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HGG completa 61 anos com título de excelência
Hospital criado pelos irmãos Rassi na década de 1950 chega a seis décadas de existência com acreditação internacional inédita de CTI 
pública, além de certificação de excelência pela Organização Nacional de Acreditação e o título de 5ª maior transplantador de rim do Brasil

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG completou no dia 29 de dezembro 
seu 61º aniversário como referência no 
atendimento em saúde pública e gratuita à 
população. No ano em que se comemorou 
seis décadas de existência, o hospital 
conseguiu a manutenção no nível 3 da 
ONA – Acreditado com Excelência – 
emitido pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) e a inédita acreditação 
Nível Ótimo de seu Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), dado pela Agência de 
Calidad Sanitária da Andaluzía (Acsa). O 
ineditismo se dá pelo fato do HGG ser a 
única unidade pública de saúde do país a 
conquistar tal título. No Brasil, apenas 

outras nove instituições privadas têm esse 
reconhecimento. Outros títulos, ainda em 
avaliação, devem ser conquistados pelo 
hospital neste ano.

Ações Pioneiras
As certificações são resultados de uma 

política de gestão e humanização que vem 
caracterizando o hospital nos últimos anos, 
pioneiro em ações como o Sarau do 
HGG, que leva música como forma de 
terapia a pacientes internados, e o Arte no 
HGG, com exposições de obra de arte 
nos corredores. Durante a entrega do título 
internacional, em outubro do ano passado, 
o diretor de Suporte e Inovação do Institu-

Fachada do HGG em seus primeiros anos de existência: hoje hospital conta com respeitados 
projetos de humanização e reconhecimento de autoridades sobre qualidade do serviço ofertado

to Brasileiro para Excelência em Saúde 
(Ibes) International, Christian Hart, pontuou 
o que viu nas visitas que fez durante o 
processo de acreditação. "Não tenho 
nenhuma dúvida de que não existe 
nenhum hospital público no Brasil melhor 
que o HGG. Podem existir hospitais que 
tenham estruturas parecidas com a do 
HGG, ou que tenham algum equipamento 
que seja um pouco mais moderno, o que 
eu acho muito difícil; pode existir algum 
tipo de fluxo que esteja recém desenhado, 
que esteja melhor do que aqui, mas a ca-
pacidade que o HGG tem de se reinventar 
e oferecer o melhor para o paciente a ca-
da novo momento e transformar isso em 
gestão e rotina, é uma capacidade rápida." 
Na ocasião, o governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, mostrou o orgulho que tem 
do HGG. "Esse título engrandece e coloca 
Goiás no patamar da melhor medicina no 
Brasil. O HGG está no pódio, fazendo 
aqui o melhor atendimento no Estado de 
Goiás e, lógico, como recebeu essa acre-
ditação internacional, o melhor do Brasil", 
disse o governador.

E essa capacidade do hospital de se 
reinventar, citada por Hart, é testada du-
rante a pandemia de Covid-19 pela qual 
ainda passamos. Mesmo sendo um hospi-
tal de retaguarda, o HGG conseguiu não 
só manter a realização de cirurgias de ur-
gência e transplantes de rins e fígado, 
como aumentou a realização destes últi-
mos em 20% no primeiro semestre do 
ano, enquanto houve queda de cerca de 
61% no número de procedimentos no 
restante do país durante a pandemia.

Outro ponto no qual o HGG se desta-
ca é a transparência na utilização de re-
cursos públicos. O hospital foi considerado 
o mais transparente em levantamento 
divulgado em setembro do ano passado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO), com pontuação de 
79,9%, assim como o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização responsável pela 
administração da unidade de saúde, que 
teve pontuação 74,7%, a mais alta entre 
as OSs que atuam na administração de 
unidade da rede pública estadual.

Comemorações
Para celebrar seu 61º aniversário, o 

hospital realizou uma apresentação musi-
cal com um trio da orquestra sinfônica de 
Goiânia formado pelo pianista Misael Pi-
res, o violoncelista Felipe Marciano e o vio-
linista Julio Carlos. Os músicos tocaram no 
hall da recepção principal do hospital, local 
onde há um piano da instituição. Uma ex-
posição de fotos e relatos também foi ins-
talada no local e conta a história do hospi-
tal, desde seu surgimento, por iniciativa 
dos irmãos Alberto e Luiz Rassi, ainda na 
década de 1950. Apresentação de Misael Pires, Felipe 

Marciano e Julio Carlos marcou aniversário

 Tribunal de Contas aponta hospital como mais transparente
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Hospital passa a utilizar novo sistema de TI

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG começou a utilizar em 4 de janeiro 
um novo sistema de gerenciamento de 
tecnologia da informação, service desk 
(suporte técnico) e inventário de informa-
ções técnicas, que atuará também com 
as demandas da ONA, como identificar 
quais equipamentos apresentam mais 
problemas, a vida útil, e até mesmo a 
classificação da prioridade dos atendi-
mentos a serem realizados. Chamado de 

GLPI, o sistema já é utilizado na sede 
administrativa do Instituto de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização responsável pela adminis-
tração do hospital.

Os chamados para serviços de TI 
serão abertos pelos gestores, que tive-
ram treinamento por vídeo de como 
utilizar a ferramenta. O GLPI é um siste-
ma de gerenciamento de chamados para 
prestar atendimento aos usuários 
(ordens de serviço), além de inventariar 
o parque computacional, cadastrando 
todas as máquinas, monitores e softwa-
res. A ferramenta possui um banco de 
dados que armazena os chamados e 
ordem de serviço das máquinas.

Além do gerenciamento das deman-
das, o GPLI disponibiliza diversas ferra-
mentas que subsidiam a gestão do 
setor de tecnologia nas tomadas de 
decisão dentro do hospital. O sistema 
permite a extração de relatórios 
estatísticos, exibe a produção grafica-
mente e em tempo real através de 
Dashboard, gerencia a priorização e o 
tempo dos atendimentos de acordo com 
as estratégias definidas, além de uma 
série de funcionalidades que agregam 
inteligência e automatizam tarefas.

Mesa de frutas foi oferecida para 
colaboradores que trabalharam no Natal

 Analista da Assessoria de TI do Idtech 
Hélio Junio Rodrigues mostra programa

ACONTECEU 

Refeições especiais nas festas de fim de ano

Paciente internada diz 
que série médica é uma 
das suas preferidas

Ela leva o nome de uma das 
mais importantes bandas do movi-
mento grunge dos anos de 1990, 
mas sua praia é outra. Nirvana 
Santos da Silva, de 24 anos, mora-
dora de Valparaíso de Goiás, canta 
desde criança e atualmente faz parte 
de uma banda na igreja que frequen-
ta, Ministério Agnes - Assembleia de 
Deus, onde o marido, Kauê Marques, 
toca teclado e bateria. Seu nome foi 
uma homenagem que o pai quis 
fazer para a banda que admirava. 

De rock, ela diz que escuta 
apenas a banda evangélica Oficina 
G3, que gravou as músicas “Espe-
lhos Mágicos” e “Incondicional”. "Eu 
gosto de cantar, me sinto livre, aque-
ce meu coração."

Sua história com o HGG come-
çou em 2015, quando descobriu ter 
Lupus. Hoje, além do tratamento da 
doença, faz acompanhamento de hi-
pertensão arterial, nefrite lúpica, o 
que a faz ter necessidade de passar 
por hemodiálise, que começou a fa-
zer no dia 17 de dezembro. Devido 
ao acompanhamento do tratamento, 
está distante dos três filhos, com 
quem tem seus hobbies favoritos, 
que é brincar e passear. Como está 
internada, não pode estar junto do 
caçula, Cauã, no dia de seu primeiro 
aniversário.  

 Outro hobby que ela diz ter é 
assistir filmes e série. Uma delas, 
inclusive, tem a ver com o ambiente 
que ela está atualmente. Trata-se de 
Grey´s Anatomy, que se passa em 
um hospital, que por coincidência, é 
localizado em Seattle, cidade onde 
originou a banda que inspirou seu 
nome. Segundo Nirvana, falta apenas 
uma das 17 temporadas para 
concluir uma das tramas mais 
famosas da televisão norte-
americana.  

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, 
além do dia 1º janeiro, os pacientes, 
acompanhantes e colaboradores do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
tiveram um cardápio especial em come-
moração às festas de fim de ano. Os pra-
tos, elaborados especialmente para as 

datas por nutricionistas do hospital, 
levam em consideração a especificidade 
dos pacientes, que poderão, mesmo 
internados, celebrar as datas com uma 
alimentação diferenciada. “O objetivo é 
que o cardápio especial de fim de ano 
traga um pouquinho do aconchego e da 
lembrança de casa”, diz a gerente do 
Serviço de Nutrição do hospital, Valéria 
de Souza. De acordo com Valéria, os 
pacientes não tiveram refeições 
especiais nas viradas de datas devido à 
necessidade de uma digestibilidade 
maior para que tenham uma boa noite 
sono.

No dia 25, o almoço para os 
pacientes e acompanhantes teve arroz 
com brócolis, acompanhado de lombo 
assado ao molho de laranja com batata 
Rústica. A sobremesa servida aos 
pacientes foi um pudim de pão com 
calda. 

Já o primeiro almoço do ano teve bife 
a role de frango com ricota ao molho de 
laranja, acompanhado de purê de batata 
com ricota e mousse de chocolate como 
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Mesmo de forma virtual, Comunicadores da Alegria emociona pacientes

Em mais uma edição do projeto Co-
municadores da Alegria do Hospital Esta-
dual Alberto Rassi – HGG, a emoção to-
mou conta dos corredores das enferma-
rias, Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) e Centro de Terapia Intensiva 
(CTI). Diferente dos outros anos, o Co-
municadores da Alegria de 2020 foi total-
mente on-line por causa da pandemia do 
novo coronavírus. Com vídeos enviados 
por diversos jornalistas, os profissionais 
da imprensa desejaram melhoras aos 
pacientes e felicitações para os 
colaboradores e acompanhantes.

A oitava edição do projeto contou com 
uma dinâmica diferente. Sem a presença 
física dos comunicadores, a mensagem foi 
levada para as enfermarias por meio da te-
levisão do FisioGame, um aparelho utiliza-
do em terapias com vídeo game no HGG. 
No AMA e CTI, os vídeos foram veicula-
dos nas TVs, além do envio das mensa-
gens para o WhatsApp dos pacientes. Pa-
ra o paciente Pedro Pereira Lopes, que es-
tava  internado no CTI para a realização 

Projeto de humização do HGG foi realizado por meio de vídeos enviados por jornalistas, que foram transmitidos nas TVs do FisioGame e 
das enfermarias, além de terem sido enviados para os smartphones de pacientes e acompanhantes, que puderam eternizar o momento

O apresentador Olares Ferreira, da Record 
TV, foi um dos participantes do projeto

Álvaro Cardoso ( 89 Rádio Rock); Ana 
Cláudia Rocha; Caio Salgado (Jornal 
O Popular); Cássio Neves (TBC); 
Cristiane Lima (Jornal O Popular); Eva 
Taucci (TBC); Fabiana Pulcineli 
(Jornal O Popular); Flávia Vinhal ( Band 
News FM); Fred Silveira (Record TV 
Goiás); Henrique Augusto (Rádio 
Interativa FM); Kamylla Rodrigues 
(Sistema Sagres e Band TV); Luciana 
Finholdt (TV Serra Dourada); Lucílio 
Macedo (TV Serra Dourada); Luiz 
Geraldo (Rádio CBN Goiânia); Maycon 
Leão (TV Serra Dourada); Michelle 
Bouson (TBC); Oloares Ferreira 
(Record TV Goiás); Pablo Kossa 
(Rádio Interativa FM); Paulo Ruan 
(PUC TV); Petras de Souza (Secretaria 
de Comunicação do Estado de Goiás); 
Segismar Júnior (Fonte TV); Ulisses 
Aesse (Diário da Manhã) e Wesley 
Almeida (PUC TV).

de um tratamento renal, foi um momento 
muito bom que deu "calorzinho no cora-
ção". Já para Cassio Coelho Pinto, 32 
anos, que estava internado no HGG pela 
primeira vez, ouvir a mensagem dos co-
municadores foi incentivador. "Achei muito 
bom, muito legal, ajuda a gente no trata-
mento, a se esforçar mais e nunca perder 
a esperança", comenta o paciente.

Quem também achou o projeto inte-
ressante foi a paciente Ana Vitória Silva 
Soares. "Eu gostei de todos os recados, 
senti carinho e verdade em tudo o que 
eles disseram. Quando a gente está aqui, 
principalmente nessa época de pandemia 
que não pode ficar acompanhante, a gen-
te se sente muito sozinha", diz.

A enfermeira Maria José Alves acredita 
que a iniciativa é excelente e ajuda na re-
cuperação dos pacientes. "Achei excelente 
essa iniciativa deles, pois os pacientes 
sempre ficam ansiosos nessa época do 
ano. Quando eu falei que eles teriam uma 
surpresa, todos deram um jeito para 
assistir", disse.  

Jornalistas relatam alegria, mesmo sem presença física
Para o repórter da Televisão Brasil 

Central (TBC) Cássio Neves, a participa-
ção virtual foi uma experiência diferente. "A 
sensação foi como se eu estivesse me ves-
tindo de alegria para revisitar os olhares de 
pacientes que eu já havia conhecido em 
outros anos. A experiência nunca é a mes-
ma, mas para ter esta conexão eu busquei 
isto este ano", comenta o jornalista.

Petras de Souza, jornalista da Secre-
taria de Estado da Comunicação, afirmou 
que tem gratidão em participar do Comu-
nicadores da Alegria e que sempre fica li-
sonjeado pelo convite do hospital. "De to-
dos os imprevistos que a pandemia me 
causou, um dos mais tristes foi a impos-
sibilidade de participar presencialmente 

do Comunicadores da Alegria. Ficar sem 
essa energia do projeto me fez falta", fi-
naliza o jornalista.

O projeto tem como objetivo, além de 
proporcionar a pacientes contato direto 
com profissionais de imprensa dentro da 
ideia de humanização do hospital, reunir 
formadores de opinião para uma experiên-
cia única, exercendo um papel diferente do 
que estão acostumados. A ideia é fazer 
com que os comunicadores tenham uma vi-
são mais ampla do HGG e o atendimento 
por meio do SUS, quebrando tabus sobre 
a Saúde Pública em Goiás e no país. Des-
de o início do projeto, em 2013, já passa-
ram pelo hospital pelo Comunicadores da 
Alegria cerca de 100 jornalistas.

Cássio Neves, da TBC, diz que experiência 
deste ano foi diferente da dos anteriores 

Veja quem participou:

Luciana Finholdt tirou um tempinho em seu 
trabalho na TV Serra Dourada para gravar 

Michelle Bouson, da TBC, agradou o público 
com diversão e cântico gospel no vídeo
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EXPRESSAS

HGG realiza Sipat 2020
O HGG realizou, entre os dias 14 e 18 de 
dezembro, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (Sipat). Com a 
temática  "Qualidade de vida do 
trabalhador: a saúde mental em foco", o 
evento contou com uma vasta 
programação com palestras, 
apresentações musicais itinerantes, 
ginástica laboral e stand up comedy. A 
organização ficou por conta da Comissão 
Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa) do 
HGG e do Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina do Trabalho (Sesmt) 

Jornada Científica da SES 
Residentes da Comissão de Residência 
Multiprofissional do HGG e a coordenadora 
do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) do 
hospital,  Adriane Spíndola,  participaram da 
4ª Jornada Científica da Secretaria de Estado 
da Saúde. Adriane participou de uma mesa 
virtual sobre Pesquisas com Foco na Saúde 
Coletiva e os residentes apresentaram seis 
pesquisas científicas desenvolvidas durante a 
pandemia. Os trabalhos realizados no 
hospital foram na área de assistência 
psicológica; qualidade de vida; atendimento 
de fonoaudiologia durante a pandemia; 
terapia nutricional do paciente crítico de covid 
e obeso, e protocolo nutricional do paciente 
com Covid.

Manutenção de NoBreak
O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG 
realizou no dia  28 de dezembro a 
manutenção programada no NoBreak da 
Sala de Tecnologia da Informação 
juntamente com a troca das baterias. 
Com o procedimento, foi necessário 
desligar todo o parque tecnológico, e 
com isso, tudo que dependeu da 
tecnologia ficou paralisado por um 
período de até duas horas, com o 
objetivo de garantir segurança do 
sistema de informática do hospital. 

Encontros da Rede Universitária
Durante o mês de dezembro, os profissio-
nais de saúde do HGG participaram de 
três encontros da Rede Universitária de 
Telemedicina (Rute). Os Grupos de 
Interesse Especial (do inglês Special 
Interest Groups - SIGs) são relacionados 
à terapia ocupacional em contextos 
hospitalares e cuidados paliativos, 
mastologia e cuidados farmacêuticos. 
Como medida de segurança contra o novo 
coronavírus, a diretora de ensino e 
pesquisa do HGG, Fátima Maria Lindoso, 
explica que as reuniões, que geralmente 
aconteciam presencialmente com os 
profissionais do HGG, passaram a ser 
feitas totalmente de forma on-line ou com 
um grupo de no máximo nove pessoas.

Fonoaudiologia em casos de Covid
Em comemoração ao Dia do Fonoaudiólo-
go, no dia 9 de dezembro, o Hospital Esta-
dual Alberto Rassi – HGG realizou o webi-
nar “Testei Positivo para o Covid-19. Como 
a Fonoaudiologia me Ajudou?” no dia 10 de 
dezembro. Participaram do evento on-line, 
aberto para colaboradores do HGG e co-
munidade em geral, a responsável técnica 
da Fonoaudiologia do Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas, de São Paulo, Mariana 
Sacontato; a gestora em Saúde Multiprofis-
sional do Hospital Albert Einstein, também 
em São Paulo, e fonoaudióloga do HGG 
Mariela Rodrigues Ferreira Cortizo Vidal; e 
a coordenadora da pós-graduação em Fo-
noaudiologia Hospitalar do CEAGP e mem-
bro da Comissão Científica da Diretoria de 
Ensino e Pesquisa do HGG, Ýleris de 
Cássia Arruda .. 

Medidas de prevenção 
O HGG reproduziu, no seu site e em suas re-
des sociais, a nota informativa do Governo 
de Goiás sobre medidas de prevenção sani-
tária em comemorações do final do ano. O 
objetivo foi orientar como colaboradores e 
visitantes das páginas sociais do hospital 
devem agir nesse período do ano em que os 
encontros familiares e de amigos são fre-
quentes, garantindo assim, maior segurança 
para todos.  

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: 

Para celebrar as comemorações de fim de ano, o Sarau do HGG voltou a ser presencial no mês de 
dezembro, com apresentações que respeitaram o distanciamento social e levaram um pouco do espírito natalino 
para pacientes que estavam internados no hospital.

Corpo Musical dos Bombeiros foi uma 
das atrações da programação especial

Quinteto de Metais se apresentou no 
Jardim da Soliestência do hospital

Aline Araújo convidou Felipe Marciano 
e Misael Pires para show instrumental
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