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Apresentação

2017, o ano da ampliação de serviços

Prestes a completar 60 anos, o Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG sempre teve um papel fundamental na medicina e na saúde pública de 
Goiás. Seu perfil de vanguarda, originado de seus fundadores visionários, 
se mantém ao longo dos anos e o Governo de Goiás/Secretaria de Estado 
da Saúde, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), buscam sua constante evolução científica e assistencial.

Em 2017, o HGG deu um verdadeiro salto na assistência, amplian-
do sua oferta de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre os destaques, está sem dúvida a implantação do Serviço de Trans-
plantes Renais. Em apenas nove meses a unidade figurou entre os prin-
cipais transplantadores do Centro-Oeste, beneficiando 83 pacientes com 
insuficiência real e que dependiam de hemodiálise. O número impulsionou 
as estatísticas de transplantes e o Estado conseguiu bater um recorde his-
tórico de procedimentos nos últimos 20 anos.

O Serviço de Transplantes Renais se mostrou extremamente pro-
dutivo, superando a meta estipulada, que era de 60 procedimentos, logo 
nos primeiros seis meses de funcionamento. Outro fator a ser comemo-
rado é que 85% dos transplantes aconteceram com órgãos dos chamados 
doadores-cadáveres. Se antes Goiás dispensava órgãos por falta de estru-
tura, hoje ele é um candidato com boa estrutura para receber doações de 
outros Estados. 

Além dos transplantes, o HGG abriu mais duas novas frentes que 
contribuíram não somente para a saúde, mas também para a inclusão 
social de pessoas com as mais variadas histórias de vida. É o caso do 
Serviço de Atenção aos Pacientes Portadores de Hérnias Complexas, 
dedicado aos pacientes que estavam há muito tempo sem atenção da 
rede pública e já em situação de isolamento social, por conta dos grandes 
abaulamentos no abdome.

O Serviço Especializado do Processo Transexualizador – Ambula-
tório TX do HGG iniciou o atendimento multiprofissional aos transexuais, 
que contavam com apenas uma unidade de assistência em Goiás. Foram 
realizadas 108 consultas nas especialidades de psicologia, ginecologia, psi-
quiatria e fonoaudiologia. A tendência para 2018 é aumentar estes atendi-
mentos e realizar a primeira cirurgia de redesignação sexual. 

O ano foi marcado ainda pela absorção dos serviços de Ginecolo-
gia e Mastologia que antes eram ofertados em outros hospitais da rede 
do Estado. O HGG continuou se destacando em suas ações de promoção 
da saúde e oficializou o seu calendário de eventos com o projeto Saúde na 
Praça, que, em 2017, atendeu mais de 3,2 mil pessoas da comunidade, que 
tiveram acesso aos especialistas do HGG sem nenhuma burocracia. 

Estas e outras conquistas poderão ser conferidas nas próximas pá-
ginas deste Relatório Anual. É o trabalho realizado pelos colaboradores do 
HGG nas mais diversas áreas deste grande complexo hospitalar, que tem se 
destacado por sua qualidade e humanização. 

Ótima leitura!
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Para o homem público, que tem como tarefa básica o cuidar de vi-
das, nada mais pode ser tão gratificante quanto alcançar, nas realizações, a 
comprovação da qualidade e da eficiência dos atos resultantes de seu traba-
lho. Em Goiás nos últimos sete anos, com certeza, os gestores do Governo 
de Goiás e da Secretaria de Estado da Saúde, podem contemplar na Saúde 
Pública esse cenário de êxito, que elevou o nível dos hospitais públicos da 
rede própria a um patamar de qualidade comparável aos melhores hospitais 
privados do país.

Ao apresentar esse relatório anual, tenho a satisfação de poder 
constatar a radical mudança operada no Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG, apresenta-se totalmente reformulado e refeito para o desempenho 
de sua função social estratégica de casa de assistência da população do 
nosso Estado.

A ampliação da oferta de serviços foi possível graças a um trabalho 
incansável da SES-GO, no estudo e revisão das metas, nos investimentos 
destinados e na gestão dos custos, realizada em parceria com o Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social 
gestora da unidade. A vontade política de consolidar o SUS no nosso Es-
tado, dotando as unidades de referência capazes de dar resolutividade às 
demandas, trouxe um resultado ao HGG digno de ser comemorado. Destaco 
o Serviço de Transplantes Renais como uma das principais conquistas de 
2017 para a saúde pública de Goiás.  Em apenas nove meses, 83 pessoas 
foram retiradas da fila da hemodiálise! Um feito que reflete a missão maior 
do hospital que é recuperar a condição de saúde de seus pacientes.

A vocação do HGG é crescer, com o autorizo recente da implanta-
ção de um Centro Estadual de Referência em Diabetes, ligado ao hospital, e 
ainda, com a habilitação obtida de seu serviço de Cirurgias Bariátricas. Acre-
ditado pela ONA, nível 2 , tenho certeza que o próximo passo - o selo ONA 
3 - será uma meta a ser encarada e vencida em 2018.

O campo de formação humana e técnica no HGG também têm sido 
relevante ao longo desses anos para os profissionais da medicina e da saú-
de que se formam no Estado. E a ampliação de vagas de residência que fize-
mos, caminha para consolidarmos a posição do HGG como centro formador; 
um investimento do qual milhares de pessoas se beneficiam sem saber, 
pois é na atuação do bom profissional que a assistência encontra seu apoio 
seguro para ocorrer e ser bem-sucedida! Parabenizo a toda equipe e cola-
boradores do hospital por um ano de vitórias e avanços. Fazer saúde é cada 
vez mais nutrir o conceito de excelência em prol da segurança do paciente.

 

Leonardo Moura Vilela
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Destaco o Serviço de Trans-
plantes Renais como uma 
das principais conquistas de 
2017 para a Saúde Pública 
de Goiás.  Em apenas nove 
meses, 83 pessoas foram reti-
radas da fila da hemodiálise! 

SUS de qualidade
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Quando o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Id-
tech) assumiu a gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, tínhamos 
uma noção do grande desafio emprovar aos cidadãos que era possível fazer 
uma saúde diferente, com a parceria do terceiro setor. No início, a ponta do 
iceberg mostrava graves problemas estruturais, baixa produção falta de in-
sumo, deficiência no gerenciamento de pessoas, dentre outros problemas 
que não demoraram muito para serem resolvidos.

O HGG voltou a desempenhar o seu papel de unidade de assis-
tência, ensino e pesquisa, mas desta vez com qualidade digna de primeiro 
mundo. Fomos os primeiros a conquistar o título de Hospital Acreditado, e 
atingimos o segundo nível da acreditação hospitalar. Inserimos projetos de 
humanização com o apoio de centenas de voluntários do cenário cultural e 
oferecemos uma assistência multidisciplinar que considera o ser humano 
em todas as suas especificidades e demandas. 

Porém, era só a ponta do iceberg. No universo do SUS, pacientes de 
média e alta complexidade sofrem com a falta de unidades especializadas e 
é nosso papel tentar amenizar todo o sufoco da rede. Nossa proposta, des-
de sempre, foi fazer um HGG melhor para o SUS. Para isso, temos de con-
tribuir de fato com a sua universalidade em todos os níveis da assistência. 
E, graças à parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, 2017 foi marcado 
pela ampliação dos serviços do HGG. 

Lançado em março, o Serviço de Transplantes Renais surpreendeu 
a todos logo nos seus primeiros meses de funcionamento. Nos tornamos 
rapidamente a principal unidade transplantadora do Centro Oeste, de acor-
do com o Registro Brasileiro de Transplantes de Órgãos (RBTO). Mais de 80 
pacientes saíram da fila de transplantes de rins e puderam se tornar final-
mente livres das sessões de hemodiálise. 

O ano também foi marcado pela abertura do ambulatório do Serviço 
Especializado do Processo Transexualizador. Mesmo com a onda de conser-
vadorismo, a assistência oferecida pelo HGG foi manchete dos jornais locais, 
mostrando que outro princípio do SUS, o da igualdade da assistência à saú-
de, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie deve ser respeitado. 
Não posso deixar de citar ainda a contribuição do Serviço de Atenção aos 
Pacientes Portadores de Hérnias Complexas para a inclusão social de pa-
cientes que estavam há anos sem atendimento e na absorção dos serviços 
de Ginecologia e Mastologia como ampliação do leque de serviços do HGG.

A transformação de centenas de vidas destes novos pacientes é 
a força propulsora do trabalho dos colaboradores do HGG. É inexplicável a 
sensação de que podemos, além de salvar vidas, muda-las para melhor. Que 
2018 seja repleto de transformações e que o Hospital continue exercendo o 
seu principal papel: ser melhor para o SUS. Vamos em frente!

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

O HGG voltou a desempenhar o 
seu papel de unidade de assis-
tência, ensino e pesquisa, mas 
desta vez com qualidade digna 
de primeiro mundo.

Palavra do Coordenador
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Homenagem

O ano de 2017 foi marcado por ótimos índices de produtividade 
do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, porém será lembrado pela 
perda de um dos seus maiores entusiastas: o ex-prefeito Nion Alber-
naz. O professor, como era respeitosamente chamado, faleceu no dia 
06 de setembro, em sua casa, por falência múltipla de órgãos, com 87 
anos. Uma das suas últimas funções exercidas no setor público foi em 
prol da modernização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nion Albernaz atuava como presidente do Conselho de Exce-
lência das Organizações Sociais, órgão responsável por monitorar o 
trabalho das entidades nos hospitais pertencentes à rede estadual. Por 
ter sido o primeiro hospital a ser gerido por uma OS, o Conselho teve 
origem no HGG. “É a vontade de vencer as dificuldades que fizeram 
o homem se desenvolver”, disse Nion, em uma das reuniões mensais, 
quando dividia a sua sabedoria, liderança e democracia com os colabo-
radores e demais conselheiros.

Nion Albernaz atuou como presidente do Conselho de Exce-
lência do HGG, entre os anos de 2012 e 2014. O professor lutou para 
a implantação de melhorias e se engajou para a conquista da certifi-
cação de Hospital Acreditado pela Organização Nacional de Acredita-
ção (ONA). Em 2014, reuniu os demais conselheiros para apresentar a 
transformação e melhorias da unidade após receber o título, que até 
então, era inédito na rede pública do Estado e no Centro-Oeste.

Mesmo octogenário, Nion fez questão de comparecer à to-
das as reuniões mensais do Conselho de Excelência do HGG e às so-
lenidades históricas, como o lançamento do projeto de humanização 
Sarau. O professor deve ser lembrado além da contribuição política 
como prefeito de Goiânia, pois conduziu com muita lucidez os traba-
lhos do Conselho de Excelência, colaborando com a transformação 
do Hospital, em um momento em que a gestão por organizações 
sociais ainda era uma novidade. Sem dúvida, Nion deixou um legado 
não só para Goiânia, mas para a saúde pública de Goiás.

O professor deve ser lembrado 
além da contribuição política 
como prefeito de Goiânia, pois 
conduziu com muita lucidez os 
trabalhos do Conselho de Ex-
celência, colaborando com a 
transformação do Hospital.
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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 havia somente 26 
anos, o Hospital Rassi se transformou em um gigante que 
acompanharia o rápido crescimento demográfico que a ci-
dade passou. 

O Hospital Rassi foi construído em um momento 
de alta inflação obrigando a família a inaugurá-lo mesmo 
inacabado. Em 1971, foi realmente 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).

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: 35
Trabalhadores: 1.243

Números de 2017

Cirurgias: 6.067

Consultas ambulatoriais: 132.330

Internações: 8.170

Exames/Diagnósticos: 337.019

Atendimento multiprofissional: 196.758
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Durante todo ano, diversos setores e alas do HGG 
passaram por reformas, que têm como intuito melhorar a 
estrutura da unidade, seus fluxos e proporcionar um aten-
dimento com cada vez mais excelência aos seus pacientes. 
Apesar das reformas, o hospital não teve afetado seu re-
cebimento de pacientes, tendo registrado inclusive um nú-
mero recorde de internações hospitalares, 8.170 em 2017. 
O número é 16,5% maior que o de internações de 2016, 
quando foram registradas 7.292 entradas.

HGG aumenta internações em 2017

Internações

8.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

Além disso, constantemente o HGG vem desenvol-
vendo ações para a otimização da gestão, que visem o aumen-
to da produtividade e tratamentos com eficiência que resultem 
em internações mais curtas e menos riscos de reinfecções na 
unidade. Em 2017, a média de altas hospitalares foi de 86% 
em relação ao número de internações. A rotatividade dos lei-
tos também oportuniza o atendimento a mais pacientes e a 
realização de mais cirurgias, que também tiveram aumento em 
2017, assim como os atos disciplinares e tratamentos clínicos.

Aumento de 16,5%

2017

2016

8.170

7.292

Fonte: Idtech/HGG
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Cirurgias

6.0005.0004.0003.0002.0001.0000

Aumento de 12,5%

2017

2016

6.067

5.391

Mais um ano recorde em cirurgias

Em 2017, o HGG bateu mais um recorde de cirur-
gias realizadas, com 6.067 procedimentos. As cirurgias ti-
veram um aumento de 12,5% em relação ao ano de 2016, 
quando foram realizados 5.391 procedimentos. É o terceiro 
ano que a unidade vem aumentando gradativamente sua 
produtividade cirúrgica, mantendo a qualidade e a segu-
rança dos seus pacientes. Se comparado ainda com 2012, 
quando o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) assumiu a gestão do Hospital, a unidade re-
gistrou um crescimento de 70% de cirurgias.

Destaque para as especialidades de Urologia, primeiro 
lugar em procedimentos cirúrgicos, com 1.324 cirurgias, seguido 
de Cirurgia Geral (1.072), Cirurgia Vascular (616), Cirurgia Plástica 
(475) e Coloproctologia (375). Outro número expressivo é das pe-
quenas cirurgias, procedimentos de baixo risco que não necessi-
tam de anestesia, que totalizou 550 intervenções. O ano também 
fechou com o incremento das novas especialidades, mastologia 
e ginecologia, que juntas somaram 131 cirurgias entre agosto e 
dezembro, quando os serviços foram implementados, mas que 
prometem aumentar o saldo de procedimentos em 2018.

Especialidades médicas

Urologia   1.324
Cirurgia Geral  1.072
Cirurgia Vascular  616

Cirurgia Plástica   475
Coloproctologia   375 
Outras    2.205

Fonte: Idtech/HGG
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130.000120.000110.000100.00090.00080.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.0000

Aumento de 1,6%

2017

2016

132.330

130.225

Especialidades médicas

Atendimento Multiprofissional

Neurologia  13.322
Endocrinologia  9.973
Reumatologia  7.738

Enfermagem  6.193
Fisioterapia  4.156
Fonoaudiologia  3.946

Urologia    7.325
Ortopedia   6.080 
Outras    78.586

Nutrição    3.878
Psicologia                                              2.728
Outras    826

Ambulatório registra mais de 132 mil consultas em 2017

O Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do HGG é o maior centro de atendimento especia-
lizado no Estado de Goiás, oferecendo consultas 
em 35 especial idades médicas e multiprofissio-
nais.  Sua estrutura moderna, humanizada e con-
fortável,  recebe diariamente cerca de mil  usuários 
para a realização de consultas e exames. 

Em 2017, foram realizadas 132.330 con-
sultas entre especial idades médicas e multipro-

fissionais,  o que corresponde a um aumento de 
mais de 2 mil  atendimentos em relação ao ano de 
2016, e um crescimento de mais de 25% se com-
parado a 2015. Entre as especial idades que mais 
realizaram consultas estão: Neurologia (13.322), 
Endocrinologia (9.973) e Cardiologia (9.306).  No 
atendimento multiprofissional,  a Nutrição rea-
lizou 8.868 consultas, a Enfermagem 6.193 e a 
Fisioterapia 4.156 atendimentos.

Fonte: Idtech/HGG
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Atendimento multiprofissional 
é destaque com quase 200 mil 
visitas beira leito

O HGG atua oferecendo aos seus pacientes 
tratamentos com abordagem clínica multiprofissio-
nal e atendimentos nos leitos com nutricionistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, farmacêuticos, odontólogos e te-
rapeutas ocupacionais. Ano a ano o número desses 
atendimentos multidisciplinares cresce firmando a 
importâncias dessa assistência integral ao trata-
mento do paciente. Em 2017, foram 196.313 aten-
dimentos, quase 14% a mais que em 2016, quando 

foram realizados 176.828 atos multidisciplinares à 
beira leito. 

Com nove especialidades, entre os destaques 
em atendimento, a Nutrição Clínica realizou 96.313 
atendimentos aos pacientes, seguido da Fonoau-
diologia, com 37.873, a Fisioterapia com 26.040 e o 
Serviço Social 13.434. Entre os programas especiais 
que contam com atendimento integral estão o Pro-
grama de Controle e Cirurgia Bariátrica (PCCO) e o 
Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP).

Atos Multidisciplinares

Fonte: HGG/Idtech

100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 190.0000

Aumento de 13,8%

2017

2016

196.758

176.848

Especialidades médicas

Nutrição  96.313
Fonoaudiologia  37.873
Fisioterapia  26.040

Serviço Social   13.434
Psicologia   7.412 
Outras    15.686

Fonte: Idtech/HGG
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Em março, foi lançado o Serviço Estadual de Trans-
plantes Renais e o HGG foi credenciado pelo Ministério da 
Saúde como unidade referência para os procedimentos. O 
hospital passou a contar com duas equipes específicas para 
transplantes, com meta inicial de incrementar o número de 
transplantes realizados no Estado de Goiás e realizar cinco 
transplantes por mês.

Contudo, o ano se mostrou ainda mais produtivo, 
tendo nas primeiras 72 horas após o lançamento do servi-
ço, realizados oito transplantes renais, fechando o primeiro 
mês com um saldo de 17 transplantes, número 240% maior 
do que a meta estipulada. Todas as cirurgias obtiveram êxi-
to e 14 órgãos foram provenientes de doadores cadáveres. 

Serviço de Transplantes Renais 
coloca Goiás como o maior 
transplantador do país

Em maio, o HGG transplantou um rim vindo do Espírito San-
to em um paciente de 61 anos, que realizava hemodiálise 
há um ano em Goiânia. Também foram recebidos órgãos de 
Brasília, Santa Catarina e Rondônia, entre outros Estados.

Em seis meses, o HGG comemorou a realização 
de 60 transplantes, batendo a meta estipulada para um 
ano. O bom resultado colocou a unidade de saúde como 
uma das principais transplantadoras do Centro-Oeste, 
sendo uma referência nacional nesta especialidade, se-
gundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT). 
A unidade fechou o ano com 83 transplantes renais, sen-
do destes 12 doações de órgãos intervivos e 71 doações 
de cadáveres.

Transplantes

10 20 30 40 50 60 70 80 900

Superou a meta em 66%

2017

Meta

83

50

Doações

Intervivos         12
Cadáveres        71

Fonte: Idtech/HGG

Estamos preparados para realizar os implantes a qualquer momento, inde-
pendente do dia e horário. Em vez de exportar rins como vínhamos fazendo, 
agora nos tornamos referência em transplantes.

Bráulio Ludovico Martins, chefe do Serviço de Transplantes Renais do HGG.
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Desde 2014, o HGG conta com o Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP), que ganhou uma ala especial em no-
vembro de 2016 e completou um ano em 2017. A proposta dos 
Cuidados Paliativos é oferecer uma abordagem ou tratamento 
multiprofissional que melhore a qualidade de vida de pacientes 
com doenças crônicas que não ofereçam mais possibilidade de 
tratamento e seus familiares.

O Núcleo possui 10 leitos, assistidos por médicos 
geriatras, psicólogos, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutri-
cionistas, terapeutas ocupacionais e equipe de enfermagem 
exclusiva, além de outros profissionais. O NAPP já realizou o 
atendimento a 420 pacientes, 200 somente este ano, sendo 

Ala de Cuidados Paliativos 
completa um ano

Ana Maria Porto Carvas, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo.

destes 58% homens e 42% mulheres e a maioria com idade en-
tre 60 e 70 anos, 43%, seguido por 35% de pacientes entre 80 
e 99 anos. No perfil desses pacientes, 28% têm doenças onco-
lógicas, seguido de 18% sequelas neurológicas, 13 alguma sín-
drome de fragilidade e 11% síndromes demenciais.

Apesar da resistência de alguns familiares pela falta de 
conhecimento com o termo ‘Cuidados Paliativos’, a equipe mul-
tiprofissional do NAPP recebeu um retorno positivo por gran-
de parte dos familiares assistidos. Dos pacientes tratados no 
NAPP, 42,5% tiveram alta hospitalar, o que garante mais con-
forto e é um desejo para a maioria dos pacientes que prefere 
morrer em casa, ao lado dos seus familiares mais próximos. 

Temos recebido um feedback muito positivo das famílias, no que se refe-
re ao conforto da ala, da equipe própria, dos profissionais de enfermagem e mul-
tiprofissionais treinados e que seguem a mesma filosofia de cuidado, conjunto 
que passa mais segurança e acolhimento a esses familiares.

Fonte: Idtech/HGG
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O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG recebeu 
no dia 14 de dezembro a visita técnica da comitiva da Co-
ordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do 
Ministério da Saúde para verificar as condições da unidade 
para a realização de transplantes de fígado. A visita, que 
durou cerca de quatro horas, aconteceu em todos os seto-
res envolvidos no transplante, desde a Central Humaniza-
da de Internação até o Centro Cirúrgico e Ambulatório. 

Estiveram na comitiva a técnica do Sistema Na-
cional de Transplantes, Schirley Batista Nascimento e o 
membro da Câmara Técnica Nacional de Fígado, Luiz Au-
gusto Carneiro D’Alburquerque, que é professor titular de 
medicina da Universidade de São Paulo (USP) e chefe de 
Transplantes do Aparelho Digestivo do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo. Até o mês de novembro, o Estado captou 
36 fígados, que foram encaminhados para outros estados, 
órgãos que poderiam ser aproveitados em Goiás, com a 
habilitação do serviço na unidade de saúde.

HGG recebe visita técnica 
para habilitação do Serviço de 
Transplante de Fígado

Atendimentos dos Grupos 
Terapêuticos

O grupo tem como objetivo promover junto aos pacientes in-
ternados pela Neurologia e da Reumatologia, e seus acom-
panhantes, o entendimento racional sobre o processo de 
adoecimento. Os psicólogos e terapeutas ocupacionais, que 
conduzem o grupo realizam ainda o planejamento conscien-
te de ações terapêuticas e incentivam o resgate de ativida-
des significativas em busca de maior qualidade de vida e da 
recuperação da saúde desses pacientes. Em 2017 participa-
ram do grupo 306 pacientes e seus acompanhantes.

Com o objetivo de trabalhar o autoconhecimento, 
a autoestima e melhorar a adesão dos pacientes aos tra-
tamentos, o HGG conta com diversos grupos terapêuticos. 
As iniciativas são realizadas semanalmente e envolvem a 
equipe multiprofissional da unidade.

Orientado por psicólogos, o grupo tem como objetivo pro-
mover a reflexão sobre o autoconhecimento e a responsabi-
lidade do usuário na saúde biopsicossocial, visando a adesão 
ao tratamento médico e melhoria da qualidade de vida. Em 
2017 foram 179 agendamentos e realizados 157 atendi-
mentos entre pacientes mulheres participantes do Progra-
ma de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) e do Núcleo 
de Orientação Interdisciplinar em Sexualidade (Nois).

Este grupo tem como objetivo prestar assistência psicoló-
gica ambulatorial em grupo que se queixam de ansiedade, 
ou que tenham reações de preocupação, angústia, vivên-
cia de medo e outros estados emocionais similares. Com a 
orientação de psicólogos, o grupo é formado por pacientes 
adultos, de ambos os sexos, e em atendimento em diver-
sas especialidades. Em 2017, foram realizados 658 agen-
damentos e 585 atendimentos.

Confiar

Ansiedade
Despertar
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O HGG passou a contar desde outubro com o Ser-
viço de Atenção aos Pacientes Portadores de Hérnias Com-
plexas, que oferece tratamento médico e multiprofissional 
a pacientes portadores desses defeitos na parede abdo-
minal, que causam grandes abaulamentos onde se aloja o 
conteúdo abdominal. O tratamento é cirúrgico, com proce-
dimento que dura de 4 a 6 horas, feito por equipe multipro-
fissional, desde a preparação do paciente no pré-operató-
rio, até a reabilitação no pós-operatório. A equipe básica é 
composta por cirurgião geral, cirurgião plástico, anestesis-
ta, pneumologista e fisioterapeuta. Em 2017, foram reali-
zados 39 procedimentos.

Serviço de Atenção aos 
Pacientes Portadores de 
Hérnias Complexas começa a 
funcionar no HGG

São pacientes financeiramente caros, porque se mobiliza o que há de 
melhor no hospital em termos de recursos humanos e de materiais. É um 
patamar alto: cirurgia de alto risco e de alto custo e o HGG é um hospital que 
está bem equipado para o tratamento desse tipo de paciente.

Renato Miranda Melo,  coordenador do Serviço de Atenção 
ao Pacientes Portadores de Hérnias Complexas.
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Em abril, o HGG e o Hospital Materno Infantil 
(HMI) assinaram Termo de Cooperação Técnica que ofi-
cializou parceria entre as instituições que assumiram as 
cirurgias eletivas, de acordo com as idades, nas especia-
lidades de urologia, otorrinolaringologia e cirurgia plás-
tica, exclusivamente pediátricas. Crianças a partir de 4 
anos passaram a ser operadas no HGG, enquanto as com 

No mês de março, o HGG teve integrados os en-
sinos de residência médica em mastologia e ginecolo-
gia do Hospital Materno Infantil (HMI). Já em setembro, 
os ginecologistas e mastologistas do HMI e da Materni-
dade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) foram transfe-
ridos para o HGG, após várias reuniões de acolhimento 

HGG e HMI assinam Termo de 
Cooperação para cirurgia em 
crianças acima de 4 anos

idade inferior continuaram no HMI. Já as cirurgias buco-
maxilofaciais, somente as crianças acima de 12 anos 
são encaminhadas para o HGG. O objetivo foi favorecer o 
atendimento de pacientes que antes não eram contem-
plados pelo HMI, tendo em vista limitações relativas ao 
perfil da unidade, aproveitando a estrutura e tecnologia 
de ponta do HGG.

Serviços de Mastologia e 
Ginecologia são transferidos 
para o HGG

junto à diretoria da unidade. Com a transferência dos 
profissionais, o serviço de Ginecologia passou a ser o 
maior do HGG, com 19 médicos. Além do atendimento 
ambulatorial, parte destes profissionais estão atuando 
no Serviço Especializado do Processo Transexualizador 
– Ambulatório TX.
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Em maio, o HGG retomou o atendimento aos 
presos do Complexo Prisional. As estratégias desse 
serviço foram traçadas em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Mi-
nistério Público e diretoria da unidade. Em 2015, o 
Hospital atendeu 104 presos do Complexo Prisional, 
principalmente nas especialidades de cirurgia geral, 
coloproctologia e urologia, em uma ação inédita em 
termos de Política de Saúde Carcerária.

O atendimento inclui exames de pré-opera-
tório, que são realizados no próprio hospital e assim 
como todo o preparo cirúrgico. A segurança é garan-
tida por uma escolta penitenciária 24 horas e os pre-
sos não têm direito à visita. Nesta segunda edição do 
Mutirão de cirurgias à população carcerária, os primei-
ros presos internados receberam a visita do secretá-
rio estadual de Saúde, Leonardo Vilela, e o promotor 
de Execução Penal de Goiânia, Marcelo Celestino, que 
conferiu as instalações desses pacientes. Em 2017, 
foram atendidos 71 presos para procedimentos nas 

Mutirão de cirurgias à 
população carcerária

áreas de cirurgia geral, proctologia e urologia. Deste 
total, três pacientes eram mulheres, tendo, pela pri-
meira vez, o mutirão de cirurgias atendido também o 
público feminino.

No dia 7 de novembro, o Ministério da Saúde ha-
bilitou oficialmente o Serviço de Cirurgia Bariátrica do HGG. 
A solenidade reuniu autoridades que articularam o proces-
so junto ao Governo Federal. O HGG passou a ser a única 
unidade habilitada com Serviço de Atenção à Obesidade no 
Estado de Goiás. O processo de habilitação durou cerca de 
três anos, quando foram realizadas diversas adequações 
para cumprir as normas da Vigilância Sanitária e adquiridos 
equipamentos específicos para atender pacientes com Ín-
dice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40. 

 Entre os investimentos realizados estão a mon-
tagem de quatro enfermarias especiais, com camas que 
suportam pessoas com cerca de 300 quilos e banheiros 
com medidas e estruturas adequadas, vasos sanitários de 
alvenaria e acabamentos em inox, com maior resistência, a 
aquisição de um guindaste, com capacidade até 250 quilos, 
balança, mesas cirúrgicas, cadeiras de rodas, aparelhos es-
peciais de aferição de pressão. O Centro de Terapia Inten-
siva (CTI) também passou por adaptações para receber os 
pacientes super obesos. 

A meta inicial pós-habilitação era de 12 procedi-
mentos cirúrgicos por mês, o dobro do que já era realizado, 
em média 6, tendo fechado o ano com um saldo de 90 ci-
rurgias, um aumento de 15,4% a mais que 2016. 

Programa de tratamento da 
obesidade do HGG é habilitado 
pelo Ministério da Saúde 

O PCCO
O HGG conta com o Programa de Controle e Cirur-

gia da Obesidade (PCCO) desde 1998 e foi reestruturado 
em 2013, com a transferência da gestão para o Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). Conta 
com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, en-
fermeiros, nutricionistas, além dos médicos cirurgiões ba-
riátricos, pneumologistas, cardiologistas e de outras áreas. 
Atualmente, fazem parte do PCCO, cerca de 600 pacientes, 
entre atendimentos pré e pós-operatório.
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O HGG implantou oficialmente no dia 12 de setembro 
o Serviço Especializado do Processo Transexualizador – Ambu-
latório TX, que oferece atendimento médico e multiprofissional 
aos transexuais e travestis. O atendimento aos pacientes inclui 
a parte ambulatorial, com acompanhamento clínico, pré e pós-
-operatório e hormonioterapia; e parte hospitalar, onde entram 
a realização de cirurgias e acompanhamento pré e pós-opera-
tório, além de assistência interdisciplinar e multiprofissional das 
especialidades, na parte ambulatorial de Psiquiatria, Psicologia, 
Assistência social, Endocrinologia, Clínico Geral, Enfermagem, e 
Hospitalar (cirúrgica), nas áreas de Ginecologia, Urologia, Cirur-
gia plástica, Endocrinologia, Enfermagem, Psiquiatria e Psicolo-
gia, Assistência Social e Fonoaudiologia.

Desde fevereiro, quando foi iniciado o atendimento 
multiprofissional, foram realizadas 108 consultas nas especia-

Ambulatório para transexuais 
começa a funcionar no HGG

lidades de ginecologia, fonoaudiologia, psiquiatria e psicologia.
O Hospital já se preparava desde 2016 para o aten-

dimento ao público trans, quando foi assinado o protocolo de 
intenções pelo Governo de Goiás, diretoria da unidade e re-
presentantes do movimento LGBT. No mês de fevereiro e no-
vembro deste ano, equipe responsável pelo Ambulatório TX 
do HGG participou de reuniões juntamente com a represen-
tantes da Secretaria de Políticas de Atenção Integral à Saúde 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a abertura de 
Ambulatório de Transexualidade nos municípios de Anápolis 
e Itumbiara, respectivamente. O objetivo dos encontros foi 
trocar experiências entre os profissionais que já atuam neste 
serviço no HGG na condução do Ambulatório TX, a fim de co-
laborar com os profissionais dos municípios para a implemen-
tação desse serviço.

Rafaela Feitosa Damasceno , coordenadora do Centro-Oeste da Associação Nacional 
dos travestis e Transexuais do Brasil (Antra).

Há uma necessidade muito grande de médicos para o atendimento à 
população trans no Estado de Goiás e até mesmo para desafogar as filas já 
existentes hoje. Acredito que, em breve, ela não existirá mais com a atuação 
do HGG.
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O HGG participou do V Mutirão de Cirurgias Plásti-
cas, promovido em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP). No dia 29 de março, 20 pacientes 
que aguardavam cirurgias reparadoras pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) realizaram os procedimentos requeri-
dos, entre eles correção de orelha de abano, ginecomas-
tia (mama saliente em meninos e adultos) e correção das 
pálpebras caídas (blefaroplastia). A equipe médica do HGG 
operou 60% a mais pacientes do que em uma semana co-
mum. A ação também aconteceu no Hospital das Clínicas e 
Santa Casa de Misericórdia.

Desde o mês de julho, as cirurgias esterilizadoras em 
homens, conhecidas como vasectomias, passaram a ser fei-
tas no HGG. A transferência do serviço, que antes era realiza-
do na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), teve 
como objetivo adequar o perfil da maternidade, voltado para a 
obstetrícia. No mesmo mês, foram atendidos 28 homens que 
aguardavam pelo procedimento zerando a demanda desses 
pacientes que desejavam realizar a cirurgia recomendada para 
os homens que não desejam mais ter filhos. 

HGG participa de mutirão de 
cirurgias plásticas reparadoras

Cirurgias esterilizadoras
em homens

O público do HGG, hospital de multiespecialidades 
que atende mais de 10 mil pessoas por mês, é formado por 
37% de pessoas idosas. Quando se trata do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), o percentual aumenta para 56%. É comum o 
atendimento de pessoas com mais de 80 anos. Em um ano, 
foram 178 pacientes internados no CTI com esta faixa etária. 

Referência no atendimento 
humanizado a idosos

E o HGG tem se preparado para atender pessoas cada vez com 
idades mais avançadas. Em 2016, implantou uma ala especial 
de que tem como público-alvo idosos e pacientes com doen-
ças raras, o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), ala 
em que mais de 80% do público é formado por idosos, que ne-
cessitam de uma assistência global e multiprofissional.
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O HGG aderiu mais uma vez à campanha Outu-
bro Rosa, de combate ao câncer de mama. Neste ano, 
com a implantação do Serviço de Mastologia, a unida-
de realizou 12 cirurgias para a retirada de nódulos ma-
mários durante mutirão no dia 7 de outubro. O Serviço 
de Cirurgia Plástica também participou da ação, reali-
zando cirurgia de reconstrução nas pacientes opera-
das e reconstrução tardia da mama em mulheres que 
aguardavam o procedimento.

No dia 25 de janeiro, o HGG realizou a primeira 
cirurgia para retirada de hemangioma gigante em uma 
paciente de 53 anos. O procedimento de alta complexida-
de realizada pelo Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, em 
parceria com o cirurgião Zacharias Calil, teve acompanha-
mento de equipe de TV americana Discovery Channel que 
fez a cobertura da cirurgia e está acompanhando o caso 
desta paciente.

Xeroderma
A TV Brasil produziu no mês de junho reportagem 

sobre o Xeroderma Pigmentoso (XP), a vida, a rotina e os 
desafios dos moradores do Povoado de Araras, comunida-

Outubro Rosa tem mutirão de 
cirurgias de Mama

Emissoras nacional e 
internacional destacam 
trabalho do HGG

de próxima ao município de Faina (Goiás) onde vive o maior 
grupo de pacientes diagnosticados com a doença gené-
tica e que aumenta a incidência de câncer de pele. Além 
de entrevistar e acompanhar o dia-a-dia dos moradores 
diagnosticados com a doença e os que possuem o gene, a 
equipe acompanhou consultas e conversou com médicos 
e profissionais do HGG que atuam no tratamento desses 
pacientes. Atualmente o HGG atende cerca de 300 pacien-
tes diagnosticados com XP, entre assintomáticos e com 
manifestação clínica, sendo que destes, 24 possuem ma-
nifestação visível da doença. A matéria foi exibida no mês 
de setembro.



03
Qualidade



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

27

A experiência do Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG de interação com os usuários para a melhoria da 
gestão foi apresentada durante Conferência Internacional 
de Qualidade, em Londres. O trabalho foi selecionado para 
a programação científica do Isqua 2017 no eixo “a voz do 
paciente” e foi apresentado pelo diretor de projetos do Ins-
tituto Brasileiro de Educação e Saúde (Ibes), Christian Hard.

De acordo com Christian Hard, que também é ava-
liador da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Pro-
grama Gestão Cidadã é destaque na administração do HGG, 
pois oferece diversos canais de comunicação com o usuário 

O HGG recebeu o Selo Amib que atesta os bons re-
sultados na gestão de indicadores de qualidade e desem-
penho no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A certificação 
atesta que a unidade vem cumprindo a Resolução da Dire-
toria Colegiada nº 7 da Anvisa (RDC-7) por meio do sistema 
Epimed, contribuindo para a melhoria da qualidade da me-
dicina intensiva e segurança dos pacientes no Brasil.

A RDC-7 dispõe sobre os requisitos de funciona-
mento das Unidades de Terapia Intensiva. De acordo com 
o coordenador do CTI do HGG, Marcelo Rabahi, o selo, con-
cedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(Amib), é resultado de uma avaliação feita pela entidade 
através do sistema Epimed, que é alimentado diariamente 
de forma bem detalhada.

Trabalho do HGG é apresentado 
em Conferência da Qualidade, 
em Londres

e vai além da “caixa de opinião”. “Isso demonstra a transpa-
rência e o bom relacionamento com o paciente”, considerou. 

O tema da conferência da ISQua 2017 foi “Apren-
dendo ao nível do sistema para melhorar a qualidade e 
segurança dos cuidados de saúde. O trabalho científico 
foi produzido em conjunto pelo coordenador de Ensino 
e Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), organização social gestora do HGG, 
Marcelo Rabahi, e pela coordenadora do Programa Gestão 
Cidadã, Iris Bertoncini. O evento foi realizado em Londres, 
no mês de outubro.

CTI recebe selo de gestão de 
indicadores
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O HGG foi selecionado para participar do Projeto 
Colaborativo “Melhorando a Segurança do Paciente em 
Larga Escala no Brasil”. O projeto foi lançado pelo Ministério 
da Saúde e hospitais de excelência. O plano, que será cons-
truído por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (PROADI-SUS) em parceria com o Ins-
titute for Healthcare Improvement (IHI), tem como objetivo 
orientar os profissionais de saúde de 120 hospitais públicos 
quanto as melhores práticas para o cuidado da segurança 
do paciente nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HGG e os outros 119 hospitais serão supri-
dos com técnicas e metodologias para implementar ou 
melhorar o desempenho na segurança do paciente. O 
projeto terá duração de três anos. Essas unidades serão 
divididas em grupos coordenados pelos seis Hospitais de 
Excelência, são eles: Hospital Alemão Osvaldo Cruz (SP); 

Para garantir a qualidade nos serviços oferecidos, 
o HGG passou a contar com o Escritório da Qualidade. A 
iniciativa tem o objetivo de garantir a melhoria contínua dos 
processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, 
disseminar a cultura de segurança, integração dos proces-
sos de gestão de risco, além de garantir as boas práticas de 
funcionamento do serviço de saúde.

O Sistema de Gestão da Qualidade está estrutu-
rado em três ações principais, que inclui a Gestão por Pro-
cessos, Auditorias Internas e Gestão de Documentos. Na 
prática, o Escritório da Qualidade vai realizar auditorias in-
ternas extensas. Ligado a Coordenação Executiva, o serviço 
é composto pelo Planejamento Estratégico, Núcleo de Se-
gurança do Paciente e Núcleo de Vigilância Epidemiológica. 

HGG participa de projeto 
colaborativo do SUS para 
segurança do paciente

Escritório da Qualidade é 
implementado

O nosso objetivo foi centralizar as ações, fazendo com que o HGG 
entre para o rol de grandes hospitais de excelência que também possuem o 
Escritório da Qualidade.

Milena Paes Leme Monteiro, coordenadora do Escritório da Qualidade.

Hospital Beneficência Portuguesa (SP); Hospital do Co-
ração (SP); Hospital Israelita Albert Einstein (SP); Hospi-
tal Sírio Libanês (SP) e o Hospital Moinhos de Vento (RS). 
O investimento total do projeto será de R$ 17 milhões 
em isenção fiscal.
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O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG recebeu di-
versas visitas da Consultoria Make Sure, que está desenvol-
vendo um trabalho de preparo do HGG para chegar ao nível 3 
da certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). 
Foram encontros com a direção, responsáveis e equipes do 
Hospital. O objetivo é o amadurecimento da cultura de quali-
dade por meio da gestão dos processos na busca pelo nível 3 
da ONA, que prima pela excelência. Foram feitas sete visitas, 
entre junho e dezembro.

A consultora da Make Sure, Sueli Luz, participou de 
reuniões com os responsáveis das áreas Administrativa, Ges-
tão da Qualidade, Ouvidoria, Medicina e Segurança do Traba-
lho, Higienização e Resíduos, Tecnologia da Informação, Clínica 
Médica, Farmácia e Diagnóstico, entre outras, conhecendo as 
rotinas e os protocolos de trabalho e sugerindo melhorias. 

O HGG recebeu a Oficina sobre Preenchimento de 
Declaração de Óbito – Causa morte não especificada (Causa 
básica “Garbage”). A atividade foi promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, em parceria com o Departa-
mento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmis-
síveis e Promoção da Saúde – DANTPS, Organização Vital 
Strategy e a Universidade de Melbourne – Austrália. Ao 
todo, 44 médicos e residentes do hospital participaram do 
treinamento que aconteceu no Auditório da unidade.

HGG se prepara para nível 3 
da ONA

Médicos participam de 
treinamento sobre preenchimento 
de Declaração de Óbito

Sueli Luz, consultora da Make Sure.

O hospital tem grande potencial de conquistar o upgrade, mas é ne-
cessário o esforço de todos em demonstrar o resultado dos seus processos 
de trabalho.

Ministrada pela doutora em medicina, Valéria Maria de 
Azeredo Passos, que é especialista em clínica médica e geria-
tria, e professora titular da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG), o objetivo da Oficina foi 
promover a discussão de ocorrência de óbitos cuja causa básica 
não está especificada, e que são classificadas como “códigos 
garbage”. De acordo com a especialista, o investimento em edu-
cação continuada é o melhor caminho para que se consiga me-
lhorar a qualidade do preenchimento de declarações de óbito.
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Comitiva do HGG marcou presença na Hospitalar 
2017 – 25ª Feira Internacional de Produtos, Equipamen-
tos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, 
Farmácias, Clínicas e Consultórios. De acordo com o coor-
denador administrativo financeiro, Lúcio Dias Nascimento, 
a Hospitalar foi uma boa oportunidade para conhecer no-
vas soluções na área da saúde e fazer a avaliação técnica 
de novos equipamentos.

Também participaram da Comitiva o diretor geral 
do HGG, José Cláudio Romero e o diretor técnico, Rafael 
Nakamura. O diretor administrativo, Alessandro Purcino, 
participou do evento paralelo, o Congresso de Gestão Fi-
nanceira e Custos. O evento, considerado o mais importan-
te encontro anual de atualização para o mercado de saúde, 
aconteceu entre os dias 15 e 18 de maio, na Expo Center 
Norte, em São Paulo (SP).

O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), ligado 
ao setor de Gerenciamento de Riscos do HGG, realizou a 
blitz “Segurança do paciente - Como notificar um evento?” 
em todos os setores da unidade. O objetivo foi capacitar os 
colaboradores a registrarem ocorrências adversas no novo 
Sistema de Notificações.

O NSP é responsável por garantir segurança e qua-
lidade no atendimento ao cliente da unidade. Para desem-
penhar esta função, o Núcleo utiliza o sistema para que os 
colaboradores possam registrar eventos atípicos que atra-

Diretores do HGG participam 
da Hospitalar

Núcleo de Segurança do 
Paciente promove treinamento

palham a rotina do hospital, ou quaisquer problemas e inci-
dentes relacionados aos pacientes. 

Entre os dias 28 de março e 07 de abril, 264 co-
laboradores do hospital entre equipes de enfermagem, 
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, auxiliares admi-
nistrativos, entre outros, participaram do evento. Segun-
do a coordenadora do NSP, Sumaya Gomes, o feedback 
foi extremamente positivo, uma vez que a quantidade de 
notificações registradas pelos colaboradores foi aumen-
tada em poucos dias.
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Cerca de 20 colaboradores do HGG, entre equi-
pes e diretorias de enfermagem e multiprofissional, 
participaram de palestra realizada pelo Instituto de 
Pós-Graduação e Graduação (IPOG), com o tema Acre-
ditação em instituições de Saúde, seus benefícios e 
desafios. Ministrada pela tutora dos Cursos de Ensino 
a Distância da Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), Gilvane Lolato, a palestra expôs os caminhos 
percorridos para a acreditação, processos, mudanças, 

Colaboradoras do HGG e do Instituto de Desen-
volvimento Tecnológico e Humano (Idtech), Organização 
Social que faz a gestão da unidade de saúde, participaram 
do curso “Gerenciamento de Indicadores para a Excelência 
do Desempenho”. O treinamento foi realizado pelo Instituto 
Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes) e tratou de todo 
o sistema de medição de indicadores, desde a implantação 
até o ciclo de melhoria do processo.

Participaram do curso, realizado no dia 29 de ju-
nho, em Goiânia, a assessora de Planejamento e Qualidade 
do Idtech, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro; a enfermeira do 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HGG, Sumaya Go-
mes dos Santos; a coordenadora do Comitê da Qualidade 
do HGG, Robertta Francyelle Sousa Gomes; e a gerente de 
Enfermagem do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HGG, 
Paullyanne Pereira de Lima.

Equipes participam de palestra 
sobre acreditação

Núcleo de Qualidade do HGG 
participa de curso sobre 
Excelência do Desempenho

necessidades e caminhos ainda a percorrer.
A diretora de Enfermagem do HGG, Natalie 

Alves Andraschko, avaliou a palestra como extrema-
mente oportuna, já que o HGG caminha para acredita-
ção nível 3 da ONA. Ela elogiou ainda o interesse das 
equipes que participaram do evento, realizado no dia 
29 de agosto, que foi gratuito, sendo pedido aos parti-
cipantes apenas a doação de um quilo de um alimento 
não perecível destinado à doação.
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Durante o ano de 2017, o Hospital Estadual Al-
berto Rassi - HGG preparou os colaboradores que fazem 
parte da Brigada de Incêndio da unidade. O Serviço Es-
pecializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT) 
do HGG, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar 
promoveram o curso de brigadista. As atividades foram 
realizadas no quartel do Corpo de Bombeiros e no pró-
prio HGG nos meses de junho e agosto.

O curso incluiu conteúdo teórico e prático e trei-
namento com extintores, hidrantes e mangueiras. O di-
retor administrativo do HGG, Alessandro Purcino, explica 

Em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, 
o HGG promoveu uma simulação contra incêndio. A ação 
teve como objetivo preparar as equipes da Brigada de In-
cêndio do hospital a atuarem em conjunto com o Corpo de 
Bombeiros em situações de controle de pânico, resgate e 
combate a incêndio na unidade.

No dia 17 de novembro, por volta de 14 horas, 
uma simulação de foco de incêndio surgiu no andar térreo, 
no local onde funciona o abrigo de recicláveis da unidade. 
A Brigada foi acionada e os brigadistas, responsáveis pe-
los primeiros socorros, puderam colocar em prática o que 
foi aprendido nas aulas teóricas e práticas em casos de 
ocorrências desta natureza. Para auxiliar na logística da 
simulação, além do Corpo de Bombeiros, participaram o 

HGG prepara brigadistas
que a importância do treinamento e da existência de uma 
brigada se dá não apenas pela exigência legal, mas por 
atender ao plano de contingência do Hospital e garantir a 
segurança de colaboradores, pacientes e visitantes.

A Brigada também participou de treinamento 
promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás 
(CBMGO), voltado para instrutores de diversas unida-
des. A atividade foi realizada em batalhões do Corpo de 
Bombeiros e no Centro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (CRER), de 6 a 10 e de 20 a 24 de 
novembro.

Simulação
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Secretaria Munici-
pal de Trânsito (SMT), Polícia Técnica Científica – Instituto 
Médico Legal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu).

O tenente do Corpo de Bombeiros Daniel Costa 
destacou que a corporação está sempre a disposição para 
este tipo de exercício, porque treina a brigada do hospital 
e ainda funciona como um aprimoramento técnico pro-
fissional para os militares. O sargento Wesley da Costa 
ressaltou que os treinamentos são importantes, especial-
mente para profissionais da saúde, porque são situações 
de múltiplas vítimas, que demandam grande serviço, situ-
ações opostas do que se vivencia dentro do hospital, com 
vítimas de formas diferentes de classificação.
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A Brigada de Incêndio HGG precisou colocar em práti-
ca seus conhecimentos para atuar em caso de emergência. Na 
noite de 17 de setembro, um pequeno foco de incêndio surgiu 
na sala de exames de Raio-X, localizada na Ala de Apoio em 
Diagnóstico. Os colaboradores, devidamente treinados, sou-
beram agir sem pânico ao acionar rapidamente o Corpo de 
Bombeiros e ao orientar os pacientes e acompanhantes. De 
acordo com o diretor Administrativo do HGG, Alessandro Pur-
cino, a colaboradora que atua no setor, logo quando identificou 
o foco, já acionou um vigilante, que solicitou à Recepção que 

Os residentes e chefia do serviço de Urologia, jun-
tamente com a diretoria do HGG, participaram de reunião 
na unidade. O encontro, realizado em julho, foi o primeiro de 
uma série de reuniões que serão realizadas com as equipes 
de todas as especialidades cirúrgicas do hospital. As equi-
pes de Cirurgia Gera, os staffs, residentes dos serviços de 
Ortopedia e Cirurgia Plástica se reuniram em encontros 
distintos, realizados em agosto.

Brigadistas são homenageados
comunicasse aos Bombeiros. O vigilante, que é brigadista, foi 
nas enfermarias avisar a equipe de enfermagem, que conduziu 
os pacientes para a área externa, de forma preventiva. 

Por conta da eficiência, os colaboradores da Bri-
gada de Incêndio foram homenageados durante a Roda de 
Conversa com a Alta Gestão. Eles foram parabenizados pela 
diretoria da unidade por conseguirem agir rapidamente. 
Devidamente treinados, os brigadistas agiram de maneira 
rápida e eficiênte. Cerca de 20 colaboradores receberam 
medalhas e os cumprimentos dos diretores.

Serviços médicos e residentes 
realizam reuniões

Os encontros tiveram como pauta principal a busca 
pela diminuição do número de suspensões cirúrgicas. Para-
lelamente, foram discutidos e reforçados os protocolos de 
jejum, de segurança do paciente e fechadas algumas diretri-
zes para que o paciente seja melhor preparado para quando 
for internado ele já esteja pronto para cirurgia, assim como 
aqueles encaminhados pela regulação, os quais também 
precisam ter agilidade na resolução dos seus casos.
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O HGG implantou o Programa de Gestão Parti-
cipativa. Com o tema “Eu colaboro para a qualidade do 
meu hospital!”, o projeto tem como objetivo incentivar o 
envio de ideias e sugestões inovadoras dos próprios co-
laboradores para levantar melhorias para o ambiente de 
trabalho. As sugestões foram enviadas por meio da rede 
intranet da unidade.

Em 2018, a Gerência de Desenvolvimento de Pes-
soas vai avaliar quais são as ideias e sugestões considera-
das inovadoras e aplicáveis para cada categoria, no período 
de um trimestre. As categorias foram divididas em “Ideia 
para o meu setor”, “Pequenas mudanças” e “Ideias para ou-
tros setores”. Junto da sugestão, o colaborador assinalou se 
a ideia irá otimizar o trabalho (deixá-lo mais rápido e menos 
burocrático), reduzir custos, melhorar a assistência, huma-
nizar o atendimento ou melhorar o ambiente de trabalho.

O HGG realizou a Capacitação de Lideranças sobre 
o Planejamento Estratégico. Nas reuniões, foi abordado de 
forma objetiva o Planejamento Estratégico do hospital e a 
aplicação prática nas atividades setoriais, visando atingir as 
metas e objetivos estratégicos.

Participaram do treinamento, realizado nos dias 24 
e 29 de novembro, as gerências setoriais de todo o hospital. 

HGG pede sugestões de 
colaboradores para a melhoria 
do trabalho

Lideranças são capacitadas 
sobre Planejamento 
Estratégico

De acordo com o diretor administrativo do HGG, Alessandro 
Purcino, o objetivo da capacitação foi transmitir o Plane-
jamento Estratégico numa linguagem acessível a todos os 
colaboradores do Hospital, já que  os líderes devem estar 
capacitados a repassar para suas equipes os principais 
conceitos, além dos resultados de suas atividades e os im-
pactos nos indicadores.
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O HGG instalou sete aparelhos televisores nos 
postos de enfermagem das Clínicas Médica, Cirúrgica e 
Diálise, no terceiro e quarto andar da unidade. A diretora 
de Enfermagem do HGG, Natalie Alves Andraschko, expli-
ca que os aparelhos são utilizados para acompanhamento 
das demandas assistenciais do prontuário pelas equipes 
na gestão dos leitos. Por meio dos monitores os colabo-
radores poderão identificar leitos vazios e ocupados, os 
que estão em limpeza ou prontos para receber pacientes. 
É uma ferramenta a mais para gerir esses espaços com 
mais agilidade.

Cerca de 20 gerentes e executores de contratos do 
Hospital Alberto Rassi - HGG participaram de reunião para 
avaliação de fornecedores. O objetivo foi orientar sobre a 
emissão de relatórios de qualificação e avaliação padroni-
zados conforme a orientação da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Durante a reunião foram apresentados 
os novos pontos da Política de Qualificação e Avaliação de 
Fornecedores e Prestadores de Serviço do HGG.

O diretor administrativo do HGG, Alessandro Purci-
no, destacou que os gerentes e executores de contrato tam-
bém são gestores de recursos financeiros, na medida em que 

são eles que definem os termos de referências dos contratos 
e fiscalizam a execução dos serviços. Foram destacados na 
reunião os critérios para a qualificação prévia à contratação 
dos fornecedores, além da realização de avaliação periódica, 
realizada a cada dois anos, para aferir a manutenção da ca-
pacidade técnica avaliada. Durante o fornecimento e presta-
ção de serviço, a avaliação também deverá monitorar se as 
empresas contratadas continuam atendendo ou não às ex-
pectativas. Foi ressaltada ainda a responsabilidade social do 
HGG em desenvolver os atuais e formar novos fornecedores 
e prestadores de serviço na área da saúde.

Gerentes participam de reunião 
para avaliação de fornecedores

Postos de enfermagem contam 
com televisores



04
Estrutura e 
Organização
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Estrutura e 
Organização

Usuários do Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do HGG passaram a contar desde maio com uma 
nova ferramenta para acompanhamento de consultas na 
unidade: o Observatório de Consultas. O lançamento, no dia 
9 de maio, contou com a presença do secretário de Saúde 
Leonardo Vilela que elogiou sobre o pioneirismo do HGG 
em lançar ferramentas para prestar o melhor serviço para 
a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ferramenta oferece muito mais facilidade, 

Secretário de Saúde lança site 
Observatório de Consultas do HGG

conforto e comodidade ao paciente, evitando muitos 
contatos telefônicos e por e-mail, com pedidos de infor-
mações sobre o agendamento. Com o Observatório de 
Consultas, os usuários podem se informar sobre quando 
ocorrerá a sua próxima consulta, saber quais os médi-
cos e especialidades que já o atenderam e até mesmo 
solicitar um novo agendamento, caso tenha faltado a 
alguma consulta. Em 2017, desde o seu lançamento, a 
ferramenta teve 17.599 acessos de usuários.

Leonardo Vilela, secretário Estadual de Saúde.

É esse protagonismo e proatividade do HGG que queremos em 
toda a rede estadual. Políticas importantes como essas merecem nosso 
apoio total e integral.
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No mês de março, o HGG recebeu cerca de 400 
novos campos cirúrgicos que são utilizados por pacien-
tes em procedimentos, e 714 novos capotes – vesti-
menta que resguarda a integridade do corpo do profis-
sional e do paciente em determinados procedimentos. 
Dentre estas peças, as verdes são utilizadas na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e os azuis nas demais clínicas 
médicas da unidade. Todos que têm acesso ao paciente 
– equipe médica, multidisciplinar e familiares – utilizam 
os capotes. Com estas aquisições, o enxoval completo do 

HGG recebe novos capotes 
cirúrgicos e enxovais

hospital passou a totalizar 20 mil peças. 
Já em abril, o HGG recebeu mais uma parte do 

enxoval que inclui pijamas e capotes. As peças foram 
fornecidas pela empresa Lavebras Gestão de Têxteis S.A, 
responsável pela prestação do serviço de lavanderia in-
dustrial hospitalar na unidade. A empresa presta servi-
ços para grandes hospitais do Brasil como Instituto Sírio 
Libanês, Beneficência Portuguesa e Rede D’Or, além de 
empresas como Hotéis Blue Tree e Seara e presta servi-
ços para o HGG há cerca de dois anos. 

A Assessoria de Tecnologia da Informação (Astec) 
do HGG, em parceria com a Gerência Médica do Centro Ci-
rúrgico, desenvolveram uma ferramenta dentro do siste-
ma hospitalar MV, que passou a simplificar o agendamento 
de cirurgias eletivas. Ficou a cargo do profissional médico 
o preenchimento de informações técnicas, como dados do 
pré-operatorio, sua validade, dados dos exames pré-ope-
ratórios, suas validades e data provável da cirurgia, o que 
facilitou uma dificuldade existente anteriormente, de iden-
tificar os pacientes que estavam preparados para ser em 
operados. A Astec do HGG produziu um vídeo mostrando o 
passo a passo da nova ferramenta, que foi divulgado inter-
namente para os médicos por meio do Whatsapp.

Ferramenta online para médicos 
simplifica o agendamento de 
cirurgias eletivas
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O HGG aderiu desde o mês de março ao Sistema 
de Óbito (Sisob) On-line, desenvolvido pela Corregedoria-
Geral da Justiça de Goiás (CGJGO). O objetivo do sistema 
é proporcionar maior conforto às famílias que perderam 
entes queridos, tornando ágil, acessível e menos burocrá-
tico os serviços registrais que envolvem os procedimen-
tos relativos à expedição da certidão de óbito. Apesar do 
Sisob não ser novo, o sistema funcionava apenas em al-
guns hospitais públicos, passando a funcionar, além de no 
HGG, no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henri-
que Santillo (Crer) e no Hospital da Criança.

A interligação direta das três unidades de saú-
de com os cartórios de registro civil resulta na troca de 
informações para o registro de óbito, bem como na sua 

Sistema de Óbito Online

Marcelo Matias, assessor jurídico do Idtech.

É muito importante termos a possibilidade de acelerar o processo em um momento de 
dor pelo qual o familiar está passando. Já podemos emitir o documento dentro da unidade de 
saúde e acelerar a tramitação burocrática.

imediata emissão, dentro do próprio estabelecimento 
de saúde. Ainda segundo o juiz Cláudio Castro, a medida 
tem amplo alcance social, pois facilita o acesso à certi-
dão de óbito dentro da própria unidade de saúde.

Para implantação do sistema, o HGG fez adap-
tações na estrutura da CHI. Um guichê para atendi-
mento, com linha telefônica, impressora e scanner fo-
ram disponibilizados exclusivamente para o Sisob. As 
declarações são impressas em papel moeda, emitido 
pelo próprio cartório, para garantir a segurança da do-
cumentação. O atendimento do Sisob no HGG funciona 
de segunda à sexta-feira, em horário comercial, e sá-
bado, até o meio-dia, conforme o horário de funciona-
mento da maioria dos cartórios.



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

40

A Gerência de manutenção predial do HGG é res-
ponsável por toda a estrutura da unidade hospitalar. En-
tre as principais ações do departamento estão reparos, 
pinturas de paredes e tetos, controle das partes elétrica, 
hidráulica, mobiliário e alvenaria. Em 2017, a equipe de ma-
nutenção atendeu 3.060 chamados, sendo o mês de mais 
solicitações, outubro, com 287, seguido, de janeiro com 
274 chamados abertos, sendo os serviços mais solicitados, 
assistência predial, com 1107 chamados, seguido de repa-
ros na área elétrica (919) e de hidráulica (873).

Os chamados são abertos via sistema pelos colabo-
radores ao identificarem algum reparo necessário, ou ainda 
problemas identificados pelos pacientes, acompanhantes e 
visitantes através do Programa Gestão Cidadã.

Manutenção preventiva

Visando proporcionar mais qualidade na prestação 
de serviços à população, o HGG realizou no mês de abril a 
impermeabilização das lajes do Blocos D, E e G, do Almoxa-
rifado/Refeitório e do gerador no pátio interno da unidade. 

O HGG tem um efetivo de 23 vigilantes responsá-
veis pela segurança da unidade. Os profissionais prestam 
serviço de segurança e vigilância patrimonial por meio de 
contrato com a empresa Zello Segurança, vencedora do úl-
timo processo licitatório. Os profissionais atuam na unidade 
em regime de escala de 12x36 e 44h semanais. Por turno, 
em média 13 profissionais atuam na proteção do hospital 

Gerência de Manutenção atende 
mais de 3 mil chamados

Pensando no período chuvoso, o hospital também efetuou 
reparo nas calhas. Todos esses serviços são essenciais 
para evitar infiltrações e vazamentos na época de chuvas 
e fundamentais para a conservação do ambiente e propor-
cionar um local mais acolhedor a pacientes, acompanhan-
tes e colaboradores. 

Vigilantes auxiliam na 
organização do hospital

e, também, auxiliando na organização dos fluxos internos.
Antes da revitalização da Praça Abrão Rassi, 

ocorrida em dezembro, os vigilantes atuavam também na 
organização do trânsito e coibindo o trabalho de ambu-
lantes no local, ou ainda pedindo que motoristas retiras-
sem os veículos de vagas destinadas a idosos ou pessoas 
com deficiência.
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No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Defici-
ência, 21 de setembro, a Comissão dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CDPcD) da Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seção Goiás (OAB-GO) realizou a ação Calçada para 
Todos, na Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG. A calçada 
do HGG foi exemplo de acessibilidade, pois segue todas as 
normas regulamentadoras e lei municipal. 

O lançamento da campanha fez parte das ações de 
conscientização por calçadas acessíveis e integram o mo-
vimento Setembro Verde, promovido pela OAB-GO com o 
apoio de diversas instituições, entre elas o Instituto de De-
senvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização 
social responsável pela gestão do HGG.

Após a solenidade, os participantes do evento fo-
ram convidados a participar de uma experiência de uma pes-
soa com deficiência e se locomover com olhos vendados e 
auxílio da bengala ou numa cadeira de rodas nas calçadas 
acessíveis e nos locais que ainda não obedecem às normas.

Calçada do HGG é exemplo de 
campanha da OAB

Hebert Batista Alves, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (CDPcD) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO).

A acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, mas para qual-
quer um que tenha mobilidade reduzida, como um idoso, por exemplo. As calça-
das acessíveis são uma forma importantíssima de inclusão.
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O HGG, em parceria com a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), lançou no dia 30 
de agosto, a campanha Multa Moral. O objetivo é cons-
cientizar os motoristas que estacionam em vagas reser-
vadas para pessoas com deficiência ou para idosos nos 
arredores da unidade. O objetivo da campanha é fazer um 
trabalho educativo, principalmente com pacientes, acom-
panhantes e visitantes, e que não tem data terminar.

Durante a manhã, colaboradores do HGG distribuí-

Multa moral quer 
conscientizar motoristas na 
região do HGG

Alessandro Purcino, diretor administrativo do HGG.

Muitos motoristas deixam seus carros em locais proibidos, o que traz 
problemas para o hospital e para os pacientes. A campanha da Multa Moral 
será contínua e quer chamar atenção dos motoristas.

ram aos infratores um panfleto mostrando a importância de 
se respeitar a lei não somente por conta da multa (prejuízo 
financeiro), mas por prejudicar moralmente idosos e pessoas 
com deficiências - estacionar em vagas reservadas para pes-
soas com deficiência ou para idosos é considerado uma infra-
ção grave, com multa de R$ 127,69. O entorno do HGG possui 
03 vagas reservadas para este público, além de uma para am-
bulância e outra para embarque/desembarque. Entretanto, 
quase sempre estão ocupadas por veículos sem autorização.
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Aproveitando o feriado de 12 de outubro, foi 
realizado entre os dias 11 e 13 a limpeza dos dutos do 
ar-condicionado do Centro de Terapia Intensiva (CTI). A 
medida visa garantir a qualidade do ar, já que é comum 
nesses locais o acúmulo de fungos e bactérias, que po-
dem acarretar em vários problemas respiratórios. Neste 
período, os pacientes foram remanejados para outras 
alas, não acarretando prejuízos na oferta de nenhum 
dos 30 leitos. A manutenção regular segue as medidas 
previstas no Plano de Manutenção, Operação e Controle 
- PMOC, instituída pelo Ministério da Saúde, que deter-
mina que os procedimentos de manutenção, operação, 
controle e limpeza dos sistemas de climatização, não 
devem trazer riscos à saúde dos ocupantes dos ambien-
tes climatizados. Na ocasião, foram feitos ainda peque-
nos reparos de obra civil como pintura, revisão do siste-
ma elétrico, correção do piso, dedetização entre outros.

Voltou a operar em agosto o elevador monta carga 
do refeitório do HGG. O equipamento esteve parado por um 
tempo por necessidades de modernização em sua estrutu-
ra. Após a reforma, ele recebeu nova estrutura elétrica, bo-
tões de comando nos andares e internamente, além de ter 
trocadas as portas por um novo sistema de abertura, que 
antes era do tipo guilhotina e agora passa a ser como de 
um elevador convencional. As antigas portas eram pesa-
das, de difícil manuseio e apresentavam risco de acidentes 
laborais. O equipamento, que transporta exclusivamente 
os carrinhos com refeições, vai do 1° andar, onde está lo-
calizada a cozinha, ao 4° e já abre sua porta dentro da copa 
de cada pavimento, trazendo agilidade à distribuição dos 
alimentos e reduzindo o risco de contaminações.

Limpeza nos dutos do CTI

Em novembro, a Vigilância Sanitária realizou visita e 
vistoria nas instalações externas e internas do HGG a procu-
ra de focos de Dengue. Foram verificados vasos sanitários, 
caixas de passagem de água pluvial, dutos de ar condiciona-
do, ralos, telhado e calhas da unidade e canteiro de obras, lo-
cais onde não foram encontrados nenhum foco do mosquito 
Aedes Aegypti. O fiscal responsável pela vistoria, elogiou o 
HGG por não terem encontrado nenhum foco ou larvas de 
mosquitos, ressaltando que o hospital está devidamente 
prevenido em relação aos demais prédios públicos visitados, 
que têm apresentado outra realidade.

HGG livre da Dengue 

Elevador monta carga do 
refeitório é modernizado
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Promoção 
da Saúde

• Data: 12 de janeiro
• Público: 200 pessoas

As equipes de enfermagem, nutrição, fisioterapia e clí-
nica médica orientaram de 7 às12 horas a população 
sobre como manter os hábitos saudáveis durante todo 
o ano. Além de orientações para uma boa alimentação 
e para combater o sedentarismo, pacientes fizeram 
testes de glicemia, aferiram a pressão e calcularam o 
Índice de Massa Corpórea (IMC) na unidade. A equipe 
de fisioterapia preparou algumas dinâmicas para traba-
lhar com os participantes, mostrando que é possível se 
exercitar até mesmo em casa. 

• Aprovado por: Acompanhando da esposa Cleonice 
Maria Paixão, o aposentado Edson Alves dos Santos, 
de 64 anos, foi cedo ao evento após ouvir o anúncio 
na televisão e considerou a atividade um incentivo a 
boas práticas de saúde. “A gente até sabe que precisa 

• Data: 9 de março
• Público: 682 pessoas 

Com o tema “Doença Renal e Obesidade - Estilo de vida 
saudável para rins saudáveis”, a quinta edição do Saúde 
na Praça alusivo ao Dia Mundial do Rim foi realizado em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). 
bateu recorde de atendimento. Entre as 7 às 16 horas 
foram oferecidas orientações médicas, análise de urina, 
aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa 
Corpórea (IMC) e teste de diabetes por uma equipe de 
profissionais da unidade, entre enfermeiros, nutricionis-

HGG lança projeto Saúde na 
Praça

se cuidar, mas vai deixando e relaxando. A combinação 
alimentação saudável e atividade física é muito im-
portante, ainda mais para quem está na minha idade. 
O atendimento foi ótimo. Gostei muito das dicas das 
nutricionistas”, disse o aposentado.

tas, biomédicos e médicos nefrologistas. 
• Aprovado por: Manoel Rodrigues, de 69 anos, partici-

pou do evento e considerou a iniciativa muito impor-
tante por atender principalmente, aos que não tem 
acesso a saúde particular. Segundo o aposentado, 
estava com dificuldades para conseguir uma consul-
ta médica e fazer exames. “O posto de saúde que me 
atende no bairro não tem médico. Então, isso aqui é 
uma maravilha. Vim aqui e fiz o exame de prevenção 
da diabetes, de pressão, do colesterol e agora fui en-
caminhado”, destacou.

A ideia do projeto surgiu para que o espaço da Pra-
ça Abrão Rassi, revitalizada em 2016 e localizada em fren-
te ao HGG, fosse utilizada também para promover a saúde 
através de ações e eventos que levem ao público, o máximo 
de informações sobre prevenção de doenças, oferecendo 
ainda serviços básicos à população. 

Hábitos saudáveis em 2017

Ao longo do ano, mensalmente é realizada uma 
edição do Saúde na Praça com um tema relevante. Alguns 
eventos são realizados em parceria com as sociedades, as-
sociações ou entidades regionais ou nacionais. Em 2017, em 
dez eventos foram atendidas 3.229 pessoas, que tiveram 
acesso aos serviços de saúde sem nenhuma burocracia. 

Dia Mundial do Rim 
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•  Data: 29 de maio
•  Público: 218 pessoas
 Em celebração ao Dia Mundial da Saúde Digestiva, 

durante toda a manhã foram oferecidos à população 
serviços gratuitos como aferição de pressão, testes de 
glicemia e orientações com nutricionistas e com mé-
dicos gastroenterologistas. O objetivo do evento foi 
conscientizar sobre o câncer de intestino.

•  Aprovado por: Paciente do HGG, a dona de casa Edna 
Gonçalves Pinto foi para o hospital se consultar e 
aproveitou para participar do evento. “Foi ótimo o 
atendimento de todos. Não sabia sobre a prevenção 
do câncer no intestino e já estou na idade que deve 
tomar os cuidados”, disse. 

•  Data: 21 de junho
•  Público: 302 pessoas

Esta edição do Saúde na Praça celebrou o Dia Nacional 
de Prevenção à Asma. Durante toda a manhã foram 
oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão, 
teste de glicemia, além de orientações com médicos 
pneumologistas e fisioterapeutas, que deram infor-
mações de como prevenir e agir nas crises da doença.

•  Aprovado por: Valdirene Marques Queiroz estava no 
HGG para marcar uma consulta e aproveitou para 

Dia Mundial da Saúde Digestiva 

Prevenção da Asma

participar do Saúde na Praça. Ela estava com o filho, 
que é asmático, e se informau melhor sobre a doença. 
“Muita coisa que eu ouvi aqui, eu não sabia. A médica 
me orientou a levar meu filho no especialista, para ele 
ficar melhor. As orientações que eu recebi aqui coloca-
rei em prática hoje mesmo”, disse animada. Ela ainda 
destacou a importância de ações como esta. “É muito 
bom a gente estar passando da rua e, do nada, ver que 
está acontecendo um evento bom assim, onde a gen-
te aprende muito”, disse. 
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•  Data: 28 de julho
•  Público: 315 pessoas
 No Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais foram 

oferecidos das 7 às 13 horas,  testes rápidos para de-
tecção de hepatite B e C, medição de pressão e orien-
tações com nutricionistas e gastroenterologistas da 
unidade. O objetivo foi alertar a população para a de-
tecção precoce da doença e orientar sobre as formas 
de prevenção e tratamento. A hepatite é uma inflama-
ção do fígado, que pode ser causada por medicamen-
tos, doenças autoimunes, metabólicas e genéticas, 

•  Data: 8 de agosto
•  Público: 262 atendimentos
•  Como foi: Ao longo de toda a manhã, equipes multi-

profissional e de enfermagem receberam pacientes 
que puderam realizar aferição de pressão arterial e 
teste de glicemia, além de conversar e receber orien-
tações de nutricionistas sobre alimentação saudável e 
como combater o colesterol e outros problemas pela 
ajuda dos alimentos. Fisioterapeutas também deram 
dicas de exercícios e atividades físicas direcionadas a 
cada paciente e os que fazem controle de colesterol ou 
apresentassem fatores de risco do problema recebiam 
ainda orientações mais completas dos médicos.

•  Aprovado por: Retornando de uma consulta e com 
seus exames nas mãos, a servidora pública Ítala San-
dra França, de 52 anos, aproveitou a passagem pela 
praça Abrão Rassi e parou para checar se o restante 
da saúde ia bem. Ficou surpresa com os resultados 
da glicemia e da pressão. “Já sabia que meu coleste-
rol estava no limite, assim como a glicemia, que deu 
110, mas me assustei com a pressão alta, que estava 
14x9”, contou, considerando que o evento foi uma boa 
oportunidade. “Muito bom esse evento, faz a gente 
ficar sabendo de algo que tenha, e possa procurar o 

Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais

álcool, substâncias tóxicas e vírus. O evento teve a 
parceria da Coordenação Estadual de Hepatites Virais, 
ligada à Superintendência de Vigilância em Saúde (Su-
visa), da Secretaria de Estado da Saúde.

•  Aprovado por: A aposentada Benjolina Batista da Sil-
va, de 62 anos, ficou sabendo do evento pela televi-
são e decidiu comparecer para verificar se estava tudo 
bem com sua saúde. “A gente só tem certeza que está 
tudo bem depois que fazemos o teste. Valeu muito a 
pena vir aqui porque vi que está tudo certo, não tenho 
nada, graças a Deus”, comemorou.

Combate ao Colesterol

médico. Além disso, achei boas dicas das nutricionis-
tas em poder apenas diminuir alguns alimentos e não 
cortar totalmente para ajudar no controle do coles-
terol. Foi muito válido ter vindo”, avaliou ao final das 
orientações.
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•  Data: 15 de setembro
•  Público: 223 atendimentos
  Em mais uma edição do projeto Saúde na Praça, desta 

vez, o tema foi Alzheimer, comemorando o Dia Mun-
dial da doença, celebrado no dia 21 de setembro. Na 
Praça Abrão Rassi foi montada uma tenda com ser-
viços gratuitos para a população, como aferição de 
pressão e glicemia, atendimentos com fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais, além de orientações 
com médicos psiquiatras. A Associação Brasileira de 
Alzheimer (Abraz) em Goiás participou do evento com 
orientações à população e divulgação das palestras 
promovidas mensalmente pela entidade no próprio 
HGG destinadas a portadores da doença e cuidadores. 

•  Aprovado por: Vitória Abdala, de 71 anos, ficou saben-
do sobre o evento no jornal e resolveu participar para 
receber orientações e informações. Cuidadora de uma 
tia de 93 anos, a aposentada quis se informar melhor 
sobre o Alzheimer e o manejo da doença. “Achei muito 

•  Data: 17 de outubro
•  Público: 312 atendimentos
 Durante todo o dia o público participou de um circuito 

de atividades relacionadas à prevenção da obesidade. 
Os participantes receberam orientações de todas as 
áreas envolvidas na prevenção da doença. Além da 
aferição de pressão arterial e taxa de glicemia, passa-
ram pela equipe de enfermagem para medir a altura, 
o peso, a circunferência abdominal e calcular o Índice 
de Massa Corporal (IMC). Em seguida, as equipes de 
nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e de 

Dia Mundial da Pessoa com Alzheimer

bom esse evento porque sempre estou em busca de 
informações para saber como lidar melhor com minha 
tia e para mim também. Preciso estar bem porque ela 
precisa de mim”, disse.

Dia Nacional de Prevenção à Obesidade

médicos orientaram sobre os cuidados que devem ser 
tomados na prevenção da obesidade. Houve ainda dis-
tribuição de folhetos com informações extras para os 
participantes. 

•  Aprovado por: Edenia Pires do Prado, de 53 anos, é 
paciente do Programa de Combate e Controle da Obe-
sidade (PCCO) do HGG e participou do evento. Ela já 
fez a cirurgia bariátrica e aguarda para fazer a cirurgia 
plástica. “Foi muito bom participar aqui hoje, principal-
mente para relembrar e reforçar as informações que 
recebo nas consultas”, ressaltou.



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

49

•  Data: 14 de novembro
•  Público: 455 atendimentos
 Nem o sol forte e o calor desanimaram o público que 

esteve durante a manhã na tenda do Saúde na Praça, 
que teve como foco o Dia Mundial do Diabetes. Equipe 
multiprofissional do HGG realizou aferição de pres-
são arterial, teste de glicemia e cálculo de IMC, além 
de atividades físicas com suporte de fisioterapeutas e 
orientações médicas e nutricionais sobre a prevenção 
e o controle do Diabetes, já que a combinação de se-

•  Data: 13 de dezembro
•  Público: 260 atendimentos
 Na última edição do projeto Saúde na Praça em 2017 

foram oferecidas informações de prevenção de do-
enças à toda população. Com o tema “Residentes em 
ação”, o evento contou com a participação dos profis-
sionais de saúde que estão se especializando nas mais 
diversas áreas da medicina, enfermagem, fonoaudio-
logia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Os participan-
tes realizaram um circuito de saúde, com aferição de 
pressão, teste de diabetes, informações sobre alimen-
tação saudável, dicas sobre atividades físicas, testes 
sobre linguagem, momento de reflexão e orientações 
médicas. A equipe de Psicologia aplicou em grupo uma 
avaliação chamada Roda da Vida, com o objetivo de 
promover a reflexão sobre como está cada área da sua 
vivência: relacionamento com a família, relacionamen-
to conjugal, atividade de lazer, atividade espiritual, ati-
vidade profissional e atividade financeira.

•  Aprovado por: A dona de casa Neide Maria Pimenta viu 
no jornal da manhã a notícia sobre o evento no HGG, 
tomou banho e foi correndo para a tenda na praça. “Eu 

Dia Mundial do Diabetes

dentarismo, ganho de peso e da genética inadequada 
favorece o aparecimento de diabete.

•  Aprovado por: A contadora Aparecida Ramos, de 60 
anos, que, diagnosticada com diabetes, não estava 
tomando os remédios. “Vinha aqui perto e aprovei-
tei para vir. Fazia acompanhamento, mas esse ano 
descuidei e, hoje, a médica falou que o meu diabetes 
aumentou muito e preciso procurar o meu médico e 
voltar a tomar meus remédios. Além disso, a pressão 
também estava alta”, contou.

Residentes em Ação

adoro estes eventos. Todo mês eu venho. O pessoal é 
muito atencioso e educado”, disse. No circuito, desta-
cou o atendimento da médica. “Tenho pressão alta e 
ela mandou eu aferir várias vezes ao dia, tomar meu 
remédio direito e fazer atividade física”, contou.
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Semanalmente, normalmente às quartas-fei-
ras, o Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), recebe 
um profissional de alguma área médica ou multiprofis-
sional do HGG para uma palestra de Promoção da Saú-
de. Ação, que dura em média 30 minutos, tem como 

Ciclos mensais de palestras 
levam informação aos usuários 
do AMA

Janeiro

Fevereiro

objetivo de otimizar o tempo de quem espera consulta 
com assuntos relevantes relacionados à saúde, bem-
-estar e qualidade de vida, propiciando ainda que os 
pacientes possam tirar dúvidas com profissionais de 
diferentes áreas.

Em janeiro, o AMA recebeu as seguintes palestras: 
“Dicas para se alimentar bem o ano inteiro”, ministrada pela 
residente em Nutrição, Raine Cristina Barbosa; “Riscos da 
Automedicação”, com o farmacêutico André Cândido e “Os 
Cuidados com a Saúde Bucal”, ministrada pelo cirurgião-
dentista Jonas Henrique Barbosa Batista.

Já em fevereiro, os usuários do AMA assisti-
ram às palestras: “Importância da prática de exercí-
cios físicos regulares”, ministrada pelo fisioterapeu-
ta Júlio Edgar Bernardes Coelho e a residente de 
fisioterapia Katrine Holanda; “Cuidados de segu-
rança no trânsito” com os agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) 

de Goiânia, Elizabeth Miranda Barreto Casanova e 
Andréa Carvalho; “Importância da doação de sangue” 
ministrada pela enfermeira do Hemocentro de Goiás 
(Hemogo), Miriã Faria Duarte e “Cuidado com as Do-
enças Sexualmente Transmissíveis e Aids durante o 
Carnaval” com as enfermeiras da SES-GO, Deborah 
Noronha e Letícia Villar.
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Março

Abril

Maio

Em março, a equipe do HGG proferiu as seguintes 
palestras no Ambulatório: “Dia Internacional da Mulher – 
Disfunção Sexual Feminina”, ministrada pela Ginecologista 
e terapeuta sexual Sandra Portela; “Dia Mundial do Rim - 
Alimentação com pouco sódio” com a nutricionista Virgi-
nia Lemes; “Dia Nacional de Atenção a Disfagia”, ministrada 
pela fonoaudióloga Mariela Cortizo; “O que é tuberculose?” 
com os residentes em pneumologia Natália Carelli e Marília 
Camelo e “A importância da autoestima”, ministrada pela 
residente de psicologia Taynara Simei.

No mês de abril, as fisioterapeutas Jessica Sugu-
ri e Tallita Ferreira ministraram a palestra “Como cuidar 
de sua postura”. Também foram proferidas as palestras 
“Dia Mundial da Voz - Nossa voz é nossa digital” com a 
fonoaudióloga Cristiane de Cássia e “Dia Nacional de Com-
bate à Hipertensão” com a residente em Clínica Médica, 
Patrícia Freire.

Em comemoração ao Maio Amarelo, as fisiotera-
peutas Joana Angélica de França, chefe do Serviço de Fisio-
terapia do hospital e a fisioterapeuta Nádia Franciele, mi-
nistraram a palestra “Maio Amarelo - Evitando Acidentes”. 
Também foram ministradas as palestras  “Higienização das 
mãos” com a infectologista e coordenadora da Comissão 
de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Andrea Spa-

deto e a enfermeira gerente de Educação Continuada, Fa-
brícia Cândida; “Cuidados com o aparelho digestivo” com o 
residente em Gastroenterologia Giovana Ferraz Cavalcanti 
e Francelly Alves do Nascimento e “Dia Mundial sem Ta-
baco”, com pneumologista Heicilainy Del Carlos Gondim 
e as residentes Natália Carelli de Castro Bosso e Marília 
Camêlo Bueno Uehara.



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

52

Junho

Julho

Agosto

O mês de junho começou com o tema “Alimenta-
ção saudável e cuidados com a boca” ministrado pelo Ci-
rurgião-dentista Jonas Henrique Barbosa Batista. Tam-
bém foram ministradas as palestras “Doação de Sangue: 

mitos e verdades” com a enfermeira do Hemocentro 
Keila Fábia Guilarlucci Ribeiro e “Comidas de festa juni-
na: como não abusar”, ministrada pela gerente de Nutri-
ção Valéria Souza.

No mês das férias, aconteceram as palestras “O 
que é Disfagia?”, ministrada pela fonoaudióloga Vanessa 
Américo dos Santos e “A importância da adesão aos trata-
mentos” com a psicóloga Cláudia Cezar Ferreira.  

Para lembrar o mês do Colesterol, a residente da 
Clínica Médica Patrícia Cavalcanti ministrou uma palestra 
esclarecedora sobre a doença. Sobre o mesmo tema, a nu-
tricionista Jhessika Ferreira Silva orientou sobre os alimen-
tos para se prevenir o colesterol. Também aconteceram as 
palestras “Cuidados para evitar varizes” com a residente 
em cirurgia vascular, Thiago Rafael Souza Alencar Borges e 
“Ansiedade” com o residente de psiquiatria Gustavo Ferrei-
ra, a psiquiatra Raquel Campelo e a residente de psicologia, 
Thaynara de Castro Simei.
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Setembro

Outubro

Novembro

Em setembro, o AMA promoveu as palestras “Es-
clerose Múltipla” com a residente de neurologia, Vicente 
Mamede; “Como evitar a Osteoporose”, ministrada pela 
reumatologista Cláudia Maria Rassi; “Dia Mundial da Sepse” 
com o médico residente de terapia intensiva, Guilherme 
Ferreira de Almeida e “Dia do Portador de marcapasso – 
mitos e verdades” com o chefe do Serviço de Cardiologia, 
Antônio Malan.

No mês cor de rosa, aconteceram às palestras 
“Como identificar precocemente o câncer de mama”, minis-
trada pela médica residente em Mastologia Flávia Vidal; 
“Dia Nacional de Prevenção da Obesidade” com a residente 
de cirurgia bariátrica, Eduardo Vilela Lacerda; “Reumatis-
mo”, ministrada pelo residente de cirurgia bariátrica, Edu-
ardo Vilela Lacerda e “Saúde Integral: O que é importante 
para você?” com a psicóloga Carolline Silva Borges.

Já no mês azul, foram realizadas as palestras “Pre-
venção ao câncer de próstata” com o residente da especiali-
dade de urologia, Marco Túlio Resende da Cunha; “O que são 
diabetes”, ministrada pela residente de endocrinologia, Sara 
Rezende de Carvalho. “Dia Nacional do Doador de Sangue – 

importância da doação de sangue” com a técnica de enfer-
magem do Hemocentro, Keila Fábia Guillarducci Ribeiro e 
“Dia Mundial de Combate à Aids: o que é e como prevenir”, 
ministrada pela Coordenadora de DST/Aids da Secretaria de 
Estado de Saúde de Goiás, Milca de Freitas Queiroz Prado.
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Cores em Prol da Saúde
Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo surgiu com a propos-
ta de estimular a promoção de atividades voltadas à cons-
cientização e levantar amplo debate sobre os riscos do 
comportamento de cada cidadão, dentro de seus desloca-
mentos no trânsito. O objetivo é envolver os mais diversos 
segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de 
classe, associações, federações e sociedade civil organiza-
da e mobilizar toda a sociedade. Aderindo à causa, o HGG 
promoveu durante o mês diversas atividades entre pacien-
tes e colaboradores.

No dia 3, fisioterapeutas ministraram palestra no 
Ambulatório de Medicina de Avançada (AMA) voltada para 
a prevenção de acidentes. O Serviço Especializado de Me-
dicina e Segurança do Trabalho (SESMT) do HGG também 
realizou ação na portaria A do HGG entregando de panfle-
tos e prestando orientações aos colaboradores, alertando 
sobre ações preventivas de segurança no trânsito e como 
evitar acidentes. 

Setembro Verde

O HGG aderiu à Campanha Setembro Verde, alu-
siva ao mês de conscientização para a doação de órgãos 
e promoveu entre os dias 26 e 28 de setembro a Semana 
de Doação de Órgãos, celebrando ainda o título do HGG de 
maior transplantador de rins do Centro-Oeste. Na progra-
mação, exposição, palestras, blitz educativa e uma coletiva 
de imprensa sobre o tema. 

No dia 26 os membros da Comissão Intra-Hospita-
lar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIH-
DOTT) percorreram os principais setores do hospital para 
divulgar a iniciativa e esclarecer os médicos sobre a doação 
de córneas. No dia 27, Dia Nacional de Doação de Órgãos e 
Tecidos, HGG apresentou à imprensa o balanço de trans-
plantes realizados pelo Serviço de Transplantes Renais, 
que, com seis meses de implantado, já havia batido a meta 
estipulada para um ano.

Uma exposição também apresentou números do 
serviço e depoimentos de alguns pacientes que tiveram 

sucesso nos transplantes. Foram realizadas ainda duas 
palestras em parceria com a Central de Transplantes de 
Goiás, no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) para 
pacientes e usuários e outra para colaboradores da unida-
de. A fachada do HGG ficou iluminada durante todo o mês 
na cor verde.

Dezembro

Para fechar a programação, aconteceram as pales-
tras “O papel do fonoaudiólogo” com a fonoaudióloga Ma-
riela Vidal; “Violência contra Mulher: o que é e o que fazer?” 
com a residente de psicologia, Thaynara Simei e “Cuidado 
com os excessos alimentares de final de ano”, ministrada 
pela residente de nutrição, Gracielle Santos e a gerente de 
Nutrição, Valéria Souza.
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Outubro Rosa

O HGG aderiu mais uma vez à campanha Outubro 
Rosa, de combate ao câncer de mama. Neste ano, com a 
implantação do Serviço de Mastologia, a unidade realizou 
12 cirurgias para a retirada de nódulos mamários e o Ser-
viço de Cirurgia Plástica também participou da ação, reali-
zando cirurgia de reconstrução nas pacientes operadas e 
reconstrução tardia da mama em mulheres que aguarda-
vam o procedimento. A unidade também ficou iluminada na 
cor rosa durante o mês e foi promovida palestra para o pú-
blico do AMA sobre como fazer o autoexame. Os colabora-
dores receberam lacinhos na cor rosa simbolizando o apoio 
à campanha e, ao longo do mês, equipe de enfermagem 
também usou camisetas na cor para lembrar a prevenção 
da doença. 

Novembro Azul

Com o intuito de chamar a atenção do público mascu-
lino sobre a importância de cuidar da saúde de forma integral, 
HGG promoveu durante o mês de novembro várias ações alu-
sivas ao Novembro Azul. A campanha busca a conscientização 
por meio do esclarecimento da população, especialmente os 
homens, sobre as doenças masculinas, enfatizando a preven-
ção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Um mutirão de cirurgias de próstata (prostatectomia) 
zerou a demanda de pacientes que aguardavam pelo procedi-
mento. Cerca de 35 pacientes foram operados, além da produ-
ção normal do hospital. Os usuários do AMA assistiram palestra 
com o tema “Novembro Azul: prevenção ao câncer de próstata”, 
ministrada pelo residente da especialidade de urologia, Marco 
Túlio Resende da Cunha, e a fachada do hospital permaneceu 
na cor da campanha durante o mês, exibindo ainda uma lona 
com a frase “Novembro Azul - O mês da saúde do homem e do 
combate ao diabetes. Previna-se. Consulte um médico”.

Equipe de Urologia do HGG também participou de 
atividade alusiva à campanha no Batalhão de Salvamento e 
Emergência do CBMGO. O Programa de Conscientização Edu-

cacional de Saúde Militar do Corpo dos Bombeiros Militares 
(CBMGO) foi direcionado aos oficiais inativos da corporação. 
Na ocasião, foram realizados 45 atendimentos pela equipe do 
HGG, entre consultas, apresentação de resultados e realiza-
ção de exame de toque retal, na ação que contemplou cerca de 
150 participantes e teve o apoio de outras unidades de saúde.

Dezembro Vermelho

Neste mês é comemorado o Dezembro Vermelho, 
campanha com objetivo de promover a conscientização 
nacional sobre prevenção ao HIV e à AIDS, que teve a ade-
são do HGG ao Dia Mundial de Combate à Aids. O Serviço 
Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (Sesmt) e 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) re-
alizaram blitz entre os colaboradores do HGG alertando 
sobre a importância da prevenção da doença. Foram dis-
tribuídos panfletos, preservativos e laços vermelhos que 
simbolizam a solidariedade e o comprometimento na luta 
contra a doença.

A coordenadora de DST/Aids da Secretaria de Esta-
do de Saúde de Goiás, Milca de Freitas Queiroz Prado, tam-
bém esteve na unidade para ministrar palestra aos pacien-
tes do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do HGG, 
com o tema Aids: o que é e como prevenir. Na oportunidade, 

foram distribuídos preservativos masculinos e femininos e 
lubrificantes e destacada a importância do seu uso.
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Mensalmente, nas últimas quintas-feiras de cada 
mês, o HGG recebe mais uma reunião e palestra da Asso-
ciação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares (ABRAz) 
Regional Goiás direcionada a cuidadores de portadores do 
Alzheimer. O objetivo dos encontros, que acontecem men-
salmente, é levar a familiares e cuidadores informações 
importantes sobre o problema através de profissionais da 
saúde ligados à área do Alzheimer, assim como a troca de 
experiências entre o público presente nos eventos 

No mês de agosto, a convidada foi a geriatra Isado-
ra Crosara Alves falou aos presentes sobre o diagnóstico, o 
tratamento e o manejo na doença. No mês de setembro, a 
neurologista Ane Cristina Dunck, responsável pelo ambula-
tório de Demências do HGG, ministrou palestra que expli-
cou aos cuidadores as principais alterações que ocorrem no 

Pacientes e cuidadores 
recebem informações mensais 
sobre Alzheimer

No dia 5 de maio, Dia Mundial de Higienização das 
Mãos, o HGG promoveu ação no terminal Padre Pelágio, em 
Goiânia. O objetivo da ação foi conscientizar a população 
em relação a esta prática que previne várias doenças como 
rotavírus, gripe, infecções, entre outros. Profissionais da 
Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) do 
HGG distribuíram panfletos explicativos e interagiram com 
a população através de uma “caixa reveladora”, que – por 
via de luz negra- apontava a quantidade de micro-organis-
mos presentes nas mãos dos participantes. 

Foi promovido ainda concurso nas redes sociais 
junto a seus colaboradores, em que deveria ser postado 
um vídeo falando sobre a importância de lavar as mãos 
no Instagram, utilizando a hashtag #HGGlavandoasmãos. 
Foi realizado ainda, em frente ao refeitório, um Quiz sobre 
higienização das mãos. Os vencedores do Quiz e do vídeo 
com o melhor conteúdo ganharam camisetas alusivas à 
campanha. A Comissão também abordou os visitantes do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) para alertar sobre a im-

Dia Mundial de Higienização das 
mãos: HGG promove ação interativa 
no Terminal Padre Pelágio

portância de se higienizar as mãos corretamente antes de 
circular entre os pacientes, evitando levar qualquer tipo de 
contaminação.

Stella Mares Ferreira da Cunha Assunção, presidente da ABRAz. 

cérebro de pessoas acometidas pela doença. Em outubro, o 
HGG recebeu a nutricionista Kacielli Fillipini que falou sobre 
a alimentação adequada e prevenção da desnutrição em 
pacientes com Alzheimer.

É muito importante essas palestras acontecerem no HGG, por ele ser um 
hospital de referência e que tem experiência no assunto Alzheimer.
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O HGG promoveu no dia 12 de abril evento em 
alusão ao Dia Mundial do Parkinson, no estacionamento 
da unidade, entre às 12h e às 15 horas. Os pacientes que 
compareceram puderam participar de uma terapia diferen-
te realizada através de um game sensorial, além de oficina 
de pintura em tecido e palestras com psicólogos, neuro-
logista e fisioterapeuta. Em um vídeo game modelo Xbox 
os pacientes puderam interagir, utilizando todo o corpo e o 
movimentando de acordo com os jogos de boliche e fute-
bol. O objetivo do evento foi reforçar a importância do co-
nhecimento sobre a doença para uma maior qualidade de 
vida do paciente.

Atividades para pacientes com 
Parkinson

Entre os dias 16 e 26 de maio, a Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) realiza a Se-
mana Internacional da Tireoide e o Serviço de Endocrino-
logia do HGG promoveu uma ação para esclarecer sobre o 
que são os nódulos na tireoide, como identificar o problema 
e como tratar. A atividade contou a distribuição de panfle-
tos informativos explicando que a tireoide pode apresentar 
problemas de funções e em sua estrutura e também a par-
ticipação das médicas residentes.

Usuários recebem informações 
na Semana Internacional da 
Tireoide

Com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Tec-
nológico e Humano (Idtech) e do HGG, o Ministério Público de 
Goiás laçou no Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, o 
projeto Saúde da Mulher Encarcerada, no Complexo Prisional. 
A ação visou atender 100% das presas do Presídio Feminino 
Consuelo Nasser e Casa de Prisão Provisória (CPP) com a re-
alização de exames de ultrassom, mamografia, aferição de 
pressão, teste de diabetes e coleta para o exame Papanicolau 
(prevenção de câncer do colo de útero).

Equipe de enfermagem do HGG participou dos quatro 
dias de ação auxiliando nos trabalhos dos médicos do próprio 
Complexo Prisional, atendendo a cerca de 200 mulheres nos 
quatros consultórios adaptados no Pronto-Socorro da CPP. 
Foi alocada ainda uma clínica móvel da saúde da mulher, onde 
foram realizados os exames de ultrassom e mamografia. Os 
casos diagnosticados e que foram identificados como cirúrgi-
cos, tiveram continuidade com atendimentos no HGG. 

Ação Saúde da Mulher 
encarcerada
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Os profissionais do Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP) do HGG realizaram no mês de outubro 
ação alusiva ao Dia Mundial de Cuidados Paliativos, cele-
brado no dia 14 de outubro. Realizado em uma tenda mon-
tada na Praça dos Bandeirantes, o evento estimulou a re-
flexão entre o público com a pergunta ‘Se hoje fosse o seu 
último dia de vida, o que seria importante para você?’, mos-
trando ainda como são estes cuidados e como eles propor-
cionam mais qualidade de vida ao doente em fase terminal 
de vida ou com doenças crônicas que não ofereçam mais 
possibilidade de cura.

Das 7 às 13 horas, os profissionais abordaram e 
conversaram com cerca de 400 pessoas de todas as ida-
des, que passaram pelo local, sobre os desejos que elas 
gostariam de ver atendidos no seu último dia de vida. En-
tre as opções apresentadas, ter a companhia de parentes, 
amigos e até de animais de estimação, comer suas comi-
das favoritas, pedir perdão ou dizer ‘eu te amo’ a alguém, 
autorizar a doação de seus órgãos, morrer em casa ou con-
tar – ou abrir mão – de rituais religiosos. 

Profissionais esclarecem 
população sobre Cuidados 
Paliativos

O Dia do Doador de Sangue, 25 de novembro, foi 
comemorado com solidariedade e rock na quarta edição 
do evento “Doe sangue ao som do rock”. A ação, realizada 
em parceria com o Hemocentro de Goiás (Hemogo) reuniu 
cerca de 300 pessoas e arrecadou 119 bolsas de sangue, 
doações que são direcionadas para atender a demanda do 
banco de sangue na época do final de ano.

Este ano, além dos motociclistas de cerca de 30 
motoclubes que se mobilizaram pela iniciativa do HGG, de-
zenas de fiéis da igreja Universal do Reino de Deus esti-
veram presentes para doar sangue. O evento contou com 

HGG e Hemocentro arrecadam 
mais de 100 bolsas de sangue 
na 4ª edição do Doe Sangue ao 
Som do Rock 

a apresentação de duas bandas voluntárias de renome, a 
Sunroad, com um show hard rock bastante dinâmico, blues 
e rock progressivo e a Acorde 7 Blues Band que cantou re-
leituras de grandes clássicos musicais do blues, aliado ao 
jazz, soul e rock.

Além de doar sangue, os clubes também fizeram 
outra boa outra ação: anteciparam o Natal para os pacien-
tes internados no HGG. O motociclista Cláudio Simões Ven-
triglia chegou vestido de papai-noel e distribuiu, junto com 
outros colegas motociclistas, abraços e presentes nas en-
fermarias da Clínica Médica.





06
Humanização
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Sarau do HGG completa quatro 
anos com apresentação 
simultânea de mais de dez 
músicos

O projeto de humanização do Hospital Estadual Al-
berto Rassi – HGG, que leva apresentações musicais para 
pacientes, acompanhantes e colaboradores toda semana, 
completou quatro anos em agosto de 2017. A iniciativa já 
recebeu mais de mil artistas voluntários, divididos em 228 
shows e 368 horas de apresentações. 

Para comemorar mais um aniversário do projeto, 
uma apresentação especial reuniu mais de 10 músicos no 
hospital, no dia 17 de agosto. O grupo se apresentou si-

multaneamente em diversas alas do hospital, em um Sarau 
itinerante, que contou com muita MPB, samba, sertanejo e 
até música clássica. 

A apresentação especial contou com a participa-
ção de Aline Araújo (Instrumental - Harpa), Claudia Garcia e 
Adriano Assis (MPB), João Montenegro (Instrumental – Pia-
no), Marcelo Pardhal (MPB), Marcos Morgado (Instrumental 
- Saxofone), Rezende e Renato (Sertanejo), Sabah Moraes e 
Ney Couteiro (MPB), Willian José (MPB) e Xexéu (MPB).

Programação natalina
Para comemorar a chegada do Natal, o HGG pro-

moveu uma série de apresentações especiais no mês de 
dezembro. Foram cinco Saraus que levaram o clima na-
talino para a unidade, acalentando e animando pacientes, 
acompanhantes e colaboradores. A abertura da programa-
ção ficou por conta do Estúdio Éricka Vilela, que levou 27 
artistas mirins para um recital. Também se apresentaram o 
Coral Encantos de Goiás (formado por servidores do Tribu-
nal de Contas do Município – TCM), o Coral Jovens e Adul-
tos do Itego Basileu França, além da harpista Aline Araújo, 
acompanhada pelo violinista Daniel Lima. Eduardo Bassan, 
Thaís Oliver e Rodrigo Bruno encerraram a programação 
com um Sarau itinerante, pelos corredores do hospital, com 
muito sertanejo e MPB.
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Músicos voluntários de 2017

Aline Araújo Anna Júlia Arthur Noronha

As Moreninhas Augusto Souza Britto

Cacau Mila Claudia Garcia e Adriano Assis Coral Canto Azul

Coral Encantos de Goiás – TCM Coral Vozes do Itego – Basileu França Davison e Robson

Déborah Victoria Denise Gomes Eduardo Bassan, Thaís Oliver e Ro-
drigo Bruno
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Estúdio Éricka Vilela Fábio Costa e Fernando Fred Monteiro

Grace Carvalho Grupo de Enfermagem Grupo Sambalaio

João Montenegro Juliene Sahb Juninho Mamede

Júnior e Jhonnatan Kamila Galiza Karen Montinni

Krisley Dias Luciana Flath Mara Cristina
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Marcelo Pardhal Marcos Morgado Mattão e Monteiro

Médicos musicistas (Dia do Médico) Nayanne Araújo Rezende e Renato

Rizzo e Neto Sabah Moraes e Ney Couteiro Sérgio Freitas

Tarcísio Pereira Victor Castro Welington e Wanderson

Willian José Xexéu
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O técnico de enfermagem do Hospital Alberto Ras-
si – HGG José de Paula Gonçalves foi tema de reportagem 
da TV Anhanguera/Rede Globo no dia 22 de agosto. O mo-
tivo foi nobre: ele se destaca por, voluntariamente, tocar 
violino para os pacientes internados. Nos intervalos do seu 
trabalho ou mesmo quando está de folga, tem levado a 
música clássica para dar mais alegria a todos da unidade 
hospitalar. Há duas décadas na enfermagem, José de Paula 
trabalha no HGG desde 2013 e atualmente está na ala de 
Cuidados Paliativos, onde dá mais conforto para aqueles 
que não têm mais chances de cura.

A música foi um alento para momentos difíceis na 
vida do técnico de enfermagem e ainda o ajudou com um 
problema grave de audição que o acompanha desde o seu 

Técnico de enfermagem toca 
violino para pacientes

nascimento. José de Paula, que cuida dos pacientes do HGG 
e também da sua mãe com Alzheimer, diz que ama, respira 
e vive a música, sua alegria.

A alegria tomou conta do o HGG com as oito 
apresentações teatrais levadas para os pacientes, acom-
panhantes e colaboradores por meio do Projeto Riso. A 
iniciativa, que teve início em novembro de 2014, tem 
como objetivo utilizar a terapia do riso como estratégia 
auxiliar do tratamento. 

O riso como terapia

Em 2017, a programação do projeto foi bem di-
versificada. Teatro, contação de histórias e até persona-
gens de contos de fadas e desenhos animados fizeram a 
alegria dos pacientes, acompanhantes e colaboradores. 
Todas as apresentações acontecem com apoio voluntá-
rio dos artistas.

Eu acho que essa energia da alegria movimenta uma cura extraor-
dinária. Eu me sinto grato a Deus pela oportunidade de estar aqui trazen-
do alegria, sobretudo praqueles que mais precisam.

Tom Carvalho, humorista.

Cia de Teatro Cada Macaco no seu Galho Cia de Teatro Mezanino
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Du Caixote Cia de Teatro Ilumini Personagens Vivos

Os Genéricos Teatro Destinatário

Tom Carvalho
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Palhaços visitam 
enfermarias toda semana

Depois do recesso de fim de ano, os voluntá-
rios da Liga Acadêmica do Riso (LAR) e Semeadores 
da Alegria voltaram a visitar os pacientes internados 
do Hospital Alberto Rassi – HGG no mês de feverei-
ro. Formado por jovens que frequentam paróquias da 
arquidiocese goiana, os Semeadores da Alegria per-
correram os corredores da unidade levando alegria e 
diversão para os pacientes, familiares e colaboradores 
da unidade com vestimenta de palhaços e um violão 
na mão. Em sábados alternados, o grupo cantou mú-

sicas com mensagens alegres e levou balões coloridos 
para os pacientes.

Formado por estudantes da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás (PUC-GO), a Liga Acadêmica 
do Riso (LAR) também interagiu com os pacientes in-
ternados, familiares e colaboradores ao longo de 2017, 
nas enfermarias e no Centro de Terapia Intensiva (CTI).  
Sempre caracterizados de palhaços, com narizes, pe-
rucas, gravatas e chapéus coloridos, o grupo também 
levou alegria para pacientes e acompanhantes.

Liga do Riso Semeadores da Alegria

Iniciativa inovadora do Idtech, o projeto Arte 
no HGG tem o objetivo de promover a inclusão cultural 
de pacientes, seus acompanhantes e colaboradores 
da unidade. A cada três ou quatro meses, uma nova 
exposição enfeita as paredes do hospital e dá ainda 

Mais cores e vida nas paredes
mais vida à unidade com obras de artistas de renome. 
O projeto visa a humanização do ambiente hospita-
lar, além de usar a arte como terapia alternativa para 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS que fazem 
tratamento no HGG.
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Artistas do Bem

Em março de 2017, o hospital abriu a mostra 
comemorativa “Artistas do bem”, que reuniu 27 obras 
doadas por artistas que passaram pelo projeto Arte no 
HGG. Em três anos, as galerias do Hospital receberam 
diversos estilos e técnicas artísticas, seja naif, moderno, 
colagem, hiper-realista, aquarela, entre outros. Partici-
param desta mostra comemorativa os artistas plásticos: 
Alessandra Telles, Amaury Menezes, Américo Poteiro, 
Alexandre Liah, Argus Ridan, Chico Santos, Dilvan Bor-

Exposições

ges, Diomar Lustosa, Helena Vasconcelos, Heliana de 
Almeida, Manoel Santos, Neusa Del Monte, Omar Sou-
to, Rôber Côrtes, Rossana Jardim, Rucélia Ximenes, Sái-
da Cunha, Sandro Carvalho, Santana, Selvo Afonso, Tai 
Hsuan-Na, Veramarina, William Bonnardiny e Waldomi-
ro de Deus. A artista plástica e curadora voluntária do 
projeto Arte no HGG, Helena Vasconcelos, ressaltou que 
as obras doadas compõem um patrimônio artístico que 
agrega alegria à unidade.

Natureza e Paisagens Urbanas

Entre maio e agosto foi a vez da mostra Natureza 
e Paisagens Urbanas, que reuniu obras dos artistas plásti-
cos de aquarela Fernando Simon, Milena Ribeiro e Vinicius 
Yano, e foi realizada paralelamente à mostra individual de 
ilustrações de Emilia Simon, chamada Emília e a Imagina-
ção. Fernando Simon agradeceu o convite e a oportunidade 
de poder expor seu trabalho nas paredes do HGG.

É muito interessante podermos colocar nossas obras aqui, num am-
biente iluminado como este. Agradeço pelo convite e pela chance de divul-
gar um pouco do que fazemos a cada dia, mostrando nossa arte.

Fernando Simon, artista plástico.
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O Poder curativo da arte

Mestre das cores, sombras e luzes, Juca de Lima 
expôs suas obras no HGG em setembro. Para a mostra inti-
tulada “O Poder curativo da arte”, o artista selecionou cerca 
de 50 obras em que apresenta ao público as várias fases, 
épocas e técnicas da sua trajetória profissional, entre elas 
em óleo, acrílico, aquarela e desenho. Em muitas das obras 
expostas, o artista mostra o seu amor incondicional pelas 
terras goianas e pelo cerrado. 

Estou muito satisfeito em prestar mais um serviço oferecendo 
essa mostra para a população goiana. Me sinto muito gratificado por 
mais essa oportunidade de fazer algo, mesmo que pequeno, que seja útil 
à minha cidade.

Juca de Lima, artista plástico.

Oficina de arte para pacientes

Em 2017 foram realizadas 15 oficinas de arte no 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. Cerca de 150 pa-
cientes passaram tardes entre telas e tintas coloridas, em 
momento de descontração e até mesmo diversão e apren-
dizado. Em mais um ano, os pacientes contaram com a ins-
trução do artista plástico Alexandre Liah, da Escola de Artes 
Visuais, além de duas edições especiais: uma de aquarela, 
com os artistas plásticos Fernando Simon e Vinicius e Yano, 
e outra com a participação da artista Helena Vasconcelos. 

As oficinas de arte com pacientes já renderam, in-
clusive, uma mostra exclusiva com as obras produzidas nas 
aulas. A exposição “Arte que alivia” foi aberta em fevereiro, 
na área externa do HGG e contou com a presença de pa-
cientes que participaram da atividade. O acervo composto 
por 80 quadros ficou exposto no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) por um mês.

Percebemos que os participantes da Oficina se sentem bem em es-
tar ali, e por apenas um momento esquecem que estão em um hospital tra-
tando 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.
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Criado em outubro de 2015 com o intuito de minimi-
zar e prevenir efeitos e sintomas negativos da hospitalização, 
o Projeto Dose de Letras é mais um dos projetos de huma-
nização voltado para pacientes do HGG. Em 2017, quando 
completou 2 anos, o projeto realizou 811 empréstimos de 
livros, revistas, e gibis para pacientes e acompanhantes.

De segunda a sexta-feira um carrinho, que abri-
ga a biblioteca itinerante, passa pelos corredores das 
enfermarias e do Centro de Terapia oferecendo o em-
préstimo de livros, revistas e gibis para os pacientes 
internados e para os acompanhantes. A atividade é co-

Dose de Letras 
comemora 2 anos

ordenada pelo Serviço de Terapia Ocupacional.
A diretora de serviços Multiprofissionais do HGG, 

Rogéria Cassiano, avalia que o projeto traz benefícios diver-
sos por meio do acesso à leitura, que por sua vez estimula 
o imaginário, tirando o foco do paciente do contexto de in-
ternação, da dor, da doença ou da ansiedade pela realização 
de algum procedimento. A diretora ressalta que, em dois 
anos, o Dose de Letras tem se mostrado positivo não ape-
nas aos pacientes, e que o estímulo à leitura é importante a 
qualquer público, já que 37% dos empréstimos acontecem 
entre os acompanhantes.

1010 Maneiras de Comprar um Livro

Em comemoração aos seus 2 anos, o Projeto 
Dose de Letras recebeu a ação 1010 Maneiras de Com-
prar um Livro sem Dinheiro, realizada por estudantes 
do Núcleo de Ex-Achievers (NEXA) da associação Junior 
Achievement Goiás, em outubro. A ação procura in-
centivar a leitura e o consumo consciente por meio da 

“venda” de livros, em que o preço é uma ação e não o 
dinheiro. Dentro de cada obra estava estipulado o “va-
lor” dela. Seja ler uma poesia em voz alta, abraçar algum 
desconhecido, cantar o hino nacional ou até dançar uma 
música. Para levar o livro, bastava pagar a prenda esti-
pulada pela organização do evento.

Foi uma tarde muito agradável e maravilhosa. A maioria dos pacien-
tes esteve disposta a participar. A gente fica tão envolvido torcendo pela 
prenda, que é uma coisa simples, mas para a pessoa é um desafio que ela 
se compromete a fazer e faz, e isso é gratificante!

Ulisses Panta, gerente do NEXA.
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Os voluntários espirituais do HGG fizeram mais de 
14 mil visitas aos pacientes em 2017. A unidade conta com 
68 voluntários atuantes em três segmentos religiosos. O 
Programa de Assistência Espiritual e Serviço de Capelania 
Hospitalar foi implantado há mais de quatro anos e promo-
ve, a cada mês, uma missa, um culto e uma palestra espírita.

Em setembro, os voluntários da Capelania Hospi-
talar da unidade passaram por curso de reciclagem e fo-
ram instruídos sobre a abordagem e relacionamento com 
os pacientes, respeito à fé, além do reforço das normas 
de seguranças do hospital. O curso foi ministrado pelo 

Voluntários espirituais dão 
apoio a pacientes e familiares

coordenador da capelania, Walter Duarte, com apoio da 
enfermeira Wagna Teixeira e do psicólogo Dimilson Vas-
concelos Bezerra.

O Programa de Assistência Espiritual e serviço 
de Capelania Hospitalar consiste em reunir voluntários de 
apoio espiritual das religiões católica, evangélica e espíri-
ta para dar assistência religiosa aos pacientes e acompa-
nhantes presentes na unidade. Por respeitar a diversidade 
religiosa, o HGG realiza de forma permanente cursos de ca-
pacitação e orientações sobre a unidade hospitalar a estes 
grupos de voluntários de apoio espiritual.
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Ao som de buzinas, risos e muita música, os Comuni-
cadores da Alegria percorreram os corredores e leitos do HGG 
no dia 14 de dezembro, concretizando a 5ª edição do proje-
to que levou 28 jornalistas ao ambiente hospitalar. O proje-
to, idealizado pela Secretaria Estadual de Saúde, é realizado 
desde 2013 pelo Idtech, a organização social gestora do HGG.

Na companhia dos palhaços do Circo Laheto e do 
grupo Zabumba Beach, o grupo começou a trajetória da 
alegria no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) per-
correndo ainda Clínicas Médica e Cirúrgica, UTI e ala de Cui-
dados Paliativos. A edição foi marcada pela homenagem ao 
jornalista Reynaldo Rocha e ao cantor Willian José, par-
ceiros de longa data do projeto e que faleceram em 2017. 
Uma charge desenhada voluntariamente pelo cartunista 
Alexandro Jack dos dois comunicadores foi entregue à filha 
de Reynaldo, Daniela Cardim Rocha, pelas mãos do coorde-
nador de ensino e pesquisa do HGG, Marcelo Rabahi.

Estiveram presentes os jornalistas: Kamylla Ro-
drigues (A Redação); Ulisses Aesse (Diário da Manhã); 
Ana Cláudia Rocha (O Popular); Augusto Diniz (Opção); 
Daniela Martins (Tribuna do Planalto); Edna Barbosa 

Emoção e homenagens 
marcam a visita dos 
Comunicadores da Alegria

(Rádio Paz); Eurico Rocha (Dia Online); Fabiana Pulci-
neli (O Popular); Fabíola Rodrigues (Tribuna do Planal-
to); Jordevá Rosa (TV Serra Dourada); Manuela Queiroz 
(TV Record); Marcelo Albuquerque (Curta Mais); Márcio 
Leijoto (O Popular); Mariani Ribeiro (Rádio CBN); Flávia 
Moreno (Dia On Line); Rafael Bezerra (Diário da Manhã); 
José Luiz (Rádio Interativa); Michelle Bouson (TBC); 
Paulo Henrique dos Santos (RBC); Petras de Souza Davi 
(Rádio 730); Renato Oliveira (PUC TV); Rosângela Mot-
ta (Revista Zelo); Daniela Ribeiro (Diário de Aparecida); 
Taynara Borges (O Que Rola); Thais Lobo (Mais Goiás); 
Murilo Soares (Mais Goiás); Cássio Neves (Fecomércio) 
e Yago Sales (Opção).

A gente vem para trazer alegria e somos nós que a levamos conos-
co, pois eu vou levar a imagem dessas crianças e idosos tão felizes minha 
cabeça. É um projeto incrível e eu estou muito feliz de ter participado.

Manuela Queiroz, apresentadora da Record.
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Carnaval

Conhecido como um período festivo, com ale-
gria e animação, o Carnaval pode perder o sentido para 
quem passa a data hospitalizado. Por isso, o HGG reali-
zou a terceira edição do Grito de Carnaval. Entre confe-
tes, brilhos e luzes coloridas, os pacientes se divertiram 

Ninguém fica de fora 
das datas especiais

Arraiá do HGG

O 3° Arraiá do HGG colocou todo mundo para dan-
çar e se divertir durante a festança no dia 22 de junho, no 
estacionamento da unidade. O evento recebeu colaborado-
res, pacientes, acompanhantes e convidados que se diverti-
ram ao som de muito forró e músicas típicas e se deliciaram 
com comidinhas juninas feitas pela equipe de nutrição do 
HGG. Caldos, pipoca, canjica e quentão foram algumas das 
delícias disponíveis nas barraquinhas e, para os pequenos, 
brincadeiras como pescaria e jogo das argolas com brindes. 

Não podia faltar o correio elegante. A animação tomou conta 
durante a quadrilha dançada por pacientes e colaboradores, 
com direito a noiva grávida e noivo fujão.  Mas a sensação da 
festa ficou por conta da quadrilha Arriba Saia, com um show 
emocionante que fez todos cantarem e se mexerem. O tema 
da apresentação de 2017 foi “A Sorte é Cega”, que falou de 
superstições, crendices, imaginário popular e religiosidade, 
além de amor, claro. O grupo é parceiro do HGG desde a pri-
meira edição do Arraiá e já foi premiado nacionalmente.

e cantaram as clássicas marchinhas com o grupo Noys 
é Noys. Liderada pelo cantor Xexéu, a banda fez todos 
dançarem no ambulatório da unidade. A comemoração 
contou com Rei Momo e Rainha do Carnaval, muito con-
fete e serpentina.



07
Ensino e 
Pesquisa
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O HGG, certificado como Hospital Ensino pelo Mi-
nistério da Saúde e Ministério da Educação (MEC), realizou 
a formatura da equipe de residência médica e multiprofis-
sional da unidade. Receberam os títulos de especialistas, 
45 formandos ao total, sendo 39 médicos e 9 multiprofis-
sionais. Estavam presentes os diretores do HGG, a então 
superintendente de Educação em Saúde e Trabalho para 
o SUS, Irani Ribeiro, que foi representando o secretário de 
Estado da saúde, Leonardo Vilela, e os preceptores da uni-
dade. O evento foi realizado no dia 15 de fevereiro.

Destacando que o objetivo da residência no HGG 
é qualificar profissionais pautados no atendimento hu-
manizado e na ética, a diretora de Ensino e Pesquisa do 

A Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital Al-
berto Rassi - HGG, responsável pela coordenação dos 
programas de residência médica e multiprofissional da 
unidade, promoveu em março, o acolhimento de 40 no-
vos residentes que começaram a em diversas especiali-
dades. O evento, realizado no Auditório da unidade, pro-
moveu a integração dos profissionais, que receberam 
orientações sobre as normas e rotinas da instituição, 
acreditação hospitalar, saúde e segurança do trabalha-
dor, controle de infecção hospitalar, prática de lavagem 
das mãos, entre outros.

A gerente de Ensino e Pesquisa do HGG, Cáritas 
Franco, parabenizou os residentes pela aprovação no 
processo seletivo e ressaltou que o acolhimento tem o 
objetivo de ambientar e integrar os profissionais entre si 
e ao ambiente hospitalar. O coordenador da Comissão de 
Residência Médica (Coreme), Roberto Kaluf, destacou que 
o bom convívio e a chave para que os profissionais consi-
gam aproveitar ao máximo o programa.

Em março, foi a vez dos dez novos residentes 
multiprofissionais serem acolhidos. Durante todo o dia, 
o grupo participou de atividades informativas e de inte-
gração. De acordo com a tutora da Psicologia e coorde-

Médicos e multiprofissionais 
residentes do HGG recebem 
títulos de especialistas

Hospital, Cáritas Franco, reiterou a importância de dar con-
tinuidade ao processo de aprendizagem. Em tom de elo-
gio, Irani Ribeiro, também reconheceu o trabalho realizado 
pelos profissionais do HGG e fez questão de mencionar o 
quanto a unidade tem visibilidade nacional pelo método 
humanizado de assistência.

Nesse ano, o HGG formou especialistas em anes-
tesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, ci-
rurgia vascular, cirurgia videolaparoscópica, clínica médica, 
coloproctologia, endocrinologia, enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia, gastroenterologia, neurologia, nutrição, 
otorrinolaringologia, pneumologia, psicologia, psiquiatria, 
reumatologia e urologia.

Novos residentes chegam ao HGG
nadora da Residência Multiprofissional, Telma Noleto, o 
objetivo principal do acolhimento foi nivelar as informa-
ções e linguagens. Os residentes foram apresentados 
ao programa, que tem duração de dois anos, receberam 
informações sobre as metodologias de ensino, pesquisa 
e avaliação, além do esclarecimento sobre a sua função 
dentro da unidade de saúde. Os profissionais participa-
ram, ainda, de uma atividade no parque, que teve como 
objetivo a autoapresentação e a interação entre as tur-
mas de residência.



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

76

O HGG recebeu a primeira turma de internos de 
2017 já no início de janeiro. Alunos do curso de Medi-
cina na Uni-Evangélica, de Anápolis, foram acolhidos 
pela gerente do Núcleo de Educação Continuada, Fa-
brícia Cândida e pela gerente de Internatos e Estágios, 
Wagna Barbosa. Alunos da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) também partici-
param do acolhimento, totalizando 44 novos internos.

Antes de cumprirem a carga horária de 40 ho-
ras na instituição, os alunos receberam orientações 

Os multiprofissionais e residentes do Hospital Es-
tadual Alberto Rassi - HGG ganhou em 2017 uma podero-
sa ferramenta para seu crescimento científico. Trata-se da 
Rede Universitária de Telemedicina (Rute), no qual a uni-
dade passa a fazer parte, juntamente com 124 instituições 
de todo o Brasil. A iniciativa estimula a integração e a cola-
boração entre profissionais de saúde por meio de Grupos 
de Interesse Especial (do inglês Special Interest Groups 
- SIGs), que promovem sessões, por videoconferência ou 
webconferência, para debates, discussões de caso, aulas, 
pesquisas e avaliações a distância.

Os equipamentos de videoconferência estão lo-
calizados na Sala de Videoconferência. A conexão é inde-
pendente da rede do hospital, por meio de uma intranet 
entre os hospitais ensino, garantindo a rapidez nas trans-
missões. A superintendente de Educação em Saúde para 
o SUS da Secretaria de Estado de Saúde, Rafaela Júlia Ba-
tista Veronezi, esteve no HGG com o objetivo de conhecer 
o recurso de videoconferência para debates, discussões 
de caso, aulas, pesquisas e avaliações a distância da Rede 
Universitária de Telemedicina (Rute). A sessão do dia era 
destinada ao grupo de pneumologia.

HGG recebe a internos
sobre as normas e rotinas do hospital. Entre os assun-
tos abordados estão a importância da lavagem corre-
ta das mãos, uso do álcool em gel, fluxo de acidentes, 
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), utilização de sapatos fechados, cabelos presos, 
não utilização de adornos e tudo que envolve a NR-32 
foram repassados para os alunos. De acordo com a ge-
rente de Internatos e Estágios do HGG, Wagna Barbo-
sa, o internato é uma fase em que o aluno de medicina 
tem mais contato com a prática.

HGG adere à Rede Universitária 
de Telemedicina (Rute)

A superintendente considerou a Rute como uma 
ferramenta fundamental para o ensino e pesquisa, que 
tem como função não só receber como disseminar o co-
nhecimento entre as unidades de saúde que fazem parte 
da rede. Para Rafaela, a participação do HGG na Rute colo-
ca a unidade em evidência e expõe o ensino de qualidade 
que é realizado dentro do hospital.
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Com o tema “Residência Médica no HGG e desa-
fios futuros”, a IV Jornada Científica (Jochar) do Hospital 
Estadual Alberto Rassi - HGG foi realizada nos dias 6 e 7 
de outubro, contou com a participação de médicos e resi-
dentes da unidade. Realizada pela Comissão de Residência 
Médica (Coreme) do hospital, a programação foi diversi-
ficada, com palestras que abordaram UTI, Segurança do 
Paciente, Sepse, Impacto de Ações de Humanização sobre 
Ansiedade e Depressão Hospitalar, Abordagem clínica e ci-
rúrgica de Endometriose, entre outros.

Além das palestras, foi realizada uma exposição 

A Diretoria de Ensino e Pesquisa promoveu o curso 
Fundamentos de Metodologia Científica, voltado para resi-
dentes das áreas médica e multiprofissional, pesquisado-
res da unidade de saúde e colaboradores e pesquisadores 
do HGG, que não exercem a preceptoria. Com 40 horas/
aula, o curso teve início no dia 24 de abril.

A abertura do curso foi realizada com palestra do 
pneumologista e professor titular da Faculdade de Medici-
na da Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenador 
do CTI do HGG, Marcelo Rabahi, que também coordenador 
de Ensino e Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), organização social gestora 
da unidade. Para o auditório lotado, Marcelo Rabahi, des-
tacou que a presença maciça dos residentes demonstra a 
importância do ensino de metodologia de pesquisa. Em li-
nhas gerais, o professor abordou as etapas que devem ser 
cumpridas em um projeto de pesquisa, desde a introdução, 
passando pelos objetivos e revisão literária.

IV JOCHAR debate desafios 
futuros da residência médica no 
HGG e temas interdisciplinares

com os trabalhos médicos científicos da unidade. A con-
ferência de abertura teve o mesmo tema da Jornada e foi 
ministrada pelo médico especialista em cirurgia geral e 
cirurgia plástica, e plantonista do HGG, Gustavo dos San-
tos Rezende, que abordou os ciclos de conhecimento em 
várias nuances e suas diversas etapas na vida do profis-
sional. O futuro e as metodologias de ensino relacionadas 
aos conhecimentos e habilidades também foram aborda-
dos na palestra. O ponto crucial da conferência, de acordo 
com Gustavo, foi a discussão sobre a construção coletiva 
do saber e o aprendizado em espiral.

HGG promove curso 
sobre Fundamentos de 
Metodologia Científica

Referência internacional em reumatologia e di-
retor clínico do HGG, Antônio Carlos Ximenes ministrou 
a aula “Etapas da Medicina Baseadas em Evidências”, no 
dia 22 de maio.
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A IV Jornada de Cuidados Paliativos teve como 
tema “Interfaces sobre morte, morrer e comunicação” e 
contou com palestras e colóquio que discutiram o assunto 
de maneira interdisciplinar. A data escolhida para o evento 
celebra o primeiro ano da ala de Cuidados Paliativos, pionei-
ra para pacientes crônicos em Goiás. A abertura do evento 
contou com a apresentação musical “Tocando a Alma”, de 
Ana Paula de Oliveira e José de Paula Gonçalves, e a presen-
ça do deputado Hélio de Souza, autor do projeto de Lei que 
institui a Política Estadual de Cuidados Paliativos.

A programação contou ainda com palestras sobre 
Comunicação em Cuidados Paliativos, Diretivas antecipa-
das de vontade, aspectos psicológicos dos cuidados palia-
tivos, além do colóquio “Conquistas e desafios das equipes 
de cuidados paliativos de Goiânia”.

O HGG realizou, 12 a 19 de maio, a XVIII Semana 
de Enfermagem da unidade hospitalar. O evento, realizado 
em comemoração ao Dia do enfermeiro e do Profissional 
de Enfermagem, tem como tema Boas Práticas de Enfer-
magem: um olhar de empatia focado no profissional e visa 
humanizar as práticas de enfermagem, fundamentadas na 
empatia. A diretora de Enfermagem do HGG, Natalie Alves, 
explicou que a escolha do tema do evento partiu da refle-
xão sobre o que é necessário para cuidar do outro e ser um 
bom profissional. 

XVIII Semana de Enfermagem 
do HGG aborda boas práticas 
da profissão

A abertura contou com homenagens a cerca de 
20 colaboradores como profissionais destaque na Enfer-
magem. A escolha se deu por meio de votação setorial e 
os homenageados receberam certificados e uma cami-
seta personalizada. Um Concurso de Paródias encerrou a 
programação do evento. Após os votos da comissão jul-
gadora, formada por profissionais do HGG, a dupla da Clí-
nica Cirúrgica, formada por Adenice Ferreira Silva e Viviane 
Cristina da Silva Veiga, foi a vencedora, com uma releitura 
da música Olha a Explosão, de MC Kevinho.

IV Jornada de Cuidados 
Paliativos discute interfaces 
sobre a morte
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Em celebração à Semana de Combate ao AVC, que 
tem como data oficial o dia 29 de outubro, o Serviço de 
Neurologia e a Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital 
realizaram ciclo de palestras com o tema ‘Qual o seu moti-
vo para prevenir o AVC?’. Ao todo, sete palestras reuniram 
médicos e residentes da neurologia que falaram aos cola-
boradores e equipes multiprofissionais com o objetivo de 
promover orientações com intuito de melhorar o atendi-
mento ao AVC. O evento foi realizado no dia 25 de outubro.

O chefe do serviço de Neurologia do HGG, José Al-
varenga, destacou que o mais importante do ciclo é agre-
gar as áreas multiprofissionais, para identificação e aten-
dimento o mais rápido possível do paciente. O especialista 
complementou que o ciclo pretende difundir ao máximo 
as informações dos fatores de risco, sintomas e da neces-
sidade de rápido atendimento entre os profissionais que 
possam também ser disseminadores desse conteúdo à 
comunidade em geral.

Por mais um ano, o HGG levou para o Congres-
so Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO) uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cênica e atraiu a 
atenção e a curiosidade de congressistas e visitantes 
do evento, que aconteceu no Centro de Convenções de 
Goiânia de 13 a 16 de setembro. A ação foi uma parce-
ria com a Sociedade de Terapia Intensiva do Estado de 
Goiás (Sotiego) e a Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib).

Ciclo de palestras discute 
importância da prevenção do AVC

HGG leva UTI para Congresso 
de Odontologia

Montada em um estande, a estrutura teve como 
objetivo mostrar como é uma UTI, sua monitorização, 
os tipos de equipamentos existentes lá dentro, além de 
esclarecer aos cirurgiões-dentistas sobre a atuação e 
a importância do profissional de odontologia no âmbi-
to hospitalar. No evento, a coordenadora do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) do HGG, a geriatra 
Ana Maria Porto Carvas, ministrou a palestra ‘Reper-
cussões das infecções odontogênicas na geriatria.
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Os alunos da Residência Médica em Psiquiatria do 
Hospital Alberto Rassi – HGG também estão sendo capa-
citados na área da dependência química. Em parte da sua 
formação, eles atuarão no Centro de Referência e Excelência 
em Dependência Química (Credeq – Prof. Jamil Issy), em Apa-
recida de Goiânia. A solenidade que oficializou esta parceria 
entre as duas unidades de saúde foi realizada em agosto.

De acordo com a diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Marquez, o residente da Psquiatria precisa ter 
diferentes cenários da saúde mental. O diretor Técnico do 
Credeq, Tiago Oliveira, anunciou que a meta é firmar con-
vênio com outras instituições que estejam interessadas 
em disponibilizar ao seu público qualificação com ênfase 
em dependência química.

Promovido pelo serviço de Urologia da unidade, o 
curso de sling masculino compreendeu módulos teórico e 
prático, com a realização de procedimentos no Centro Ci-
rúrgico. O curso, realizado no dia 5 de agosto, contou com 
a presença do médico membro da Sociedade Brasileira de 
Urologia, Danilo Souza Lima da Costa Cruz, que ministrou 
o módulo teórico.

O curso, que teve a participação cerca de cer-
ca de 40 profissionais, foi a oportunidade de apresentar 

Urologistas e residentes 
participam de curso sobre
sling masculino

aos médicos e médicos residentes do serviço de urologia 
o treinamento necessário para realização do manejo da 
incontinência urinária, que está no rol de atividades do 
HGG. O sling masculino é a alternativa mais barata com 
eficiência satisfatória para tratamento de incontinência 
urinária. O chefe do serviço de Urologia do HGG, Theo Ro-
drigues, destacou a participação expressiva dos médicos, 
que puderam acompanhar a transmissão ao vivo de três 
procedimentos no centro cirúrgico.

Residentes em psiquiatria do 
HGG atuarão no Credeq
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Ao longo do ano, estudantes de diversos cursos 
fizeram visitas técnicas ao HGG. Alunos de ensino médio, 
cursos técnicos e pós-graduação conheceram a unidade e 
os trabalhos realizados em variadas áreas. Em fevereiro, 
56 alunos do curso de pós-graduação em Engenharia e 
Segurança no Trabalho do IPOG visitaram o hospital com o 
objetivo te conhecer a área de Segurança no Trabalho. Em 
busca de ver na prática os conteúdos ministrados em sala 
de aula, um grupo de quatro estudantes do curso Técnico 
em Mecânica do Instituto Federal de Goiás (IFG) visitou, em 
março, as caldeiras do HGG.

Alunos dos cursos técnicos em enfermagem do 

Os avaliadores da Comissão de Ensino e Treina-
mento da Sociedade Brasileira de Urologia (CETSBU), Aril-
son Carvalho Júnior e Fransber Rodrigues, conheceram a 
equipe de Urologia da unidade e o programa de residência 
da especialidade. A equipe do CETSBU foi recebida pelo 
diretor Técnico do HGG, Rafael Nakamura, pelo supervisor 
do programa e chefe do serviço de Urologia do HGG, Theo 
Rodrigues Costa, juntamente com a diretora de Ensino e 
Pesquisa da unidade, Cáritas Franco.

Após apresentação técnica os avaliadores segui-
ram para visita nas dependências do HGG e posteriormen-
te entrevistaram os seis residentes que atuam na Urologia. 
Fransber Rodrigues explicou que a visita tem caráter de 
orientação e incentivo à excelência dos serviços da espe-
cialidade e elogiou e equipe do HGG.

HGG recebe visita 
técnica de estudantes

Instituto Federal de Goiás (IFG) - Campus Águas Lindas 
e do Colégio Vitória também estiveram no hospital para 
conhecer a rotina de atendimento, além de ter contato 
com o trabalho desenvolvido na unidade. Participantes do 
Programa Empresário Sombra por um dia 23 estudantes 
de ensino médio também estiveram no HGG. O projeto, 
promovido pela Junior Achievement Goiás, proporciona 
aos jovens a chance de conhecer o dia-a-dia de um pro-
fissional atuante na área de formação almejada, acom-
panhando sua jornada de trabalho e suas tarefas rotinei-
ras, podendo assim, ter uma visão mais ampliada sobre o 
exercício da profissão.

HGG recebe visita da Sociedade 
Brasileira de Urologia
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Os médicos do HGG elegeram em maio seis novos 
membros para dar continuidade ao trabalho da delegação 
na unidade. Cada mandato de chapa tem duração de três 
anos. Foram eleitos, como titulares de suplentes, Alyne 
Machado Cardoso, Claudia Fonseca Sena, Marcela M. Da-
masceno, Marco Aurélio Borges Barbosa, Marco Aurélio 
Viana França e Teresinha Teixeira de Sousa. A Comissão 
de Ética Médica tem a função de supervisionar, orientar e 
fiscalizar, em sua área de atuação, o exercício da atividade 
médica, observando se as condições do trabalho médico e 
a qualidade no atendimento aos pacientes respeitam os 
preceitos médicos éticos e legais.

O 1º vice-presidente da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP), Dênis Calazans, e o mem-
bro do Departamento de Ensino e Serviços Creden-
ciados (DESC) da SBCP Cecin Daoud Yacoub, visitaram 
o HGG no dia 31 de março. A visita foi acompanha-
da pelo chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, 
Sérgio Augusto da Conceição, pela diretora de Ensino 
e Pesquisa da unidade, Cáritas Franco, e pelo gerente 

Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica visita unidade

Cecin Daoud Yacoub, membro do Departamento de 
Ensino e Serviços Credenciados (DESC) da SBCP.

Não existe nenhum lugar no Brasil onde a Diretoria de Ensino e Pes-
quisa esteja tão ligada ao serviço de Cirurgia Plástica. Este é realmente um 
diferencial do HGG.

Comissão de Ética Médica do 
HGG elege nova chapa

do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), Gentil 
Queiroz.

Dênis Calazans explicou que o objetivo da visi-
ta é fazer um mapeamento dos serviços credenciados, 
o que está sendo feito por todo o país, e verificar a 
qualidade dos profissionais que vão para o mercado. 
Após ouvir as explicações e dados do HGG, Cecin Ya-
coub elogiou a estrutura da unidade. 
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No mês de junho, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi (HGG) adquiriu novas obras para a sua biblioteca. Ao 
todo foram 10 títulos inéditos que atendem à equipe de 
residência multiprofissional de Fonoaudiologia, Fisiotera-
pia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Destaque para as 
obras Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica (2017) - 
02 volumes; Neuropatia e Pé Diabético (2014) e Nutrição 
em Cirurgia Bariátrica (2011).

O Grupo de Estudos em Comunicação do HGG 
encerrou suas atividades em março. Iniciado em no-
vembro de 2016, o projeto foi idealizado pelo Ser-
viço de Psicologia, por meio das psicólogas Denise 
Ribeiro de Deus e Regina Célia Borges Campos, com 
o apoio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.

Participaram das atividades 20 represen-
tantes da equipe assistencial, Diretoria Multiprofis-

Biblioteca recebe novas obras

Grupo de Estudos em 
Comunicação encerra 
atividades

sional, grupo administrativos, Diretoria de Ensino e 
Pesquisa. O objetivo do grupo de estudos foi promo-
ver reflexões, com a finalidade de provocar a mudan-
ça na forma de comunicação, com desenvolvimento 
da escuta diferenciada, habilidade de resolução de 
conflitos e evolução da clareza na forma de se ex-
pressar, além do fortalecimento da Política de Co-
municação Institucional.
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Como uma instituição que se preocupa com a 
qualificação de seus profissionais, o HGG incentiva a 
participação de seus colaboradores em eventos científi-
cos especializados. Em 2017, os profissionais participa-
ram de atividades ligadas às suas áreas, contabilizando 
163 eventos, inclusive internacionais, como na Espanha, 
Estados Unidos, França, Canadá, Alemanha, Portugal, 
Itália e República Tcheca. A participação nesses eventos 
garante atendimento especializado e de qualidade aos 
usuários do SUS.

Otorrinolaringologia apresenta trabalho em 
Lisboa

O chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do HGG, 
Ricardo Gimenes Ferri, apresentou palestra sobre o uso da 
cartilagem da costela em rinoplastias secundárias em Lis-
boa, Portugal. O tema foi discutido durante a Conferência 
Internacional da Academia Europeia de Cirurgia Plástica 
Facial, realizada em setembro. Em agosto, o médico e resi-
dentes do serviço participaram do 16º Congresso da Fun-
dação de Otorrinolaringologia (Forl 2017).

Profissionais do HGG 
participam de 163 eventos

NAPP participa do Congresso Centro-Oeste de 
Geriatria e Gerontologia

O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) do 
HGG participou do 9º Congresso Centro-Oeste de Geriatria 
e Gerontologia (Cogen), realizado em Pirenópolis de 28 a 
30 de setembro. A coordenadora do NAPP, a geriatra e ge-
rontologista, Ana Maria Porto Carvas, ministrou aula com 
o tema ‘Os cuidados paliativos no idoso em fragilização’, e 
ainda dividiu a coordenação do Curso de Comunicação de 
Notícias Difíceis em Saúde, juntamente com o diretor cien-
tífico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) 
no Centro-Oeste, Ricardo Borges.

Entre os trabalhos apresentados, destaque para 
o ‘Síndrome de Imobilidade de Cuidados Paliativos: a Ne-
cessidade de uma abordagem precoce e proporcionalidade 
terapêutica’, da residente de Geriatria, Karina Fonseca de 
Oliveira, e outro estudo de caso ‘Nutrição em fim da vida’, 
produzido pela nutricionista, Evelyn Braga, no período em 
que estagiou na ala de Cuidados Paliativos. Ambos foram 
produzidos em parceria com as residentes de Clínica Médi-
ca, Érika Faria e Luciana Beatriz Gomes.
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A equipe do Serviço de Psiquiatria participou do 35º 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em São Paulo, 
em outubro. O evento é considerado o maior e melhor con-
gresso da especialidade médica da América Latina, sendo o 
primeiro em atualização científica psiquiátrica, e o segundo 
melhor do mundo. Os trabalhos apresentados pela equipe 
do HGG foram orientados pelo chefe do serviço de Psiquatria 
da unidade, Claudio Henrique Ribeiro Reimer, e o psiquiatra 
e neurologista Leonardo Prestes. Ficaram em exposição as 
seguintes pesquisas: Encefalopatia posterior reversível por 
Polimixina B como diagnóstico diferencial de desordens psi-
quiátricas: Relato de Caso; Lesão em lobo temporal direito 
por projétil de arma de fogo reduzindo comportamento an-
tissocial: Relato de caso; Psquiatria de Ligação no Estado 
de Goiás: Experiência de um projeto piloto no Hospital Geral 
de Goiânia; Diagnóstico de Idiot Savant no Estado de Goiás, 
cujo um dos autores é o residente Agnes Dan Barbosa Silva 
e Mania crônica, refratária, sem resposta à eletroconvulso-
terapia, com sintomas graves à cinco anos.

A residente de Clínica Médica do HGG Patrícia Frei-
re Cavalcante participou do Congresso Mundial de Medicina 
Intensiva, realizado no Rio de Janeiro entre 7 e 11 de no-
vembro. No evento, Patrícia apresentou trabalho desenvol-
vido em parceria entre o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 
o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) da unidade. 
A pesquisa é uma proposta de criação de instrumento para 

Equipe do HGG participa do 
35º Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria

Residente participa do 
Congresso Mundial de 
Medicina Intensiva

definir entre cuidados intensivos ou cuidados paliativos na 
admissão de pacientes com cirrose hepática na Unidade de 
Terapia Intensiva do HGG. Além da residente, estiveram en-
volvidos no desenvolvimento do trabalho os médicos Ana 
Maria Porto Carvas, Djalma Antônio da Silva Junior, Durval 
Ferreira Fonseca Pedroso, Heloísa Helena, Julião Fidelis Cor-
deiro Neto e Marco Antônio Mendes Castilho Junior.
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A gerente de Nutrição do HGG, Valéria Souza, par-
ticipou da Oficina sobre o Guia Alimentar, realizada pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). O 
objetivo do encontro foi a divulgação, implantação e im-
plementação do Guia, que se constitui como instrumento 
para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis, 
bem como auxiliar políticas, programas e ações que visem 
promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da 
população. O evento foi realizado no dia 1º de junho.

O Guia Alimentar para a População Brasileira é um 
documento oficial que tem como pressupostos os direitos 
à saúde e à alimentação adequada e saudável, construído 
e publicado pelo Ministério da Saúde. A gerente de Nutri-
ção do HGG, Valéria Souza, avaliou o encontro como um 
marco importante para a mudança de conscientização da 
população brasileira, em especial a goianiense, para uma 
alimentação mais equilibrada.

Profissionais do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do HGG participaram do Seminário 
sobre Xeroderma Pigmentoso (XP), realizado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), por 
meio da Superintendência de Políticas de Atenção In-
tegral à Saúde (SPAIS). O evento, que aconteceu no 

Nutricionista participa de 
oficina sobre o Guia Alimentar 
para a População Brasileira

Profissionais do HGG participam de Seminário 
da SES sobre Xeroderma Pigmentoso

Hotel Golden Tulip, em Goiânia, no dia 28 de setem-
bro, apresentou palestras e mesas-redondas para 
a capacitação dos profissionais da saúde de Faina e 
Matrinchã, já que o distrito de Araras, localizado entre 
os dois municípios, é a localidade com o maior número 
de casos de XP.
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O neurologista residente em Neurofisiologia Clí-
nica do HGG Frederico Marques realizou uma pesquisa 
sobre a qualidade do sono dos residentes e preceptores 
da unidade de saúde. A investigação faz parte do seu 
trabalho de conclusão de curso da residência médica e 
é orientado pela neurologista, especialista em Medicina 
do Sono e preceptora da residência de Neurofisiologia 
do HGG, Giuliana Macedo.

A pesquisa foi realizada via formulário de per-
guntas abertas e fechadas, com dez questões feitas com 
base no Índice de Pittsburgh e na Escala de Sonolência de 
Epworth. Frederico explica que o interesse da pesquisa é 
avaliar a qualidade do sono dos médicos do HGG porque 
os distúrbios são muito prevalentes e pouco diagnostica-
dos e tratados. Conforme explica Giuliana, a pesquisa vai 
possibilitar ao médico o autoconhecimento da qualidade 
do sono, que muitas vezes não é levada em consideração.

A fonoaudióloga e tutora da residência multipro-
fissional em Fonoaudiologia do HGG, Ýleris de Cássia Ar-
ruda, teve seu trabalho final de curso premiado em primei-
ro lugar no o Curso de Formação Pedagógica para Tutores e 
Preceptores do HC-UFG/EBSERH. O trabalho foi realizado 
em conjunto com as profissionais Patricia Parreira e Caro-
lina de Fátima Reis. O pôster premiado ao final do módulo 
de Metodologia de Ensino e Avaliação em Saúde foi sobre 
“autoavaliação”.

Residente realiza pesquisa 
sobre qualidade do sono dos 
médicos da unidade

Fonoaudióloga tem trabalho 
premiado em curso de formação 
pedagógica para tutores

Outros profissionais do HGG também tiveram seus 
trabalhos expostos. São eles: a coordenadora da residência 
multiprofissional da unidade, Telma Noleto Rosa Franco, a 
tutora de nutrição, Amélia Cristina Stival, a gerente de in-
ternatos e estágios, Wagna Teixeira Barbosa, o tutor de fi-
sioterapia, Gustavo Silva, a tutora de enfermagem, Charlise 
Fortunato, as médicas geriatras Ana Maria Porto Carvas e 
Eliza Borges, e por último, a gerente de educação continua-
da, Fabrícia Cândida Farias.
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Desenvolvimento
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Para oferecer um serviço de excelência em todas 
as suas áreas, o HGG investe na promoção de treinamentos 
e capacitações periódicas aos seus colaboradores. A partir 
destes encontros é possível avaliar e elevar o nível dos ser-
viços prestados, incrementando novos métodos e proces-
sos mais eficientes que se revertam em mais qualidade na 

Quase 200 treinamentos 
capacitam colaboradores

Equipe do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) ministrou oficina sobre cuidados Paliativos para equipes da 
recepção, segurança e Central Humanizada de Internação (CHI).

assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2017 foram 189 treinamentos, que envolve-

ram 6.709 colaboradores dos diversos setores da unidade, 
enfermagem, equipe médica, multi, administrativo, limpeza 
e conservação e segurança, entre outros, que totalizaram 
mais de 7.300 horas de treinamentos.

Enfermeiro Ronaldo Dorneles de Sou-
sa ministrou treinamento de primei-
ros socorros em casos de paradas 
cardiorrespiratórias para equipe de 
enfermagem.

Gerente de Contratos e Licitações 
do Idtech, Alex Lima, falou sobre 
compras, contratações e pagamen-
tos a fornecedores.

Intensivista e nutróloga do Rio de Ja-
neiro, Valéria Rosenfeld, ministrou 
palestra sobre Nutrição Parenteral 
no Paciente Cirúrgico para as equipes 
médica e multiprofissional.

Enfermeira de Educação Continuada, 
Fabrícia Cândida, falou sobre proto-
colo de sepse que pode ser acessado 
pelo sistema Mvpep para supervisão 
de Enfermagem e equipes técnicas.

Treinamento “Lesão por pressão” 
foi ministrado pela enfermeira Lélia 
Leal e pela terapeuta ocupacional 
Michelle Vaz para equipe de enfer-
meiros e técnicos de enfermagem.

Capacitação Normas Gerais de Fun-
cionamento e Acesso ao HGG foi mi-
nistrado entre recepcionistas e equi-
pe de segurança.
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Em novembro de 2017, o HGG lançou o Programa 
de Qualidade de Vida (PQV) do Trabalhador com atividades 
variadas aos colaboradores. O objetivo da iniciativa é de-
senvolver ações de promoção à saúde e para a qualidade 
de vida no trabalho, que proporcionem a diminuição dos ní-
veis de estresse e a prevenção e redução dos riscos à saú-
de do trabalhador, diminuindo assim as taxas de ausências 
por adoecimento e o agravamento de problemas crônicos. 
Mensalmente uma programação divulga as diversas ações 
promovidas, entre elas reuniões com foco nas gestantes, 
palestras sobre relacionamento no local de trabalho e aten-
dimento ao cliente/paciente, ginástica laboral, prática de 
exercícios, abandono ao tabagismo e, incentivo à alimenta-
ção saudável, entre outras ações. Nos dois meses do Progra-
ma, participaram das atividades do PQV 311 colaboradores. 

Programa de Qualidade de Vida 
(PQV) do Trabalhador é implantado

Ginástica laboral

O Serviço de Fisioterapia iniciou em novem-
bro projeto piloto de ginástica laboral nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) e ala de Cuidados Paliati-
vos (NAPP). No início do expediente, os profissionais 
presentes nas alas, médicos, residentes, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e equipe multiprofissional 
são convocados a realizarem por 20 minutos exercí-
cios de alongamento, relaxamento muscular, flexibi-
lidade, concentração e equilíbrio, sob monitoramento 
de um fisioterapeuta. O objetivo é melhorar a quali-
dade da saúde dos colaboradores e evitar lesões dos 
funcionários por esforços repetitivos e algumas doen-
ças ocupacionais.

 No mês de fevereiro foi divulgado o resultado da 
Pesquisa de Clima Organizacional 2016, realizada entre os 
dias 2 de dezembro de 2016 e 13 de janeiro de 2017. A ini-
ciativa teve como objetivo identificar o nível de satisfação 
dos colaboradores e buscar melhorias contínuas dos pro-
cessos de trabalho, seja sobre a estrutura física ou sobre 
as relações humanas no seu local de trabalho. 

Doze pontos foram avaliados com a pesquisa: Éti-
ca, imagem do hospital, participação, reconhecimento; es-
tilo de gestão, relacionamento interpessoal, comunicação, 
treinamento e desenvolvimento, envolvimento e compro-
metimento, e instalações físicas. A pesquisa foi realizada 
por meio de questionário online, que contou com 51 ques-
tões, e atingiu 774 colaboradores, o que representa 68% 
do quadro de profissionais atuantes na instituição, 25% a 
mais que em 2015. O índice geral de satisfação foi de 71%. 

HGG divulga resultado da Pesquisa 
de Clima Organizacional 2016

No total, 76% das pessoas que responderam às questões 
relacionadas a estes itens são do sexo feminino, com nível 
médio de escolaridade.



Ho
sp

ita
l E

st
ad

ua
l A

lb
er

to
 R

as
si 

- H
GG

    
    

    
    

 R
el

at
ór

io
 A

nu
al

 2
01

7

91

 Com o objetivo de traçar estratégias para aprimo-
rar o desempenho dos colaboradores, de 21 de agosto a 15 
de setembro, foi aberto o período de avaliação de desem-
penho dos colaboradores. Para tanto, no dia 17 de agosto, 
a Gerência de Desenvolvimento de Pessoal realizou reunião 
com todas as gerências da unidade para apresentar as me-
lhorias realizadas no Sistema Informatizado de Avaliação 
de Desempenho (SIAD) e esclarecer as principais dúvidas 
dos gestores quanto à avaliação.

A primeira etapa do processo consiste na autoava-
liação dos colaboradores e avaliação dos supervisores. De-
pois, o SIAD confronta os dados do colaborador e seu su-
pervisor para estabelecer uma pontuação média. Caso essa 
pontuação seja inferior a 3 pontos, gerente e colaborador 
constroem um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 

Avaliações de desempenho dos 
colaboradores

uma estratégia para aprimorar o desempenho do colabo-
rador em que o gerente poderá incluir cursos e treinamen-
tos, sugestão de livros e artigos, e quaisquer outras ações 
que possam proporcionar melhorias e avanços.

Os novos membros da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) do HGG gestão 2017/2018 
tomaram posse nos dias 27 e 30 de outubro, em sole-
nidades que aconteceram na Sala de Acolhimento e Sala 
Multiuso, do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), 
respectivamente. A votação ocorreu nos dias 21 e 22 de 
setembro e elegeu como presidente da Cipa o gerente do 
Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho 
(SESMT), Wilmar Felipe Neto, e a enfermeira Thaís Brigida 

Membros da Cipa 2017/2018 
tomam posse

Canedo, que trabalha no Centro de Terapia Intensiva e foi 
a candidata que recebeu mais votos dos colegas, sendo 
eleita vice-presidente.

A Cipa é composta por membros eleitos (efetivos 
e suplentes) e colaboradores indicados pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), orga-
nização social gestora da unidade. Todos os membros 
passaram por capacitação, e receberam o certificado na 
solenidade de posse. 
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O Serviço Especializado em Saúde e Medicina do 
Trabalho (Sesmt) do HGG iniciou 2017 com a distribuição 
de bolinhas anti-stress e panfletos informativos sobre er-
gonomia, para os colaboradores que atuam em todos os 
turnos da unidade, inclusive àqueles que trabalham nos 
períodos, noturno e madrugada.

Já nos dias 27 e 28 de abril, foi realizada ação iti-
nerante de conscientização em alusão ao Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Acidente de trabalho em toda a 
unidade. Alguns colaboradores se vestiram de verde – cor 
da Segurança do Trabalho - e receberam uma fita como re-
presentação da campanha. Prezar pela segurança do tra-
balho é uma das prioridades da gestão do HGG, tanto que 
periodicamente são acompanhados indicadores relativos 
ao tema. E fechando as ações de 2017, o SESMT e a Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HGG 
realizaram, de 11 a 15 de dezembro, a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). 

Com o tema ‘Qualidade de vida no trabalho, estar 
bem para trabalhar bem!’, na programação, atividades de 
ginástica laboral, quick massagem, palestra sobre higie-
nização das mãos e oficina de arte envolveram todos os 
setores da unidade, contemplando a participação de 463 
colaboradores. A Oficina de Arte contou colaboradores que 
assumiram os pinceis e abusaram da criatividade.

Saúde do Trabalhador 
também é prioridade

Vacinação

Mais de mil colaboradores foram imunizados con-
tra febre amarela, hepatite, difteria e tétano, e Influenza 
(H1N1) na campanha de vacinação realizada pelo HGG no 
mês de maio. Foram 1.041 doses de vacinas aplicadas 
pela equipe do Serviço Especializado em Saúde e Medicina 
do Trabalho (SESMT) da unidade. O movimento durante a 
campanha foi intenso e a expectativa da equipe foi supera-
da, já que era estimada a imunização de 800 colaboradores.

Editais para contratações de 
multiprofissionais recebem 
mais de 33 mil inscrições

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) responsável pela gestão do HGG re-
alizou em 2017 dois editais para a contratação de mul-
tiprofissionais. O primeiro, lançado através do Edital nº 
001/2017, no mês de março, ofertou 72 vagas, além de 
formação de cadastro reserva para diversos cargos e re-
cebeu 25.598 inscrições.

Já no em mês de agosto, lançou o edital nº 
002/2017 que ofereceu 25 vagas emprego para o HGG. 
Foram recebidas 7.509 inscrições e os cargos mais pro-
curados foram para agente de atendimento (1.387 ins-
critos), recepcionista (1.170) e auxiliar administrativo III 
- auxiliar de Departamento Pessoal (662). Os candidatos 
passaram por quatro etapas: avaliação curricular; prova 
de conhecimento específico; avaliação psicológica e dinâ-
mica de grupo; e entrevista por competências. 
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Datas Comemorativas

Carnaval

Com objetivo de conscientizar os colaboradores do 
hospital sobre a importância do uso do preservativo, princi-
palmente na época festiva do carnaval, a equipe do Serviço 
Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), 

Dia da Mulher

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o 
HGG, em parceria com o fotojornalista Cristiano Borges, 
promoveu uma exposição de fotos que retrata a sensibili-
dade feminina, a beleza e o bom humor no ambiente hos-
pitalar. Percorrendo os corredores do hospital, o fotojorna-
lista flagrou diferentes ações de cuidado das mulheres em 
imagens que retratam momentos cotidianos do hospital, 
como o atendimento da telefonista da Central de Rela-
cionamento com o Paciente (CRP), ou as enfermeiras se 
preparando para procedimento no Centro Cirúrgico. Fotos 
espontâneas mostraram o trabalho dessas mulheres que 
representam 70% do total de colaboradores da unidade.

O resultado foi exposto no dia 8 de março, em ex-
posição em frente ao refeitório da unidade e as fotos ainda 
publicadas Facebook do fotógrafo. As personagens das fo-
tos mais curtidas ganhariam os pôsteres das imagens e as 
ganhadoras foram as enfermeiras do Centro Cirúrgico Lu-
dmila Carvalho e Laís Daiane Ferreira, que receberam 178 
curtidas na foto. Os prêmios foram entregues pela diretora 
de Enfermagem do HGG, Natalie Alves.

Páscoa

Nos dias 14 e 16 de abril, sexta-feira da Paixão e do-
mingo de Páscoa, respectivamente, o menu oferecido aos pa-
cientes e acompanhantes foi diferenciado para que os que esti-

juntamente com a CIPA, percorreu toda a unidade, corre-
dores, ambulatórios e áreas administrativas, na véspera 
do final de semana do Carnaval distribuindo camisinhas 
para os colaboradores.

vessem no hospital pudessem vivenciar as datas festivas, além 
de também para colaboradores. No cardápio, bacalhau na sexta 
e peixe no domingo, além de sobremesa com chocolate.
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Semana da Enfermagem

Cerca de 15 profissionais de Enfermagem do HGG 
participaram de oficina de arte, no dia 17 de maio. A ati-
vidade foi realizada com os profissionais destaque da uni-
dade, homenageados na abertura da XVIII Semana de En-
fermagem, que pintaram telas sob a orientação do artista 
plástico Alexandre Liah. A atividade teve feedback extre-
mamente positivo entre os participantes.

Meio Ambiente

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de 
junho, o HGG promoveu palestra com a engenheira am-
biental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SECIMA), 
Adjane Oliveira. Com o tema ‘Os desafios do gerenciamen-
to dos resíduos sólidos’. Foi realizada ainda a distribuição de 
mudas de ipê rosa a pacientes que receberam alta. A ação 
foi realizada em parceria com a Saneago, que cedeu as mu-
das. Cerca de 30 plantas foram distribuídas nos dois dias.

Dia Internacional do Orgasmo

Na data, 31 de julho, o Núcleo de Orientação In-
terdisciplinar em Sexualidade (Nois) do HGG promoveu 
palestra sobre Saúde Sexual Feminina para colaboradoras 
da unidade. Com o auditório praticamente lotado, o evento 
contou também com a presença de três colaboradores ho-
mens, que se atentaram ao conteúdo ministrado pela gine-
cologista e sexóloga do Nois, Sandra Portela.

Dia do Psicólogo

Em comemoração à Semana da Psicologia, em 
celebração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, foi 
realizada a palestra: O Papel da Comunicação na Assis-
tência Humanizada, com a psicóloga Carolline Borges. 
Realizado no auditório, o evento contou com participa-
ção de cerca de 50 colaboradores de todas as áreas da 
unidade. A profissional destacou que abordar o tema 
significa melhorar a comunicação e consecutivamente 
também melhorar a humanização, e o atendimento que 
prestados aos pacientes.
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Dia do Nutricionista

A equipe de Nutrição do HGG preparou uma programa-
ção especial a todos os colaboradores da unidade para celebrar 
o Dia do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto. A pro-
gramação contou com café da manhã e almoço especiais e, ao 
longo do dia, diversas palestras foram oferecidas com os temas 
alimentação mais saudável e a prevenção de doenças através da 
dieta. Foram oferecidos testes de glicemia, cálculo de IMC e dis-
tribuição de receitas funcionais. Teve ainda exibição de curtas e 
documentários com enredos relacionados à alimentação.

Combate ao Fumo

No dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao 
Fumo, o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Tra-
balho (SESMT) realizou ação de conscientização com os colabo-
radores da unidade sobre os riscos e problemas decorrentes do 
tabagismo. Durante todo o dia, enfermeiras do SESMT, junta-
mente com o médico do trabalho, Ubiratan Seixas, percorreram 
todos os departamentos e alas do hospital levando informa-
ções aos colaboradores e informando que o Sistema Único de 
Saúde oferece tratamento para o abandono do vício.

Setembro Amarelo

A Campanha de Prevenção do Suicídio foi lembra-
da com uma palestra para colaboradores ministrada pela 
psiquiatra da unidade Rachel Campelo. A profissional fa-
lou para cerca de 60 participantes sobre fatores de risco, 
diagnóstico e prevenção, além de prestar orientações sobre 
quais falas podem ser um sinal de alerta de um paciente 
com comportamento suicida.

Doação de Órgãos

Já no dia 26 de setembro, a Comissão Intra-hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) do HGG realizou blitz entre equipes de enferma-
gem, médica, multiprofissional e administrativa, em ação 
alusiva às atividades do Setembro Verde. O intuito foi a 
conscientização da doação de órgãos e orientar os colabo-
radores sobre o que impossibilita a doação de acordo com 
o perfil dos pacientes do HGG.
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Lavagem das Mãos

Cerca de 30 colaboradores de diversos setores 
participaram da palestra Semana Mundial de Higienização 
das Mãos, realizada no dia 17 de outubro. O conteúdo foi 
ministrado pela coordenadora da Comissão Municipal de 
Segurança do Paciente, a enfermeira e professora Zilah 
Pereira Cândida das Neves. Os participantes relembraram 
os cinco momentos cruciais de higienização das mãos - 
antes do contato com o paciente, antes de realizar um pro-
cedimento limpo/asséptico, após rosco de exposição a flui-
dos corporais, após tocar o paciente, após tocar superfícies 
próximas ao paciente - e receberam ainda recomendações 
sobre as técnicas de lavagem e sobre o uso do sabonete e 
do álcool em gel ou espuma.

Dia do Hoteleiro

No dia 9 de novembro, Dia do Hoteleiro, foram 
promovidas várias ações com o intuito de homenagear e 
mostrar a importância do trabalho da equipe de hotelaria 
para o bom funcionamento do hospital. Uma exposição, no 
hall da recepção, trouxe um trabalho sobre os tipos de hi-
gienização, mostrando técnicas, produtos e equipamentos 
específicos para a unidade hospitalar. Foram confecciona-
das camisetas alusivas à data e foi entregue aos colabora-
dores uma lembrancinha, um kit composto por um frasco 
de álcool em gel e um aromatizador em spray de ambiente. 

Dia do Fonoaudiólogo
 
O HGG festejou o Dia do Fonoaudiólogo, celebrado no 

dia 9 de dezembro, com música e informação. O músico Adem 
Pereira, que é fonoaudiólogo e cirurgião geral, foi convidado a 
se apresentar juntamente com um coro formado pela equipe 
de fonoaudiologia do HGG, cantando canções escolhidas que 
se relacionam com a atuação da profissão. No repertório, su-
cessos de Tim Maia, Gal Costa e Roberto Carlos, entre outros, 
que falam sobre ouvir e falar, manifestar-se e expressar-se, 
como ‘Um Dia de Domingo’. As mesmas canções também 
estamparam exposição que detalhava alguns distúrbios tra-
tados pelo profissional de fono, como a afasia, a disartria e 
disfagia. A programação contou ainda com café da manhã es-
pecial em celebração à data e entrega de material informativo.

Dia do Médico

Na oficina de arte de 17 de outubro, os artistas que ocu-
param os cavaletes foram médicos e residentes do HGG durante 
atividade especial em celebração do Dia do Médico, celebrado no 
dia 18 de outubro. Se para pacientes, as oficinas oportunizam a 
saída do quarto e a distração em um momento de dor e ansie-
dade gerado pela doença que o acomete, para os profissionais, 
a atividade foi uma oportunidade para sair da rotina, relaxar e in-
teragir com os colegas de outras áreas. Na foto, o diretor médico, 
Gentil Queiróz, ao lado do professor Alexandre Liah.
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Aids

Em celebração ao Dia Mundial de Combate à 
Aids, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do 
Trabalho (Sesmt) e a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) do HGG percorreram os corredores 
da unidade para alertar os colaboradores sobre a im-
portância da prevenção da doença no 1º de dezembro. 
Foram distribuídos panfletos, preservativos e laços 
vermelhos que simbolizam a solidariedade e o compro-
metimento na luta contra a doença.

Natal

Com o objetivo de tentar trazer o Natal para 
mais próximo deste público, que o serviço de Nutrição 
preparou um cardápio especial para o jantar do dia 24 
de dezembro e almoço do dia 25. No menu, pratos e ali-
mentos típicos da ceia natalina, como saladas com fo-
lhas e frutas da estação, como figo, manga e uva, arroz 
à grega com castanhas, carnes natalinas e sobremesa 
e frutas típicas da época.



09
Controle Social
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Controle Social

Programa Gestão Cidadã 
recebe mais de 1,7 mil elogios

O usuário do Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG tem voz ativa na gestão da unidade. Por meio do 
Programa Gestão Cidadã, é possível interagir em diversos 
canais de atendimento, como as Pesquisas de Satisfação 
via Tablet (PST), Ouvidorias Eletrônica e Presencial (OE e 
OP), Caixas de Opinião (CO), e-Mails (EM) e até mesmo 
pelo Whatsapp (WA). EM 2017, foram registrados em to-
dos os canais mais de 160 mil interações com os usuários. 

Destas interações, desconsiderando as solicita-
ções e pedidos de informação, o HGG recebeu mais de 1,7 
mil elogios espontâneos, o que corresponde a 64% das 
manifestações. A quantidade de elogios mostra que a re-
alidade do HGG se difere das demais unidades públicas 
de saúde, que normalmente sofrem com duras críticas da 
população. As reclamações correspondem 26% e as su-
gestões 10%. Estas demandas foram avaliadas por todas 
as gerências e diretorias responsáveis, respondidas ou 

transformadas em melhorias para o hospital. 
O destaque de 2017 foi a implantação do sistema 

do Gestão Cidadã, desenvolvido pela Assessoria de Tec-
nologia da Informação do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), que permite a emissão de 
relatórios sobre as demandas originadas nos diversos ca-
nais de interação. Com ele, é possível verificar a área mais 
elogiada ou reclamada, o nível das pesquisas de satisfa-
ção, as demandas abertas e concluídas, além de tornar 
possível a identificação das demandas que possam gerar 
melhorias.

Em 2017, com a implantação do sistema, foi 
possível elaborar informativos especiais aos gestores da 
unidade, auxiliando na mensuração da qualidade e contri-
buindo para a melhoria contínua dos serviços oferecidos. 
O Gestão Cidadã nasceu justamente para isso: ouvir seus 
clientes, o melhor gerente que o HGG poderia contar.
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Satisfação dos pacientes chega a 96%

O HGG conta com duas ferramentas de Pesquisa 
de Satisfação do Usuário: via tablets ou via totens. Na área 
da internação, as responsáveis pelas pesquisas são cola-
boradoras da Ouvidoria. Na oportunidade, além de fazer 
a pesquisa elas colhem opiniões dos pacientes que estão 
com a alta agendada. No Ambulatório, a coleta dos dados 
fica por conta da equipe de recepção, que vai até a área de 
espera dos consultórios entrevistar os usuários. Em 2017, 
foram entrevistados 24.973 usuários, sendo que 96% ava-
liaram o atendimento do HGG de forma positiva, sendo que 
a maioria (62%) considerou como ótimo.

Elogios que incentivam o trabalho

“Atualmente o hospital está ótimo. No passado era péssi-
mo. Se todos os hospitais fossem assim, os seres huma-
nos viveriam mais.” 

Maristela Miguel da Silva

“Olha, eu estou adorando o atendimento depois das mu-
danças. Acho que não precisa mudar mais nada. Todos es-
tão de parabéns e me trataram muito bem. Sou paciente 
há 16 anos e por isto acho que a equipe está ótima!” 

Rosemir Rosa de Oliveira

“Todos estão de parabéns. Todos muitos educados. Eu sou 
técnica de enfermagem e nunca fui em um hospital pú-
blico para ser bem recebida igual aqui. Parabéns. Estou 
encantada!” 

Leia Cristina Ramos

“Depois de 22 dias internada, minha mãezinha de volta pra 
casa, ainda em tratamento, mas bem melhor. Agradeço toda 
equipe do HGG que cuidou dela com muito carinho e atenção’’,

 Carmem Lúcia

“São pessoas prestativas e atenciosas, se preocupam em 
cuidar bem dos pacientes com amor e dedicação. O Hos-
pital é super cuidado e bem organizado, nota 1000. Deus 
abençoe cada um”.  

Elisangela de Sá

“Os familiares de Maria Roseline Serra agradecem ao grande 
esforço e dedicação dos médicos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas, nutricionistas e técnicos de enfermagem que trabalham 
no HGG. Somos gratos a todos, que por amor e dedicação às 
suas profissões e aos seus pacientes, buscaram proporcionar 
a nossa vó Rosa o máximo de conforto e dignidade, lutaram 
contra a dor que ela tanto sentia e tentaram salvar sua vida!” 

Geysa Helena Gonçalves dos Santos

“Obrigada a toda a equipe de enfermagem pela com-
preensão, carinho, paciência e o principal remédio ad-
ministrado: o amor e a atenção que tem nos dedicado. 
Neste momento tão difícil vocês me aliviaram com sor-
riso e atenção. Meu reconhecimento a toda equipe mé-
dica, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapia ocupa-
cional, odontologia, psicólogos, dos recepcionistas aos 
seguranças, e os colegas de serviços gerais e da copa. 
Obrigada pelo esforço, dedicação, sempre buscando a 
melhor solução para este caso complicado. Enfim, pa-
rabéns pela administração do HGG.” 

Maria Estela

“É um hospital muito bom, funcionários muito legais, mé-
dicos também muito bons e honestos, não tenho nada a 
reclamar de ninguém. Tenho mais de 7 anos de tratamen-
to aqui e até hoje não tenho nenhuma reclamação.” 

Maria Madalena de Sousa Costa
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Diretores e assessores do Hospital Alberto Rassi 
- HGG participaram de audiência pública na Assembleia Le-
gislativa que trata sobre a Lei 19.792 que promove a trans-
parência em relação à demanda do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em agosto. Representaram o HGG: o diretor Geral, José 
Cláudio Romero; o diretor Técnico, Rafael Nakamura; o asses-
sor de Tecnologia da Informação, Adonai Andrade; e a gerente 
da Central Humanizada de Internação, Lorena Flores.

Estiveram presentes compondo a mesa de debate, 
além do deputado propositor da Lei e da audiência, Francisco 
Jr, também o superintende de Acesso a Serviços Hospitalares 
e Ambulatoriais da Secretaria de Saúde, Cleudes Baré; o coor-
denador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, promotor 

Representantes do HGG 
participam de audiência 
pública

Eduardo Silva Prego; o presidente da Associação dos Hospi-
tais de Goiás, Fernando Honorato; e representando todos os 
prefeitos presentes, o prefeito do município de São Miguel do 
Araguaia, Nélio Pontes da Cunha.

Francisco Jr explicou que a lei da transparência nas 
filas não busca deixar apenas claro a posição dos pacien-
tes, mas também busca o fim das filas. Já o superinten-
dente de Acesso a Serviços Hospitalares e Ambulatoriais 
da Secretaria de Saúde (SES), Cleudes Baré, tratou sobre 
a necessidade da ampliação dessa lei que é “um marco na 
saúde de Goiás”. De acordo com ele, haverá um respaldo 
maior para conhecer e atender as necessidades do Estado 
na área da saúde.



10
Relações
Institucionais
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Referência em atendimento humanizado de quali-
dade e com eficiência, em 2017 o Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG foi visitado por dezenas de gestores públicos, 
profissionais da saúde e políticos de diversos estados do 
Brasil. O hospital, que no passado foi conhecido por vários 
problemas estruturais e de atendimento, passou por com-
pleta transformação a partir de 2012, quando se tornou 
a primeira unidade a ter gestão compartilhada Secretaria 
de Estado da Saúde e uma organização social, o Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), o que 
proporcionou avanço e melhorias significativas para usuá-
rios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Minas Gerais

O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) 
do HGG recebeu, em maio, a visita de representantes da 
Santa Casa de Misericórdia Araxá (MG). O grupo, formado 
pela diretora superintendente da unidade hospitalar minei-
ra, Diane Dutra Cardoso Borges, e pelas enfermeiras Efigê-
nia Emanuela Silva Couto Martins e Tatiane Pereira Gomes 
Vilaça, conheceu detalhadamente o NAPP e acompanhou 

HGG é referência para outros 
estados

abordagens a pacientes e familiares feitas pela equipe mul-
tiprofissional. De acordo com Diane, que visitou o Núcleo 
pela primeira vez no dia 3 de março, o HGG foi a quarta uni-
dade com cuidados paliativos visitada pela equipe e a mais 
completa entre todas.

Percebemos com muita clareza que o trabalho aqui já está bem desen-
volvido. Aqui nós vemos os cuidados humanizados, o acolhimento, tato. O HGG 
será o modelo que iremos seguir em Araxá.
Diane Dutra Cardoso, diretora superintendente da Santa Casa de Misericórdia Araxá (MG).

Santa Catarina 

Em julho, o HGG recebeu a visita de comitiva 
da Secretaria de Saúde de Joinville, Santa Catarina, que 
veio conhecer a estrutura da unidade e o trabalho de 
gestão realizado pelo Idtech. A comitiva percorreu a 
unidade conhecendo diferentes setores e conheceram 
ainda alguns projetos sociais e ações desenvolvidas na 
unidade, o Programa Gestão Cidadã e seus canais de 
atendimento ao usuário. A secretária de Saúde de Join-
ville, Francieli Cristini Schultz, elogiou a estrutura da 
unidade e o investimento do Estado na Saúde. “Esta-
mos muito impressionados positivamente, nem parece 
que estamos dentro de uma estrutura 100% do SUS. O 
hospital está de parabéns, assim como o Governo do 
Estado de Goiás pelo investimento que destina à saú-
de pública. Essa é uma unidade que poderia servir de 
exemplo para qualquer Estado da federação”, destacou.
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Acre 

O secretário de Estado da Saúde do Acre, Gemil Sa-
lim de Abreu Júnior, visitou o HGG, também em julho, com o 
objetivo de conhecer a gestão por meio da organização so-
cial, modelo que deve ser implantado pelo governo acreano 
para modernizar suas unidades de saúde. A visita foi acom-
panhada pelos diretores do HGG e pelo superintendente 
executivo da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Deus-
dedith Vaz. Acompanhado do secretário adjunto Raicri Barro, 
Gemil percorreu diversos setores do Hospital, entre eles a 
Central Internação de Humanização (CHI), Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) e Centro de Terapia Intensiva (CTI). 
“Fiquei muito feliz de ver os resultados, ver tudo que mudou, 
o carinho e a dedicação de todos os profissionais que estão 
aqui. Percebemos que as pessoas estão satisfeitas em tra-
balhar em um bom ambiente”, considerou Gemil.

Espírito Santo 

No dia 12 de dezembro, comitiva da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Serra, Espírito Santo, visitou o HGG a fim de 
conhecer a estrutura, projetos de humanização e trabalho de 
gestão desenvolvido pelo Idtech junto à unidade desde 2012. 
Acompanhados do chefe de gabinete da Secretaria de Saúde 
do Estado de Goiás (SES), Francisco Teixeira Lobo, e da asses-
sora especial da SES, Ana Beatriz Ramos, o secretário munici-
pal de Saúde de Serra, Benício Farlei Santos, e a assessora da 
Tatiana Reis, conversaram com a diretoria sobre processos da 
unidade, o investimento em estrutura e qualidade, a conquis-
ta da ONA 2, a busca pela certificação ONA 3 e a gestão do Id-
tech. O intuito da Secretaria de Saúde de Serra é que em breve 
algumas unidades do município passem a ser administradas 
por Organizações Sociais, formato que já foi adotado em anos 
anteriores e abandonado por má gestão.

A qualidade e eficiência do HGG também chamou 
atenção para setores específicos em 2017. A unidade re-
cebeu visitas de profissionais interessados nos processos 
executados e na troca de experiências com gestores de 
cada área. O bechmarking possibilitou as visitantes conhe-
cer as estratégias utilizadas pelo HGG e criar novas ideias a 
partir do que foi observado.

Hospital das Clínicas
Em abril, o HGG recebeu a visita de uma equipe do 

Hospital das Clínicas de Goiás (HC-UFG) para conhecer a Cen-
tral Humanizada de Internação (CHI). O grupo, formado por 
Marta Maria Alves, médica da regulação e gestão de leitos, 
Divina Fernandes Barbosa, chefe da unidade de regulação as-
sistencial, e Widerrayllon Barros Marinho, assistente adminis-
trativo, tinha como objetivo conhecer a CHI e entender como 

Hospital é requisitado para 
benchmarking

os processos funcionam, buscando referências para aplicação 
na nova Central de Internação do HC. O assessor técnico Da-
niel Régis de Oliveira, e a gerente da CHI, Lorena Flôres, apre-
sentaram os processos e os sistemas usados para admissão 
e alta de pacientes, gestão de leitos e de serviços.
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Hospital Materno Infantil 

O HGG recebeu em maio a visita das coordenadoras 
de enfermagem do Hospital Materno Infantil (HMI), com o 
objetivo de conhecer os processos de identificação e geren-
ciamento de riscos e notificações de adventos adversos. A 
comitiva conheceu as dependências da unidade, principal-
mente o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde foram re-
cebidas pela gerente de enfermagem Paullyanne Pereira. 
Participaram da comitiva do HMI a coordenadora de enfer-
magem da UTI Neonatal, Lívia Roberta Rodrigues Conceição; 
a coordenadora de enfermagem da UTI Pediátrica, Abadia 
Rosa Canguçu Sousa; a coordenadora de enfermagem da 
UTI materna, Aparecida Marinho de Lima e a coordenadora 
do Núcleo de Segurança do Paciente, Lilian Maria Fernandes.

AGIR/CRER 

A Associação Goiana de Integralização e Reabi-
litação (AGIR) / Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (CRER) foram ao HGG em junho, a fim de 
conhecer o processo interno de prestação de contas exe-
cutado pelo Idtech para a consultoria W. Taborda/Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES-GO). O administrador do CRER, 
Paulielio Alves da Silva, avaliou como positivo o encontro 
e espera que no futuro possam contribuir também com a 
experiência do grupo.

Lacen 

Membros da Comissão Interna de Biossegurança 
(CIBio) do Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Gio-
vanni Cysneiros (Lacen-GO) visitaram o HGG em dezembro 
para conhecer a estrutura física da unidade e os processos 
relacionados ao Escritório da Qualidade. De acordo com o 
coordenador da CIBio, Antonio Manicardi, a visita foi soli-

citada pois o Lacen está em processo de acreditação pela 
Organização Mundial de Saúde, e o HGG é uma referência 
em Goiás por estar no nível 2 pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA).  O grupo conheceu a estrutura, histó-
ria e gestão do HGG, além da estruturação do Escritório da 
Qualidade, do Sistema de Gestão e o Manual da Qualidade.
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Profissionais do HGG foram homenageados por 
diversas instituições ao longo do ano. o médico reuma-
tologista Antônio Carlos Ximenes, diretor clínico da uni-
dade, tomou posse na Academia Goiana de Medicina 
(AGM), na noite do dia 8 de março. A solenidade aconte-
ceu no auditório do Conselho Regional de Medicina em 
Goiás (Cremego) e contou com a presença da diretoria do 
HGG, dos demais membros da Academia e do secretário 
de Estado da Saúde, Leonardo Vilela. No dia 11 de maio, 
as enfermeiras Graziela Freire Cavalcante, Cristina Pe-
reira da Silva, Wagna Teixeira, e a técnica de enfermagem 
Aline Ramos de Moura receberam diploma de Honra ao 
Mérito em comemoração ao Dia Internacional da Enfer-
magem. A sessão especial foi proposta pelos vereadores 
Gustavo Cruvinel e Doutora Cristina.

A médica nefrologista do HGG Maria Goretti Poli-
to foi homenageada pelo Corpo de Bombeiros do Estado 
de Goiás. Na cerimônia realizada no dia 29 de junho, em 
comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, comemo-
rado no dia 2 de julho, Maria Goretti foi agraciada com 
a Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II grau Co-
mendador, em reconhecimento aos serviços prestados à 
população goiana e à corporação.  

No dia 17 de outubro, a Câmara Municipal de 
Goiânia realizou sessão especial em comemoração ao 
Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. A ini-
ciativa foi da vereadora Cristina Lopes e homenageou, 
entre outros profissionais, a chefe do serviço de fisio-

terapia do Hospital Alberto Rassi – HGG, Joana França, 
assim como outros 12 fisioterapeutas e uma terapeuta 
ocupacional da unidade. Foram homenageados os fisio-
terapeutas Geovana Cristina Batista Pacheco, Ana Paula 
Dantas Brandão, Fernanda Bernardes Lelis, Tallita Fer-
reira Teles de Queiroz, Everson Bruno dos Santos Ma-
chado, Ana Regina de Oliveira Fernandes, Livia Pinheiro 
Siqueira, Loriene Monteiro da Silva, Julio Edgar Bernar-
des Coelho, Marina Carmo Cezário Oliveira, Anderson 
Massaro Fujioka e Gustavo S. de Azevedo, e a terapeuta 
ocupacional, Anna Paula Hirako Mendes.

Em dezembro, o HGG recebeu duas homenagens 
na Assembleia Legislativa. No dia 24 de novembro, em 
celebração ao Dia Internacional da Não Violência contra a 
Mulher, comemorado no dia 25, assistente administrati-
va da Diretoria Médica do HGG, Bianca Lopes da Silva, foi 
homenageada com a Comenda Maria da Penha, auditório 
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A iniciativa 
da deputada estadual Isaura Lemos, tem como objetivo 
homenagear as Mulheres Goianas que trabalham na Luta 
pelo Combate à Violência contra as Mulheres e contou 
com o apoio da vereadora Tatiana Lemos. Já no dia 29 de 
novembro, a diretora de Enfermagem, Natalie Alves, re-
presentou a unidade no recebimento do diploma de reco-
nhecimento pela relevante contribuição da unidade para a 
causa da doação de órgãos, iniciativa do deputado esta-
dual Lívio Luciano. Atualmente, o HGG é um dos maiores 
transplantadores de rins do Centro-Oeste.

2017 marcado por homenagens

Diretor clínico do HGG, Antônio Carlos Ximenes, tomou posse na Academia Goiana de Medicina (AGM)
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Enfermeiras do HGG recebem diploma de honra ao mérito na 
Câmara de Vereadores

Nefrologista Maria Goretti é homenageada pelo Corpo de 
Bombeiros de Goiás

Fisioterapeutas e terapeuta ocupacional recebem homena-
gem na Câmara de Vereadores

Assistente administrativa do HGG, Bianca Lopes recebe ho-
menagem com a Comenda Maria da Penha

Diretora de enfermagem, Natalie Alves, representou o HGG em homenagem na Câmara de Vereadores
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Referência em tratamentos complexos de diversas 
especialidades, o HGG foi fonte recorrente para veículos da 
imprensa. Somente em 2017 foram 887 aparições na im-
prensa, desde notas em colunas até reportagens especiais, 
em veículos impressos, rádio, televisão e internet. Não só 
a imprensa goianiense ou regional deu destaque ao HGG. 
A imprensa internacional também veiculou reportagem so-
bre tratamentos realizados na unidade. O canal americano 
Discovery Channel acompanhou uma cirurgia rara de he-
mangioma gigante, realizada pelo chefe do Serviço de Ci-
rurgia Plástica do HGG, Sérgio Augusto da Conceição, em 
parceria com o cirurgião Zacharias Calil. Também destaque 
na mídia nacional, o HGG foi tema do programa Caminhos 
da Reportagem, da TV, que abordou o xeroderma pigmen-
toso e o tratamento dos portadores da doença no hospital.

Em Goiás, o HGG marcou presença em matérias 
jornalísticas com frequência quase diária. Um dos desta-
ques foi a entrevista com a geriatra Ana Maria Porto Carvas, 
a ginecologista Sandra Portela e a endocrinologista Adriana 
Ganam Alves Campos para matéria especial sobre a saúde 
da mulher, publicada na revista Ludovica. Já na televisão, 
o destaque fica para a participação frequente de profissio-
nais do HGG no quadro Bom Dia Responde, do jornal Bom 
Dia Goiás, da TV Anhanguera. O quadro, que tem o objetivo 
de tirar dúvidas de telespectadores sobre temas diversos, 
contou com a presença de mais de 10 especialistas do HGG 
ao longo do ano, abordando variadas áreas da saúde. En-

Referência na imprensa

tre eles estiveram: a chefe do serviço de fisioterapia, Joana 
França; o chefe do serviço de Ortopedia, Frederico Rodri-
gues Cunha; o chefe do serviço de Endocrinologia, Nelson 
Rassi; o chefe do serviço de Urologia, Theo Rodrigues Costa; 
o cirurgião plástico Fernando Di Napole; os reumatologis-
tas Antonio Carlos Ximenes e Rossana Moura Guedes; a gi-
necologista Sandra Portela, o otorrinolaringologista Emílio 
Santana Nunes; o cirurgião Vascular Fabrício Rodrigues; e o 
cirurgião do aparelho digestivo Luiznei Francisco da Rocha.

Os desafios da Comunicação Social durante a tran-
sição de gestão do HGG para o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) foram apresentados em reu-
nião com assessores de comunicação de saúde de diversos 
Estados, no dia 12 de maio, no auditório do Hospital de Ur-
gências Otávio Lage (Hugol). A palestra foi ministrada pela 
assessora de Comunicação Social do Idtech, Iris Bertoncini, 
que foi a convite da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A assessora destacou a importância de se ter um 
relacionamento cordial e transparente com a imprensa em 
todas as etapas da gestão da organização social. O encon-
tro foi realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass), por meio da Câmara Técnica de Comuni-
cação e Informática em Saúde, e Comunicação Setorial da 
SES, com o objetivo de qualificar o debate dos temas da 
saúde. Além da assessora do Idtech, ministraram palestra 
o assessor de comunicação do Hugol, J. Antônio Cirino, e o 
assessor Executivo da Associação Goiana de Integralização 
e Reabilitação – Agir, Dante Garcia.

Estratégias de comunicação do 
Idtech/HGG são apresentadas 
em reunião
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Vereador elogia calçada sustentável do HGG

O vereador de Rogério Cruz (PRB) visitou o HGG 
no mês de julho. Além de conhecer a unidade, visitando a 
Central Humanizada de Internação (CHI), o Centro de Tera-
pia Intensiva (CTI) e o Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), conferiu o trabalho realizado com a gestão inteli-
gente implantada pelo Governo de Goiás. O representante 
da Câmara Municipal de Goiânia fez questão de destacar a 
qualidade e a acessibilidade da calçada sustentável da uni-
dade, está dentro das normas municipais e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

De acordo com o vereador, a unidade está de para-
béns pela construção da calçada sustentável e que isso é uma 
exceção na Capital, já que, segundo estudo do Ministério Pú-
blico, 90% das calçadas de Goiânia estão irregulares. A cons-
trução da calçada sustentável foi realizada em parceria com 
a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), quando 
ocorreu a revitalização da Praça Abrão Rassi, no final de 2016. 
Porém, quando houve a transição do governo municipal, as 
obras foram paralisadas, mesmo com o material já adquirido.

É uma gestão que chama a atenção pelo cuidado, não só pela parte física, mas pelo 
tratamento com as pessoas. É um orgulho termos uma equipe como essa. É o que a população 
precisa e merece. Estou maravilhado com o hospital, sua equipe e seus administradores.

Rogério Cruz, vereador  (PRB).

HGG recebe a visita de 
vereadores

Na tarde do dia 29 de novembro, a visita dos ve-
readores Jorge Kajuru (PRP) e Priscila Tejota (PSD), com o 
objetivo de acompanhar a assistência do Programa de Con-
trole e Cirurgia da Obesidade (PCCO). Acompanhados pela 
diretoria do Hospital, os vereadores foram até as enferma-
rias especiais do PCCO e conversaram com os pacientes. 

Kajuru e Priscila Tejota foram alguns dos verea-
dores que articularam para a habilitação do serviço de ci-
rurgias bariátricas no HGG junto ao senador Wilder Morais. 
Com a habilitação, o HGG que é referência neste tipo de tra-
tamento desde 1998, passa a receber mais investimentos 
do Ministério da Saúde/Governo Federal. 

Anteriormente, em junho, Kajuru já havia visitado 
o HGG, quando conheceu a estrutura do hospital e a ges-
tão da unidade feita pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). Além da estrutura física 
do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e Núcleo de Apoio ao Paciente Pa-
liativo (NAPP), o vereador conheceu os serviços de aten-

ção ao diabetes desenvolvidos no HGG, como o Programa 
de Atenção ao Pé Diabético e o grupo de pesquisa sobre a 
doença, liderado pelo chefe do serviço de Endocrinologia, 
Nelson Rassi.
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Profissionais são 
homenageadas ao se 
aposentarem

Sulamita Chaibub, médica dermatologista Eleusa Fleury, médica reumatologista

A médica dermatologista Sulamita Chaibub recebeu 
homenagem pelo trabalho realizado no HGG, na ocasião de 
sua aposentadoria, no dia 7 de junho. Diretores do hospital 
e das clínicas médicas se reuniram para homenagear Sula-
mita, que se aposentou de suas funções no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e do seu vínculo com o Ministério da Saúde. 
O diretor geral do HGG, José Cláudio Romero, prestou sua 
homenagem e afirmou que o momento foi muito pequeno 
diante da sua construção e dedicação profissional.

Sulamita agradeceu pelas homenagens e destacou 
que foi uma honra pertencer ao corpo clínico do hospital 
que ela viu ser construído. Emocionada, disse estar muito 
feliz e ao mesmo tempo de coração partido, porque queria 

ter feito mais, e agradeceu a oportunidade de ter feito par-
te da equipe e contribuído com a pesquisa relacionada ao 
xeroderma pigmentoso

No dia 4 de outubro a médica reumatologista Eleu-
sa Fleury Taveira, que se aposentou de suas funções na 
unidade, recebeu homenagem pelo trabalho realizado no 
HGG. Diretores do hospital e das clínicas médicas se reuni-
ram para homenagear a profissional.

Eleusa agradeceu as homenagens e destacou que 
o mérito é de toda equipe, que trabalha integrada e em to-
tal harmonia, além do entrosamento com outras especiali-
dades. Emocionada, a médica disse que se sentia triste por 
deixar a equipe do HGG, mas que era chegada a hora.

Na busca constante por melhorar seus serviços de 
saúde e atendimento aos seus pacientes, juntamente com 
o respaldo dos órgãos reguladores e entidades médicas 
competentes, o HGG passou, a partir do mês de junho, a ser 
certificado pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás 
(CRO-GO). O documento foi emitido no dia 29 de maio de 
2017 e é a primeira certificação do HGG nessa categoria. 
O CRO-GO atua na regulação e supervisão da prática e da 
ética odontológica em clínicas, centros e unidades de saúde 
que atuam na área. O HGG conta com serviços de Odonto-
logia Hospitalar, Cirurgia Bucomaxilofacial, além do Serviço 
de Odontologia para Pessoas Especiais (Sope).

HGG passa a ser certificado 
pelo Conselho Regional de 
Odontologia





O presente relatório foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária Anual, realizada em 15 de março de 2018 no 
Mercure Hotel, localizado à Av. República do Líbano, nº 1613, Setor Oeste, Goiânia – GO, conforme normas legais e 
disposições estatutárias do Idtech em vigência.






