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HGG mantém certificação prata da ONA e é elogiado 
Visita dos avaliadores do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), instituição credenciada à ONA, aconteceu nos dias 4 e 5 de 
maio. Excelência e transparência nos dados, ações de humanização e acompanhamento de indicadores foram destacados como pontos fortes 

O avaliador líder do Instituto Brasileiro 
para Excelência em Saúde (Ibes), 
instituição acreditadora credenciada à 
ONA, Christian Hart, anunciou que o 
Hospital Alberto Rassi – HGG vai 
continuar com o título de acreditação 
hospitalar nível 2, também conhecido por 
acreditação plena. A divulgação foi feita na 
quinta-feira, 5 de maio, no Auditório do 
HGG,  no final da primeira visita para 
manutenção do título conquistado pela 
unidade no ano passado. 

Christian elogiou a instituição e afirmou 
que visitar o HGG é sempre um 
aprendizado. “Por toda a complexidade do 
hospital e pelo modelo de gestão que é 

sempre muito elogiado por nós. A gestão 
da saúde pública ainda sofre muito com 
falta de transparência, má gestão e aqui a 
gente é sempre bem surpreendido”, 
afirmou. Os pontos fortes detectados pelos 
avaliadores e as oportunidades de 
melhorias, ou desafios sistêmicos, foram 
repassados para as diretorias, gerências e 
colaboradores.

De acordo com o avaliador, as 
sugestões deixadas por eles já são para 
preparar a unidade para o próximo nível 
de acreditação. Entre os pontos fortes 
elencados estão: revisão no modelo de 
gestão de protocolos multidisciplinares, 
modelo de preparo e administração de 

Avaliador líder Christian Hart informa aos diretores do HGG e gerentes das áreas, o resultado da 
análise de dezenas de pontos da assistência e administração da unidade

medicação a beira leito, entendimento 
multidisciplinar da gestão dos riscos 
assistenciais, entre outros. “Nesse quesito 
é bom parabenizar vocês mais uma vez 
porque gestão de risco é algo que as 
instituições demoram levar isso para a 
ponta e aqui já está estruturado”.

Na primeira oportunidade de melhoria 
foi citada a sustentação do uso de critérios 
formais para a distribuição de recursos 
financeiros, humanos, materiais e 
equipamentos. De acordo com Christian, 
essa sugestão está sendo deixada para 
todas as instituições visitadas pelos 
avaliadores, devido ao momento que o 
País está passando. Também foram 
citados como oportunidades de melhorias, 
ou desafios sistêmicos, a reavaliação do 
modelo assistencial das unidades abertas 
e reavaliação da classificação dos riscos 
mapeados nos processos quanto à 
criticidade dos mesmos.

O diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, agradeceu mais uma vez 
todos os colaboradores da unidade, 
ressaltando que a conquista é da equipe. 
“Esse momento para nós que já estamos 
aclimatados com essa filosofia, é um 
momento de ansiedade para escutar 
sugestões para melhorias. E um dos 
momentos de maior crescimento é 
quando estamos na crise, não digo 
política ou econômica, mas de uma 
maneira geral, porque ela nos tira da 
nossa zona de conforto. Essas 
oportunidades são muito valiosas, e a 
equipe está de parabéns. Esse trabalho 
não é de uma só pessoa, mas de todos”.

- Excelência e transparência na 
gestão da saúde pública;

- Revisão no modelo de gestão dos 
protocolos multidisciplinares;

- Projeto de integração dos novos 
enfermeiros, orientações sobre uso da 
hemoterapia (uso racional do sangue);

- Integração dos novos 
colaboradores com treinamentos;

- Programa Gestão Cidadã;
- Inúmeras ações sociais e de 

humanização;
- Aplicação do sistema informatizado 

na ponta;
- Eficácia da comunicação gráfica e 

visual em todas as áreas;
- Monitoramento diário dos controles 

internos do laboratório;
- Reuniões multidisciplinares do CTI 

para acompanhamento dos indicadores 
com definições de ações efetivas;

- Entendimento multidisciplinar da 
gestão dos riscos assistenciais;

- Modelo de preparo e administração 
de medicação a beira leito;

- Ações de segurança e 
medicamentosa pra medicamentos de alta 
vigilância e psicotrópicos; 

- Histórico de resultados do PAEC na 
hemovigilância. 

Todos os setores do HGG foram avaliados 
pela equipe do Ibes/ONA. Na foto, 
avaliadora recebe informações do CTI

Pontos fortes citados pelos avaliadores



NOSSA GENTE

"Adoro ajudar e o contato 
com os pacientes", diz Relda 
Xavier, do Ambulatório 

Relda Xavier é colaboradora do 
Hospital Alberto Rassi - HGG há 
quase três anos. Sua primeira 
função na unidade hospitalar foi 
como agente de atendimento do 
Ambulatório de Medicina Avançada 
- AMA, e atualmente trabalha como 
assistente administrativo. A 
colaboradora é graduada em 
fisioterapia, porém se apaixonou 
pela área administrativa. 

"Eu sempre sonhei com a 
medicina. Infelizmente, não 
consegui cursar e acabei optando 
pela fisioterapia. Quando comecei a 
trabalhar no HGG me apaixonei por 
esta área administrativa do hospital, 
e acabei me encontrando. Estou 
gostando muito do que faço aqui no 
hospital, adoro estar em contato 
com os pacientes para ajuda-los a 
resolver seus problemas. Eu 
pretendo agora fazer uma 
faculdade de administração para 
trabalhar melhor", disse. 

Natural da cidade de Goiás, 
Relda lembra que passou um 
período em Anápolis para estudar e 
logo depois chegou à capital em 
busca de oportunidades de 
trabalho. Nessa época, a 
colaboradora foi aprovada no 
processo seletivo realizado pelo  
Instituto de Desenvolvimento  
Tecnológico e Humano (Idtech) 
para contratação de colaboradores 
para o HGG. "A minha intenção era 
conseguir um emprego que desse 
para conciliar uma pós-graduação. 
Mas, depois que conheci melhor 
essa parte administrativa, mudei de 
ideia’’, comenta a colaboradora. 

Nos momentos de lazer Relda 
prefere a companhia de bons livros 
e da família.
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Superintendente confere atendimento aos presos no HGG

No dia 15 de abril, o novo 
superintendente executivo de 
Administração Penitenciária de Goiás, 
coronel Victor Dragalzew, visitou o 
Hospital Alberto Rassi - HGG para 
conhecer os serviços de atendimento aos 
presos. Acompanhado dos diretores da 
unidade hospitalar e do Idtech, ele 
conferiu os resultados positivos do 
projeto e conheceu as instalações do 
hospital.

Dragalzew destacou o avanço do 
atendimento do HGG nos últimos anos e 
o tratamento de excelência que é 
oferecido à população. "Excelência no 
atendimento e no tratamento humanizado 
dos pacientes, inclusive os advindos do 
sistema prisional", enfatizou. Desde 
agosto de 2015 o hospital já atendeu 49 
presos em várias especialidades.

O superintendente Dragalzew 
ressaltou, ainda, a importância da 
parceria entre o HGG e a 
Superintendência de Administração 
Penitenciária e a necessidade de 
continuação do projeto. 

Segundo ele, o Estado possui hoje 
aproximadamente 13 mil pessoas que 
estão cerceadas de sua liberdade e por 
isso é importante que esse público 
também tenha acesso aos serviços de 
saúde. ‘‘Seria muito mais difícil resolver 
os problemas de saúde dos 
encarcerados sem o apoio do hospital’’.

O diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, afirmou que esse 
atendimento vem sendo aperfeiçoado 
continuamente, desde sua implantação. 
"Este aperfeiçoamento é melhor para o 
paciente, que se recupera com mais 
qualidade", completou Nakamura.

Riso no HGG: palhaços e homenagens na 16ª edição

Risadas e surpresas embalaram a 16ª 
edição do projeto Riso no Hospital Alberto 
Rassi - HGG no dia 26 de abril. Animados 
com o espetáculo "Dois patetas 
espatifados", pacientes e colaboradores do 
hospital se divertiram com a história 
simples e cativante de Teimosinho e 

A peça “Dois patetas espatifados” levou energia 
positiva e animação para os pacientes do HGG 

Victor Dragalzew destacou os resultados 
positivos do atendimento aos presos

Mandão, dois vizinhos patetas que moram 
em um barril de pólvora.

Não foram apenas os olhares 
atenciosos e gargalhadas do público que 
marcaram esta edição, mas também uma 
homenagem surpresa para o paciente 
Lázaro da Costa, que completou 72 anos 
de idade. As filmagens e fotos de celular 
registraram tanto a peça como o coro do 
público cantando parabéns.

Para Lázaro foi uma surpresa. "Fiquei 
bastante satisfeito com o teatro, não 
esperava essa homenagem". O 
aniversariante está no hospital para uma 
cirurgia de joelho e, além de elogiar o 
atendimento, ressaltou a alegria de 
participar do projeto, que animou a noite.

Foi a primeira vez que a Trupicão Cia. 
de Teatro participou de um projeto de 
humanização hospitalar. Engajados em 
atividades que levam alegria às pessoas, o 
ator Ronei Maciel enfatizou que "a 
experiência foi bastante significativa. A 
energia do teatro deixou o hospital mais 
leve, conseguimos dar ao público 
momento de descontração e lazer".

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; Diretora de Serviços 
Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini; 
Colaboração: Kalyne Menezes e Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.



TEMA DA VEZ
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Cuidados são fundamentais para a saúde da voz

Inflamação, nódulos vocais, pólipos e 
cistos são doenças comuns na laringe e, 
em geral, benignas. Mas é preciso lembrar 
que essa parte do nosso corpo também 
requer atenção e cuidados especiais, pois 
alterações na voz podem indicar diversas 
doenças, como câncer de laringe. A 
fonoaudióloga Mariela Vidal, do Hospital 
Alberto Rassi - HGG, explica que essas 
alterações são comuns e atingem 
principalmente os profissionais da voz. 
Além disso, fatores como refluxo 
gastroesofágico e uso inadequado das 
cordas vocais também podem contribuir 
para alterar a voz.

Segundo a especialista, as principais 
queixas nos consultórios são pigarro 
constante, rouquidão, cansaço vocal e dor 
ao falar. Mariela alerta que se esses 
sintomas persistirem por mais de sete dias 
o paciente deve procurar um profissional 
para uma avaliação detalhada de saúde. 
“Sintomas como dificuldade ou dor ao 
deglutir, ao falar, tosse crônica, sensação 
de bolo na garganta e pigarro também 
devem ser levados em consideração e 
avaliados. Quanto mais cedo forem 
diagnosticadas, maiores são as chances 
de tratamento e cura de doenças.’’

Dentre diversos fatores e hábitos de 
vida que podem interferir na saúde da voz 
estão o tabagismo e o consumo em 
excesso de bebidas alcoólicas, que juntos 
correspondem aos maiores 
desencadeantes de alterações malígnas 
da laringe. Exposição a poeira e gases 
industriais e ambientes com temperaturas 
muito baixas e com pouca umidade 
também podem contribuir para o 
aparecimento de doenças. Além disso, o 
uso profissional da voz sem orientação 
específica de higiene vocal e abusos como 
gritar, falar demasiadamente e falar com 
muita intensidade (volume elevado) podem 
causar prejuízo à nossa voz.

No dia a dia é possível colocar em 

Hábitos preventivos e estilo saudável de vida contribuem para manter a saúde vocal. Consumo de frutas e água é benéfico e deve ser 
evitada a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, café, refrigerante e laticínios, principalmente antes do uso intenso da voz

É preciso ficar atento se sintomas como rouquidão, cansaço vocal e dor aos falar persistir por 
mais de sete dias. Caso isso aconteça, procure ajuda de um profissional

Você sabia?

-  Pigarrear e tossir são 
hábitos que podem 
prejudicar a saúde da 
sua voz.

Confira algumas 
dicas:

- Beba dois litros de água 
diariamente;

- Evite ingerir leites e derivados, 
bebidas gasosas ou chocolate quando 
utilizar a voz continuamente;

- Mantenha uma boa postura corporal 
ao falar ou cantar;

- Evite falar por longos períodos, 
principalmente em ambientes ruidosos. 

prática bons hábitos que ajudam na 
prevenção de doenças relacionadas à voz 
e no cuidado em geral com as cordas 
vocais. Ter uma alimentação equilibrada, 
com bastante ingestão de frutas de água, 
manter um sono regular e respirar 
corretamente são atitudes recomendáveis. 
A fonoaudióloga Mariela acrescenta outros 
hábitos, como “evitar pigarrear, gritar e 
falar muito em ambientes ruidosos, 
competindo com o barulho. Procure falar 
sem fazer força e abra bem a boca para 
articular as palavras”.

Mariela também orienta os fumantes a 
procurarem um programa para interrupção 
do tabagismo e para as pessoas que 
utilizam a voz para fins profissionais, a 
especialista destaca o aquecimento vocal 
como uma ferramenta fundamental. A 
fonoaudióloga reforça o acompanhamento 
profissional no caso de persistência de 
qualquer sintoma vocal e ainda faz um 
alerta: “Remédios caseiros não dão 
resultados e podem irritar a garganta”.

O Hospital Alberto Rassi – HGG deu 
início a um novo projeto. O Programa de 
Orientação em Saúde (Prosa) tem como 
objetivo oferecer aos pacientes o 
conhecimento do autocuidado em 
diabetes e hipertensão, enfatizando a 
necessidade de adesão ao tratamento 
como forma de prevenção de 
complicações, dentre elas a disfunção 
sexual.  No dia 27 de abril, os pacientes 
se reuniram com profissionais do Núcleo 
Interdisciplinar de Orientação em 
Sexualidade (Nois) para discutirem o 
alternativas para uma vida saudável. 

A psicóloga Denise Ribeiro de Deus 
explicou que a ideia do Prosa com os 
homens que têm diabetes ou que são pré-

diabéticos surgiu a partir das observações 
e experiências do atendimento no HGG. 
Segundo a psicóloga, “muitos pacientes 
só começam a tratar o diabetes ou se 
atentam para a doença porque vêm 
motivados pela sexualidade”.

Os profissionais de saúde ressaltaram 
durante o encontro a importância de uma 
alimentação equilibrada e saudável, bem 
como de atividades físicas regulares. Além 
disso, os participantes trocaram ideias de 
alternativas para manter uma dieta 
adequada sem gastar muito, como ir à 
feira na hora da xepa, plantar uma horta 
em casa e contar com os amigos para 
comprar alimentos juntos e economizarem 
nas despesas domésticas.

Saúde do homem: profissionais e pacientes dialogam sobre doenças e sexualidade 

Segunda reunião do programa discutiu 
alternativas para uma vida saudável
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Layla Lybânia está em 
tratamento de úlceras venosas no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. A 
autônoma sofre com problemas 
de má circulação e 
frequentemente apresenta 
edemas nas pernas. A autônoma 
é paciente da unidade hospitalar 
há cerca de dois meses, sendo 
atendida primeiramente pela 
equipe do Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA, e 
depois pelos médicos e equipe 
multiprofissional das enfermarias 
no período de internação.

“Todos estão me tratando 
muito bem aqui no hospital. As 
enfermeiras são prestativas, tudo 
que preciso elas me atendem. Na 
verdade, estou conseguindo 
descansar nesses dias em que 
estou internada. Participei do 
Sarau e achei muito bom. Adoro 
música, e por vários momentos 
fechei os olhos e relaxei. A 
música faz bem para o nosso 
emocional. Estou muito satisfeita 
com o atendimento que recebi. ”

EXPRESSAS

Avaliação
Avaliadores do Prêmio da Excelência em 
Gestão de Goiás (PEGG) visitaram o 
hospital no dia 02 de maio. O prêmio é um 
reconhecimento às organizações de todos os 
portes, sejam elas públicas ou privadas, que 
se destacam com excelência na gestão.  O 
HGG está pleiteando o título e aguarda, 
agora, relatório final. Vamos torcer!

Sepse
O médico e coordenador do Centro de 
Terapia Intensiva, Durval Ferreira Fonseca 
Pedroso, ministrou um treinamento sobre 
sepse. Participaram do treinamento 48 
colaboradores, dentre médicos e 
profissionais de outras áreas. O próximo 
curso está previsto para junho e a 
Educação Continuada pretende repetir o 
sucesso que foi essa turma. Participe!

Vacinação
O HGG, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), promoveu 
entre os dias 2 e 3 de maio, a campanha 
de vacinação contra a gripe H1N1 dos 
colaboradores que atuam na unidade 
hospitalar. Inseridos no grupo prioritário 
para receber a vacina, cerca de 930 
profissionais foram imunizados contra a 
doença.

Maio Amarelo
O HGG aderiu à campanha Maio Amarelo, 
com o objetivo de chamar a atenção para o 
alto índice de mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo. Além de estar iluminada na 
cor amarela, a unidade promoveu uma 
palestra com a terapeuta ocupacional 
Michele Vaz sobre a importância da 
prevenção aos acidentes e fez a distribuição 
de panfletos sobre o uso correto do cinto de 
segurança.

Visita
O HGG recebeu a visita de 24 estudantes 
do curso de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), liderada pelo 
professor responsável pelo Departamento 
de Saúde Coletiva, Elias Rassi Neto. Os 
alunos percorreram as principais áreas do 
hospital, incluindo enfermarias, 
hemodiálise, Centro de Terapia Intensiva 
(CTI), Centro Cirúrgico, entre outras. 

Transporte seguro
Com o objetivo de promover maior 
segurança no transporte de pacientes 
acamados, a Gerência de Desenvolvimento 
de Pessoas e o Núcleo de Educação 
Continuada do hospital promoveram o 
treinamento do protocolo de transporte do 
paciente no final de abril. 

A VOZ DO USUÁRIO

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 show foi ótimo, começou com uma alegria tremenda e terminou com uma música linda, que sempre 
cantamos na igreja. A música tocou o coração”, disse paciente Clóvis José Silva, que ficou emocionado com o 
show de Diego Paes e Rogério no dia 28 de abril

Os cantores Diego Paes e Rogério 
alegraram o hospital com sertanejo

Edu Moraes encantou os pacientes com 
seu repertório pop e rock 

Fernando Manso animou a véspera do 
Dia das Mães com composições próprias 
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