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HGG conquista título de excelência pela 3ª vez
Hospital Estadual Alberto Rassi recebeu visita de membros do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, que confirmaram a certificação 
do nível 3, o mais alto dado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) a unidades de saúde que participam do processo de avaliação

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu nos dias 31 de agosto e 1º 
de setembro a visita virtual dos 
avaliadores do Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (Ibes), instituição 
acreditadora credenciada à Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), na qual 
foi confirmada a certificação máxima da 
unidade de saúde do Governo de Goiás. 
Essa é a terceira avaliação que o Ibes 
realiza no HGG, desde a conquista do 
nível 3, para verificar se o hospital 
continua cumprindo os requisitos 
necessários para a manutenção do 
certificado. "A acreditação da ONA acima 
de tudo é um processo de 
desenvolvimento institucional, essa cultura 
de análise crítica, indicadores, melhorias 

Envolvimento da equipe de profissionais do Hospital Estadual dr. Alberto Rassi foi fundamental 
para a manutenção do título de excelência conquistado em 2017 e mantido nos últimos anos

Pontos fortes apontados pelos 
avaliadores do Ibes 

Ÿ Engajamento da equipe como um 
todo no processo da acreditação

Ÿ Ações de humanização

Ÿ Diversidade de canais de 
comunicação

Ÿ Projeto de promoção à saúde - 
Saúde na Praça

Ÿ Serviço proativo do controle de 
infecção hospitalar

Ÿ Ações de enfrentamento da 
pandemia da Covid-19

Ÿ Plano de retomada definido

Ÿ Ampliação dos detectores de 
fumaça

Ÿ Desdobramento de metas 
estratégicas cirúrgicas por 
cirurgião

Ÿ Ações de mitigação para 
acidentes com perfurocortantes

Ÿ Implantação do sistema iDoc - 
sistema on-line onde se gerencia 
as informações dos pacientes, que 
ficam armazenadas em nuvens. 

Ÿ Desenvolvimento de sistemas 
personalizados

Ÿ Implantação de QR Code

Ÿ Gestão integrada de suprimentos

Ÿ Limpeza reservatórios de água 

de processos está muito bem difundida no 
HGG", afirma o diretor-técnico do HGG, 
Durval Pedroso.

Para ele, a manutenção do título 
reafirma o trabalho que vem sendo 
realizado no hospital, que é um dos dois 
únicos acreditados com excelência no 
Centro-Oeste. O diretor destaca ainda o 
empenho de toda equipe para que esse 
modelo de visita remota pudesse atender 
de forma satisfatória os avaliadores. 
"Foram várias as reinvenções que 
passamos nesse período, mas o mais 
importante é que foram todas ações 
planejadas e executadas dentro de um 
plano estratégico, e isso é fruto das 
metodologias de acreditação as quais nós 
já estamos envolvidos há alguns anos."

Processo de melhoria é contínuo, diz diretor-técnico 
Durval Pedroso, diretor-técnico 

assegura que a manutenção do título ONA 
3 mantém viva a responsabilidade da 
instituição e o compromisso com a 
segurança, com a análise e com o 
desenvolvimento contínuo. "Na verdade, a 
acreditação é um processo de melhoria 
contínuo e infinito, porque a partir do 
momento que você pensar que não 
precisa melhorar mais, que não há nada 
que não possa ser melhorado, certamente 
você já está errando", garante.

Entre os pontos citados pelos 
avaliadores estão a manutenção, mesmo 

que virtual, do Sarau do HGG e o apoio 
psicológico a pacientes e colaboradores 
durante a pandemia, assim como ações 
de enfrentamento à pandemia; os vídeos 
publicados em substituição ao Saúde na 
Praça, projeto que não pode ser realizado 
também devido à Covid 19; a definição do 
Plano de Retomada, para quando o 
hospital voltar ao seu atendimento normal, 
a ampliação de detectores de fumaça, com 
sistema automatizado e o desdobramento 
de metas estratégicas cirúrgicas individuais 
por cirurgiões, além do serviço proativo de 
controle de infecção hospitalar. Durval Pedroso cita o Sarau Virtual como 

um dos pontos avaliados pelo Ibes
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Profissionais têm treinamento sobre Sepse

Popularmente conhecida como 
infecção generalizada, a Sepse é um 
conjunto de manifestações graves em 
todo o organismo produzidas frente a 
uma infecção. O combate à doença 
depende do reconhecimento do 
profissional para o quadro do paciente. 
Por isso, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi - HGG promove rotineiramente 
treinamentos voltados para os 
profissionais da área médica e de 

enfermagem da unidade para alertar 
sobre a doença.

O médico intensivista e diretor-
técnico do HGG, Durval Pedroso, 
explicou sobre a importância do 
diagnóstico precoce de sepse. "O mais 
importante é o diagnóstico precoce para 
início do tratamento quando se exige 
expansão volêmica adequada por fluídos 
e a administração rápida de antibiótico. 
Todos os trabalhos científicos mostram 
que os antibióticos devem ser aplicados 
em menos de duas horas, para o 
paciente ter uma resposta adequada".

Segundo o diretor, no HGG o 
combate à sepse acontece de forma 
gerenciada. "Esse protocolo envolve, 
além dos critérios de diagnóstico clínico, 
os aspectos de relevância no tratamento, 
que é a resposta rápida na identificação 
de sinais e sintomas, principalmente 
relacionados à disfunção orgânica, além 
da rapidez do uso antimicrobiano", 
esclarece Pedroso.

O médico pontua, ainda, que devido 
ao título de hospital acreditado pela ONA 
em nível 3, de excelência, é 
imprescindível que os protocolos de 
diagnóstico e combate à sepse sejam 
cada vez mais eficazes. 

Projeto tem como objetivo conscientizar 
motoristas sobre as regras de trânsito

Treinamento para os profissionais de 
saúde é rotineiro dentro do hospital

ACONTECEU 

Em 3 anos, 14,3 mil recebem multa moral 

Transplante é esperança 
para mulher que vive há 
quatro anos com hepatite

Em tratamento no Hospital 
Estadual Alberto Rassi - HGG há 
quase dois anos, Rythyelle Nayara 
Cavalcante explica que após contrair 
uma hepatite C, o fígado foi 
acometido de uma cirrose hepática. 
Sem outra opção de tratamento, 
Rythyelle estava na fila há sete 
meses aguardando um transplante 
de fígado. "Achei bem rápido o 
processo. Agora é ver o resultado", 
diz a paciente .

O procedimento foi realizado no 
dia 27 de agosto e a paciente teve 
uma bora recuperação. "Estou muito 
feliz por ter conseguido fazer o 
transplante, pois a esperança é de 
que eu melhore. É muito complicado 
o jeito que a gente fica com essa 
doença. Espero que a minha 
expectativa de vida após esse 
transplante seja melhor", diz a 
paciente. 

O quadro clínico de Rythyelle 
está evoluindo bem e ela está 
fazendo acompanhamento semanal 
no hospital. “Já estou me sentindo 
bem melhor e me recuperando. Foi a 
melhor coisa que aconteceu na 
minha vida”, conta.

Ela fez questão de ressaltar que 
a alegria da família com a realização 
do procedimento. "A minha família 
também ficou bem feliz com a 
expectativa de que eu melhore", diz a 
paciente.

Na Semana Nacional de Trânsito, 
que este ano se iniciou no dia 18 de 
setembro e foi até o dia 25, o resultado 
de uma iniciativa que começou em 2017 
mostra bem a importância da 
conscientização da população sobre as 
leis de trânsito. O Hospital Estadual 

Alberto Rassi – HGG e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Goiás 
(OAB-GO) lançaram, em agosto daquele 
ano, o projeto Multa Moral, que visa 
conscientizar motoristas que transitam 
pelas redondezas do hospital. De lá para 
cá foram 14.316 multas aplicadas, uma 
média de 19 notificações por dia. Entre 
as infrações observadas estão 
estacionar em vagas destinadas a PNE 
ou idosos, em frente à rampa de acesso 
ou rebaixamento de guia, em calçada, 
além de parar em fila dupla e obstrução 
de acesso de entrada/saída de 
ambulância. Para realizar as 
abordagens, um colaborador do hospital 
fica na área externa e aborda os 
motoristas.

Em 2020 já foram aplicadas 2.905 
notificações. Somente no último 
quadrimestre, entre maio e agosto, foram 
2.161 multas, sendo que parar o carro 
em fila dupla é a infração mais cometida, 
com 929 ocorrências, seguida por 
estacionar em frente a rampa de acesso 
ou rebaixamento de guia. 
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Em três anos, HGG realiza mais de 500 transplantes de rins e fígado  

Entre abril e junho deste ano, o Brasil 
realizou menos da metade dos 
transplantes de órgãos e tecidos feitos no 
início do ano. Foi uma diminuição de 61% 
dos procedimentos, segundo dados da 
Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO). Na contramão da 
situação do país, o Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, referência em 
procedimentos deste tipo no Estado, 
ultrapassou em setembro deste ano o 
número de 500 transplantes realizados 
desde o início das atividades. Mesmo com 
a pandemia da Covid-19, o hospital fechou 
o primeiro semestre de 2020 com um 
crescimento de 20% na realização de 
transplantes de rim e de fígado. A unidade 
de saúde do Governo de Goiás é gerida 
pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), sob 
orientação da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-GO).

Pioneiro no procedimento, desde a 
criação do serviço de transplante renal, 
em 2017, foram realizados 487 
procedimentos. O serviço de transplante 
hepático, iniciado em 2018, já realizou 17 
cirurgias. De acordo com levantamento da 
Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO), divulgado no mês de 
agosto deste ano, o HGG é o 5º maior 
centro transplantador renal país. A unidade 
também é a única a fazer transplantes 
hepáticos em Goiás.

O diretor-técnico do HGG, Durval 
Pedroso, ressalta que o hospital é o maior 
centro transplantador de órgãos sólidos de 
Goiás, além de ter realizado o primeiro 
transplante de fígado no estado. "É uma 
satisfação muito grande para a unidade 
ser referência em transplantes. O apoio da 
Secretaria de Estado da Saúde e da 
Central de Transplantes de Goiás é 
fundamental para que o hospital 
desenvolva este trabalho. Ultrapassar a 
marca dos 500 transplantes e pensar que 

Enquanto número de procedimentos no Brasil caiu cerca de 60%, Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG apresentou um crescimento de 
20% no primeiro semestre deste ano. Segundo diretor-técnico, alta foi possível devido à estrutura do hospital e ações de segurança 

Hospital se consolidou como o maior centro transplantador de órgãos sólidos do Estado, sendo o 
quinto do pais em transplantes de rins, segundo a Agência Brasileira de Transplantes de Órgãos

Órgãos que podem ser doados
Ÿ Rim
Ÿ Fígado
Ÿ Coração
Ÿ Pâncreas e 
Ÿ Pulmão

Tecidos que podem ser doados 
Ÿ Córnea 
Ÿ Pele 
Ÿ Ossos
Ÿ Válvulas cardíacas
Ÿ Cartilagem
Ÿ Medula óssea
Ÿ Sangue de cordão umbilical

No caso do rim, parte do fígado e da 
medula óssea, as doações podem ser feita 
em vida. O HGG realiza transplantes de 
rim e fígado.

foram 500 vidas modificadas em qualidade 
e perspectivas é um marco a ser 
comemorado não só pelo HGG, mas 
também por todos do Estado de Goiás".

De acordo com Durval, para que o 
serviço de transplante continuasse 
funcionando no hospital após o anúncio 
da pandemia pelo novo coronavírus, 
várias medidas foram tomadas visando a 
segurança dos pacientes, como 
tomografias de tórax e a exames 
laboratoriais. Além disso, foi suspensa a 
coleta de órgãos realizada por doadores 
vivos, utilizando apenas órgãos de 
doadores cadáveres. "Neste caso, se não 
fizer o transplante, haverá perda do órgão. 
Sendo assim, é um procedimento 
justificável, desde que em comum acordo 
com o receptor e com todas as medidas 
de prevenção e contaminação tomadas", 
afirma o médico. Durval explica que a boa 
estrutura do hospital garantiu o fluxo 
normal de transplantes durante a 
pandemia. 

Rede Universitária de Telemedicina se torna totalmente on-line
Implantada em dezembro de 2017 no  

HGG, a Rede Universitária de 
Telemedicina (Rute) tem como objetivo 
estimular a integração e a colaboração 
entre profissionais de saúde por meio de 
Grupos de Interesse Especial (do inglês 
Special Interest Groups - SIGs), 
promovendo sessões, por 
videoconferência ou webconferência, para 
debates, discussões de caso, aulas, 
pesquisas e avaliações à distância. 
Durante esse período de pandemia, as 
reuniões que aconteciam com os 
profissionais do HGG, passaram a ser 
feitas totalmente de forma on-line ou com 
um grupo de no máximo nove pessoas.

Para a diretora de Ensino e Pesquisa 

do HGG, Fátima Maria Lindoso, a Rute é 
uma ferramenta extremamente importante 
de telemedicina, que consegue interligar 
várias instituições públicas, voltadas tanto 
para educação continuada como 
permanente. "Ela facilita a integração de 
especialistas, residentes e estudantes de 
áreas médicas e multiprofissionais", diz a 
diretora de Ensino e Pesquisa.

Com uma programação anual já 
estabelecida, Fátima ressalta que a 
ferramenta dá oportunidade de que as 
instituições desenvolvam novos programas 
ao longo do ano. A diretora pontua que 
neste período de pandemia, a Rute foi 
uma grande aliada na manutenção das 
atividades e pesquisas. 

Rute foi implementada no HGG em 2017 
e ajuda a interligar instituições públicas

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Licença ambiental 
O HGG concluiu o processo de 
licenciamento ambiental da unidade, por 
parte da Agência Municipal do Meio 
Ambiente (AMMA). É a primeira vez na 
história que o hospital consegue a licença, 
após uma série de ações conjuntas das 
equipes de trabalho, além de adaptações 
da estrutura predial na edificação, 
construída na década de 1950, que vêm 
sendo desenvolvidas pela gestão do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização responsável 
pela administração do hospital. Com as 
adaptações, o HGG obteve a Autorização 
de Lançamento de Efluentes Não 
Domésticos na rede coletora da Saneago, 
documento que faltava para conseguir 
outorgar em definitivo a Licença 
Ambiental.A autorização foi dada após uma 
série de análises quanto às questões dos 
resíduos sólidos e líquidos. 

Limpeza de reservatórios 
Os reservatórios de água que abastecem o 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG e 
do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes 
(CEAD) passaram por higienização no mês 
de setembro. O objetivo da manutenção, 
que ocorre periodicamente, foi manter a 
qualidade da água utilizada nas unidades 
de saúde. 

Live 1
A diretora de Enfermagem do HGG, Natálie 
Alves, participou no dia 14 de setembro, da 
live "A Segurança do Trabalhador e a 
Segurança do Paciente", promovida pela 
Auditoria Fiscal do Trabalho da 
Superintendência Regional do Trabalho de 
Goiás (SRTGO). O encontro virtual teve 
como tema "A importância do trabalho 
seguro, da comunicação e das decisões 
coletivas das equipes multidisciplinares nos 
ambientes hospitalares". Natálie destacou 
a importância da comunicação efetiva para 
garantia da segurança dos profissionais e 
também dos pacientes. "A comunicação 
entre a equipe interdisciplinar é 
determinante na qualidade e na prestação 
de cuidados aos pacientes", diz Natálie

Live 2
Já no dia 15, o diretor administrativo do 
HGG, Alessandro Purcino, participou de 
outra live da SRTGO, em que diversos 
gestores que atuam em unidades de saúde 
discutiram o tema "A Segurança do 
Trabalhador e a Segurança do Paciente". A 
temática remete aos cuidados com os 
profissionais em tempos de pandemia da 
Covid-19, para que, assim, a segurança dos 
pacientes também seja garantida nas 
unidades de saúde do ponto de vista da 
gestão hospitalar. 

Sites em Libras 
Dentro da concepção de inclusão e ação 
humanizada que norteia as ações do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), o site  do HGG, unidades da 
Secretaria de Estado da Saúde geridas pelo 
Idtech, conta, desde o começo do mês, com 
o VLibras, uma ferramenta que traduz o 
conteúdo digital para a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Com isso, as páginas 
dispõem de acessibilidade para surdos e 
mudos, além de deficientes visuais, que já 
contavam com a opção dos textos serem 
disponibilizados por áudio.

Processo seletivo
O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), 
abriu inscrições para processo seletivo dos 
programas de residência em área 
profissional da saúde, nas modalidades 
médica e multiprofissional. Os interessados 
em atuar no HGG realizarão as provas 
objetivas previstas para o dia 7 de 
novembro de deste ano. Os processos 
seletivos são coordenados pela Comissão 
de Residência Médica (Coreme) e 
Comissão de Residência Multiprofissional 
em Saúde (Coremu) junto com o Grupo 
Técnico do Processo Seletivo Unificado 
Residências Médica e em Área Profissional 
da Saúde da Escola de Saúde de Goiás.

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: 

Os Saraus Virtuais do HGG movimentaram os pacientes no mês de setembro. A primeira apresentação do 
mês contou com a participação do Pastor Jairo Júnior e convidados, que passaram pelas músicas cristãs, temas 
de filme e por interpretações da canção Bohemian Rhapsody da banda britânica Queen

Leandro Romes levou muita animação 
e música sertaneja às enfermarias 

A cantora Cejane Verdejo encantou 
pacientes e colaboradores com os vídeos

A programação de setembro se encerrou 
com o Cesinha Faleiro ao ritmo da MPB 
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