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SES e Idtech entregam informatização total do HGG 
Secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, apresentou os investimentos feitos na área da tecnologia, que culminaram no prontuário 
eletrônico e rede de Internet sem fio para colaboradores e pacientes. Ao todo, R$ 3,4 milhões foram utilizados na modernização da unidade

O secretário de Estado da Saúde, 
Leonardo Vilela, e os técnicos do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização Social 
gestora do Hospital Alberto Rassi - HGG 
apresentaram no dia 10 de abril os 
investimentos feitos na área da tecnologia, 
que culminaram no prontuário eletrônico e 
rede de internet sem fio para 
colaboradores e pacientes da unidade.

Os investimentos realizados para a 
informatização do hospital totalizaram mais 
de R$ 3,4 milhões, que abrange desde a 
reestruturação da rede lógica, manutenção 
de sistemas até a aquisição de mais de 
130 computadores. Somente no projeto 

inicial, foram utilizados 33 quilômetros de 
cabos para a rede, o que resultou também 
na reciclagem de 250 quilos do material 
antigo. Por conta desta iniciativa ecológica, 
o Idtech recebeu o selo Green IT.

“A tecnologia auxiliará na economia de 
tempo, papel e tinta, mas também dará à 
Secretaria noção mais precisa do custo e 
da rotina da unidade hospitalar. O médico 
tem acesso à internet em todo o hospital, 
e também ao prontuário sem precisar de 
deslocamento físico, ele pode acompanhar 
com muito mais acurácia a evolução dos 
pacientes. Impede também a dispensação 
equivocada do medicamento, porque o 
produto já vem com código de barra, com 

Secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela conhece o prontuário eletrônico do Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), que facilitou o trabalho dos médicos e equipe multiprofissional

horário e a dose do paciente. Além de 
oferecer conforto para pacientes e 
acompanhantes”, disse o secretário.

Assistência
A informatização resultou em mais 

agilidade para os usuários do HGG. Além 
de reduzir o tempo de atendimento, os 
pacientes não precisam mais ir até à 
unidade para agendar sua consulta de 
retorno, pois a solicitação de agendamento 
é feita no próprio consultório, via sistema 
utilizado pelos profissionais de saúde. 

Com o prontuário eletrônico, médicos e 
profissionais de saúde podem fazer 
prescrições e consultar o histórico dos 
pacientes pelo computador, sem a 
necessidade de mexer com papeis e de 
compreender letras e textos de outros que 
também tiveram acesso ao processo. Isso 
evita duplicidade de registros e facilita o 
encontro das informações. 

Nelly Oliveira Moura, médica 
intensivista do HGG, afirma que a 
informatização da unidade vai colocar um 
ponto final em dificuldades eventuais na 
comunicação entre os profissionais. “Às 
vezes acontece de um especialista querer 
informações sobre um paciente e o 
médico que acompanhou o caso estar em 
outro lugar, impossibilitado de atender o 
telefone. O prontuário ficará disponível 
para consulta na rede e o tratamento vai 
melhorar muito”. Ela completa, ainda, que 
o prontuário eletrônico também vai 
certificar horários com precisão – o que é 
fundamental na administração de 
medicamentos. 

Todos sabem quanto o tempo parece 
mais longo quando se está internado em 
um hospital. Pensando em seus 
pacientes, o HGG passou a ser uma 
unidade 100% coberta com rede de 
internet sem fio (wi-fi), com acesso 
liberado para todos. Esta era uma 
reivindicação dos próprios usuários por 
meio do Programa Gestão Cidadã, para 
que pudessem conversar com seus 
familiares e se distrair nas redes sociais. 

A rede wi-fi também favorecerá o 
conhecimento dos médicos residentes 
do HGG. Em qualquer local eles têm 

acesso à uma plataforma internacional de 
informações atualizadas da medicina, em 
que podem esclarecer dúvidas e conferir o 
que há de mais avançado na ciência. 

A informatização permitiu também 
maior rapidez e controle na aquisição de 
insumos e equipamentos. Uma plataforma 
de compras permite economia na 
aquisição dos materiais, devido seu alto 
número de fornecedores e assim, a alta 
competitividade. E ainda, a dispensação 
dos medicamentos é feito por código de 
barras, evitando desperdícios ou 
destinação incorreta. 

 

João Filiphy Barbosa e Nilson Basílio já 
podem assistir vídeos e usar o WhatsApp

Tecnologia humaniza e melhora a qualidade do serviço prestado aos usuários do SUS  



NOSSA GENTE

“O HGG é a extensão da 
minha casa”, diz a 
fonoaudióloga Mariela Vidal

Fonoaudióloga com atuação 
exclusiva no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), Mariela Vidal, de 38 
anos, é colaboradora do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 13 anos. 
Casada e mãe de dois meninos, 
antes de ser aprovada em concurso 
público da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), ela sonhava em 
trabalhar na unidade. “Eu passava na 
porta sempre e falava que eu ainda 
iria trabalhar aqui. E hoje o HGG é a 
minha casa e eu amo o trabalho que 
desempenho aqui.”

Inicialmente, o plano de Mariela 
não era ser uma fonoaudióloga. Ela 
explica que na fila para a inscrição 
do vestibular ela mudou de ideia e 
optou por outro curso. “Eu queria 
fazer odontologia, mas fiz inscrição 
pra farmácia e fonoaudiologia, e 
passei para os dois cursos.  Depois 
da graduação, a profissional atuou 
em um consultório próprio e também 
na Vila São Cottolengo. “Eu amava o 
que fazia na Vila, tanto que uma 
paciente de lá é madrinha do meu 
filho. Eu saí porque eu precisava de 
um tempo para me dedicar a família”.

A transferência da gestão do 
hospital para a Organização Social 
foi um choque para Mariela. No ínicio 
a preocupação foi grande. Segundo a 
profissional, hoje ela consegue 
enxergar como a decisão do governo 
foi acertada. “O HGG é outro 
hospital. Eu não aceito e não gosto 
que ninguém fale mal da unidade. O 
que nós vivemos quando o Idtech 
entrou foi um verdadeiro choque de 
realidade”, comenta. 

Nos momentos em que não está 
trabalhando, Mariela gosta de ficar 
com os filhos e o esposo. “Sou bem 
família, amo estar com os meninos.”

EDITORIAL
O dia 10 de abril será uma data 

histórica para o Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Isto porque a Secretaria de Estado 
da Saúde e o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) entregaram aos colaboradores e 
usuários da unidade a informatização 
completa do hospital. Nesta edição, 
trazemos reportagem de capa especial 
sobre todo o processo e os bastidores da 
entrega dessa informatização pelo 
secretário de Estado da Saúde, 
Leonardo Vilela. 

Foi necessário um plano colaborativo, 
investimento e muito trabalho para que 
hoje os profissionais pudessem contar 

com plataformas digitais para pesquisas, 
prontuários eletrônicos, um sistema que 
reúne todos os processos do hospital, e 
diversas outras ações que facilitam o 
trabalho dos profissionais. Além de ter 
um atendimento de qualidade e com toda 
tecnologia necessária, os usuários 
passaram a dispor de uma rede de 
Internet wifi, o que humaniza o tempo de 
internação ou de espera para a consulta.

Há três anos o Idtech se 
comprometeu em transformar a realidade 
do HGG, e é isso que tem feito 
diariamente. A cada etapa concluída, o 
sonho de uma saúde pública de 
qualidade se concretiza.  
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HGG recebe certificado 
do Corpo de Bombeiros

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu, no dia 15 de abril, o Certificado 
de Conformidades expedido pelo Corpo de 
Bombeiros. Desde que assumiu a gestão 
da unidade hospitalar, o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) investiu 770 mil reais para atender 
as adequações exigidas pela corporação, 
o que vai garantir ainda mais segurança 
aos colaboradores e usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Entre as ações realizadas para a 
conquista do certificado estão a instalação 
de placas de sinalização e rotas de fuga 
(saída de emergência); sistema energético 
emergencial (grupo de geradores de 
energia); piso antiderrapante nas principais 
rampas de acesso; formação de 
brigadistas de incêndio; aquisição de 
luminárias e aparelho telefônico para 
emergência; corrimão e guarda-corpo nas 
escadas; entre diversos outros 
investimentos. A entrega do certificado foi 
acompanhada pela gerente de Bens 
Desestatizados da Agência Goiana de 
Regulação (AGR), Ana Maria Baiocchi. 

A dedetização hospitalar é 
diferente daquelas que fazemos em 
nossas casas. Isto porque os 
produtos utilizados não podem ter 
níveis altos de toxicidade devido a 
circulação de centenas de pessoas 
diariamente e, muitas vezes, já 
debilitadas. No HGG, esse processo 
é feito por uma empresa 
especializada na eliminação de 
pragas como ratos, insetos e outros 
vetores, semanalmente. A ação 
acontece às sextas-feiras. 

A dedetização deve ser realizada 
de acordo com as normas da 
Vigilância Sanitária. Dentre essas 
exigências, destaca-se a obrigação 
das empresas que prestam esse 
serviço em garantir o mínimo de 
impacto ambiental, e a saúde do 
paciente. Além disso, produtos como 
baygon, veneno chumbinho, ou 
mesmo ratoeiras com alimentos 
envenenados não são permitidos em 
ambiente hospitalar.

Certificado de Conformidades comprova que a 
unidade está segura contra acidentes e incêndios

Entenda como funciona a 
dedetização hospitalar



TEMA DA VEZ
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Entenda a importância dos exames ginecológicos de rotina

Assim que inicia a atividade sexual, 
toda mulher deve se consultar 
rotineiramente com o médico 
ginecologista. Isso porque os exames de 
rotina são capazes de identificar no início 
doenças que podem ser fatais, como o 
câncer de colo de útero e de mama. O 
Voz do HGG conversou com a 
ginecologista do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Sandra Portela, para esclarecer 
algumas dúvidas sobre as consultas 
rotineiras e a importância delas na vida de 
uma mulher. 

De acordo com Sandra, o ideal é que 
a paciente faça os exames preventivos 
anualmente, porém se houver alterações 
nos resultados é indicado o 
acompanhamento médico 
semestralmente. Os exames obrigatórios 
para as mulheres com vida sexual ativa 
são os de prevenção ou conhecidos como 
" Papanicolau", que  identificam alterações 
que se não tratadas podem evoluir para 
um câncer de colo uterino, e os exames 
de palpação das mamas. Depois dos 35 
anos de idade, a mulher passar a realizar 
exames mais específicos para prevenção 
do câncer de mama.  “Nem toda mulher 
que tem o HPV vai desenvolver o câncer 
de colo de útero, mas é muito importante 
diagnosticar a presença do vírus e fazer o 
controle. Além disso, mesmo o autoexame 
das mamas deve ser realizado sempre, 
por todas as mulheres e em qualquer 
idade”, ressalta a médica.

A ginecologista conta que as queixas 
mais frequentes nos consultórios são 
relacionadas aos corrimentos vaginais. 
Além disso, outros problemas são 
apontados pelas pacientes durante a 
consulta, como dor na relação sexual, 
ciclo menstrual desregulado e cólica. Além 
disso, Sandra comenta que muitas 
pacientes levam queixas de outros 
sintomas não ginecológicos para as 
consultas, o que faz o especialista um 

Consulta com o especialista deve acontecer anualmente depois do inicio da atividade sexual. Para pacientes com alterações nos exames 
preventivos, essa periodicidade deve ser semestral. Câncer de colo de útero e de mama são os alvos desses exames

Consultas com o médico ginecologista devem acontecer rotineiramente, sobretudo em algumas 
situações, como a primeira menstruação, o inicio da vida sexual e gravidez 

Você sabia?

-  Os pêlos da região 
íntima têm função 
protetora. Por isso, evite 
retirá-los completamente 
durante a depilação. 

Confira algumas 
dicas:

- Substitua os absorventes internos, 
no máximo, a cada 6 horas e os 
externos a cada 4 horas; 

- Sempre que possível, durma sem 
calcinha para que haja ventilação; 

- Faça o auto exame das mamas 
rotineiramente. Eles ajudam a 
identificar nódulos e a diagnosticar 
precocemente o câncer de mama. 

clínico geral. “A consulta com o 
ginecologista tem que ser baseada nessa 
confiança. Às vezes as pacientes nos 
contam outros problemas que estão tendo, 
e então solicitamos exames para depois 
encaminhá-las a outro especialista.”

E essa relação de confiança é o mais 
importante numa consulta ginecológica, 
aponta a médica. Ela conta que muitas 
pacientes se sentem envergonhadas em 
tratar alguns assuntos, como a 
sexualidade, ou mesmo de ficar nuas 
diante do profissional. De acordo com 
Sandra, a paciente tem de dar abertura 
para o médico questionar também pontos 
cruciais para o diagnóstico de alguma 
doença e/ou outro problema sexual. “É 
importante que elas enfrentem essa 
timidez e essa vergonha de mostrar o 
genital e façam os exames preventivos. 
Ter de passar por um tratamento de um 
câncer, por exemplo, às vezes vai expor 
muito mais essa paciente do que um 
exame anual.”

Algumas atitudes podem melhorar o bem-estar e prevenir doenças na região íntima

Nem todos os corrimentos vaginais são 
causados por Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). Algumas ações cotidianas 
podem prevenir este problema, como os cuidados 
com a higiene íntima.Confira algumas dicas: 

As calcinhas em tecidos de algodão são as 
mais recomendadas, já que elas proporcionam uma 
ventilação maior da vagina (quanto mais abafada a 
região, maior a probabilidade de bactérias e fungos 
proliferarem). Usar calça jeans todos os dias 
também é um erro comum. É importante usar 
roupas mais leves, como vestidos e saias, que 
deêm abertura para a região íntima “respirar”.

Lavar as peças íntimas separadamente das 
demais roupas e/ou das de outras pessoas 
também é importante. Isto porque evita que haja 

uma contaminação cruzada. Por exemplo, é errado 
numa casa que tem muitas mulheres lavar todas as 
peças juntas. O certo é cada uma cuidar da sua, e 
isso pode ser feito até mesmo durante o banho, 
desde seja a calcinha estendida no varal e não 
fique no box do banheiro. Evitar o uso de 
amaciantes também é importante, pois os produtos 
químicos podem irritar a vagina e desenvolver uma 
reação alérgica no local.

Os sabonetes íntimos não são indicados para 
uso diário. Isso porque eles prometem regular o PH 
e flora vaginal. Mas, se está tudo certo com a 
saúde íntima, qual a necessidade deste uso? É 
importante que eles sejam recomendados pelos 
médicos de acordo com a real necessidade da 
mulher. Cuide de sua saúde!

Sandra Portela é 
médica 
ginecologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Patrick Carvalho, de 15 anos, 
descobriu o Lúpus dois anos. 
Internado no Hospital Alberto Rassi 
– HGG há três meses, o paciente 
descobriu na arte uma escapatória 
para a doença. Mesmo nunca 
tendo feito aula desenho, Patrick 
tem talento e consegue transportar 
para o papel o desejo de ter uma 
vida normal. “Eu já fiz três 
tatuagens de caneta nos meus 
colegas daqui”, disse o adolescente 
que sonha em ser tatuador.

De boné e correntes no 
pescoço, Patrick não deixa a 
doença interferir no seu estilo. Ao 
lado da cama do paciente estão a 
caixa de lápis de cor, papel de 
desenho e as obras já finalizadas 
por ele. Alguns ele faz para 
entregar de presente, outros 
somente para passar o tempo e 
por diversão. “Apesar de estar aqui 
para me tratar, eu gosto do HGG. 
Fiz muitos colegas aqui, e também 
tenho atividades pra fazer, igual 
aos shows de música que têm lá 
embaixo”, comenta.

EXPRESSAS

Parkinson
Pacientes que fazem tratamento contra o 
Parkinson no HGG e a comunidade 
participaram, no dia 8 de abril, de uma 
série de atividades em alusão ao Dia 
Mundial de luta contra a doença. Ao todo, 
cinquenta pessoas compareceram ao 
evento e assistiram a palestras, 
participaram de oficina de arte e receberam 
orientação médica. Foi nota mil! 

Acessibilidade 
Após oito anos sem funcionar, os quatro 
elevadores do HGG foram ativados. Os 
equipamentos antigos tiveram de ser 
substituídos por novos, e além disso o Idtech 
também adquiriu dois elevadores para 
garantir a acessibilidade dos usuários do 
Ambulatório de Medicina Avançada – AMA. 
O custo total foi de R$ 872,4 mil.  

Diabetes
O professor de Endocrinologia do Instituto 
de Endocrinologia e Diabetes (IED) do Rio 
de Janeiro, Rodrigo Mendes Carvalho, foi 
convidado pelo endocrinologista Nelson 
Rassi, para ministrar palestra para a equipe 
médica, multidisciplinar e residentes do 
HGG. A palestra com o tema “Insulinização 
do Paciente com Diabetes”, aconteceu no 
dia 15 de abril, no auditório do hospital. 

Gestão
O secretário de Estado da Saúde do Distrito 
Federal, João Batista Sousa, esteve no 
HGG para conhecer as boas práticas da 
gestão inteligente o Idtech. O secretário 
visitou os principais pontos do hospital, 
como o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 
o Ambulatório de Medicina Avançada – 
AMA. Ele aprovou as mudanças realizadas 
e disse estar satisfeito com o que viu. 

Qualidade
Quem também veio conhecer o hospital 
foram as representantes da Maternidade 
Ela, Eloia da Costa Maciel e Marilene 
Martins Sousa. A visita aconteceu após 
uma colaboradora da lavanderia do HGG, 
que também trabalha na maternidade, 
sugerir que a administração conhecesse o 
bom trabalho e a estrutura do hospital.

Informe
Atenção! O colaborador que tiver a 
necessidade de fotocopiar algum 
documento deverá solicitar a senha de 
acesso às impressoras e copiadoras à 
chefia imediata. A iniciativa atende a 
Portaria de número 48/2015 da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), que trata sobre 
a redução em 30% dos gastos com 
impressões, cópias e escaneamentos. 

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

“Projetos assim são muito importantes porque fazem com que o paciente e nós que estamos o acompanhando 
esqueça um pouco dos problemas diários da doença”, disse Irani Alves, que estava acompanhando o esposo 
internado para a realização de uma cirurgia de hérnia, durante o Sarau do HGG comandado por Carina Duarte. 

Apresentação de Amauri Garcia teve duração 
de cinco horas e passou por todas enfermarias

Pacientes assistem a apresentação de 
Carina Duarte na primeira edição do mês 

Cantor lírico, o paciente José Dias deu 
uma palhinha com Amauri Garcia
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