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Governo de Goiás renova contrato de gestão do HGG  
O novo acordo traz algumas alterações, entre elas, a redução do valor mensal global e aumento do número de atendimentos. A 
expectativa para 2019 é realizar mais de oito mil procedimentos cirúrgicos, com uma média de 700 cirurgias por mês

O secretário de Estado da Saúde, 
Ismael Alexandrino, apresentou no dia 
20 de março os termos da renovação do 
contrato de gestão com o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) para a administração do 
Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi 
(HGG) por mais um ano. A renovação 
do contrato foi anunciada durante 
solenidade no auditório Dr. Luiz Rassi, 
no 5º andar do HGG.

O novo acordo traz algumas 
alterações, entre elas, a redução do 
valor mensal global de R$ 
13.199.739,29 para R$ 10.809.374,16, 
sendo que, deste valor, mensalmente 

são deduzidos os descontos 
estatutários, ou seja, o valor total da 
folha de pagamento dos servidores do 
Estado, que gira em torno de R$ 
3.600.000,00, já que o valor é variável 
mês a mês. Além disso, o incremento no 
número de internações, cirurgias e de 
consultas ambulatoriais, além da 
implantação em 2019 do Serviço de 
Transplantes Cardíacos. 

“Buscamos implementar uma 
inteligência nos indicadores do contrato 
visando otimizar a eficiência operacional 
e financeira também. Aumentamos o 
número de saídas cirúrgicas, de 
consultas ambulatoriais médicas e não 

Termos da renovação do contrato foram apresentados pelo secretário da Saúde no dia 20 de 
março para a imprensa, colaboradores e pacientes do HGG

médicas, reduzimos o tempo de 
internação do paciente e, ao mesmo 
tempo, colocamos indicadores para que 
se o paciente voltar em um prazo de 48 
horas seja sinalizado. Precisamos 
buscar eficiência e não somente 
números”, enfatizou.

A expectativa para 2019 é passar a 
realizar mais de oito mil procedimentos 
cirúrgicos, com uma média de 700 
cirurgias por mês que já serão 
contabilizadas o mês de março.

Segundo o secretário, o objetivo do 
novo governo é manter a qualidade do 
HGG e potencializar ainda mais os 
atendimentos à população. “Estamos 
entrando em uma nova fase no HGG, 
que é a maturidade do modelo de 
gestão. Apesar da redução do repasse, 
não abriremos mão da qualidade. 
Iremos reduzir o tempo de internação 
dos pacientes, o que abrirá novas vagas 
de leito, no centro cirúrgico e em toda a 
unidade”, explicou. 

Para o diretor técnico do Hospital, 
Durval Pedroso, a redução do 
contrato mostra a capacidade de 
melhoria da gestão operacional da 
unidade. “É uma forma inteligente de 
se utilizar a gestão dentro do hospital 
para intensificar os serviços, 
ofertando mais cirurgias e mais 
procedimentos à população”, disse. 

Dentro do rol de atendimento do 
HGG, várias especialidades são 
contempladas, mas a unidade tem se 
destacado nos últimos anos no serviço 
de transplantes, principalmente o de rim. 

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Rim o HGG, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), 
promoveu uma edição especial do projeto 
Saúde na Praça. No total, 566 pessoas 
realizaram testes rápidos de urina, 
aferição de pressão, cálculo de Índice de 
Massa Corpórea (IMC), testes de 
glicemia, além de orientações com 
médicos nefrologistas, enfermeiros, 
psicólogos e nutricionistas. A ação 
aconteceu na Praça Abrão Rassi, 
localizada em frente à unidade hospitalar. 

Em 2019, o mote da campanha 
nacional foi “Saúde dos rins para todos”, 

e teve o objetivo de reduzir o impacto da 
doença renal em todo o mundo. A 
nefrologista do HGG, Ivana Souza 
Nunes, explica que é importante que a 
população saiba que as principais 
doenças relacionadas aos problemas 
renais são hipertensão e diabetes. 
“Quando é feito o diagnóstico precoce, é 
possível prevenir as complicações da 
doença renal crônica e retardar a 
progressão da doença. Quando se 
descobre em estágio avançado, a pessoa 
pode precisar passar por tratamento com 
diálise, hemodiálise, ou até transplante 
renal” explicou. 

A ação aconteceu na Praça Abrão 
Rassi, em frente ao HGG

No Dia Mundial do Rim, HGG atende mais de 500 pessoas no projeto Saúde na Praça 
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Unidade apresenta balanço de cirurgias plásticas

A Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO), 
em parceria com o HGG e outras 
unidades de saúde, apresentaram no dia 
20 de março, o balanço do mutirão de 
cirurgias plásticas reparadoras realizadas 
no Estado. A ação contemplou 60 
pacientes, sendo que 28 deles foram 
operados no HGG.

O presidente da SBCP-GO e chefe do 

Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, 
Sérgio Augusto da Conceição, explicou 
que o mutirão está inserido dentro das 
ações do hospital para aumentar a 
produtividade e diminuir o tempo de 
espera de procedimentos cirúrgicos.

O diretor de Ação Social da SBCP, 
Victor Adissi, declarou que a Sociedade 
criou o departamento de ação social em 
2010, no intuito de favorecer e promover 
as cirurgias necessárias para a população. 
“Geralmente são cirurgias reparadoras e 
depende da demanda de cada cidade. Os 
mutirões antecedem os nossos eventos 
científicos e contam com médicos 
parceiros que se unem para produzir um 
número maior de cirurgias em um 
pequeno espaço de tempo. E hoje ficamos 
muito impressionados com a estrutura e 
organização do HGG, não parece que 
atende apenas usuários do SUS”, disse.

Entre os procedimentos foram 
realizados retirada de tumores de pele, 
blefaroplastias (retirada do excesso de 
pele das pálpebras), otoplastias (correção 
da orelha de abano), reparadoras da 
face, de redução de seios e 
abdominoplastia em pacientes pós-
cirurgia bariátrica, entre outras. 

Cerca de 30 pacientes do HGG foram 
beneficiados pelo mutirão

ACONTECEU 

“Quero muito me formar 
em direito para me tornar 
uma juíza”, disse Joaninha

Ela tem nome de uma 
guerreira que marcou a história: 
Joana D'Arc. Mas ela gosta 
mesmo é de ser chamada de 
“Joaninha”. E não é apenas uma 
mera semelhança do nome, 
Joaninha também é uma grande 
guerreira. No auge da juventude, 
com apenas 18 anos de idade, foi 
diagnosticada com Lúpus, doença 
inflamatória autoimune, que pode 
afetar múltiplos órgãos e tecidos.

E foi no HGG que a guerreira fez 
seu primeiro tratamento e 
atualmente está na ala de Cuidados 
Paliativos da unidade. Joana 
internou no HGG há três meses e é 
acompanhada dia e noite pela irmã 
Cristiane. Até o diagnóstico foram 
vários exames e dias de espera.

Joaninha conta que tem gostado 
do tratamento no Hospital, 
principalmente pela atenção 
humanizada dos profissionais e das 
ações. “Aqui sou muito bem cuidada, 
participei da oficina de arte e pude 
fazer uma das coisas que mais 
gosto, que é pintar”, disse. 

Sobre os desejos e realizações, 
a paciente relata: “quero muito me 
formar em direito para me tornar 
uma juíza”. E a irmã Cristiane 
completa: “ela é muito estudiosa, já 
terminou o ensino médio e é o 
orgulho da nossa família”. 

Outro grande desejo de 
Joaninha é conseguir voltar para 
casa e seguir com a rotina, 
principalmente a de ir à igreja. 
“Gosto muito de cantar e sinto falta 
disso. A primeira coisa que quero 
fazer quando sair daqui é ir para a 
igreja”, conta. Cristiane também 
interrompe a entrevista para dizer: 
“ela influenciou meu filho, sobrinho 
dela, a cantar. Ele gosta de cantar só 
por causa da Joaninha”. 

Expediente
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HGG realiza acolhimento dos novos residentes

Os novos residentes participaram de 
oficinas e palestras 

No dia 1 de março o HGG recebeu os 
novos médicos e multiprofissionais que 
farão residência na unidade hospitalar. A 
diretoria de Ensino e Pesquisa, 
responsável pela coordenação dos 
programas, realizou o acolhimento dos 
novos profissionais que atuarão em 
diversas especialidades da unidade. O 
evento, realizado no Auditório 2, promoveu 
a integração dos profissionais, que 

receberam orientações sobre as normas e 
rotinas da instituição.

A coordenadora da Coreme, Fábia 
Mara, deu as boas vindas aos residentes e 
explicou sobre o trabalho da coordenação. 
“Esperamos que todos possam aproveitar 
ao máximo esta oportunidade de 
treinamento em serviço, junto aos 
preceptores de alto nível que atuam no 
HGG, usufruindo da melhor estrutura que 
este hospital tem a oferecer", disse.

Os novos residentes foram 
apresentados à estrutura do Idtech, 
organização social que faz a gestão do 
HGG, e estrutura organizacional e 
operacional da unidade com a visita dos 
residentes aos diversos setores do Hospital. 

No dia 7 de março os residentes 
participaram da Oficina da Qualidade, em 
que foram apresentados aos processos de 
estruturação de prontuário, terapia 
nutricional, Protocolos de Sepse e de 
Jejum, Controle de Infecção Hospitalar, 
Agencia Transfusional, Cuidados 
Paliativos, Escritório da Qualidade, 
laboratório e farmácia, Processo 
Transexualizador e Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar de Sexualidade.
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‘O sono é uma necessidade imperiosa’, afirma especialista

Com o slogan “Dormir Bem é 
Envelhecer com Saúde”, a Associação 
Brasileira do Sono (ABS), Associação 
Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) 
e Associação Brasileira de Odontologia 
do Sono (ABROS) promoveram em 
março, em nível nacional, a Semana do 
Sono 2019. A campanha anual incluiu 
ações e atividades em várias capitais do 
país com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a importância 
qualitativa e quantitativa do sono para a 
saúde e qualidade de vida. Entre os 
temas abordados pelos especialistas 
durante a Campanha estavam: 
envelhecimento e sono, apneia 
obstrutiva do sono, privação de sono, 
insônia e o sono na infância.

Em Goiás, o HGG também entrou na 
campanha promovendo um ciclo de 
palestras aos profissionais de saúde e 
uma edição especial do Saúde da Praça 
alusivo ao Dia Mundial do Sono (matéria 
abaixo), celebrado no dia 15 de março. 

As palestras ocorreram no Auditório 
Dr. Luiz Rassi, no 5º andar. O 
neurologista, especialista em Medicina 
do Sono de Brasília, R. Nonato 
Rodrigues abriu o ciclo de palestras com 
o tema “Como o sono afeta o 
envelhecimento”.

O palestrante mostrou ao público 
como a ciência do sono avançou nos 
últimos anos. “Há 30 anos nós não 
sabíamos direito o que era a medicina do 
sono. É uma área muito recente, mas 
nós conseguimos avançar nas 
especificidades do conhecimento do 
sono e, consequentemente, na fisiologia 
cerebral, com isso, temos feito o 
diagnóstico e tratamento de diversas 
doenças que antes eram consideradas 
intratáveis por essa especialidade. Hoje 
já conseguimos levar o paciente a um 
melhor tratamento”, pontuou.

De acordo com o neurologista, 
problemas com o sono se tornaram ao 
longo do tempo um problema de saúde 

A falta de sono ou a dificuldade para dormir bem, diminui a capacidade de concentração durante o dia, podendo provocar também 
alterações de humor e envelhecimento precoce. Em março, HGG realizou palestras e eventos para alertar sobre a importância do sono

Uma boa noite de sono, além de retardar o envelhecimento do corpo e da mente, pode prevenir 
doenças como a hipertensão e diabetes 

Confira algumas dicas:

- Respeite o horário de ir dormir (ideal 
até 22 horas);

- Desligue a TV uma hora antes de 
dormir;

- Leia antes de dormir, principalmente 
leituras que traga paz e tranquilidade;

- Crie um ambiente escuro;

- Faça exercícios regularmente (pelo 
menos 30 minutos diários);

- Evite tomar café depois as 17h;

- Levante cedo diariamente.

pública. “O sono é de fato uma 
necessidade imperiosa. As pessoas 
devem buscar a qualidade no sono para 
que possam prevenir doenças como, 
por exemplo, hipertensão e diabetes 
que, atualmente, são grandes fontes de 
gastos para o governo”, e, 
complementa com um alerta para a 
população: “devemos dividir nossa 
rotina de vida como deveria ser: oito 
horas para trabalhar, oito para divertir e 
oito para descansar”. 

Distúrbios
Existem pelo menos 70 tipos de 

distúrbios diferentes do sono. Os mais 
comuns são a insônia e a apneia do 
sono. Na insônia, a pessoa não 
consegue dormir em seu período de 
descanso, o que pode ser relacionada a 
outras causas como ansiedade, estresse 
e depressão. Já na apneia do sono o 
indivíduo tem interrupções constantes da 
respiração durante o descanso, 
diminuindo a oxigenação dos tecidos e 
causando várias outras disfunções. 

HGG realiza edição especial do Saúde na Praça alusivo ao Sono
Na sexta-feira, 15 de março, foi 

realizada uma edição especial do Saúde 
na Praça alusivo ao Dia Mundial do Sono. 
Os profissionais atenderam 120 usuários 
na tenda, montada em frente ao HGG. 

Foram oferecidos serviços como 
aferição de pressão arterial, IMC e 
avaliação da circunferência do pescoço, 
orientações médicas com neurologistas e 
especialistas do sono, fisioterapeutas, 
nutricionistas e psicólogos, além de 
aplicação de pesquisa sobre qualidade do 
sono com o público atendido. 

Entre as recomendações para que se 
desenvolva hábitos mais saudáveis para 
melhorar a qualidade do sono, estavam a 
importância de uma alimentação adequada 

e a inserção de atividade física na rotina. 
O aposentado Ivaldo Ferreira de Melo, 

de 65 anos, tem problemas para dormir e 
faz uso de medicamentos, ele sofre com 
apneia do sono e insônia e aproveitou a 
manhã para receber a orientações dos 
profissionais. "Foi ótimo porque falei com 
todos os médicos. Isso aqui é mais do que 
importante, é bom porque esse 
atendimento que tive aqui vai me ajudar 
muito, porque se eu fosse num posto ia 
demorar demais", disse. 

A edição especial do Saúde na 
Praça com a temática do Sono, integrou 
a semana de ações da unidade que 
contou com palestras para profissionais 
e usuários. 

Profissionais orientaram a população sobre 
a importância da qualidade do sono

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Dia da Mulher
O Sarau do HGG, realizado no dia 7 de 
março foi embalado por um repertório 
feminino com a voz e força da cantora e 
compositora Luciana Flath. Os pacientes, 
seus acompanhantes e os colaboradores do 
Hospital assistiram do início ao fim à 
apresentação em mais uma edição especial 
do Sarau em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

Rim
Na semana em que se celebrou o Dia 
Mundial do Rim, o HGG promoveu no dia 12 
de março uma palestra sobre a prevenção 
de doenças renais para usuários que 
aguardavam atendimento no AMA. O público 
acompanhou as orientações da psicóloga 
que atua no Serviço de Nefrologia, que trata 
de doenças renais, do HGG, Mariana Léles.

Simulado
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) do HGG 
promoveu no dia 8 de março dois simulados 
de emergência. O treinamento aconteceu no 
1º andar contemplando a Central 
Humanizada de Internação, Guarda-
volumes, Central de Relacionamento, 
Assessoria de Tecnologia da Informação, 
Faturamento e Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH).

Autoestima
No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, 
o tema da palestra de Promoção da Saúde 
do HGG não poderia ser outro: a importância 
da autoestima da mulher. O assunto foi 
explanado pela psicóloga Cláudia Cézar que 
conversou com o público que aguardava 
consultas no AMA. 

Abraz
Toda última quinta-feira do mês o HGG sedia 
a reunião da Associação Brasileira de 
Alzheimer e Doenças Similares de Goiás 
(Abraz). A última edição, realizada no dia 28 
de fevereiro, contou com a palestra da 
geriatra Izadora Crossara, que abordou sobre 
a importância do diagnóstico precoce de 
Alzheimer. A reunião foi realizada no AMA.

Fonoaudiologia
No dia 20 de março, a equipe do Serviço 
de Fonoaudiologia do HGG realizou uma 
apresentação do protocolo de 
broncoaspiração para os profissionais que 
atuam no Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) da unidade. A sugestão do protocolo 
faz parte das ações do Departamento de 
Fonoaudiologia da Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) que 
promove nacionalmente a Campanha de 
Atenção à Disfagia e convidou o HGG 
para aderir à ação. 

Sarau
Seria apenas mais uma das apresentações 
artísticas de rotina do Sarau, um dos mais 
importantes projetos de humanização 
desenvolvido pela equipe do HGG. Mas no 
dia 21 de março o Sarau sensibilizou 
pacientes que acompanharam o show dos 
violeiros Dione e Danilo e do sanfoneiro 
Sandro que, juntos, formam o grupo 
“Irmãos Souza”.  

Tuberculose
No dia 21 de março, parte da equipe do 
Serviço de Pneumologia do HGG, o 
residente Rodolfo Furtado e a staff Natália 
Carelli, ministraram a palestra sobre a 
tuberculose pulmonar no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). A palestra foi 
realizada em alusão ao Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose. 

Anti-inflamatórios
No dia 26 de março usuários do AMA, que 
aguardavam uma consulta no HGG, 
participaram de uma palestra interativa sobre 
os riscos do uso excessivo de anti-
inflamatórios. A residente do Serviço de 
Nefrologia do HGG, Larissa Cruvinel, alertou 
e tirou dúvidas dos pacientes acerca do uso 
de anti-inflamatórios sem recomendação do 
médico especialista e alertou que o uso 
excessivo pode provocar doenças graves.

“Graças ao Divino Pai Eterno fui encaminhada para esse hospital e vou sair daqui bem melhor. Aqui sou 
muito bem tratada e adorei participar da oficina, sair da enfermaria um pouco”, disse a aposentada Maria 
Aparecida da Cruz de 65 anos que retratou o morro Pão de Açúcar durante oficina realizada dia 26 de março.

As oficinas são realizadas em meio ao 
Jardim da Solistência, no HGG

Pacientes participam da oficina como 
forma de tratamento de saúde

Maria Aparecida finalizando a pintura 
que retrata o morro Pão de Açúcar (RJ)

A Oficina de Arte, que faz parte do Projeto Arte no HGG, promove a pintura em atividades quinzenais no hospital. O serviço é uma 
parceria entre o serviço de terapia ocupacional e o professor voluntário da Escola de Artes Visuais, Alexandre Liah.
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