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IBES confirma manutenção do título ONA 3 para o HGG 
Avaliadores do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), instituição acreditadora credenciada à Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), visitaram a unidade nos dias 16 e 17 de maio para verificar cumprimento de requisitos necessários à certificação

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu nos dias 16 e 17 de maio a 
visita de avaliadores do Instituto Brasileiro 
para Excelência em Saúde (IBES), 
instituição acreditadora credenciada à 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Esta é a segunda visita que o 
IBES realiza na unidade desde a 
conquista do nível 3, para verificar se o 
hospital continua cumprindo os requisitos 
necessários para a manutenção do 
certificado de qualidade.

No início da visita, a diretora de 
Enfermagem, Natalie Alves Andraschko, 
apresentou os avanços do hospital quanto 
à produção. “Comparando 2012 a 2018, o 
número de internações aumentou 42%, 
enquanto as cirurgias tiveram um 
incremento de 51%. Já o atendimento 
multidisciplinar teve um incremento de 
96%, enquanto os exames aumentaram 
em 72%”, ressalta Natalie. 

Rodrigo Della Torres, apoiador Líder do 
IBES, anunciou a manutenção da certificação 
ONA 3 para o hospital, enfatizando os 
principais pontos fortes da instituição. “O nosso 
papel é de ser provocador, para instigá-los a 
pensar diferente, a ver as coisas de outra 
forma, a serem cada vez melhores”, 
esclareceu Rodrigo.

Pontos fortes 

Ações de humanização – Diversas 
ações e práticas com foco no paciente, que 
são difíceis de ver em unidades particulares, 
quanto mais em um hospital público, sendo 
um ponto de destaque no SUS.

Ambiência – A qualidade e a 
organização da estrutura fazem uma 
grande diferença para os colaboradores e 
pacientes, que se destaca pelos detalhes, 
que são feitos com maestria. 

Comprometimento com a qualidade 
– Os colaboradores mostraram seu 
envolvimento nas melhorias dos processos 
e da assistência, primando pela segurança.

Senso de pertencimento – É algo 
que permeia a todos e que não é fácil de 
conseguir, que é evidenciado pelo 
vínculo, que realmente os colaboradores 
vestem a camisa, demonstrando que 
fazem parte da instituição.

Métodos lúdicos – O uso do lúdico 
de forma criativa, o que foi percebido em 
vários detalhes, que demonstram que a 
comunicação é efetiva, o que impacta nos 
indicadores e na cultura da instituição, 
enquanto valor institucional.

Investimento nos cuidados 
paliativos – Tem diversas ações muito 

Rodrigo Della Torres, apoiador Líder do IBES, anunciou a manutenção da certificação ONA 3 para o HGG. 

interessantes em cuidados paliativos, 
sendo possível notar os resultados.

Pactos com a equipe médica – Foi 
perceptível o trabalho realizado com a 
equipe para melhorar o cumprimento de 
metas de produção, por exemplo, no 
centro cirúrgico, que já geraram 
resultados significativos.

Senso de organização, limpeza e 
cuidado no serviço de nutrição – Teve 
destaque a limpeza, a organização e o 
cuidado do serviço, o que mostra a cultura 
da instituição, que cuida tão bem de uma 
área que não é assistencial. Tem muita 
relação com a qualidade e se estende às 
outras áreas também.

Foco na excelência – Que aparece 
na missão, na visão e nos valores, além do 
investimento na certificação internacional. 

 Acreditação Nível 3

A Acreditação é um método de 
avaliação e certificação que busca, 
por meio de padrões e requisitos 
previamente definidos, promover a 
qualidade e a segurança da 
assistência no setor de saúde. Para 
ser acreditada, a organização precisa 
comprovadamente atender aos 
padrões definidos pela ONA, 
reconhecidos internacionalmente, 
segundo três critérios: cumprir ou 
superar, em 90% ou mais, os 
padrões de qualidade e segurança; 
cumprir ou superar, em 80% ou mais, 
os padrões de gestão integrada; 
cumprir ou superar, em 70% ou mais, 
os padrões ONA de Excelência em 
Gestão, demonstrando uma cultura 
organizacional de melhoria contínua 
com maturidade institucional. 
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Diversidade pauta XX Semana da Enfermagem

A necessidade de trabalhar a 
diversidade foi o tema debatido durante 
a XX Semana da Enfermagem, realizada 
pelo HGG, nos dias 30 e 31 de maio. A 
diretora de Enfermagem, Natalie Alves 
Andraschko, durante a abertura oficial, 
citou a ampla concepção de diversidade 
e o preconceito embutido no termo. 
“Todos temos alguma diferença com a 
pessoa que está ao nosso lado. Mas 
aquelas diferenças que se sobressaem 
geralmente são pessoas que são 

O HGG recebeu no dia 21 de maio a 
visita do presidente da Comissão de 
Saúde e Promoção Social da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), deputado 
Gustavo Sebba (PSDB). O objetivo foi 
conhecer as condições de atendimento 
oferecidas pelo hospital, verificar as 
instalações, os equipamentos, e as 
condições de funcionamento da unidade de 

Comissão de Saúde e Promoção Social da 
Assembleia Legislativa visita o HGG.

Equipe de enfermagem participou da oficina de 
pintura com o professor Alexandre Liah. 

ACONTECEU 

Presidente da Comissão de Saúde e 
Promoção Social da Alego elogia HGG

“É o melhor hospital 
público que eu já vi na 
vida”, declara paciente 

internado no HGG

O nome é de cantor famoso, 
mas o dom que ele tem é outro: a 
poesia. Luis Gonzaga dos Santos, 
26 anos, está internado no hospital 
há mais de vinte dias. Ele faz 
tratamento na unidade desde 2013, 
já passou por uma cirurgia de 
retirada do intestino grosso, e agora 
está se preparando para mais uma 
cirurgia. Devido às diversas 
internações, Gonzaga relata que já 
considera os profissionais da 
unidade como da sua própria 
família. “É o melhor hospital público 
que eu já vi na vida, as pessoas são 
muito educadas, fazem com que 
você se sinta acolhido e amado. Os 
profissionais choram com a gente, 
sentem a nossa dor”, declarou.

Devido ao sentimento de 
gratidão, ele resolveu expressar 
através da poesia, entregue para a 
equipe de psicologia do hospital. Em 
um dos trechos ele diz: “Em meio a 
tantas lágrimas, dores e sofrimento, 
vocês são como bálsamo. A alegria 
e amor que cada profissional nos 
trata, faz com que os longos dias se 
tornem mais alegres”, escreveu.

Luiz Gonzaga conta que quando 
está em casa, gosta de ir à igreja e 
encontrar com os amigos. Na foto, 
ele exibe os quadros que pintou 
durante as Oficinas de Arte no 
HGG, e as poesias escritas durante 
o período de internação. “A Deus eu 
peço com carinho por cada pessoa 
que compõe a família HGG. E do 
fundo da alma, agradeço por tudo”.

Expediente
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saúde. O deputado foi recebido por toda a 
diretoria do hospital, e fez questão de 
conversar aleatoriamente com pacientes 
que estavam sendo atendidos no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA).

A visita técnica percorreu a unidade 
passando pela Central Humanizada de 
Internação (CHI), a Assessoria de 
Tecnologia da Informação, Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA), Central 
de Material Esterilizado (CME), Ala de 
Cuidados Paliativos, Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), entre outros setores. 
Após a visita, o deputado elogiou a 
estrutura e o atendimento do hospital. 
“Eu sempre digo que o HGG é uma 
exceção no País, não é só em Goiás. A 
qualidade do serviço oferecido aqui é 
diferenciada dos demais hospitais 
estaduais, de outras unidades do Brasil 
inteiro, inclusive unidades particulares”, 
ressaltou. Entre os avanços da primeira 
visita para a atual, Sebba ressaltou o 
título de acreditação hospitalar.

excluídas pela sociedade e, aqui no 
HGG - não só a equipe de enfermagem, 
mas a equipe multidisciplinar - a gente 
vive diariamente a prática de incorporar o 
cuidado cultural à prática clínica. E com 
isso, a gente chega ao tão falado cuidado 
holístico, em que o ser humano é, de fato, 
reconhecido e visto em sua totalidade.” 

Como ocorreu nas demais edições da 
Semana da Enfermagem, houve a 
entrega do prêmio Profissional Destaque, 
que homenageou 24 profissionais – 
enfermeiros, técnicos em enfermagem e 
auxiliares de enfermagem - que se 
destacaram, eleitos pelos próprios 
colegas. Houve também um show do 
cantor Xexéu na abertura e uma oficina de 
pintura, que despertou a criatividade e o 
talento dos colaboradores da área de 
enfermagem do Hospital. 

O evento contou ainda com a 
palestra do psicólogo Marco Antônio 
Ribeiro Morais, que falou sobre 
questões de diversidade de gênero na 
atuação da enfermagem. Já no 
encerramento do evento a coach 
Camila Carvalho Alves falou sobre 
autosabotagem, seja no campo pessoal 
quanto profissional. 
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Saúde na Praça trata de doenças da saúde digestiva

Doenças inflamatórias raras, mas em 
franco crescimento no País, 
principalmente na região Centro-Oeste do 
Brasil, têm despertado a atenção de 
médicos gastroenterologistas. A 
preocupação é tamanha que o Dia 
Mundial da Saúde Digestiva deste ano, 
celebrado no último dia 29, teve como 
principal tema a Doença Inflamatória 
Intestinal (DII). Na mesma data, o Saúde 
na Praça, iniciativa do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, realizou sua 
edição com foco do DII e suas 
derivadas. Estima-se que cerca de 5 
milhões de pessoas sejam acometidas 
pelo DII em todo o mundo, 
principalmente em países desenvolvidos. 
Embora se perceba um aumento de 
casos no Brasil, não há números sobre 
ocorrências no país. Sabe-se porém que, 
embora tenha se notado um aumento de 
ocorrências no Centro-Oeste, a 
prevalência da doença ainda é nas 
regiões Sudeste e Sul do País, com 
cerca de 80% dos casos.  

Os tipos de DII são a Doença de 
Crohn e Retocolite Ulcerativa. Os 
principais sintomas das doenças são 
diarreia crônica, dor abdominal tipo cólica 
recorrente, sangue em fezes, perda de 
peso, febre e estagnação no crescimento 
de crianças e adolescentes. Embora a DII 
não tenha cura, o tratamento controla os 
sintomas, evitando internações e cirurgias, 
reduzindo o impacto da doença na 
qualidade de vida do paciente. “É uma 
doença complexa e esse é o problema, 
porque retarda muito o tratamento e, com 
isso, vem as complicações da doença. Por 
isso a necessidade de alertar para que, em 
caso de diarreia, dor abdominal, procure um 
gastroenterologista”, diz a médica 
gastroenterologista do HGG Maira Cabral.

“Para prevenir, bato na mesma tecla 
de quase todas as doenças: alimentação 
mais natural, à base de frutas e verduras, 
atividade física, questão do sono, da 
imunidade. Então assim, diminuir a 

Doença Inflamatória Intestinal atinge cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo e está crescendo no Brasil

Hábitos saudáveis previnem doenças digestivas.

Sintomas do DII

Ÿ Diarréia crônica

Ÿ Dor abdominal tipo cólica 
recorrente

Ÿ Presença de sangue nas fezes

Ÿ Perda de peso

Ÿ Febre

Ÿ Parada de crescimento em 
crianças e adolescentes. 

Ÿ Fadiga

Ÿ Anemia

Ÿ Constipação

Ÿ Manifestações extraintestinais 
como problemas articulares ou 
dermatológicos

Paciente do HGG conhece o shopping Flamboyant e se emociona 
O dia 29 de abril de 2019 sempre 

ficará marcado na memória da paciente 
Joana d´ Arc Pereira, internada no HGG 
há quatro meses, portadora da doença 
autoimune Lúpus. A jovem de 18 anos 
está no Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP) da unidade de saúde e 
recebe assistência integral e 
multidisciplinar de uma equipe composta 
por vários profissionais com diferentes 
formações. Cantora gospel e com uma fé 
inabalável, a assistida fez um pedido 
inusitado: conhecer o shopping 
Flamboyant. O passeio foi acompanhado 
por uma equipe multiprofissional.

A geriatra Ana Maria Carvas falou 
sobre a importância da ação. “ A equipe 

saiu daqui realizada ao ver no olhar da 
“Joaninha” a sua alegria, sentimento 
também estampado e visível no seu rosto. 
Isso não tem preço”, declarou a médica.

Joana d´Arc relatou como foi ter ido 
ao Shopping. “Agradeço imensamente a 
todos que me proporcionaram essa tarde 
única que jamais me esquecerei. A 
equipe do HGG cuida muito bem de 
mim. Me sinto acolhida, amada, isso é 
algo que vai além, é um sentimento de 
pertencimento que tenho com todos do 
hospital e com o lugar. O que mais gostei 
foi poder ver uma livraria, passar um 
batom que eu gosto e, claro lanchar, tudo 
estava delicioso. Obrigada!’’ disse 
emocionada.

Equipe e paciente em passeio pelo 
shopping Flambloyant.

FIQUE ATENTO
quantidade de gordura, gordura saturada, 
do refrigerante, do açúcar. Então é sempre 
a mesma conversa na maioria das 
doenças”, pontua a médica.   

739 atendimentos no mês

A edição do Saúde na Praça que 
tratou do assunto levou 127 pessoas das 
739 atendidas durantes todas as edições 
do programa, que contou ainda com os 
temas higienização das mãos, Dia do 
Trabalhador, Dia Mundial da Tireoide e 
Dia Mundial sem Tabaco. 

Durante todo o mês, o maior público 
presente no Saúde na Praça foi no evento cujo 
tema foi o Dia do Trabalhador, quando 177 
pessoas passaram pelas tendas e tiveram 
atendimento de médicos, nutricionistas, 
fisioterapeutas, psicólogos, técnicos em 
segurança do trabalho, enfermeiros, entre 
outros. Também foram oferecidos serviços de 
aferição de pressão e testes de glicemia. O 
Saúde na Praça é uma iniciativa do HGG 
que visa dar orientação e atendimento 
preliminar de saúde à população que passa 
pela praça Abrão Rassi. 
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EXPRESSAS

Cirurgia Pós-Bariátrica em evidência
De 22 a 24 de maio, a Sociedade Argentina 
de Cirurgia Plástica realizou o 49º 
Congresso Argentino de Cirurgia Plástica. O 
cirurgião plástico Roberto Kaluf, que compõe 
a equipe da especialidade do HGG, 
participou do evento ministrando três aulas: 
Sistematização na Cirurgia de Braço Pós-
Bariátrica, Sistematização na Cirurgia de 
Membros Inferiores, Cuidados e Riscos nos 
Pacientes Pós-Bariátricos; além de um curso 
Teórico Prático em Cirurgia Pós Bariátrica.

Seminário sobre Doenças Raras 
O deputado estadual Dr. Antônio solicitou, 
por meio da Resolução nº 589, moção 
elogiando a iniciativa do Serviço de 
Doenças Raras do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG de promover o 
Seminário sobre Doenças Raras, que 
aconteceu no dia 27 de fevereiro. O médico 
geneticista Ricardo Henrique Almeida 
Barbosa, responsável pelo serviço, falou 
sobre a sua satisfação ao saber da moção.

Visita de alunos
Alunos do curso de Gestão Hospitalar da 
Faculdade LS, de Brasília, estiveram em 
Goiânia no dia 28 de maio para conhecer as 
instalações do HGG. Os 28 alunos foram 
recepcionados pelo diretor administrativo do 
hospital, Alessandro Purcino.

Case sobre a UTI do HGG 
O coordenador de Ensino e Pesquisa do 
Idtech e do Centro de Terapia Intensiva do 
HGG, Marcelo Rabahi, participou do Fórum 
de Práticas de Excelência em Segurança 
do Paciente nos dias 24 e 25 de maio, em 
São Paulo. O pneumologista apresentou o 
case “UTI do Hospital Geral de Goiânia” na 
oficina “Cuidado Integrado: Ações práticas 
para aderir à nova 'onda' do cuidado 
seguro”, que conduziu junto com a diretora 
Científica do IBES, Aléxia Costa. 

Simulação de incêndio 
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt), promoveu 
no dia 26 de abril, mais uma edição da 
atividade, que tem como objetivo treinar os 
brigadistas para futuras situações de 
emergência. O simulado aconteceu no 
quarto andar, e contou com a presença de 
integrantes da Brigada de Incêndio do 
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (CRER). 

Docência na Espanha
A psicóloga hospitalar Mariana Batista Leite 
Leles, que compõe a equipe de psicologia 
do HGG, foi convidada para compor o 
corpo docente de um curso na 
Universidade de Acalá, na Espanha. As 
aulas acontecerão na modalidade online. 

Apoio:

“A apresentação foi muito linda. E a juventude que esse grupo tem é muito bonita. É uma injeção de ânimo na veia dos pacientes que 
estão aqui internados. Um incentivo. Tem muitos aí que, com essa apresentação, serão outras pessoas para seguir em frente”, disse a 
paciente Adélia Lima da Silva, durante a apresentação do espetáculo Cantos e Encantos, do grupo Senhoras do Cerrado.  

Grupo Senhoras do Cerrado e o professor 
Wadson Arantes.

As senhoras fizeram uma apresentação musical 
contando a história do boto rosa.

E ainda declamaram poemas de Cora 
Coralina para os pacientes.

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento

Sarau do HGG em maio  
Mais de 10 anos se apresentando juntos, os 
goianos Flávio Hiram e José Bento 
interpretaram canções do samba de raiz e 
pop acústico no dia 2, conquistando a todos 
em mais uma edição do Sarau do HGG. Já o 
pianista Augusto Souza alegrou e emocionou 
os pacientes no dia 16 com estilos variados. 
Músicas consagradas do pop rock nacional e 
internacional animaram os pacientes no dia 
23, com o músico Sérgio Freitas.

Unidade Coletora de Sangue 
A Unidade Coletora de Sangue do HGG 
completou um ano no dia 2 de maio, com 
um total de 2.895 doadores, que 
beneficiaram 4.785 pacientes até o final 
de abril. De acordo com a gerente da 
Unidade Coletora, Bruna Paixão, neste 
período o grande desafio da unidade é 
mostrar para as pessoas que a doação é 
um processo seguro, rápido e algo que a 
maioria pode fazer. A unidade é um braço 
da Hemorrede. 

Cremego visita o HGG
O HGG recebeu no dia 9 de maio a visita do 
vice-presidente do Conselho Regional de 
Medicina de Goiás – Cremego, Paulo Vencio. 
Após reunião com a alta direção da unidade 
para tratar questões pontuais, o médico 
percorreu os principais setores do hospital. 
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