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HGG é o único do país a ter título internacional
Hospital recebeu certificação internacional Acsa de seu CTI. Ele é a única unidade pública de saúde do país a receber tal reconhecimento. 
Diretor de instituto responsável por avaliação ressaltou capacidade de reinvenção e de transformar inovações em gestão e rotina

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu a certificação internacional 
do Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
concedida pela Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucia (Acsa) pela 
qualidade dos serviços oferecidos, que 
torna o hospital goiano a primeira unidade 
pública de saúde do Brasil a conquistar tal 
título. O certificado foi entregue no dia 16 
de outubro. Durante a solenidade, também 
foram repassados um mamógrafo e uma 
impressora Dry para a unidade de saúde.

O governador Ronaldo Caiado exaltou 
o título conquistado, pontuando que o 
HGG coloca o Estado no patamar 
daqueles que têm a melhor medicina do 

País. "Goiás hoje tem o melhor hospital 
público do País. É o único hospital público 
que tem acreditação de uma empresa 
internacional pela qualidade que é dada, 
ofertada aos pacientes que são internados 
em sua UTI. Isso é uma honra e esse 
título engrandece e coloca Goiás no 
patamar da melhor medicina no Brasil. O 
HGG está no pódio, fazendo aqui o 
melhor atendimento no Estado de Goiás e, 
lógico, como recebeu essa acreditação 
internacional, o melhor do Brasil", afirma.

De acordo com o secretário de Estado 
da Saúde, Ismael Alexandrino, o HGG é 
orgulho para o Estado de Goiás. "Fica 
aqui meu agradecimento e meu 

 Ronaldo Caiado esteve no HGG para a entrega da certificação internacional inédita  da Acsa 
para a UTI do hospital. "Goiás tem o melhor hospital público do País", disse o governador

reconhecimento para cada profissional de 
saúde. Eu tenho o verdadeiro orgulho de 
pertencer a esse time e verdadeiro 
agradecimento ao governador, pela 
oportunidade de conduzir essa equipe que 
tem nos dado resposta. E repito, o HGG é 
orgulho para o Estado de Goiás. Obrigado 
ao Idtech por ser parceiro, por ser uma 
instituição que tem levado a sério esse 
compromisso", complementa o secretário.

Segundo o diretor de Suporte e 
Inovação do Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (Ibes) International, 
Christian Hart, representante da instituição 
acreditadora, a segurança dos pacientes é 
um dos principais itens da avaliação. 
"Conforme eu estava andando hoje pela 
instituição eu me emocionei algumas 
vezes, não porque tinha uma música 
bonita sendo tocada, não por ter quadros 
espalhados, não porque vimos um 
tratamento de primeiro mundo 
acontecendo na UTI no dia que o selo 
está sendo entregue, no dia que o 
secretário e o governador estão presentes. 
Me emocionei justamente por ter estado 
aqui outras vezes e isso acontece todos 
os dias".

Para Christian, o HGG é um orgulho 
para o país. "Podem existir hospitais que 
tenham estruturas parecidas com a do 
HGG, pode existir algum tipo de fluxo que 
esteja melhor desenhado do que aqui, 
mas a capacidade que o HGG tem de se 
reinventar e oferecer o melhor para o 
paciente a cada novo momento e 
transformar isso em gestão e rotina, é uma 
capacidade rápida", complementa.

O mamógrafo e a impressora 
entregues pelo governo do Estado ao 
HGG custaram R$ 928 mil e vão substituir 
os equipamentos anteriores. Os novos 
aparelhos irão entrar em operação de 
imediato, com a oferta à rede SUS de 
aproximadamente 800 exames mensais.

"Estamos aqui comemorando um mês 
que precisamos resgatar aquilo que seja a 
saúde da população do Estado de Goiás, 
principalmente das mulheres acima dos 50 
anos de idade, para que possam fazer 
seus exames e possam detectar se têm 
algum comprometimento", enfatizou o

governador Ronaldo Caiado.
Durante a visita, o governador também 

lançou a exposição Retratos da Cultura 
Brasileira, da artista plástica Ivone 
Vaccaro, que marca a volta do projeto Arte 
no HGG. São mais de 50 peças, que 
ficarão expostas no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA).
Outra exposição também foi inaugurada na 
Galeria Juca de Lima. A mostra Arte na 
Retomada: Fé e Esperança, da artista 
plástica e curadora voluntária do projeto 
Arte no HGG, Helena Vasconcelos, é 
dedicada ao ensino e à pesquisa.

Mamógrafo e impressora vão ser utilizados 
para realização de 800 exames por mês

Governo entrega novos mamógrafo e impressora  
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HGG é o hospital mais transparente, diz TCE-GO

O HGG é o hospital com maior índice 
de transparência, segundo levantamento 
realizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO). O Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização social 
(OS) responsável pela administração do 
hospital também foi a mais transparente 
entre as que têm contrato de gestão com 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
segundo o levantamento 

O ranking é resultado do primeiro 
ciclo de avaliação realizada pelo TCE, 
de caráter pedagógico e sem 
penalidade. Foram avaliadas 19 
unidades hospitalares, administradas por 
dez organizações sociais. Segundo o 
tribunal, foram avaliados os sites da SES 
e das organizações sociais entre os dias 
21 de maio e 2 de julho deste ano. 
Foram destaques no levantamento 
realizado nos sites do Idtech, os itens 
“Financeiro”, “Perguntas e respostas 
frequentes da sociedade” e 
“Redirecionamento de páginas cujos 
dados sejam disponibilizados em outro 
portal governamental”, todos com índice 
de 100% de transparência. O TCE 
aponta ainda que acessos recentes 
“podem apresentar melhorias que 
interfiram no resultado numa próxima 
avaliação.” É o caso da acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência 
do HGG e do Idtech, que desde agosto 
conta com VLibras, um sistema de 
tradução de todo o material para a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Para a equipe do HGG, a avaliação 
do TCE é um reconhecimento pelo 
trabalho realizado e um incentivo para 
manter a aposta na transparência. 

Geradores ganharam mais cores e
deu vida nova ao Jardim da Solistência 

Quadro divulgado pelo TCE-GO mostra 
ranking de transparência dos hospitais 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PELAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS POR UNIDADE HOSPITALAR

ACONTECEU 

Geradores de energia viram obras de arte 

Paciente de 75 anos 
comemora aniversário 
no Jardim da Solistência 

Ao completar 75 anos de vida, 
uma paciente internada no Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG há 
mais de um mês ganhou uma festa 
de aniversário surpresa organizada 
pela equipe de fisioterapia da 
unidade. Maria de Lourdes Martins foi 
internada no dia 16 de setembro para 
tratar problemas nos pulmões e rins 
e desde então não saía do interior do 
hospital. O aniversário foi celebrado 
no Jardim da Solistência, no térreo 
do HGG, no dia 16 de outubro. Para 
que pudesse festejar sem prejudicar 
a saúde, a paciente ganhou, no lugar 
do bolo, uma gelatina preparada 
especialmente para ela pela equipe 
de nutrição.

Apesar de estar ligada a um 
balão de oxigênio, dona Maria de 
Lourdes não conteve a alegria. A voz 
fraca deu lugar a um grande sorriso, 
que pode ser visto quando abaixou a 
máscara para se deliciar com a 
gelatina de aniversário. Para ela, 
esse foi um dia muito especial. 
“Gostei demais dessa surpresa que 
fizeram pra mim, nunca pensei que 
iriam se lembrar. Olha só, lembraram 
até que eu tava querendo dar uma 
volta e me trouxeram aqui para o 
jardim, sem falar que ganhei até essa 
chuvinha. Mas tem uma coisa, estão 
falando que eu completei 75 anos, 
mas estou completando 15”, contou 
Maria Lourdes entre sorrisos.

 Durante essa jornada pela 
recuperação da saúde, Maria Divina 
Martins, filha de Maria de Lourdes, 
tem acompanhado a mãe nos dias 
de internação. Ao saber que ela 
receberia a surpresa de aniversário, 
avisou logo aos familiares. Enquanto 
cantava os parabéns, ela fez questão 
de registrar todos os momentos com 
o celular. 

Conhecido como uma das maiores e 
mais completas galerias de arte do 
estado, o Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG ganhou mais uma obra de 
destaque. Desta vez, o artista Binei, que 
usa o grafite para transformar objetos do 
cotidiano em obras de arte, deu vida 

nova  aos geradores de energia do 
HGG, que ficam localizados ao lado do 
Jardim da Solistência.

Essa é a segunda vez que Binei 
realiza a intervenção nos geradores do 
HGG. Segundo ele, poder levar arte a 
lugares pouco comuns é algo que faz 
com que a cultura chegue a ainda mais 
pessoas. "Quando fui convidado a 
realizar esse trabalho, o encarei como 
um desafio. São dois geradores que 
ficam ao lado do jardim do hospital e 
que, por serem de metal, não ficavam 
tão harmônicos naquele ambiente", 
comenta Binei.

O paciente Omar Santos, de 28 anos, 
diz que se surpreendeu ao olhar pela 
sem pretensão para janela. "Olhando 
pela janela do quarto, vejo esse 
maquinário ganhando vida com essas 
cores tão bonitas ali em baixo. Quem 
dera se todo hospital fosse desse jeito, 
porque nem parece hospital, parece um 
lugar feito para aliviar a cabeça. Isso faz 
toda a diferença pra nós, que estamos 
aqui doentes. Ajuda demais!", conta.

Expediente
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Durval 
Ferreira Fonseca Pedroso; Diretora de Ensino e Pesquisa: Fátima Maria Lindoso da Silva Lima; Diretora de Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora 
de Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador Administrativo 
Financeiro: Lúcio Dias Nascimento; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Ismael Alexandrino.
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Secretário diz que modelo de retomada adotado pelo HGG é uma tendência

As mudanças realizadas pelo Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG para a 
retomada dos atendimentos eletivos 
durante a pandemia são um modelo que 
deve ser seguido pelos demais hospitais e 
até mesmo no cotidiano da população. O 
posicionamento é do secretário de Estado 
da Saúde, Ismael Alexandrino, que esteve 
no hospital na dia 27 de outubro, para 
verificar as alterações feitas para receber, 
de forma segura, pacientes. Consultas e 
cirurgias eletivas, assim como exames, 
voltaram parcialmente a ser realizados no 
hospital, com a expectativa da retomada 
da capacidade produtiva em janeiro. “O 
HGG modificou todo o seu fluxo do 
ambulatório para adequar, não só em 
questão de fluxo, mas em questão de 
higiene, de comportamento. É uma 
tendência que a gente vai precisar fazer 
não só nos hospitais, mas nas nossas 
vidas também”, disse o secretário.

 Alexandrino apontou que a retomada 
foi possível devido à queda dos números 
relacionados à Covid-19, que desde 
março afetou os atendimentos eletivos em 
toda a rede pública de Saúde do Estado. 
“É um anseio nosso chegar neste 
momento da pandemia. O último mês 
sinaliza que o Estado de Goiás está, de 
fato, com um decréscimo no número de 
contaminados, de mortes e de consultas 
relacionadas ao Covid-19, de forma que a 
gente ansiava por retornar as atividades 
eletivas, que ficaram represadas, e a 
gente dá um primeiro passo agora com o 
HGG.” A expectativa é que, de acordo 
com o cenário em relação à pandemia, as 
demais unidades públicas de saúde do 
Estado também retomem as atividades. 

 Diretor-técnico do HGG, Durval 
Pedroso aponta que, com as mudanças 
realizadas, o paciente tem mais segurança 
sanitária nas dependências do hospital, 
mas é necessário que ele aguarde o 
contato da unidade para informar a data e 

Fala foi dada durante visita em que Ismael Alexandrino conheceu a estrutura montada pelo hospital para retomar os atendimentos 
eletivos suspensos devido à pandemia de Covid-19. Capacidade produtiva será restabelecida gradualmente e de forma segura  

Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, visitou as instalações do hospital 
em companhia dos diretores do HGG e de parte de sua equipe, verificando as mudanças  

Entrada só para consulta

Um programa desenvolvido pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização responsável pela 
administração do HGG, possibilita o 
controle da rotatividade de pessoas 
nas recepções. Com isso, será 
possível controlar o fluxo de pessoas 
no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), evitando aglomerações. Com 
a medida de segurança, o hospital 
comportará a presença de no máximo 
121 pacientes sentados dentro do 
AMA. Por isso, a necessidade do 
paciente aguardar o contato do 
hospital, já que a entrada será 
autorizada apenas para pacientes 
com consultas marcadas.

horário da consulta e que cumpra as 
orientações. “Um controle de fluxo de 
pacientes e processos de higienização 
das mãos foi implementando no HGG. O 
paciente deve aguardar o contato, que 
dirá a data e horário do atendimento, para 
se dirigir ao hospital para consulta,.” As 
informações sobre o agendamento 
poderão ser acessadas pelos pacientes 
por meio do Observatório de Consultas, 
no site do HGG 
(www.hospitalalbertorassi.org.br). Ao 
confirmar a presença, o paciente 
receberá em seu smartphone uma 
animação em vídeo em que serão 
explicados os procedimentos que ele 
terá de seguir dentro do hospital, 
garantindo assim a segurança sanitária 
dele e dos colaboradores da unidade de 
saúde. O controle de fluxo de pacientes 
foi uma das ações tomadas, com a 
implementação de um sistema 
eletrônico criado exclusivamente para o 
processo de retomada. 

Protocolo prevê lavagem obrigatória das mãos já na portaria
Todo o trajeto do paciente dentro do 

HGG foi pensado para garantir a 
segurança dos usuários. A entrada, por 
exemplo, só deverá ocorrer após a 
verificação do uso de máscara, a aferição 
da temperatura do paciente e a lavagem 
das mãos nas pias instaladas no acesso 
ao AMA. Além das pias, a unidade 
disponibiliza aos pacientes totens de álcool 
gel com acionamento por meio de pedal e 
informativos com orientações acerca dos 
cuidados necessários durante a 
permanência no hospital.

Após o processo de higienização, o 
paciente será atendido por uma 
recepcionista, que irá verificar o 
agendamento da consulta, inseri-lo no 

sistema e encaminhá-lo para o totem de 
senhas. Com a senha em mãos, o 
paciente aguardará ser chamado para 
atendimento em cadeiras demarcadas e 
com distanciamento seguro. 

Logística implementada antes mesmo 
da pandemia, a distinção das alas de 
atendimento por cores e letras facilita o 
entendimento da localização correta a que 
o paciente deve se dirigir e também evita 
que pessoas fiquem próximas às outras 
quando esperam pela consulta. 

Ao fim do atendimento, o paciente 
será encaminhado por funcionários do 
hospital ao portão exclusivo para a saída 
do pacientes, orientado por profissionais 
do hospital.

Pias com pedais para pacientes 
foram instaladas na recepção do AMA 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Novos computadores
No mês de julho de 2020, o Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG realizou a 
substituição de 100 computadores da 
unidade de saúde. O investimento foi de 
aproximadamente R$ 500 mil, respaldado 
em uma portaria da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) que destinou recursos ao 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização que gere a 
unidade, para realização do investimento 
na tecnologia da informação e outras 
áreas. Desde que o instituto assumiu a 
direção do hospital, esta é a maior troca do 
parque tecnológico da unidade.
Segundo o coordenador de Tecnologia da 
Informação do HGG, Guilherme Barbosa, a 
substituição dos computadores trouxe mais 
segurança e rapidez durante o atendimento 
aos pacientes do HGG. 

Outubro Rosa
Durante o mês de outubro, o HGG 
realizou diversas ações voltadas para a 
conscientização e prevenção ao câncer 
de mama. Atualmente a unidade 
hospitalar realiza atendimentos 
ambulatoriais e cirurgias por meio do 
Serviço de Mastologia. Mesmo em meio à 
pandemia da Covid-19, em 2020 já foram 
realizadas 1.749 consultas, presenciais, 
além de 128 cirurgias. 

Live discute cuidados paliativos
No dia 8 de outubro, o HGG promoveu a 
live "O cenário de cuidados paliativos na 
pandemia no Estado de Goiás" para 
celebrar o Dia Mundial dos Cuidados 
Paliativos. O evento foi moderado pela 
coordenadora do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG, Ana 
Maria Porto, e teve como palestrantes a 
médica geriatra Eliza Borges; o 
coordenador da equipe de Cuidados 
Palitivos do Hospital das Clínicas (HC-
UFG) e presidente da Academia Nacional 
de Cuidados Paliativos Centro-Oeste 
(ANCP), Ricardo Borges; e o psicólogo 
paliativista do HGG Dimilson Vasconcelos. 

Publicação em revista
Profissionais do NAPP foram os 
responsáveis pela publicação do capítulo 
"Atuação Fisioterapêutica em Cuidados 
Paliativos", da revista Ciências da Saúde 
no Brasil: Impasses e Desafios.  Assinam o 
artigo o fisioterapeuta Matheus Gomes 
Silva; o tutor de Fisioterapia Gustavo de 
Azevedo; as preceptoras da Fisioterapia 
Ana Cristina Morbeck e Fernanda Lelis; a 
médica geriatra coordenadora do Núcleo 
de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), 
Ana Maria Porto Carvas; a médica geriatra 
Eliza Borges; além da gerente de 
Fisioterapia Joana França.

Mutirão de exames no Cead
O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG e 
a Fundação Banco de Olhos de Goiás 
(Fubog) realizaram, durante o mês de 
outubro, um mutirão de exames de 
retinografia em usuários do Centro 
Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead). 
Foram atendidos cerca de 500 pacientes 
que estão regulados e fazem 
acompanhamento na unidade do Governo 
de Goiás, e que farão, além do exame de 
retinografia, feito com um retinógrafo 
portátil disponibilizado pela Fubog, 
acompanhamento com a equipe do Cead.

TREINAMENTO 
O HGG realizou nos dias 13 e 14 de outubro 
mais um treinamento sobre o protocolo de 
códigos amarelo e azul - parada 
cardiorrespiratória e reanimação 
cardiopulmonar, para as equipes de 
enfermagem das clínicas médica e cirúrgica. 
A gerente de educação continuada, Wagna 
Barbosa, ressaltou que os treinamentos 
presenciais foram retomados, seguindo todos 
os protocolos de segurança, orientados pela 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 
"Ao todo, 120 profissionais passarão pelo 
treinamento, divididos em pequenos grupos, 
de até 15 pessoas. O objetivo principal é 
uniformizar as ações das equipes de 
enfermagem", afirma.

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

Em comemoração ao Outubro Rosa, as apresentações do Sarau do HGG no mês foram comandadas por 
mulheres. A cantora Luciana Flath abriu os shows, seguida pela médica Luhan Chaveiro. A dupla Maluê e as 
cantoras Anna Julia e Débora di Sá também participaram da celebração em apresentações durante o mês.

A médica Luhan Chaveiro fez, com o 
irmão Tarihan, se apresentou ao vivo 

Pacientes que estavam internados 
assistiram ao show de Luciana Flath

Dupla Maluê em apresentação enviada 
para telefone dos pacientes do HGG  
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