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HGG recebe ONA 3 e lança serviços inéditos
Durante solenidade, Organização Nacional de Acreditação entrega certificação nível 3 ao hospital, que lançou ainda Serviço de Cirurgia 
Metabólica e assinou ordem de serviço para implantação do Centro Estadual de Atenção aos Portadores de Diabetes (CEAPD)  

A solenidade de entrega do Certificado 
ONA 3 ao Hospital Estadual Alberto Rassi 
(HGG), realizada no dia 10 de maio, no 
auditório Dr. Luiz Rassi, foi um marco para a 
saúde pública em Goiás, afirmou o 
governador José Eliton. Apenas 11 hospitais 
em todo país tem este Selo de Excelência 
que representa segurança ao paciente e 
qualidade total do atendimento. O Centro 
Estadual de Reabilitação e Readaptação 
Henrique Santillo (CRER) já possui este 
título, e agora, o HGG é o 12º a alcançar 
posição de destaque entre os melhores 
hospitais do país.

O certificado foi entregue pela diretora 
do Instituto Brasileiro de Excelência em 
Saúde (IBES), Vanice Costa, que ressaltou 
o merecimento do HGG em receber o ONA 
3. “É um prazer estar aqui mais uma vez 

porque eu sempre fico muito orgulhosa do 
HGG”, disse antes da entrega. Já o 
secretário de Saúde, Leonardo Vilela, 
afirmou que Goiás tem hoje destaque no 
País no quesito saúde e as unidades 
estaduais são um exemplo. “Os hospitais 
acreditados de Goiás são 100% SUS, 
gratuitos e atendem o cidadão dignamente”. 

A conquista do título ONA 3 foi muito 
comemorada por médicos, enfermeiros, 
servidores e autoridades da saúde 
presentes no auditório. "São seis anos de 
incansável trabalho para levar o hospital a 
este patamar. A ousadia do governo de 
Goiás ao promover uma gestão 
compartilhada mostra resultados em 
humanização, técnica, qualidade e em 
segurança ao paciente", pontuou o diretor 
de Ensino e Pesquisa do Idtech, 

O diretor do HGG, José Cláudio Romero, o secretário de Saúde, Leonardo Vilela e o governador 
José Eliton recebem da diretora do IBES, Vanice Costa, o certificado ONA 3

Organização Social gestora do HGG, 
Marcelo Rabahi.

Na ocasião, foi lançado o Serviço de 
Cirurgia Metabólica para o tratamento do 
diabetes tipo 2, com as primeiras cirurgias já 
programadas. Serviço inédito no país, a 
cirurgia tem o objetivo de devolver saúde e 
qualidade de vida a portadores da doença, 
já que o procedimento tem a intenção de 
promover a remissão total do diabetes, com 
a suspensão do uso das medicações, 
inclusive da insulina, explicou o cirurgião 
geral, Paulo Reis. “O HGG é pioneiro no 
Brasil em fornecer a pacientes do SUS a 
cirurgia metabólica para tratamento do 
Diabetes Tipo 2”. O governador destacou o 
pioneirismo do procedimento. “Amanhã 
estaremos realizando a primeira cirurgia 
metabólica gratuita pelo SUS para qualquer 
brasileiro e goiano, e é um momento que 
nos orgulha e deve ser registrado e 
celebrado”.

Na solenidade, que contou com a 
presença de autoridades estaduais e 
municipais, foi ainda assinada a ordem de 
implantação do Centro Estadual de Atenção 
aos Portadores de Diabetes (CEAPD), 
outro serviço inédito no país. Destaque para 
a presença dos deputados estaduais Hélio 
de Souza e Mané de Oliveira, do ex-
vereador Thiago Albernaz, dos vereadores 
Priscilla Tejota, Eduardo Prado e Jorge 
Kajuru, idealizador do projeto CEAPD. “Me 
impressionei com a agilidade, acredito, 
inclusive, que a obra será entregue antes do 
combinado. Tudo que o governador 
combinou, foi cumprido. Hoje estou 
agradecidíssimo!”, declarou Kajuru 
emocionado, durante discurso em que 
exaltou a superação de diferenças políticas 
em favor de um bem maior.

Kajuru, José Eliton, Leonardo Vilela e 
Lincoln Tejota assinam Termo do CEAPD 

Secretário de Saúde Leonardo Vilela afirma 
que os hospitais do Estado são destaque

Governador visitou os primeiros pacientes 
que passariam pela cirurgia metabólica
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Governador visita pacientes do 3º turno da Saúde

No dia 28 de abril, o governador José 
Eliton, acompanhado do secretário de 
Estado da Saúde, Leonardo Vilela, esteve 
no HGG para visitar os pacientes 
atendidos no Terceiro Turno da Saúde no 
dia em que o programa completava uma 
semana do lançamento, oferecendo 
cirurgias, consultas e exames no período 
noturno, das 19 às 23h e aos sábados.

Em seis dias, o HGG bateu sua meta 
semanal de cirurgias, realizando 25 
procedimentos, entre eles duas plásticas 
mamárias, três vasculares, oito de 

vesícula, cinco reconstruções de joelho e 
quadril, uma bariátrica e seis da 
proctologia. Entre as consultas, foram 
efetuados 213 atendimentos e realizados 
188 exames, alcançando o percentual de 
107% da meta semanal. Ao todo, foram 
atendidos 426 pacientes em seis dias de 
programa, somente no HGG.

O governador visitou pacientes que se 
recuperavam de cirurgias realizadas ao 
longo da semana, entre eles o radialista 
Lindomar Dias, de 67 anos, que realizou 
um procedimento no quadril e estava 
muito satisfeito, já que esperou dois anos 
pela cirurgia, e elogiou o atendimento. 
"Nota mil, tive uma receptividade muito 
grande por toda a equipe. Agora minha 
expectativa é voltar a andar sem dor e 
sem mancar".

Na entrada do centro cirúrgico, José 
Eliton conversou com pacientes que já 
seriam operados nas próximas horas, 
perguntando sobre o atendimento e 
ouvindo deles sobre o tempo de espera 
para a cirurgia. A costureira Lenilde Sousa, 
de 28 anos, esperou cerca de dois anos 
para poder operar da vesícula. "Quando a 
dor ataca, eu não como, não trabalho e, 
não faço nada. Sinto dor na barriga, no 
intestino, na coluna, em todo canto". 

O HGG realizou a Campanha “Abril pela 
Segurança do paciente”, que contou em sua 
programação com o “Qualito Pergunta”, um 
quiz promovido pelo Escritório da Qualidade 
com o intuito de reforçar as seis metas 
internacionais de segurança do paciente. No 
dia 27 de abril, palestra ministrada pela 
gerente de Educação Continuada, Fabrícia 
Cândida, esclareceu sobre a importância da 
comunicação efetiva na construção da 

Na programação um quiz reforçou as seis 
metas de segurança do paciente

Governador cumprimentou e conversou 
com pacientes que fariam cirurgia

cultura de segurança do paciente.
As metas que têm como objetivo 

melhorar a comunicação entre os 
profissionais de saúde, promover a 
segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, assegurar 
cirurgia em local de intervenção, 
procedimento e paciente corretos, 
reforçando a higienização das mãos no 
ambiente hospital e reduzindo os riscos de 
quedas e úlceras por pressão. 

A enfermeira do Núcleo de Segurança 
do Trabalho, Bárbara Oliveira Guedes, 
destacou a relevância das atividades 
promovidas, entre elas o “Qualito Pergunta”, 
que contou com a participação de 240 
colaboradores de variados setores, em que 
200 foram premiados com um brinde em 
incentivo à participação. “A atividade é 
importante, pois é uma forma de envolver 
todos os colaboradores, relembrando não só 
a segurança em prol do paciente, mas 
também do colaborador. É uma forma de 
avaliar como está o conhecimento sobre o 
tema, relembrando formas de fazer 
notificações e reforçar as metas”.

ACONTECEU 

Abril pela Segurança do Paciente promove Quiz

“Eu fiquei com medo da 
doença, que eu não sabia o 
que era e fui deixando”, 
disse José Pereira, que 
realizou transplante de rim

Aos 63 anos e já aposentado, 
José Pereira, trabalhou cerca de 45 
anos na indústria gráfica na capital 
federal. Nordestino, foi ainda jovem 
para Brasília, onde viveu a maior 
parte da sua vida, constituiu família, 
teve um filho, que lhe deu quatro 
netos e, agora, uma bisneta. 

Acompanhado da nora 
Valdirene, ele se recupera no HGG 
de uma infecção e tenta ainda 
ganhar um pouco de peso. Há três 
meses, José Pereira realizou um 
transplante de rim, que esperou 
cerca de sete anos. “Mas foi culpa 
minha também, logo que eu adoeci 
e eu podia ter me inscrito em 
Brasília, onde fazia hemodiálise, e 
não fiz. Eu fiquei com medo da 
doença, não sabia o que era e fui 
deixando”. Após mudar-se para a 
cidade de Alexânia, ele entrou na 
fila de transplante de Anápolis e, 
após cinco anos, conseguiu um rim 
compatível.

Agora a expectativa é recuperar-
se logo e voltar para casa. Enquanto 
não puder retomar uma das suas 
paixões, jogar futebol, ele vai 
desfrutando da companhia da 
família. “Gosto de jogar bola, mas 
agora eu não posso, então fico com 
os meninos mesmo, eu gosto muito 
de ficar brincando com meus netos e 
agora ainda tenho uma bisneta”, 
falou sorridente, contando ainda dos 
planos de viajar assim que se 
recuperar. “Quando sair quero fazer 
tanta coisa, que é até difícil falar o 
que eu vou fazer. Quero viajar para 
o Maranhão, onde eu tenho muitos 
parentes. Eu preciso ir lá, tem muito 
tempo que não vou pela doença. 
Imperatriz tem uma praia à beira rio 
muito boa, lá é uma maravilha”. 

Expediente
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A importância da higienização das mãos

O cuidado com a limpeza das mãos é 
fundamental e chega a ser uma medida de 
saúde pública. Pesquisadores da 
Universidade do Colorado descobriram que, 
em média, uma mão tem cerca de 150 
tipos diferentes de bactérias e detectaram 
mais de 4,7 mil espécies de bactérias nas 
102 mãos envolvidas no estudo. 

Não à toa, as mãos são a principal 
forma de contágio devido à fácil 
contaminação e por isso é necessário a 
lavagem frequente e de maneira correta, 
principalmente antes de se fazer as 
refeições e depois de utilizar o transporte 
público. “A higienização das mãos é um ato 
que protege contra mais de 80% das 
infecções no ambiente hospitalar e no dia-a-
dia de contrairmos várias doenças como 
gripes e infecções. Na correria de suas 
rotinas, as pessoas se esquecem de lavar 
as mãos, o que acaba atraindo 
microorganismos e aumentando riscos de 
contaminação em todos os lugares”, explica 
a enfermeira e gerente de Educação 
Continuada do HGG, Fabrícia Cândida.

O primeiro passo para a higiene é a 
aplicação do sabão sobre toda a superfície 
da palma da mão, ensaboando e 
friccionando as palmas entre si, em seguida, 
deve ser feita a limpeza do dorso, a 
lavagem entre os dedos e a limpeza dos 
polegares. Com a mão em forma de concha 
e através de movimentos circulares é feita a 
higiene das digitais e unhas e, por fim, os 
punhos devem ser esfregados. Para 
concluir, deve se enxaguar bem, no sentido 
dos dedos para o punho, utilizando papel 
toalha descartável para a secagem.

O uso do álcool não substitui a lavagem 
com água e sabão. Mas, em casos que a 
pessoa está impossibilitada de fazer essa 
higiene, ainda é a melhor maneira de 
neutralizar micro-organismos. Além destes 
cuidados, hábitos saudáveis como a boa 
alimentação também são muito importantes 
para aumentar a imunidade. 

Lavagem correta das mãos protege contra mais de 80% das infecções no ambiente hospitalar e no dia-a-dia de contrairmos várias 
doenças como gripes e infecções. Álcool em gel pode ser utilizado nos casos em que a pessoa está impossibilitada de fazer a higiene 

As mãos são a principal forma de contágio devido à fácil contaminação, por isso é necessária a 
lavagem frequente e de maneira correta

Quando higienizar as mãos:

- Antes e após o contato com o 
paciente, e superfícies e objetos 
próximos a ele;

- Antes de comer ou manusear 
alimentos;

- Após ter utilizado as instalações 
sanitárias;

- Após assoar o nariz, tossir ou 
espirrar;

- Antes de efetuar qualquer ação que 
inclua o contato com mucosas 
corporais (por exemplo, colocar ou 
retirar lentes de contato);

Palestra
No dia 09 de maio, Fabrícia Cândida 

ministrou palestra alusiva ao Dia Mundial de 
Higienização das Mãos, celebrado no dia 05 
de maio, para os pacientes que esperavam 
por consultas no AMA. A palestra teve como 
objetivo esclarecer a forma correta de fazer 
a higiene das mãos com foco na prevenção 
de doenças contagiosas.

Ao final, pacientes foram convidados a 
participar do teste, com o uso da caixa 
reveladora de micro-organismos, onde é 
utilizado um gel simulador de germes visível 
através de luz negra, que torna possível 
visualizar a quantidade de sujeira 
acumulada nas palmas e costas das 
mãos, entre os dedos e unhas. Quem 
aceitou o desafio se assustava com tanta 
sujeira encontrada. Cecília Borges, de 44 
anos, contou que já havia visto a utilização 
da caixa reveladora na televisão e sempre 
quis fazer o teste. “Quando lavo às mãos, 
sempre me pergunto se estão realmente 
limpas e ali eu pude ver”, declarou.

Palestra no AMA orienta sobre prevenção de acidentes domésticos 

No dia 02 de maio, o engenheiro de 
segurança do trabalho do HGG, Wilmar 
Felipe Manzi Neto, ministrou a palestra 
“Como evitar acidentes domésticos” no 
AMA da unidade, para pacientes que 
aguardavam por consultas. A palestra teve 
como objetivo esclarecer sobre acidentes 
domésticos mais recorrentes, seguida por 
orientações para a prevenção.

Os acidentes domésticos são muito 
comuns e estão presentes diariamente nas 
residências. Por isso, é necessário cuidado 
com objetos e situações que representem 
riscos e possam provocar acidentes dentro 
de casa, sobretudo com a presença de 
crianças e idosos. Entre os mais comuns 

estão o risco de envenenamento, 
acidentes elétricos, queimaduras e quedas.

O envenenamento ou ainda 
intoxicação, ocorre principalmente pelo fato 
de embalagens de medicamentos e 
produtos de limpeza chamarem atenção 
de crianças, alerta o profissional. A 
recomendação é manter estes produtos 
em locais mais altos e sem acesso aos 
menores. Quanto aos riscos elétricos, é 
recomendado proteger tomadas e partes 
elétricas, não deixando objetos eletrônicos 
ao alcance de crianças, evitar o uso de 
benjamim (T), não deixar fios 
desencapados e se atentar à vigilância de 
menores próximos a estes locais da casa.

Engenheiro de segurança do trabalho do 
HGG Wilmar Felipe ministrou a palestra 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Liga do Riso
Nos dias 4 e 11 de maio os estudantes da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), 
participantes da Liga Acadêmica do Riso 
estiveram no HGG. Caracterizados de 
palhaços, voluntários percorreram as 
enfermarias do hospital levando alegria para 
os pacientes que estão em tratamento de 
saúde e colaboradores da unidade. O projeto 
faz parte do programa de humanização.

Palestra
O Ciclo de palestras semanais que 
acontecem no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), contou esta semana com a 
apresentação da fisioterapeuta Geovana 
Cristina Batista Pacheco, que falou aos 
pacientes que aguardavam consultas sobre o 
tema “Adequação respiratória da prevenção à 
reabilitação”.

RH Orienta
A gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
do HGG lançou o projeto OrientaRH. A 
ação busca motivar, engajar e preparar as 
lideranças, orientando e alinhando 
expectativas entre os líderes e a instituição, 
contribuindo para um clima organizacional 
positivo. A primeira iniciativa do projeto foi 
orientar os profissionais quanto o uso do 
WhatsApp no ambiente organizacional.

Visita
No dia 10 de maio, equipe de profissionais 
multidisciplinares do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf) de Bela Vista de 
Goiás esteviveram no HGG a fim de 
conhecer de perto o trabalho desenvolvido 
pela ala de Cuidados Paliativos da unidade 
(NAPP), já que a equipe trabalha com 
atenção domiciliar a pacientes acamados.

Edital
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) responsável pela gestão do 
HGG realizou de 11 a 16 de maio inscrições 
do processo seletivo do Edital nº 003/2018 
para a contratação de multiprofissionais. 
Foram oferecidas 26 vagas, além de 
formação de cadastro reserva para algumas 
áreas. O Resultado Final do Processo 
Seletivo será divulgado no dia 06 de junho.

Diabetes
O HGG assinou o  termo de ordem de 
serviço para a implantação do Centro 
Estadual de Apoio aos Portadores de 
Diabetes (CEAPD), que será gerido pelo 
HGG em parceria com o governo estadual. 
Localizado na av. Anhanguera, o Centro 
será o primeiro especializado no 
atendimento a portadores de diabetes de 
Goiás e oferecerá uma gama de serviços.

Elogio
Internado por cerca de 20 dias, período em 
que realizou uma cirurgia de coluna, o 
paciente Rodrigo Neves de Sousa, deixou 
elogios às equipes juntamente com um lindo 
desenho no dia em que ganhou alta médica. 
“Agradeço a todos que cuidaram de mim, 
todas as enfermeiras, os médicos são nota 
10. Muito obrigado por tudo”, escreveu.

Convidado
O responsável Técnico pelo CTI do HGG, 
Marcelo Rabahi, participou no dia 17 de maio 
do Programa IBES Discute, transmitido na 
página do Grupo Geração de Excelência no 
Facebook. O tema discutido foi Gestão 
interdisciplinar de cuidados críticos. A cada 
semana o programa tem um convidado para 
entrevista sobre temas relevantes ligados à 
Segurança do Paciente, Gestão da Qualidade 
ou Gestão em Saúde de forma mais ampla.

Oficina de arte
No dia 08 de maio, foi realizada mais uma 
edição da Oficina de Arte, ministrada pelo 
artista plástico, voluntário e professor da 
Escola de Artes Visuais (EAV) Alexandre 
Liah. A atividade acontece quinzenalmente 
no Jardim da Solistência e proporciona aos 
pacientes momentos de descontração 
através do contato com a pintura.

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos da apresentação do cantor Gregório Netto, no dia 3 de maio: 

"Vocês estão de parabéns pela organização porque isso enche a nossa alma. Por mais que a gente tente se fortalecer, 
às vezes ficamos desanimados e essas ações fazem a gente se sentir mais feliz. Esse trabalho é muito importante, às vezes 
pode parecer que não está surtindo efeito no momento, mas alegra a alma da gente", disse a paciente Elisa Maria da Costa.

Animada, a plateia cantou junto ao 
músico e fez pedidos especiais

Gregório Netto animou o público com 
sucessos sertanejos 

Emocionado durante todo o show, ao final 
o músico posou ao lado dos pacientes
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