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Formatura inicia nova fase na residência do HGG
Turma que se formou em fevereiro deste ano foi a primeira a ter trabalhos avaliados com maior rigor e por banca com profissionais do hospital 
e de outras unidades de saúde. Diretora de Ensino e Pesquisa, Fátima Lindoso, ressaltou a qualidade dos trabalhos apresentados, com nível 
de material apresentado em doutorado, e agradeceu colaboração da equipe que possibilitou realizar as mudanças na metodologia 

O auditório do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (Cremego) 
ficou lotado no dia 20 de fevereiro, para a 
cerimônia de formatura dos residentes do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. 
Alguns parentes e amigos dos formandos 
chegaram a ficar toda a cerimônia em pé, 
devido à lotação, para prestigiarem os 57 
profissionais de Medicina, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia que se tornaram especialistas 
em mais de 22 áreas.

Primeira a falar no evento, a diretora 
de Ensino e Pesquisa do hospital, Fátima 
Lindoso, ressaltou a qualidade das 
residências enquanto pós-graduação e 

disse que o mercado receberá 
profissionais qualificados com a turma que 
se forma este ano. “Podemos afirmar que 
liberamos hoje para o mercado de trabalho 
57 profissionais capacitados e éticos que 
estão aqui presentes.” Ela elogiou ainda a 
equipe que encontrou no hospital quando 
assumiu a diretoria, em julho do ano 
passado, e ressaltou a importância dos 
preceptores. “Assumi a Diretoria de Ensino 
e Pesquisa em julho de 2019 e gostaria de 
externar minha gratidão a toda a equipe.’’ 
O presidente do Cremego, Leonardo 
Mariano Reis, também citou a contribuição 
que o programa de residência do HGG dá 
para a sociedade. “Na medida que nós 

Formandos posam para foto no encerramento da cerimônia realizada no auditório do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), que ficou totalmente lotado

temos mais especialistas registrados no 
conselho, nós podemos dar à população um 
atendimento de melhor qualidade, sobretudo 
quando se trata de formação acadêmica 
destes egressos oriundos do Hospital Geral 
de Goiânia. Então, quero parabenizar todos 
os colegas.” Representando os formandos da 
área multidisciplinar, a enfermeira Gisleide 
Fonseca Dias falou sobre a importância de 
terem escolhido o hospital. “Com muita 
sabedoria, escolhemos o HGG, instituição 
que se preocupa em atender às 
necessidades do paciente, com qualidade e 
humanização. Sabíamos que nela 
poderíamos fazer a diferença e 
aprenderíamos a ser profissionais 
diferenciados.” Já a médica Tawana Larissa 
Teixeira, que se especializou em clínica 
médica, relembrou os sacrifícios dos 
residentes e de familiares e amigos, para que 
chegassem até a data da formatura. 
“Ninguém triunfa sem ajuda e o melhor de 
cada vitória é dividi-la com quem é importante 
para nós.”

A turma que se formou iniciou uma 
nova etapa da Diretoria de Ensino e 
Pesquisa do HGG, que reestruturou o 
processo de conclusão dos cursos, com 
Trabalhos de Conclusão de Residência 
(TCR) mais exigentes, com uma banca 
de avaliação e possibilidade de uma 
maior visibilidade e divulgação. “Os 
trabalhos se tornam mais fortes 
academicamente, porque passam pela 
revisão de pessoas com experiência e 
com publicação. Os trabalhos de 
conclusão que eu vi são para publicação 
ou no nível de doutorado”, diz Fátima.

O Coordenador de Ensino e Pesquisa 
do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), Marcelo 
Rabahi, considera que a apresentação do 
Trabalho de Conclusão de Residência 
(TCR) é a consolidação de um trabalho 
desenvolvido há alguns anos no Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG e vai ao 
encontro das certificações nacionais e 
internacionais que a unidade está 
buscando. “Acho que foi um processo de 
amadurecimento ao longo dos anos, do 
reconhecimento de todo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido no hospital, de 
organização dos dados, dos processos e 

ao fato do hospital ser acreditado, onde as 
normas de funcionamento são bem 
estabelecidas por protocolos nacionais e 
diretrizes internacionais. Isso possibilita 
que possamos fazer avaliação dos 
resultados.”

Tal avaliação, ressalta o médico, faz 
com que os trabalhos tenham um salto 
de qualidade. “Quando você se propõe 
a fazer avaliação de resultados, não são 
só resultados do ponto de vista 
estatístico, operacional, mas também do 
ponto de vista assistencial. Acho que há 
um amadurecimento de todo o 
processo’’, diz Rabahi. 

Marcelo Rabahi cumprimenta a médica 
Tawana Larissa Teixeira, oradora da turma

TCRs são consolidação de trabalho desenvolvido há anos 
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Novos enxovais são entregues a pacientes

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG está renovando parte de seu 
enxoval. O objetivo é a substituição 
gradativa das peças de acordo com o 
desgaste natural e também manter a 
qualidade no atendimento aos pacientes 
e colaboradores da instituição. Ao todo, 
foram adquiridas 11.856 novas peças 
para reposição, com um investimento de 
R$ 337.346,06.

As peças adquiridas foram: colcha de 

piquet; lençol de solteiro; conjunto unissex 
para UTI e centro cirúrgico; campo 
cirúrgico; capote transpassado com opa; 
capote isolante simples; conjunto pijama 
tradicional e bariátrico; camisola; 
travesseiro com capa e toalhas. Cada 
paciente receberá um pacote embalado, 
esterilizado e selado, todos os dias ou 
conforme a necessidade. A roupa estará 
devidamente limpa, passada e 
aromatizada. As peças são de algodão e 
poliéster, padronizadas com as 
logomarcas do HGG.

De acordo com a gerente de Hotelaria 
Hospitalar da unidade, Jorgeanne Luitha, 
os setores de hotelaria e a enfermagem 
trabalham em conjunto para o uso 
consciente do enxoval, prevenindo o 
desgaste precoce. "A durabilidade do 
enxoval envolve vários aspectos, como 
uso correto da roupa, tipo de tecido, tipo 
de produtos, processamento, 
dimensionamento entre outros.’’

Jorgeanne ressalta que, ao adquirir 
as novas peças, o HGG está 
preocupado com a segurança e 
satisfação dos pacientes e 
colaboradores, além de manter o 
compromisso com o atendimento 
humanizado no hospital. 

Cadeiras de rodas adquiridas pelo Idtech 
darão maior comodidade aos pacientes

Enxovais contam com colcha, lençóis, 
pijamas, camisolas, entre outros itens

ACONTECEU 

Cadeiras de rodas com suportes são entregues

Após um ano parado, 
paciente retoma pintura 
na Oficina de Arte

O período de internação do 
nutricionista Abel Araújo Oliveira no 
Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG fez despertar um interesse 
adormecido por um ano. Ao participar 
da Oficina de Arte do hospital, ele 
retomou a prática que havia 
abandonado. “Já tinha muito tempo 
que eu não pintava, com as coisas lá 
encostadas para terminar e não 
estava pintando. Aí a menina 
(enfermeira) me falou, peguei e falei  
'vou lá'. Desci e comecei a fazer. Já 
tem um ano que eu não mexo com 
pintura.”

As pinceladas mostravam a 
familiaridade de Abel com a tela. Em 
um fundo pintado de azul, flores 
brancas, vermelhas e amarelas dão 
vida ao pedaço de pano trabalhado 
pelo nutricionista, que elogia a ação 
de humanização do hospital. 
“Extremamente positiva a iniciativa, 
até mesmo pelo processo, né? O 
efeito que isso causa na sociedade, 
nas pessoas que estão aqui. Acho 
muito importante.” Além do fator da 
distração, ele cita que a arte trabalha 
como ferramenta de 
autoconhecimento. “A arte é algo 
bem particular, de cada um. Ao 
mesmo tempo que a arte é muito 
pessoal, ela é individual. É uma 
experiência que a pessoa tem com 
ela mesma.” O resultado, diz o 
nutricionista, é uma melhoria na 
recuperação. ‘’Aqueles pacientes que 
se empenham e vibram em favor da 
recuperação se recuperam mais 
rápido do que aqueles que ficam se 
lamentando, dizendo há porque isso 
aconteceu comigo? Porque estou 
nesta situação? O colega do quarto 
falou que não ia descer. Se 
realmente ele soubesse o quanto a 
mente vazia pode atrapalhar, talvez 
ele não pensaria dessa maneira.’’ 

O Hospital Estadual Alberto Rassi - 
HGG recebeu dez novas cadeiras de 
rodas para auxiliar na locomoção dos 
pacientes dentro da unidade. As cadeiras 
foram adquiridas pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) com recursos financeiros do 

Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES,) 
para aumentar o número de 
equipamentos do hospital, garantindo 
melhor atendimento dos usuários.
As novas cadeiras de rodas entregues 
contam com suporte para balão de 
oxigênio e para soro fisiológico. De 
acordo com o diretor-administrativo da 
unidade, Alessandro Purcino, ter 
cadeiras de rodas adaptadas e seguras 
é de extrema importância para uma 
unidade de saúde como o HGG. 
Segundo ele, todo paciente que entra no 
hospital para ser internado precisa ser 
transportado em cadeira de rodas. ‘‘Por 
isso essas dez cadeiras que recebemos 
são tão importantes e necessárias para o 
bem estar desses pacientes’’, enfatiza.
Ainda segundo Alessandro, antigamente 
era preciso adaptar as cadeiras de rodas 
que pertenciam ao HGG com o material 
que tinham a disposição. ‘‘Antes as 
cadeiras não tinham suportes para 
oxigênio e nós precisávamos adaptá-las 
até com a ajuda de um serralheiro.’’

Expediente
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Coronavírus avança e ações de higienização das mãos continuam 

Do nada, ele se tornou o assunto da 
vez em todo o mundo. Dois meses depois 
do registro do primeiro caso, na distante 
China, o coronavirus atingiu todo o 
mundo, inclusive o Brasil, provocando 
medo e apreensão na população. Embora 
cientistas de todos os países estejam 
debruçados em busca de uma vacina, até 
o momento do fechamento desta edição, 
as melhores forma de se prevenir ainda 
eram a higienização das mãos e evitar 
contatos físicos, como um simples aperto 
de mãos ou um abraço. 

Para se ter uma ideia da dimensão da 
proliferação do Covid-19, doença causada 
pelo coronavírus, em 27 de fevereiro, data 
de fechamento da edição anterior do A 
Voz do HGG, o Brasil tinha apenas um 
caso confirmado. Vinte dias depois, o 
número de pessoas infectadas subiu para 
291, com outros 2.064 casos suspeitos 
em análise em laboratórios em todo o 
país. Duas mortes haviam sido 
confirmadas como sendo causadas pelo 
novo vírus.  

Para tentar evitar a aceleração da 
pandemia em Goiás, o Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG realizou em 
fevereiro uma série de palestras, como já 
havia ocorrido em janeiro, sobre a forma 
correta de lavar as mãos (veja quadro ao 
lado) e da necessidade de evitar contatos. 
As palestras foram realizadas na recepção 
do Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) para pacientes que aguardavam 
atendimento. 

“Nunca foi falado tanto na questão da 
higienização das mãos. É algo normal 
para nós, profissionais da saúde, mas a 
gente tem que passar para a população 
que é importante isso ser estendido. Nós 
estamos em uma situação de alerta”, 
pontua Fabrícia Cândida, enfermeira e 
Gerente do Núcleo de Educação 
Continuada do HGG, que ministrou parte 
das palestras sobre o tema. 

Palestras foram realizadas no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) para evitar proliferação de casos de Covid-19, doença causada 
pelo novo coronavirus. Práticas de higiene e poucos contatos físicos ainda são as melhores formas de se prevenir da enfermidade

Nóys é Nóys anima mais uma edição do Grito de Carnaval do HGG
‘’Mamãe eu quero... mamãe eu 

quero..." e foi assim, no ritmo das 
marchinhas e adereços, que começou o 
sexto Grito de Carnaval no HGG ao som 
do Grupo Nóys é Nóys, realizado no dia 
18 de fevereiro, no ambulatório no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. 
A tradicional ação de humanização do 
hospital animou os pacientes, 
acompanhantes e colaboradores. 

Diretora Multiprofissional do HGG, a 
psicóloga Rogéria Cassiano, ressaltou que 
o Grito de Carnaval é uma programação 
que os pacientes gostam muito e esperam 
o ano todo por ela. ‘‘É um momento em 
que o paciente sai um pouco da ambiência 

do hospital e deixa para trás a 
preocupação, angústia, ansiedade, 
sofrimento e até a dor, pois sabemos que 
a música traz essa alegria.’’

A estudante Rayane Ritchely está 
internada no HGG e achou a ação do 
Grito de Carnaval muito interessante. 
"Nunca imaginei ver um Carnaval em um 
hospital. Dá para pular o Carnaval de um 
jeito diferente. E para quem não vai poder 
curtir o feriado é uma boa pedida", brinca. 
O paciente José Valdir, de 67 anos, estava 
internado para fazer exames pré-
operatórios. Para ele, o Grito de Carnaval 
é mais que uma novidade. ‘‘Nunca tinha 
participado de nenhum Carnaval e foi 
muito bom divertir um pouco.’’

Integrantes do Noys é Nóys com pacientes, 
colaboradores e acompanhantes após show

Outro tema tratado foi os cuidados que 
se deve ter ao tossir e espirrar. Isso se 
deve ao fato do vírus ser transmitido por 
gotículas que podem ser expelidas em um 
espirro ou uma tosse. Ao tapar o rosto 
com as mãos, as gotículas passam para 
elas e para onde elas tocarem. Por isso, a 
importância de se utilizar a etiqueta da 

tosse e do espirro também foi citada 
durante as palestras. A etiqueta orienta 
que, ao invés de usar as mãos para 
tampar o rosto, se use a dobra do braço, 
em posição V, pois dessa forma as mãos 
ficariam sem contato com o vírus, evitando 
assim sua proliferação e contaminação de 
outras pessoas.  
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EXPRESSAS

Água de qualidade
Seguindo as recomendações do Ministério 
da Saúde no que tange aos padrões de 
potabilidade da água, o Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG recebe mensalmente 
uma equipe de verificação da Companhia 
de Saneamento de Goiás – Saneago. A 
partir dessas visitas técnicas de inspeção, 
os profissionais da Saneago emitem um 
relatório de ensaio físico-químico e 
bacteriológico de água referentes a 
qualidade da água utilizada na unidade. 
Nos últimos meses, o HGG vem se 
destacando positivamente por cumprir e 
executar as exigências contidas na 
consolidação do Ministério da Saúde que 
regula os padrões de segurança e 
qualidade da água utilizada nos hospitais 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Registro de comitê é renovado 
O HGG teve o registro do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) renovado por um 
período de mais três anos. A renovação foi 
aprovada pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep) após a avaliação de 
uma série de fatores ligados ao 
cumprimento de resoluções determinadas 
pelo Ministério da Saúde. Para que 
mantenha o CEP ativo, o HGG precisa 
encaminhar regularmente relatórios 
semestrais.

Ação de carnaval para colaboradores
Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô, mas que calor, ô ô ô 
ô ô ô". É nesse ritmo de festa que a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, em parceria com o 
Serviço Especializado de Medicina e 
Segurança do Trabalho (SESMT), 
promoveu mais uma ação entre os 
colaboradores da unidade no dia 21 de 
fevereiro. Com o intuito de orientar os 
profissionais sobre a importância de curtir o 
Carnaval com consciência, foram 
distribuídos 1,2 mil preservativos, além de 
troca de informações sobre doenças 
sexualmente transmissíveis.

Processo seletivo para médicos 
O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, 
por meio de sua Diretoria de Ensino e 
Pesquisa – DIREP e da Chefia do Serviço 
de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, 
iniciou, em fevereiro, o processo seletivo para 
ingresso de médicos no Programa de 
Treinamento Avançado em Endoscopia 
Digestiva, em 2020. Serão ofertadas duas 
vagas para os candidatos com graduação em 
medicina e residência médica em 
Gastroenterologia, Gastroenterologia 
Pediátrica, Cirurgia Geral ou Cirurgia do 
Aparelho Digestivo em instituições 
reconhecidas pelo MEC.

Mais uma edição da Oficina de Arte
O céu encoberto no dia 19 de fevereiro deu 
lugar às cores da alegria e da esperança 
para os pacientes e acompanhantes do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. O 
hospital recebeu mais uma edição da 
Oficina de Arte, ministrada pelo artista 
plástico Alexandre Liah. Responsável pelas 
aulas do projeto desde sua implantação, 
Liah trabalha com os artistas-pacientes há 
6 anos no HGG. Nesse tempo, mais de 
500 telas foram pintadas pelos usuários do 
hospital sob a orientação do artista. 

Limpeza de ar condicionado
Para garantir que os aparelhos de ar 
condicionado, além de manter a 
temperatura agradável, cumpram a 
funcionalidade de evitar a proliferação de 
bactérias e, consequentemente, casos de 
infecção hospitalar, o Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG realizou em fevereiro, 
a atualização dos protocolos de limpeza e 
manutenção predial. Na ação, a atenção 
especial foi dedicada para a limpeza dos 
dutos do ar-condicionado do Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), devido ao risco do 
acúmulo fungos e bactérias. Essas medidas 
estão previstas no Plano de Manutenção, 
Operação e Controle, instituída pelo 
Ministério da Saúde e aplicada 
integralmente no hospital.

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: 

O clima de Carnaval dominou o projeto Sarau no HGG durante o mês de fevereiro no Hospital Estadual 
Alberto Rassi. Além do já tradicional Grito de Carnaval, com o grupo Noys é Noys (veja matéria na página 3), 
houve apresentação de bateria de escola de samba nas alas e apresentação nos corredores do hospital.

A cantora Mara Cristina animou 
pacientes internados no hospital

Formada por estudantes de Medicina, a 
Bateria Madrasta passou pelas alas do HGG

A programação se encerrou com a 
participação de Lucas Borges, no dia 27
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