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A VOZ DO HGG

Gestão Cidadã aproxima usuário do HGG 
Programa reúne nove ferramentas de diálogo e controle social. Site e WhatsApp entraram em funcionamento e já está à disposição 

É possível entrar em contato com o HGG das seguintes formas:

O Hospital Alberto Rassi - HGG disponibiliza diversas formas de comunicação do usuário com a administração, além de 
permitir e proporcionar meios para participação ativa na gestão da unidade.  Anote! 

e-mail
centraderelacionamento@idtech.org.br 

Site
www.hospitalalbertorassi.org.br 

WhatsApp 
(62) 8515-6195 

Ouvidoria
(62) 3209-9999

Totens de pesquisa
Disponíveis em todo o hospital

Agentes de atendimento na Central de 
Relacionamento com o paciente

 programa Gestão Cidadã já oestá à disposição dos 
usuários do Hospital Alberto 

Rassi – HGG. Além de formas 
tradicionais de comunicação, como 
ouvidoria e caixa de sugestões, todos 
terão acesso por meios eletrônicos, 
como o site, os totens de pesquisa e o 
WhatsApp da unidade hospitalar. Em 
solenidade de lançamento, que 
aconteceu em abril, representantes da 
Saúde destacaram que a iniciativa é um 
grande avanço para o controle social e a 
real participação da sociedade para a 
melhoria dos serviços do HGG.

Entraram em funcionamento o site do 
HGG, que pode ser acessado por meio do 
endereço www.hospitalalbertorassi.org.br 
e também o número para mensagens via 
WhatsApp (62-8515-6195). No sítio 
eletrônico é possível acessar a Ouvidoria, 
para fazer sugestões, reclamações, 
elogios ou mesmo encontrar informações 
sobre normas e serviços oferecidos pelo 
hospital. Pelo aplicativo de celular, os 

pacientes e acompanhantes do hospital 
podem até mandar fotos ou vídeos dos 
problemas que encontrarem. Além disso, 
foram implantados totens de pesquisa em 
todo o hospital, em que o paciente, 
anonimamente ou não, poderá avaliar o 
atendimento prestado por médicos e 
demais colaboradores da unidade. 

Ao todo, são nove ferramentas de 
comunicação/interação com o Hospital. 
“Com estes instrumentos, haverá uma 
maior aproximação do usuário com a 
gestão da unidade. Isso é controle 
social”, disse o diretor técnico do HGG, 
Rafael Nakamura. De acordo com ele, a 
disponibilização de meios eletrônicos é 
uma inovação. “Estamos inovando dentro 
do sistema público de saúde. Estamos 
defendendo o SUS, dentro do seu 
princípio da universalidade”, enfatiza.

O Conselho Local de Saúde do HGG, 
primeiro a ser instituído num hospital 
gerido por organização social, está 
incluído no programa Gestão Cidadã. 
“Estou muito satisfeita em ver este hospital 

Paciente faz sua avaliação por meio do Toten de pesquisa, que está disponível em toda a 
unidade hospitalar para qualquer pessoa

como está hoje: 100% SUS, voltado para 
o usuário e que abraçasse a 
humanização. Claro que temos muito 
ainda o que fazer”, disse a presidente do 
Conselho, Stefânia Nolasco.

A gerente de Ouvidoria da Secretaria 
de Estado de Saúde, Alessandra 
Rodrigues, destacou que o Programa 
Gestão Cidadã incentiva a participação 
popular. “É um projeto inovador. Por meio 
destas ferramentas, vamos conseguir 
mudanças até culturais, pois favorece 
que o usuário não só se manifeste para 
reclamar ou quando tem algum 
problema, mas para contribuir ou 
elogiar”, explica. 

Central de Relacionamento
Com atendimento humanizado, a 

Central é responsável pelo agendamento 
e confirmação de consultas, além de 
receber demandas variadas dos 
usuários.

A Central de Relacionamento funciona, 
ainda, como um canal de informação e 
interação com os pacientes. Por meio 
dela, as pessoas podem tirar dúvidas e 
informar antecipadamente quando não 
puderem comparecer às consultas 
marcadas, para que a vaga seja 
aproveitada por outro paciente e não 
desperdiçada. 



NOSSA GENTE

Colaborador do 
Almoxarifado, Hamilton 
Alves é pioneiro no HGG

Hamilton Alves, de 69 anos, é 
colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há 40 anos. Ele, que 
atua na área de reprografia, além 
de trabalhar na unidade hospitalar 
desenvolve outras atividades como 
artesanato, radioamadorismo, 
invenção e eletrônica. Hamilton 
conta que seus olhos experientes já 
viram muita coisa dentro do 
hospital. Mas, o que o tempo jamais 
apagará da sua memória é o 
episódio do acidente com o Césio 
137, em setembro de 1987.

De acordo com ele, muito se 
especulava sobre o caso quando 
algumas das vítimas infectadas 
com o elemento deram entrada no 
HGG.  Os pacientes foram isolados 
e, para prestarem o atendimento 
médico, os profissionais utilizavam 
uma roupa especial. “O pessoal foi 
tomando conhecimento do perigo 
de contato e contágio, todo o 
hospital ficou em estado de alerta. 
As vítimas do Césio ficaram 
isoladas em uma clínica fechada.”

Com pesar, Hamilton explica 
que este ano é o último dele no 
HGG, já que completa 70 anos e 
entra na faixa etária para a 
aposentadoria compulsória. “O que 
eu mais sinto falta em todos esses 
anos aqui, e vou sentir também 
quando eu sair, são as pessoas, os 
meus colegas de trabalho. Tem 
gente que  já se foi para sempre, 
tem os que se aposentaram,  e 
deles eu nunca vou me esquecer”, 
recorda o reprografista.

Quem trabalha com o pioneiro, 
sente orgulho de quem ele é. 
“Aprendemos muito, é gratificante”, 
conta Addneaus Machado, auxiliar de 
almoxarifado e colega de Hamilton.  

EDITORIAL

Enfermeiros recebem 
homenagem

Profissionais de Enfermagem do 
Hospital Alberto Rassi – HGG foram 
homenageados durante a abertura da 
15ª Semana da Enfermagem. Com o 
tema “O cuidado que cuida a ferida do 
corpo e da alma”, o evento desenvolveu 
uma série de atividades voltadas para a 
capacitação das equipes de enfermeiros, 
técnicos e assistentes. 

Os destaques foram homenageados 
pelo trabalho desenvolvido em 2013. As 
eleições aconteceram entre as próprias 
equipes de Enfermagem. Foram 
reconhecidos 22 colaboradores, entre 
técnicos, auxiliares e enfermeiros. Eles 
receberam um certificado de 
reconhecimento pelo trabalho 
desempenhado. 

“Nós somos a grande força do HGG. 
Representamos mais de 50% do total de 
colaboradores da unidade. A 
Enfermagem está crescendo e se 
especializando. Nós cuidamos do nosso 
paciente e nos mobilizamos para 
melhorar sempre”, disse Natalie Alves, 
diretora de enfermagem do HGG. 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, 
desde 2012, passa por grandes 
transformações. Uma delas foi colocar o 
usuário do Sistema Único de Saúde 
(SUS) como prioridade. Queremos torná-
lo mais do que um cliente e sim um 
parceiro na gestão, que há dois anos é 
feita pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização social genuinamente goiana. 

Prova disso, é o Programa Gestão 
Cidadão, capa deste primeiro jornal “A 
Voz do HGG”. O Programa aproxima o 
usuário da unidade, oferecendo diversas 
ferramentas de interação com o 

paciente. A ideia desta iniciativa é que 
você aponte os problemas e reconheça o 
que está sendo feito de bom.

Além disso, o Programa utiliza novas 
tecnologias de comunicação para facilitar 
o acesso do usuário, que pode enviar a 
sua sugestão, crítica ou elogio a 
qualquer momento e de qualquer lugar. 

A Voz do HGG nasceu para mostrar o 
trabalho que está sendo realizado por 
nossos colaboradores e também para 
dar informações sobre prevenção e 
tratamento de doenças. Esperamos que 
seja também um instrumento de 
interação e conhecimento.
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Novo sistema de 
identificação

Os usuários dos serviços 
ambulatoriais ou internação passaram a 
ser identificados por um novo método no 
Hospital Alberto Rassi - HGG.  

Na área de internação, os pacientes 
recebem na Central Humanizada de 
Internação (CHI) uma pulseira branca 
que contém todos os dados pessoais.

Já no Ambulatório, aqueles que vão 
realizar consultas ou exames recebem 
uma etiqueta branca com dados 
pessoais e o setor a que se destina. Os 
que vão agendar consultas, pegar laudos 
ou solicitar exames recebem uma 
etiqueta vermelha. Por fim, os 
acompanhantes são identificados com 
uma etiqueta amarela.

Para o gerente de Fluxo Ambulatorial 
do HGG, Antônio Manicardi Júnior, as 
identificações representam a eliminação 
de um grande gargalo da seção, já que o 
atendimento ficará mais ágil. “O novo 
sistema é importante para que haja a 
rastreabilidade e reforço da segurança 
do usuário, que vai agendar ou fazer 
algum procedimento, ou buscar laudos.” 

Profissionais destaque do ano de 2013 foram 
homenageados em evento 

Pacientes e acompanhantes passaram a 
receber etiquetas e/ou pulseiras 

Expediente
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Mãos, uma concentração silenciosa de doenças

As mãos são o principal veículo de 
transmissão de micro-organismos de um 
indivíduo para outro. Por isso, a melhor 
maneira de evitar o contágio e controlar 
as infecções é a higienização correta. No 
ano de 2007, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) instituiu o dia 5 de maio 
como o Dia Mundial de Higienização das 
Mãos, com o objetivo de reduzir as 
infecções relacionadas à assistência a 
saúde e promover a segurança de 
pacientes e profissionais. 

A médica infectologista e 
coordenadora da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH) do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Andrea 
Spadeto, explica que é necessário 
diminuir ao máximo possível o número 
de bactérias que ficam alojadas nos 
membros.“O objetivo é diminuir o risco 
de infecção dentro do ambiente 
hospitalar, e a higienização correta das 
mãos é o método mais fácil e de baixo 
custo. Qualquer pessoa pode fazer.” 

Entretanto, a infectologista alerta que 
para uma limpeza eficaz é importante 
utilizar a água e o sabão e a técnica 
correta de higienização das mãos. Caso 
não seja possível lavar as mãos, a 
aplicação e fricção do álcool em gel para a 
higienização também poderá ser 
realizada, desde que as mãos não 
apresentem sujidades visíveis. “Nas mãos 
encontramos bactérias e outros micro-
organismos que podem transmitir 
inúmeras doenças, caso não haja uma 
higienização adequada. Alguns cuidados 
devem ser tomados principalmente por 
pessoas com a imunidade mais baixa ou 
que tenham cortes, fissuras e arranhões 
na pele, pois estas acabam se tornando 
uma porta de entrada para as bactérias no 
corpo da pessoa susceptível.”

No HGG, a infectologista conta que a 
orientação é que os profissionais façam 
a higienização correta antes do contato 
com o paciente; antes da realização de 

Para controlar infecções e outras doenças ocasionadas por micro-organismos, a higienização correta das mãos ainda é o melhor remédio

procedimentos assépticos; depois da 
exposição a fluídos corporais; após 
contato com o paciente e após contato 
com áreas próximas ao paciente. 
“Sempre promovemos treinamentos para 
orientar o profissional sobre a forma 
adequada de limpeza das mãos.”

Fora do ambiente hospitalar, as 
pessoas precisam também cuidar das 
mãos. Andrea esclarece que a cautela é 
a mesma, e as mãos devem ser 
higienizadas principalmente ao utilizar as 
instalações sanitárias, antes das 
refeições, depois do contato com 
animais e mucosas corporais, ao chegar 
da rua e após usar o transporte coletivo. 
“Hoje as pessoas estão muito mais 
conscientes da necessidade de lavar as 
mãos, a gente observa que os próprios 
pacientes nos cobram isso. Não é o ideal 
ainda, mas nós estamos trabalhando 
para que todas as pessoas aprendam a 
importância desse ato tão simples."

Profissionais da área de saúde  são orientados a fazer a higienização adequada das mãos

Dentre as medidas de controle de infecções 
relacionadas à  saúde, a higienização das mãos 
ocupa um lugar de destaque, pois trata-se da 
medida mais simples, importante e econômica 
para prevenção dessas infecções. Apesar desta 
constatação, vários trabalhos observacionais 
envolvendo os profissionais da saúde revelam 
que, mesmo sendo uma medida absolutamente 
necessária, a adesão à higienização correta das 
mãos ainda não é satisfatória.

Os profissionais da saúde representam o 
principal veículo de disseminação de 
microrganismos nos serviços de atenção à 
saúde, pois suas mãos podem carregar estes 
germes de um objeto contaminado para o 
paciente, do próprio profissional para o paciente 

ou mesmo de um paciente para outro. 
A Organizacao Mundial de Saude (OMS), por 

meio da Aliança Mundial para a Seguranca do 
Paciente, tem dedicado esforços na elaboração 
de diretrizes e estratégias de implantação de 
medidas visando a adesão de profissionais de 
saúde às praticas de higienizacao das mãos. A 
iniciativa está direcionada a serviços de saúde,  e 
busca envolver os profissionais, os pacientes e a 
comunidade, com o objetivo de reduzir riscos 
inerentes a infecções relacionadas a assistência 
a saúde.

No HGG, temos como meta manter 
campanhas educativas para fortalecer os 
conceitos de periodicidade da lavagem das mãos 
e difundir a técnica correta de higienização.

TEMA DO MÊS

Lavagem eficiente das mãos é a principal forma de prevenir infecções. Para uma limpeza 
adequada é preciso utilizar água e sabão, para eliminar as sujidades, e depois o alcool em gel
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Andrea Spadeto, 
médica infectologista e 
coordenadora da 
Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

De acordo com a 
Organização Mundial de 
Saúde, 80% das 
infecções são 
espalhadas por mãos 
que não foram 
higienizadas 
corretamente 

Quando lavar as mãos?

- Ao chegar ao hospital
- Após usar o banheiro
- Quando as mãos estiverem com 
sujeira visível
- Depois de auxiliar o paciente com 
alguma atividade, como ir ao 
banheiro e trocar-se
- Após retirar luvas
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A VOZ DO USUÁRIO

Aécio Xavier, de 56 anos, 
deu entrada no Hospital Alberto 
Rassi – HGG para tratar de uma 
cirrose.  Antes, o paciente 
peregrinou pelos Centros de 
Atenção Integral à Saúde (Cais) 
da capital, até que foi 
encaminhado do Jardim Novo 
Mundo para a unidade hospitalar. 

Natural da Bahia, porém 
residindo atualmente no Pará, 
onde tem esposa e duas filhas, 
ele veio para Goiânia em busca 
de tratamento. “Minha irmã me 
aconselhou vir para cá tratar. Eu 
já andei muito pelo país inteiro, fui 
caminhoneiro e carreteiro, por 
isso conheço boa parte desse 
Brasil. Nunca fui tão bem 
atendido, não existe no país 
hospital igual a este. O 
atendimento aqui é maravilhoso, 
os médicos e enfermeiros me 
tratam muito bem, é um belo 
hospital. Estão todos mais do que 
de parabéns, a nota que dou aqui 
não é nem cem, é mil!.” 

“Gosto de todos os tipos de música, mas essa apresentação de harpa me comoveu. É um instrumento dos 
anjos e me trouxe muita paz”,  Benedita Aparecida do Nascimento, paciente do Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais – Proface.

EXPRESSAS

Diabetes 
O médico Nelson Rassi, coordenador da 
seção de Endocrinologia do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, assumiu a 
presidência da Sociedade Brasileira de 
Diabetes Regional Goiás. Ele já havia 
comandado por seis anos o cargo de
vice-presidência.

Ortopedia
O HGG ganhou destaque na revista da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia. A 
edição de número 49 do informativo 
abordou procedimento cirúrgico do quadril, 
realizado no ano de 2003 na unidade, pelos 
ortopedistas Paulo Silva, Leandro Alves de 
Oliveira, Danilo Lopes, Rogério Andrade do 
Amaral, Percival Rosa Rebello e Frederico 
Barra de Moraes.  

Mundo
Os portadores de Xeroderma Pigmentoso 
que fazem tratamento no HGG foram 
destaque nos noticiários mundiais este 
mês. É que uma matéria da agência de 
notícias The Associated Press abordou a 
rotina dos pacientes que vivem em uma 
comunidade agrícola situada em Araras, no 
Estado de Goiás. 

Pesquisa
Os membros do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Alberto Rassi - HGG 
se reuniram para discutir novos protocolos 
de pesquisa. A quarta reunião ordinária 
deste ano abordou temáticas como a 
atuação de novos fármacos em pacientes 
com Artrite Reumatóide, e também o 
impacto da cirurgia bariátrica no tratamento 
da apnéia obstrutiva do sono. 

Emergência
O Hospital Alberto Rassi – HGG conta 
agora com um telefone especial: uma linha 
exclusiva para o registro de casos 
emergenciais. O aparelho de cor vermelha 
fica à disposição de pacientes, 
acompanhantes e colaboradores, que por 
meio do número 3209-9966, poderão 
registrar a ocorrência.

Serviços 
No Dia da Hipertensão, usuários e 
pacientes do Hospital Alberto Rassi – HGG 
que passaram pelo ambulatório puderam 
aproveitar serviços de saúde e receber 
orientações sobre a doença. As principais 
recomendações foram moderar no 
consumo do sal, não fumar e praticar 
atividades físicas regulares. 

A cantora Grace Venturini animou os 
pacientes com o melhor do MPB

Harpista Aline Araújo e Violoncelista Felipe 
Marciano apresentam sons dos anjos 

Cantor Amauri Garcia percorreu todas 
as enfermarias e CTI com sua música

Porque nada é imune à música.  Nem mesmo a dor. 

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