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HGG é recertificado com acreditação de excelência
Após receber visita de recertificação do Instituto Brasileiro para Excelência da Saúde (IBES), Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG manteve 
título máximo de dado pela Organização Nacional de Acreditação, o ONA 3, conquistado pela primeira vez pelo hospital ainda em 2018

Em 2018, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG conquistava a acreditação 
máxima que uma unidade de saúde pode-
ria alcançar, o título de Acreditação com 
Excelência da Organização Nacional de 
Acreditação, o ONA3. Três anos depois, 
uma visita virtual de recertificação, realiza-
da em abril, confirmou a qualidade dos ser-
viços ofertados pelo hospital, com desta-
que às medidas tomadas durante a pan-
demia de covid-19. Com isso, o HGG man-
tém há três anos, após visitas realizadas 

pelo Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (IBES), o grau máximo de acredita-
ção. A homologação foi dada em 20 de 
maio, com validade até a mesma data de 
2024.

Esta foi a primeira visita de certificação 
após a primeira conquista, sendo que nos 
anos anteriores foram realizadas visitas de 
manutenção. No relatório que validou a re-
certificação, são apontados os pontos for-
tes observados no hospital, entre eles o in-
vestimento em equipamentos e melhorias, 

Certificado de acreditado com excelência, o segundo emitido pela ONA ao HGG, foi entregue 
após fim do processo de certificação do hospital, reconhecido pela qualidade de atendimento

resultados financeiros sólidos, ações 
lúdicas, cozinha experimental do Centro 
Estadual de Atenção ao Diabetes (CEAD), 
além das ações realizadas devido à pan-
demia da covid-19 na estrutura, nos pro-
cessos e na gestão de pessoas da institui-
ção e investimento institucional em am-
biente virtual para capacitações e treina-
mentos dos profissionais e da Telemedici-
na. Outro ponto foi a inovação tecnológica 
desenvolvida pelo hospital durante a epi-
demia e o distanciamento social para man-
ter o bom funcionamento e os projetos de-
senvolvidos na unidade, como o Sarau do 
HGG, que passou a ser realizado de 
forma virual.

A visita foi realizada por sete 
avaliadores, dois enfermeiros, um médico, 
um fisioterapeuta, um farmacêutico e um 
avaliador trainee.

A coordenadora do Escritório da Quali-
dade do HGG, Milena Monteiro, ressalta 
que a recertificação mostra o compromisso 
do hospital com a qualidade dos serviços 
prestados, que se tornou, ao longo dos 
anos, uma das principais características do 
HGG. "Isso mostra a responsabilidade e o 
comprometimento do HGG, além de me-
lhoria no desempenho dos processos. 
Com excelência, mantemos nosso padrão 
de qualidade, focando em segurança as-
sistencial, satisfação do cliente, humaniza-
ção e resolutividade", comenta a 
coordenadora . 

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG criou uma ferramenta para que 
pacientes que tenham comorbidades e se 
enquadrem nas prioridades de vacinação 
contra a covid-19 consigam o Formulário 
Padrão para Indicação de Vacina Covid-
19. O objetivo é proporcionar comodidade, 
evitando que o paciente se desloque ao 
hospital para a obtenção do documento.

O formulário foi padronizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde (SES) e 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Goiânia. O interessado deve acessar o 
site http://documentos.hospitalalbertoras-
si.org.br e preencher os dados solicitados. 
As informações serão analisadas pelo mé-
dico que acompanha o paciente na unida-
de, que avaliará se o caso se enquadra en-
tre aqueles estipulados por lei. Após a 

avaliação, o médico emitirá o laudo e irá 
disponibilizá-lo no site para que o paciente 
imprima e o apresente no local onde 
ocorrerá a vacinação.

Segundo a subdiretora técnica do 
HGG, Fábia Mara Prates, o intuito foi dar 
mais comodidade para o paciente, levando 
em consideração três pontos importantes a 
serem levados durante a pandemia. “Com 
a criação desse canal, vamos possibilitar 
que o paciente consiga o formulário sem a 
necessidade de se deslocar até o hospital, 
evitando aglomeração na recepção e 
dando agilidade, uma vez que ele não 
precisa aguardar o agendamento de uma 
consulta para conseguir o documento, já 
que cada caso precisa ser avaliado 
individualmente pelo médico”, relata Fábia 
Mara.

Pela ferramenta, paciente poderá solicitar 
laudo e, se aprovado, imprimi-lo para usar 

Hospital cria ferramenta para laudo sobre cormobidades
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Ação mostra importância da lavagem das mãos

Os colaboradores do Hospital Esta-
dual Alberto Rassi - HGG que passaram 
pelo Jardim da Solistência se depara-
ram, nos dias 5 e 6 de maio, com uma 
tela formada com o caule de uma árvore 
tendo como folhagem palmas de mãos e 
eram convidados a contribuírem para a 
conclusão da obra. A iniciativa, em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Higienização das Mãos, celebrado no dia 
5 de maio, foi realizada pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente (NSP) e pelo Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) do HGG.

Os colaboradores do hospital e das 
empresas terceirizadas eram questiona-
dos sobre a forma como lavam as mãos 
e convidados a utilizarem uma tinta ao 
invés de água para conseguirem obser-
var se a lavagem estava correta ou se 
deixaria espaços não higienizados. Após 
a experiência, “carimbavam”, com as 
palmas das mãos, a obra de arte do 
jovem artista plástico João Vitor Santana 
de Oliveira Silva, que doou a tela ao 
hospital. “Acho boa (a iniciativa) porque 
ensina a gente a lavar as mãos direito. 
Às vezes, a gente acha que está lavando 
certo, mas não está”, diz a auxiliar de 
limpeza Jéssica Souza de Oliveira.

Ao lado, a Caixa Reveladora, equipa-
mento do HGG que mostra, por meio de 
luz negra, pontos de sujeiras nas mãos, 
reforçava a impressão passada pela la-
vagem das mãos com tinta. A residente 
em enfermagem Raiza Badaró se assus-
tou como a falta de sujidade nas mãos 
engana. “Foi surpreendente. A gente não 
imagina como ficam sujas as mãos e 
como é importante a lavagem e o uso do 
álcool em gel."

Unidade Coletora consegue manter 
estoque de sangue necessário ao hospital

Colaboradora terceirizada coloca mão com 
tinta em tela criada para a ação do HGG

ACONTECEU 

Unidade Coletora de Sangue completa 3 anos 

“Vi que os médicos estão 
realmente preocupados 
com a nossa recuperação"

Chirlene dos Santos, 37 anos, 
moradora de Goiânia, está pela ter-
ceira vez no Hospital Estadual Alber-
to Rassi - HGG, e agora, com a cer-
teza que voltará para casa com um 
rim novo. A paciente que já convivia 
com a doença renal desde os 19 
anos, fez um transplante de rim no úl-
timo dia 22 de maio. “Foram 17 anos 
fazendo hemodiálise, tentei outros 
dois transplantes que não deram cer-
to, mas dessa vez eu vim confiante 
porque outras conhecidas já haviam 
feito o procedimento aqui no HGG e 
correu tudo bem. Eu tinha uma refe-
rência, e agora é ter fé em Deus que 
vai dar tudo certo daqui para frente”, 
disse. A paciente fez questão de des-
tacar a proatividade da equipe médi-
ca e multiprofissional da unidade. 
“Aqui eu senti que é todo mundo pa-
ra frente. À noite aparece uma enfer-
meira para tirar nosso sangue, no 
outro dia já tem exame pronto para 
os médicos darem andamento no 
atendimento, e isso eu gostei muito, 
saber que tem gente aqui que está 
realmente preocupado com a minha 
recuperação”. Ela também chamou a 
atenção para o cuidado da equipe de 
nutrição com o bem-estar de todos. 
“Todos os dias uma nutricionista pas-
sa aqui para saber se estamos gos-
tando da comida, se quer que troque 
alguma coisa porque não nos adap-
tamos, essa é uma atenção que eu 
nunca tive em outro hospital”, conta.

Internada há 18 dias, Chirlene 
não vê a hora de voltar para casa, 
mas agradece o atendimento de to-
dos os profissionais da unidade. 
“Quando o médico me disse que vou 
continuar recebendo acompanha-
mento de endocrinologista aqui do 
HGG eu fiquei feliz porque eu conhe-
ço esse hospital e sei que ele 
referência”, diz.

Inaugurada em 2018, a Unidade Co-
letora de Sangue do Hospital Estadual Al-
berto Rassi – HGG completou em maio, 
seu terceiro ano de funcionamento. Com 
capacidade para receber até 320 doado-
res ao mês, o banco de sangue funciona 
das 7 às 16 horas, de segunda a sexta-

feira. Segundo a biomédica e gerente da 
unidade, Fernanda Bastos, a Unidade 
Coletora recebe em média, 193 doado-
res por mês, que mantêm o estoque do 
hospital e nesses três anos de funciona-
mento, a Unidade já atendeu 6.942 
doadores. "É importante ressaltar que 
não estamos falando apenas de 
números, nestes três anos de 
funcionamento, trabalhamos salvando 
vidas e dando esperança a centenas de 
famílias que tiveram um familiar tratado 
aqui", afirma. O espaço conta com salas 
de triagem, coleta e local para lanches 
dos doadores e sala de recuperação.

Fernanda explica que a unidade é um 
braço da Hemorrede Pública de Goiás e 
tem o objetivo de aumentar a captação 
de sangue dentro da rede estadual. 
"Quando o médico prescreve uma trans-
fusão de sangue para um paciente, há 
sempre uma orientação para que seus 
familiares venham até a unidade coletora 
para repor esse sangue utilizado. Desta 
forma, asseguramos os estoques do 
hospital".

Expediente
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Homenagem a profissionais no Dia Internacional da Enfermagem 

Os profissionais que atuam na área de 
Enfermagem do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG foram surpreendidos no dia 
12 de maio, ao chegarem à unidade de 
saúde do Governo de Goiás. Logo na en-
trada, havia um tapete vermelho estendido 
para recepcioná-los, onde também foram 
entregues medalhas em agradecimento 
por todo trabalho prestado à comunidade. 
Muitas enfermeiras chegaram a se emo-
cionar com a homenagem. A ação foi reali-
zada como parte da programação que ce-
lebrou o Dia Mundial da Enfermagem, co-
memorado neste 12 de maio.

Para a técnica de enfermagem Terezi-
nha Rosa, que atua no HGG desde 1998, 
foi gratificante chegar ao hospital e ser re-
cebida com tanto carinho. "Esse tipo de 
coisa levanta o nosso astral na hora, prin-
cipalmente no meio desse clima tão pesa-
do que temos enfrentado por conta da pan-
demia", afirma. Ela e a colega de trabalho 
Luciene Pereira fizeram questão de desfi-
lar pelo tapete vermelho com muita festa 
para celebrar a data. Luciene também é 
técnica de enfermagem e trabalha no 
HGG há 16 anos. A profissional destaca a 
importância desse tipo de reconhecimento. 
"É muito bom ser lembrada, eu fiquei mui-
to feliz de saber que, mesmo durante essa 
pandemia, outros colegas se mobilizaram 
para fazer essa homenagem para gente 
hoje. Chegar aqui e ver toda essa alegria 
faz o coração da gente explodir de grati-
dão", afirma.

Kelbison Gomes é enfermeiro na 
Unidade Coletora de Sangue do HGG e 
lembra que o último ano foi desafiador. 
"Não foi fácil, mas eu só tenho o que 
agradecer a toda diretoria do Idtech 
(organização responsável pela gestão do 
hospital) e do HGG por nos ter dado 

Colaboradores do HGG foram recepcionados com tapete vermelho e receberam uma medalha como forma de agradecimento do 
hospital pelos serviços prestados, principalmente durante a pandemia, quando a importância da categoria para a saúde  ficou evidente 

Um tapete vermelho foi colocado na entrada do hospital para recepcionar os profissionais 
de enfermagem, que receberam uma medalha como homenagem pelos serviços prestados

Comemorado desde 1965, o Dia 
Internacional da Enfermagem foi 
oficialmente estabelecido em 1974, a 
partir da decisão do Conselho 
Internacional de Enfermeiros. O dia 12 
de maio foi escolhido como 
homenagem ao nascimento de 
Florence Nightingale, considerada a 
"mãe" da enfermagem moderna. 
Florence nasceu em Florença, na 
Itália. Aos 17 anos, Florence, que era 
cristã anglicana, decidiu ser 
enfermeira, acreditando ter um 
chamado de Deus para fazer 
enfermagem.

condições para nos reiventar e fazer todas 
as mudanças necessárias para que pu-
déssemos continuar trabalhando com se-
gurança e com o mesmo nível de excelên-
cia", disse. Para ele, a vacina contra a 
covid-19 foi o maior presente que os pro-
fissionais da saúde receberam este ano, 
devido à apreensão pela qual passaram 
durante a pandemia. "Estávamos traba-
lhando com medo. Medo de adoecer e de 
levar a doença para os nossos familiares, 
mas graças a Deus a vacina veio e, 
agora, podemos trabalhar mais tranquilos. 
Essa é uma vitória de todos. Viva o SUS, 
viva a ciência!"

Ao todo, mais de 500 profissionais de 
enfermagem de todos os turnos do 
hospital receberam, nos dias 12 e 13 de 
maio, medalhas de reconhecimento por 
seu trabalho.

Cartinhas enviadas por alunos de colégio emocionam colaboradores
Durante toda Semana da Enfermagem 

o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
realizou palestras e homenagens a estes 
profissionais que atuam na unidade de 
saúde. Para celebrar a data, estudantes do 
ensino infantil e fundamental do Colégio 
Agostiniano de Nossa Senhora de Fátima 
se uniram para homenagear esses profis-
sionais que têm feito toda a diferença na 
pandemia. Eles escreveram cartinhas com 
mensagens carinhosas que foram entre-
gues para a equipe. Os profissionais tam-
bém receberam chocolate durante a ação.

A enfermeira e gerente do setor de 
Transplante e Hemodiálise, Lorena Flores, 
ressalta que receber as cartas das crian-
ças foi emocionante. "Foi gratificante rece-
ber essas cartinhas, é isso que nos moti-
va, nos traz a vontade de continuar fazen-
do um trabalho com um diferencial, pois o 
HGG preza isso. Aqui é um lugar que nos 
dá a liberdade de fazer um atendimento 

humanizado", afirma.
A também enfermeira e gerente da 

Central de Materiais Esterilizados (CME) 
Juliana Carvalho Duarte, se emocionou 
com o gesto dos alunos. "Vi uma das 
cartinhas, fiquei muito tocada, emocionada. 
A gente fica muito feliz que mesmo as 
crianças que não têm esse convívio, já 
têm uma noção da importância do nosso 
trabalho. Espero que esse sentimento de 
cooperação e gratidão continue perseve-
rando e, quem sabe, desperte o amor pela 
profissão", enfatiza a gerente.

A coordenadora de pastoral no Colégio 
Agostiniano de Nossa Senhora de Fátima, 
Alexandra de Marchi, conta que a pastoral 
é responsável pela evangelização e que 
isso causa uma transformação na vida do 
aluno. Segundo Alexandra, no momento 
em que a escola falou para os alunos 
sobre as cartinhas, eles prontamente 
atenderam. 

Profissional de enfermagem se emociona 
ao ler carta enviadas por estudantes 

Como surgiu a data



4 Maio de 2021 A VOZ DO HGG 

EXPRESSAS

Foto vencedora
A auxiliar administrativa do HGG, Cristina 
Messias, recebeu no dia 11 de maio, um 
pôster com sua foto que ganhou o concur-
so em homenagem ao Dia da Mulher. A co-
laboradora venceu a disputa com 130 curti-
das na foto. Ela lembra que o período do 
concurso foi difícil para ela porque estava 
passando por uma série de exames e até 
uma cirurgia para investigação de uma 
suspeita de câncer de mama. "Felizmente, 
após a cirurgia, a biópsia confirmou que 
não era câncer e pude retornar ao trabalho 
tranquila", conta. No dia 20 de maio, 
Cristina completou  oito anos de trabalho 
no HGG.
 
Treinamento
A Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) e Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP) do HGG realizaram entre os 
dias 17 e 20 de maio um treinamento sobre 
prevenção de controle de infecção de corren-
te sanguínea (ICS). A atividade foi voltada 
para os enfermeiros e técnicos de enferma-
gem, com objetivo de diminuir o número de 
ocorrências de infecções deste tipo entre os 
pacientes. Segundo a enfermeira Polyana 
Sampaio, a ICS está principalmente associa-
da ao cateter venoso central (CVC) e ocorre 
quando bactérias ou fungos entram no 
sangue por meio do cateter. 

Nova empresa de alimentação
O HGG passou a contar desde 16 de maio 
com uma nova empresa de alimentos. A 
Cook Brasil venceu o processo licitatório 
que aconteceu no dia 6 de abril e apresen-
tou o melhor preço global entre os concor-
rentes – R$ 8,2 milhões. O contrato tem 
validade de 12 meses, podendo ser prorro-
gado por até 60 meses. De acordo com a 
gerente de contratos e licitações do Institu-
to de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech), organização gestora do 
HGG, Juliana Prados, a nova empresa fica-
rá responsável por fornecer todas as refei-
ções para os pacientes, acompanhantes e 
colaboradores da unidade.

Modernização 
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) re-
passou para o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) recursos fi-
nanceiros do Ministério da Saúde, obtidos por 
meio de emenda parlamentar do Senador 
Jorge Kajuru. O valor disponibilizado foi de 
R$ 4,8 milhões, utilizado na modernização do 
centro cirúrgico. Ao todo foram adquiridos 
141 equipamentoso. Com a quantia foram 
obtidas 12 mesas cirúrgicas elétricas, 12 
focos cirúrgicos com câmera e led, um arco 
cirúrgico, quatro torres de vídeo, 102 camas 
elétricas, três monitores multiparamêtricos e 
sete aspiradores de secreção elétrico móvel.

Destaque da Segurança do Trabalho
O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
do HGG realizou no dia 20 de maio a pre-
miação "Destaque em Segurança do Pa-
ciente" referente ao mês de abril. O objeti-
vo é incentivar, estimular e premiar o setor 
que mais fizer notificações no mês. O setor 
de Farmácia foi o primeiro a conquistar o 
prêmio, com 65 notificações, que se torna-
rão oportunidades de melhoria. De acordo 
com a coordenadora do NSP, Estefany 
Isidório, a premiação foi uma estratégia 
para aumentar o engajamento das 
notificações dos setores. "Quando 
anunciamos que haveria uma premiação, 
as notificações aumentaram bastante. Mas 
não basta ter quantidade, as notificações 
devem estar condizentes e completas", 
afirma. 

Treinamento 
Com o objetivo de melhorar ainda mais o 
atendimento dos pacientes transexuais, 69 
colaboradores do hospital participaram, no 
dia 20 de maio, do treinamento "Programa 
TX: conhecer para acolher", em referência 
ao ambulatório do HGG. As facilitadoras da 
capacitação foram a médica ginecologista e 
coordenadora do programa, Margareth 
Giglio, e a psicóloga, Flávia Nascimento, 
responsáveis por parte dos atendimentos 
realizados no ambulatório. 

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: 

Músicas instrumentais, religiosas e MPB marcaram as apresentações do Sarau Virtual do HGG em maio. O 
instrumentista Danilo Verano e as cantora Denise Gomes e Mara Cristina alegraram pacientes que estavam 
internados no hospital, levando um pouco de conforto a eles. 

Marco Antônio Carneiro ouviu o show 
de Danilo Verano pelo sistema de som 

Alane Santos, que acompanhava o irmão, 
assistiu ao show pelo seu smartphone

Antônio Gomes. que veio de Silvânia, 
acompanhou o show de Denise Gomes
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