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Atividades desenvolvidas no Hospital Alberto Rassi – HGG

Oficina de declaração de óbito

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia promoveu no dia 1º de fevereiro/17, uma Oficina sobre 
Preenchimento de Declaração de Óbito – Causa morte não especificada (Causa básica “Garbage”). No HGG, a 
atividade teve como público-alvo os médicos e residentes. A Oficina foi uma parceria do Departamento de 
Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde – DANTPS, Organização Vital 
Strategy e a Universidade de Melbourne – Austrália.

O objetivo foi promover a discussão de ocorrência de óbitos cuja causa básica não está especificada, e que são 
classificadas como “códigos garbage”, o que é motivo de notificação complementar (Ficha de Investigação de 
Óbito com Causa Mal Definida) para definirem a causa do óbito. A proporção de mortes atribuídas a causas mal 
definidas e “códigos garbage” no Brasil é aproximadamente 30% das ocorrências anuais. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, esta iniciativa possibilitará a melhoria da qualidade da definição sobre causa 
morte no Brasil e em Goiás.

Fonte: IDTECH (2017)

Dia Mundial de Combate à Tuberculose

As médicas residentes em pneumologia do HGG Natália Carelli e Marília Camelo ministraram a palestra "O que 
é tuberculose?" no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) da unidade, no dia 22 de março/17. O evento foi 
realizado em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado no dia 23 de março.

Natália e Marília explicaram que o Sistema Único de Saúde (SUS) possui o melhor e maior programa de 
tratamento para a doença e de forma gratuita. As médicas alertaram ainda que não se deve ter preconceito com 
os portadores da tuberculose. "É preciso apoiar a pessoa doente porque o tratamento é longo, não pode ser 
interrompido, e pode oferecer algum efeito colateral", explicou Marília.

No primeiro semestre de 2017 o HGG notificou 5 casos de Tuberculose, identificados na unidade e que 
começaram o tratamento, na alta desses pacientes todos foram orientados sobre a continuidade do tratamento e 
como teriam acesso à medicação nos serviços de saúde mais próximo de sua residência.
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Fonte: IDTECH (2017)

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de trabalho

O Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT) do HGG promoveu nos dias 27 e 28 de 
abril/17, ação itinerante de conscientização em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de 
trabalho em toda a unidade. Alguns colaboradores se vestiram de verde – cor da Segurança do Trabalho - e 
receberam uma fita como representação da campanha.

De acordo com a gerente do SESMT, Simone Espinar, prezar pela segurança do trabalho é uma das prioridades 
da gestão do HGG, tanto que são acompanhados indicadores relativos ao tema. “Fazemos o controle com 
material biológico e achamos importante fazer ação voltada para conscientização do colaborador em relação à 
proteção, uso de equipamentos, entre outros, com objetivo de evitar os acidentes”.

Fonte: IDTECH (2017)



Devido parceria entre a Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar e o SESMT da unidade, no acompanhamento 
aos números de casos de acidentes com material biológico 
e a preocupação da gestão do HGG com a saúde dos seus 
colaboradores, foi discutido em reunião de diretorias uma 
melhor maneira de divulgarmos os acidentes ocorridos a 
fim de conscientizarmos os profissionais da importância do 
uso de EPI's e em caso de acidentes com material 
biológico que sigam imediatamente o fluxo estabelecido 
pela unidade para o atendimento pós acidente. A ação 
resultou em uma placa informativa sobre o histórico de 
acidentes ocorridos na unidade e a quantidade de dias 
atuais que estamos sem a ocorrência desse agravo. 

A placa foi colocada no corredor de entrada dos 
profissionais onde os mesmos fazem parada obrigatória 
para registrarem o ponto eletrônico. O painel é atualizado 
diariamente pelo SESMT.
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Fonte: IDTECH (2017)

Notificações

No primeiro semestre de 2017 o Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do HGG notificou um total de 144 
doenças, 40 acidentes de trabalho com material biológico 
e 16 investigações de óbito de mulheres em idade fértil. A 
doença de maior notificação foi a Chagas crônica devido 
ao perfil de atendimento da unidade. Os acidentes de 
trabalho com material biológico representam o segundo 
maior agravo de notificação.

As notificações realizadas representou 0,30% do 
atendimento do hospital.

Fonte: NVEH (12/07/2017) 

Divulgação de acidentes de trabalho com material biológico
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