
de ginástica laboral.
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Idtech renova acordo 
coletivo de licença 
maternidade e adoção

Pensando no bem-estar dos seus colaboradores, 
o dtech renovou no dia 15 de abril, acordo coletivo sobre 
licença-maternidade e licença-adoção. A assembleia foi 
realizada no Auditório do Hospital Alberto Rassi – HGG. 
Pela renovação do acordo, o benefício contempla casais e 
pessoas que tenham filhos por gestação ou por adoção, in-
cluindo casais homoafetivos com união estável. 

Pelo acordo coletivo, a licença maternidade é con-

Processos Seletivos

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), responsável pela gestão do Hospital Al-
berto Rassi – HGG, realizou em 2016 três Processos Se-
letivos Simplificados para formação de cadastro reserva 
para profissionais de enfermagem. No total, foram 4038 
inscrições concorrendo às vagas para enfermeiro, 4104 
para técnico de enfermagem e 324 para as duas opções. 
Os aprovados passaram por diversas etapas incluindo 
avaliação curricular, prova de conhecimento específico, di-
nâmica de grupo, avaliação psicológica e entrevistas. Cada 
processo tem duração de um ano, podendo ser prorroga-
do para mais um ano. 

cedida por 180 dias, sendo 120 dias da legislação traba-
lhista, pagos pelo INSS, e 60 dias custeados pelo próprio 
Idtech sem prejuízo de emprego e salário aos trabalhado-
res. Já a licença-adoção varia conforme a idade das crian-
ças adotadas. Para bebês de até um ano de vida o prazo 
permanece de 180 dias e para crianças entre um e quatro 
anos, a licença é de 120 dias. A licença-adoção de crianças 
de quatro a oito anos é de 75 dias. 
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Avaliações

O Sistema Informatizado de Avaliação de Desem-
penho (SIAD), ferramenta utilizada pelo Hospital Alberto 
Rassi – HGG para traçar estratégias para aprimorar o de-
sempenho dos colaboradores, contou neste ano com me-
lhorias. A novidade apresentada foi o Mapa de Oportuni-
dades de Aprendizagem com sugestões de livros, artigos, 
videos, links e cursos disponibilizados em educação con-
tinuada na unidade, direcionados ao desenvolvimento das 
competências avaliadas no SIAD. 

Durante o Seminário de Abertura do SIAD, que 
aconteceu no dia 19 de setembro, foram abordados dentre 
outros assuntos a ferramenta Feedback, além de palestra 
sobre assédio moral. O SIAD funciona da seguinte forma: o 
colaborador e os gerentes preenchem avaliação no site. O 

Sistema soma os dados do colaborador e do seu supervi-
sor, estabelecendo uma pontuação. 

Caso a pontuação seja baixa, o gerente terá de 
construir o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 
também por meio do SIAD. Em 2016, 977 colaboradores 
participaram da avaliação.

Com o intuito de identificar o nível de satisfação 
dos colaboradores para melhoria contínua dos processos 
de trabalho, a unidade promove anualmente a Pesquisa de 
Clima Organizacional. Em 2016, a pesquisa foi realizada por 
meio de questionário online, que contou com 51 questões, 
e atingiu 774 colaboradores, o que representa 68% do qua-
dro de profissionais atuantes na instituição, 25% a mais que 
em 2015. O índice geral de satisfação foi de 71%. 

Colaboradores contemplados 
com bolsas de estudo

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Su-
perintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS, ofereceu em 2016 várias bolsas de estudos para cur-
sos técnicos, superiores ou de pós-graduação em diversas 
áreas de conhecimento. Quatro colaboradores do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech)/Hos-
pital Albert Rassi – HGG foram contemplados, entre eles 
Messias Carneiro (curso técnico), Jordana Alves de Santa-
na (curso técnico), Marley Alexandre Alves (curso técnico) e 
Núbia Virgínia Borges (pós-graduação).
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HGG atua na mediação de 
conflitos que envolvem 
assédio moral

Coordenado pela Gerência de Desenvolvimen-
to de Pessoas (GDP), o Serviço de Acompanhamento e 
Orientação de Pessoal do Hospital Alberto Rassi – HGG 
atua na mediação de conflitos que envolvem assédio mo-
ral. O projeto existe desde o início da gestão da organi-
zação social, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) e atua no desenvolvimento de ações 
voltadas à melhoria do clima organizacional. Todos os co-
laboradores, quando são admitidos no HGG, passam pelo 
Treinamento Introdutório, que orienta o que fazer em ca-
sos de assédio moral.

Além disso, o Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho (Sesmt) conta com uma psicóloga 
para atuar em casos de queixas de doenças emocionais. 
Para aprofundar sobre o tema, representantes do Idte-
ch participaram no dia 1º de agosto do IV Repensar Ges-
tão e Trabalho. A audiência pública promovida pelo Fórum 
de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás 

abordou a temática “A implementação de políticas de hu-
manização como fato de prevenção do assédio moral no 
trabalho”. O evento foi realizado pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Teatro Sesi. 

Grupo de estudos

O Hospital Alberto Rassi – HGG abriu em novem-
bro o grupo de estudos “Comunicação Não-Violenta”. Co-
ordenado pelas psicólogas Denise de Deus e Regina Célia 
Borges, o objetivo da atividade foi promover a melhoria da 
comunicação entre os colaboradores do hospital e fora do 
ambiente de trabalho também. Ao todo foram 16 encon-
tros, sempre às sextas-feiras, entre às 7h15 e 8h15. A téc-
nica de comunicação não-violenta foi muito estudada pelo 
PhD em psicologia Marshall Rosenberg. O estudioso apoia 
o estabelecimento de relações de parceria e cooperação, 

em que predomina comunicação eficaz e empatia. 
Outra iniciativa que tem o objetivo de discutir as-

suntos ligados à assistência hospitalar dos pacientes é o 
Papo Multi. No dia 12 de maio, o fisioterapeuta Maurício de 
Farias e a terapeuta ocupacional Patrícia de Oliveira Furta-
do abordaram o tema “Fisioterapia e Terapia Ocupacional: 
uma visão teórico-prática da abordagem motora e funcio-
nal”. A atividade aconteceu no Auditório da unidade e reuniu 
residentes de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisiote-
rapia e geriatria. 
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Balanço do Programa 
Gestão Cidadã

No Hospital Alberto Rassi – HGG o usuário tem voz 
e pode estabelecer uma comunicação direta com os ges-
tores por meio de várias ferramentas disponibilizadas pela 
unidade. Por meio do Programa Gestão Cidadã, a adminis-
tração do hospital conhece as expectativas dos pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e, a partir delas, funda-
menta as decisões que podem ser uma alternativa para 
aproximar o melhor cuidado às melhores decisões.

Em 2016, o HGG recebeu 1830 elogios espontâne-
os, 62% a mais que o ano anterior, quando foram contabi-
lizados 1127. As manifestações vieram dos seguintes ca-
nais: Central de Relacionamento com o Paciente, Ouvidoria 
Presencial, Ouvidoria Eletrônica, Totens de Pesquisa, Caixas 
de Opinião, Pesquisa de Satisfação via Tablet e Whatsapp. 
Entre os itens que os pacientes fazem questão de elogiar 
estão atendimento, alimentação, estrutura e humanização. 

O Programa Gestão Cidadã foi implantado em 
2014, oferecendo vários canais de interação com o pú-
blico. O destaque para o último ano foi a Pesquisa de 
Satisfação via Tablet, que aborda os usuários de forma 
aleatória, fazendo perguntas gerais sobre atendimento 
dos profissionais que atuam em setores administrativos, 
médicos, enfermagem, limpeza e estrutura. A pesqui-
sa, que começou a ser realizada em junho, contabilizou 
12.581 interações. 

Os pacientes são importantes fontes de opiniões 
e sugestões, por isso, são fatores determinantes no pro-
grama. As mais de 40 mil informações obtidas da voz dos 
pacientes em 2016 auxiliam na mensuração da qualidade, 
contribuindo dessa forma para a melhoria contínua dos ser-
viços oferecidos. O HGG aproveita essa oportunidade para 
ouvir seus clientes e assim, efetuar melhorias de gestão.
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Pesquisa passa a ser  
realizada por tablets

O Hospital Alberto Rassi – HGG implantou mais 
uma ferramenta de comunicação para o usuário que fre-
quenta a unidade. A Pesquisa de Satisfação, que era feita 
apenas durante a alta do paciente na internação, passou 
a ser feita diariamente também com o público do Ambu-
latório de Medicina Avançada (AMA) e Apoio em Diagnós-
tico. 

Esse novo canal de comunicação foi implantado no 
mês de junho e é realizado por vários colaboradores que 
abordam os usuários de forma aleatória, fazendo pergun-
tas gerais sobre atendimento dos profissionais que atuam 
em setores administrativos, médicos, enfermagem, limpe-
za e estrutura. Os dados são inseridos por meio de um ta-
blet e abastecidos em tempo real pela internet.

Mensalmente, cerca de 2 mil usuários são entre-
vistados e deixam registrados os seus elogios e reclama-
ções. O número corresponde a cerca de 20% do público do 
Ambulatório. Esta modalidade de pesquisa é mais uma fer-
ramenta do programa Gestão Cidadã, que tem o intuito de 
receber o feedback do público que frequenta a unidade. 

“Faço tratamento aqui há dez anos e só tenho coi-
sas boas para falar. Adoro todos os médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, enfim, todos os profissionais que 
sempre me atendem muito bem. É muito bom quando o 
hospital dá a oportunidade para o paciente falar o que pen-
sa”, relatou a dona de casa Lizaneide Maria da Silva, uma 
das entrevistadas no mês de setembro, através da Pesqui-
sa de Satisfação por meio de Tablets.

CGE atesta assiduidade e 
cumprimento da carga horária 
dos trabalhadores

A Controladoria Geral do Estado (CGE) emitiu rela-
tório de auditoria sobre a assiduidade e cumprimento de 
carga horária dos servidores lotados e dos colaboradores 
contratados pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológi-
co e Humano (Idtech) que atuam no Hospital Alberto Rassi 
– HGG. O levantamento, realizado a pedido do Ministério 
Público do Estado de Goiás, apontou que não foi constata-
do nenhum caso de irregularidade. 

Para a conclusão do relatório, a CGE, por meio da Ge-
rência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial, 
analisou documentos e a Comissão de Auditoria realizou uma 
visita in loco ao HGG. O Idtech, responsável pela gestão da 
unidade, encaminhou toda a documentação necessária. Re-
lação de trabalhadores, escalas de trabalho, folhas de regis-
tros de ponto e normas internas foram alguns dos itens soli-
citados. A avaliação foi realizada em todo o mês de dezembro. 
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AGR aprova prestação de 
contas do Idtech

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fis-
calização em Serviços Públicos (AGR) emitiu o relatório 
011/2016, que dispõe sobre a análise da prestação de con-
tas semestral do contrato entre o Idtech e Governo de Goi-
ás/Secretaria de Estado da Saúde para a gestão do Hos-
pital Alberto Rassi – HGG. De acordo com o documento, a 
prestação foi realizada de forma correta, sem ressalvas.

Os relatórios são realizados semestralmente e 
desde o início da gestão do Idtech no HGG todas as presta-
ções de contas foram aprovadas. Este último refere-se ao 
primeiro semestre de 2015. Com o objetivo de averiguar 
sobre a correta aplicação dos recursos repassados pelo Es-
tado, o documento mostra que não houve “não conformi-
dades” na análise das contas. O relatório foi assinado pelo 
presidente da AGR, Ridoval Darci Chiareloto, e o gerente de 
Contabilidade Regulatória, Luiz José de Oliveira Júnior. 

Conselheiros de Administração 
do Idtech reúnem-se no HGG

Os membros do Conselho de Administração do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Id-
tech) reúnem-se no Hospital Alberto Rassi para discutir e 
aprovar decisões que envolvem a gestão da unidade hospi-
talar e outros postos gerenciados pela Organização Social. 
Em 2016, foram realizadas 11 reuniões.

Entre as pautas abordadas estava o Planejamen-
to Estratégico do HGG. A consultora Vivian Borim apre-

sentou os status de cada indicador do Planejamento, 
que tem entre os objetivos melhorar sempre a qualida-
de dos serviços oferecidos pela unidade hospitalar, ga-
rantir a transparência das ações e manter o equilíbrio 
financeiro. Os pontos fortes elencados pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) na última visita de ma-
nutenção do selo de acreditação plena também foram 
colocados em pauta.
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Paciente volta a escrever 
poema enaltecendo a 
equipe e a gestão

A dona de casa Alessandra Pereira de Siqueira faz 
tratamento no Hospital Alberto Rassi – HGG desde 2001. 
Portadora de lúpus, doença autoimune que pode afetar 
principalmente pele e articulações, precisou ser internada 
para tratamento de fibrose pulmonar. Alessandra mora 
em Goianésia, interior de Goiás, mas tem o HGG como sua 
segunda casa. No dia 18 de julho, ela escreveu um poema 
para agradecer todo ao atendimento recebido durante es-
ses anos de tratamento.

Alessandra ficou famosa nos corredores do Hospi-
tal e no noticiário goiano quando em 2012, em cerimônia de 
lançamento da obra do Centro de Terapia Intensiva do HGG, 

foi convidada pelo governador Marconi Perillo para recitar 
seus versos que elogiavam a nova gestão da unidade. 

Ela explica que acompanhou as primeiras ações 
do Idtech como gestor da unidade hospitalar e aprovou a 
mudança. “Acredito que escrever poemas é um dom que 
recebi de Deus e eu aproveito para agradecer as pessoas 
que me tratam bem. Aqui no HGG sou bem atendida e 
assistida. Acompanhei todo o processo de mudança de 
gestão e gostei bastante, o que era bom ficou ainda me-
lhor. Agradeço todos os colaboradores, desde as meninas 
da limpeza, condutores, enfermeiros, até os médicos que 
me assistem tão bem”.

Homenagem ao HGG (Agradecimento)

HGG é um hospital sensacional, pra mim não tem outro igual,
Desde que aqui cheguei tá tudo legal

O carinho e a atenção começam na recepção,
Somos bem atendidos  com muita dedicação
Não falta alguém pra te atender
Com um sorriso nos lábios vem nos receber

Passamos pro Ambulatório, somos bem acolhidos
Ficamos esperando para sermos atendidos
Os médicos quando chegam nos dão atenção
Fazendo com muito carinho e dedicação

Quando ficamos internados começa nossa luta
Não é fácil não, mas é pro nosso bem e recuperação

Quando entramos pro quarto
Começa nossa aflição
Mas as enfermeiras nos recebem com tanta dedicação
Que alivia o coração

Os condutores que nos levam são muito dedicados
Com carinho e atenção nos carregam pra todo lado
Sempre com uma mão amiga e muito cuidado

O pessoal do laboratório é muito atencioso
E também corajoso, não sabem que veia vão pegar,
Mas fazem de coração
Porque amam a profissão

Não posso deixar de falar, as meninas da cozinha
Vieram arrasar
Vêm com muito carinho, nos alimentar

As da limpeza não tenho do que reclamar
Fazem seu serviço sem falhar,
Dando valor a sua profissão
Com muito amor e dedicação

Todos que aqui trabalham estão de parabéns
São dedicados e profissionais,
Fazendo do HGG um ponto de referência
Cuidando da saúde, com muita competência

HGG e Idtech, uma parceria que deu certo,
Fazendo do HGG o melhor lugar,
Se ele já era bom, melhor está
Obrigada HGG e Idtech, vieram pra arrasar.

Alessandra Pereira de Siqueira

Confira o poema na íntegra:
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Visitantes ressaltam eficiência 
da gestão do HGG

O Hospital Alberto Rassi foi a primeira unidade a ter 
a gestão transferida para uma organização social. Desde 
2012, o que era antes um local cheio de problemas estru-
turais e de assistência passou a ser referência de qualidade 
e eficiência. Com a transformação da Secretaria de Estado 

de Saúde, em parceria com o Idtech, o HGG foi visitado por 
dezenas de gestores públicos, profissionais da saúde, polí-
ticos e juristas. A opinião é unânime: a nova gestão propor-
cionou um grande avanço aos usuários do Sistema Público 
de Saúde (SUS).

Referência para outros estados

Amazonas
A humanização do HGG sensibilizou a comitiva do 

Governo do Amazonas, em janeiro. “O ambiente hospita-
lar é muito focado na tecnologia, na visão dos médicos, e 
às vezes deixa de lado um pouco a visão daquele pacien-
te que vai passar muitos dias, que está sofrendo. Deixa de 
lado também a visão da família, que sofre junto com seu 
ente. E aqui o Hospital se preocupa em diminuir de forma 
absoluta esta dor e achei isso fantástico”, declarou o secre-
tário executivo de Atenção à Saúde de Amazonas, Wagner 
Luiz de Souza. A diretora da Central de Medicamento do 
Amazonas, Andrely Córdova, também fez elogios. “Estou 
encantada com a estrutura, com a organização, com as 
providências imediatas, com tudo. Parece um hospital par-
ticular”, pontuou.

Ceará
“Estou impressionado com a qualidade, não só do 

ambiente físico, mas também pela humanização, que é 
algo inovador no tratamento”, elogiou o governador do Ce-
ará, Camilo Santana (PT), que esteve no HGG em fevereiro. 
A comitiva do governo cearense, acompanhada pelo secre-
tário de Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, conheceu o traba-
lho da unidade nas áreas ambulatorial, terapia intensiva e 
internação. “Isso demonstra que estamos no caminho cer-
to. O governador do Ceará é o sétimo governador que vem 
à Goiás e já tivemos equipes de 13 estados e todas elas fi-
caram bem impressionadas”, declarou Vilela.  O governador 
cearense destacou que a gestão por meio das organizações 
sociais é uma alternativa viável para a implantação em seu 
estado. “Queremos levar tudo aquilo que é bom na saúde 
pública, um SUS 100% gratuito e de qualidade, assim como 
ocorre em Goiás”, pontuou.
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Rio Grande do Norte
Em julho foi a vez da secretária de Saúde do Es-

tado do Rio Grande do Norte, Eulália de Albuquerque Al-
ves, visitar o hospital, acompanhada pela superintendente 
de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST/SUS), 
Irani Ribeiro. Durante a visita, Eulália foi abordada pelo pa-
ciente Wilson Alves Pereira. “Sou paciente do HGG há muito 
tempo e sempre que fico internado, eu peço para os mé-
dicos me deixar ficar uns três dias a mais quando eles vão 
me liberar. Esse hospital é de primeiro mundo, tudo aqui 
é maravilhoso”, disse o Wilson à secretária. No momento 
da despedida, Eulália disse estar voltando para Natal com 
saudades do HGG. “Precisamos distribuir o conhecimento 
dessa prática por todo o país. Eu já havia lido e estudado 
um pouco sobre vocês, e a minha avaliação não poderia ser 
outra se não 100%”, destacou. 

Mato Grosso do Sul
A comitiva do Mato Grosso do Sul composta por 

representantes das secretarias de saúde do município de 
Chapadão do Sul e do Estado do Mato Grosso do Sul che-
gou no HGG em julho. Auditora de serviços de saúde da 
Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, Nara 
Luzia Silveira Coelho, explicou que existe o projeto para a 
implantação de organizações sociais na saúde do Estado 
e que o objetivo da visita foi conhecer in loco o trabalho de 
uma OS. “Achamos que o hospital está com uma excelente 
gestão e que nós vamos levar ideias que conhecemos aqui 
para os nossos hospitais”, pontuou. Auditora de serviços de 
saúde da Secretaria Estadual de Saúde do MS, Nara Luzia 
Silveira Coelho explicou que existe o projeto para a implan-
tação de organizações sociais na saúde do Estado, e que o 
objetivo da visita foi conhecer in loco o trabalho de uma OS.

Gestores praticam o 
benchmarking

A eficiência da gestão inteligente também chamou 
a atenção para setores específicos do HGG. Rotineiramen-
te, a unidade recebe a visita de profissionais interessados 
em conhecer a forma de administrar e trocar experiência 
com os gestores. Este é o objetivo do benchmarking: possi-
bilitar aos visitantes a análise de estratégias para a criação 
de ideias novas sobre a vivência do hospital. 

HMI - Em março, o HGG recebeu a visita da en-
fermeira supervisora da Central de Material e Esterilização 
(CME) do Hospital Materno Infantil (HMI), Tatiany Cristina 
Pereira Silva. Ela esteve na unidade para entender como 
funciona o controle interno de produção e dispensação dos 
materiais para todo o hospital. A enfermeira foi recebida 
pela gerente de enfermagem da CME do HGG, Juliana Car-
valho, pelo controller Rodolfo Vieira e pelo executor admi-
nistrativo do CME, Bruno Martins.
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Credeq -  Profissionais do Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química (Credeq) de Apa-
recida de Goiânia visitaram o HGG em setembro. O in-
tuito foi conhecer as melhores práticas implementadas 
pelo Idtech no hospital. Durante a visita, os profissionais 
conheceram as Comissões Hospitalares, o Núcleo de Vi-
gilância Epidemiológica, a Gestão da Qualidade, áreas da 
enfermagem e Tecnologia da Informação.

Santa Luzia - Representantes do Hospital Muni-
cipal Santa Luzia localizado em Chapadão do Céu, a 477 
quilômetros de Goiânia, também visitaram a unidade para 
conhecer os equipamentos e a tecnologia empregada no 
hospital. Os visitantes se surpreenderam. O enfermeiro 
responsável pela unidade, Jonathan Barros Garciam, dis-
se que, durante a visita, conseguiu ter ideias de melhorias 
para a sua unidade. “O nosso objetivo foi verificar a logísti-
ca de atendimento, os equipamentos utilizados no HGG, a 
tecnologia da unidade, principalmente para a sala de esta-
bilização, que não temos ainda”.

Conecta SUS - O coordenador geral do Conecta 
SUS - Centro de Informações e Decisões Estratégicas em 
Saúde, braço da Secretaria de Estado da Saúde, Jean Pierre 
Pereira, visitou o HGG em outubro para conhecer o modelo 
de monitoramento eletrônico e circuito interno de seguran-
ça utilizado pelo hospital. O profissional foi recebido pelo 
diretor Administrativo, Alessandro Purcino, o assessor de 
Tecnologia da Informação, Adonai Andrade e a gerente de 
Logística, Núbia Borges.

Beneficência Portuguesa – O coordenador do pro-
grama de transplantes dos hospitais Bandeirantes e Benefi-
cência Portuguesa de São Paulo, Marcelo Perosa, aterrissou 
em Goiânia acompanhado pelo superintendente de Acesso 
aos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais da Secretaria de 
Estado da Saúde, Deusdedith Vaz, e da equipe da Central de 
Transplantes do Estado de Goiás, para conferir a estrutura 
do HGG para o incremento do número de transplantes no 
Estado.  Perosa compõe a equipe do projeto Transplantes 
sem Fronteiras, que tem uma equipe multiprofissional com 
expertise em transplantes abdominais.

Araújo Jorge - Profissionais do Hospital Araújo Jor-
ge (HAJ) visitaram o HGG em dezembro. Segundo a Chefe 
do Setor de Nutrição e Dietética do HAJ, Neusa Dias, uma 
reforma na cozinha estava sendo planejada pelo hospital. 
“Nós temos uma infraestrutura antiga, e optamos por visi-
tar o HGG, por ser um hospital acreditado e que tem exce-
lência em atendimento. Achei excelente, tudo é fornecido 
para o paciente de forma bastante humanizada”, explicou.
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Gestão aprovada por quem 
defende a saúde

Em fevereiro, a promotora de Saúde do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) Marilda Helena dos Santos este-
ve no Hospital Alberto Rassi – HGG para verificar de perto 
as dependências e obras de acessibilidade que foram rea-
lizadas na unidade. 

Acompanhada pelo diretor geral do HGG, José 
Cláudio Romero, e demais membros da diretoria do Hospi-
tal, Marilda conheceu o Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), onde dois elevadores foram instalados. Também vi-

sitou a enfermaria modelo, que conta com rampas de aces-
so e estrutura adequada para cadeirantes e obesos. 

Já os defensores públicos titulares do Núcleo da 
Saúde, Victor Ulhôa e Michelle Bitta Alencar de Sousa, es-
tiveram no HGG em setembro com objetivo de estreitar 
as relações institucionais entre a Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (DPE-GO) e a unidade, somando esfor-
ços para solucionar as demandas que chegam ao órgão 
de controle social. 

A melhoria do serviço público, relativa à implantação da gestão das organizações 
sociais, foi sentida nesta visita, através dos leitos de UTI modernos, da limpeza do ambiente, 
dos profissionais com alegria de trabalhar.

Vitor Ulhôa, defensor público

Percebi aqui um nível de excelente atendimento. A população que para cá se dirige 
para ser atendida na área da saúde realmente, na minha impressão, recebe o tratamento 
que merece, digno e de primeiro mundo.

Marilda Helena dos Santos, promotora
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Superintendente confere 
atendimento aos presos

Para conhecer o serviço de atendimento aos pre-
sos e as dependências do hospital, o superintendente exe-
cutivo de Administração Penitenciária de Goiás, coronel 
Victor Dragalzew, visitou em abril o Hospital Alberto Rassi. 
Dragalzew destacou o avanço do atendimento da unidade 
nos últimos anos e o tratamento de excelência que é ofe-
recido à população. “Excelência no atendimento e no trata-

HGG recebe visita de 
consultoria contratada 
pela SES

Em junho, representantes da W Taborda Consulto-
ria Executiva, empresa de São Paulo contratada pela Secre-
taria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) para atuar em 
todos os processos de trabalho das organizações sociais 
que administram as unidades de saúde do Estado, visita-
ram o HGG. A empresa está prestando consultoria espe-
cializada para o aprimoramento, acompanhamento e fis-
calização dos contratos de gestão celebrados com as OSs. 
O roteiro da visita passou pelo Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) e Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). Depois, 
os consultores se reuniram com os gestores do HGG para 
explicar sobre o preenchimento correto dos dados do hos-
pital que serão repassados à SES. 

mento humanizado dos pacientes, inclusive os advindos do 
sistema prisional”, enfatizou. O superintendente ressaltou 
ainda, a importância da parceria entre o HGG e a SEAP e a 
necessidade de continuação do projeto. Segundo ele, o Es-
tado possui hoje aproximadamente 13 mil pessoas que es-
tão cerceadas de sua liberdade e por isso, é importante que 
esse público também tenha acesso aos serviços de saúde.
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Conselheiros do Idtech 
entregam relatório de gestão 
do HGG para governador

O Conselho de Administração do Idtech entregou 
em agosto o Relatório Anual de Gestão Hospitalar Alber-
to Rassi- HGG para o governador de Goiás, Marconi Perillo. 
A audiência, com o objetivo de prestar contas sobre o tra-
balho realizado na unidade hospitalar, aconteceu no Salão 
Verde, do Palácio das Esmeraldas com a presença do se-
cretário de Estado de Saúde, Leonardo Vilela. 

Na ocasião, o coordenador executivo do Idtech, 
José Cláudio Romero, reiterou que o Hospital Alberto Rassi 
tem conquistado resultados importantes para a qualidade 
da assistência. Ao conferir o relatório de gestão, a produ-
ção das cirurgias do Programa de Controle e Cirurgia da 
Obesidade (PCCO) e os transplantes de rins realizados no 
Hospital Alberto Rassi chamaram a atenção do governador 
Marconi Perillo. “O HGG deve ser referência no Estado para 
transplantes”, afirmou. 

Estavam presentes na comitiva do Idtech o coor-
denador executivo da organização social, José Cláudio Ro-
mero, o coordenador administrativo-financeiro, Lúcio Dias 
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Profissionais são 
homenageados pelo legislativo

A Câmara Municipal de Goiânia e a Assembleia Le-
gislativa de Goiás prestaram homenagens aos profissionais 
do Hospital Alberto Rassi – HGG. O artigo “Os avanços da 
Enfermagem no HGG” foi transcrito para os anais da Assem-
bleia, a pedido do deputado Dr. Antônio, membro da Comis-
são de Saúde e Promoção Social. O texto de autoria da dire-
tora de Enfermagem, Natalie Alves Andrashko, foi publicado 
em 27 de maio no jornal Diário da Manhã, em alusão ao Dia e 
Semana da Enfermagem, comemorado mundialmente.

Já a Câmara Municipal de Goiânia promoveu no dia 
19 de agosto, sessão solene em homenagem ao Dia do 
Psicólogo, iniciativa do vereador Eudes Vigor. A diretora de 
Serviços Multiprofissionais do HGG, Rogéria Cassiano, foi 
uma das 60 homenageadas e recebeu o diploma de honra 
ao mérito pelas relevantes contribuições à população goia-
niense no exercício da sua profissão. 

No dia 18 de outubro, foi a vez da Câmara Muni-
cipal de Goiânia promover sessão solene em homenagem 
ao Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, uma ini-
ciativa da vereadora Dra. Cristina Lopes. Fisioterapeutas e 
Terapeutas ocupacionais do Hospital Alberto Rassi – HGG 
foram homenageados e receberam os diplomas de honra 
ao mérito pelas relevantes contribuições à população goia-
niense no exercício da sua profissão. 

Entre os profissionais da unidade hospitalar que fo-
ram homenageados estão: Joana Angélica de Franca Barbosa 

(fisioterapeuta); Juliana S. Mendes de Medeiros (fisioterapeu-
ta); Luila Aluanda Santos Vieira de Farias (fisioterapeuta); Ma-
riana Ribeiro Silva (fisioterapeuta); Maurício Antônio de Farias 
(fisioterapeuta); Michele Vaz Rocha (terapeuta ocupacional) e 
Patricia de Oliveira Furtado Ribeiro (terapeuta ocupacional).

Nascimento; os conselheiros Valterli Leite Guedes, Benja-
mim Benze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Padre Rafael 
Magul, Maria do Rosário Cassimiro, Maria Aparecida de Fa-
ria, e a presidente do Conselho, Rosana Carvalho Cardoso.





O presente relatório foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária Anual, realizada em 10 de março de 2017 no Com-
fort Hotel Goiânia, localizado à Av. Dr. Ismerino Soares de Carvalho, nº 52, Setor Aeroporto, Goiânia – GO, conforme 
normas legais e disposições estatutárias do Idtech em vigência.






