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HGG mantém título de acreditação e está rumo ao nível dois 
Nos dias 20 e 21 de janeiro, o Hospital Alberto Rassi foi novamente avaliado e continua atendendo os critérios da acreditação hospitalar. 
Avaliadores elencaram pontos fortes e afirmaram que unidade já pode trabalhar para conquistar o selo de acreditado pleno

Primeira unidade pública do Centro-
Oeste a receber o título de acreditação 
hospitalar, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
passou por nova avaliação do instituto 
acreditador credenciado pela Organização 
Nacional da Acreditação (ONA) nos dias 
20 e 21 de janeiro. A equipe de seis 
avaliadores manteve a certificação nível 1 
e afirmou que a unidade já pode se 
direcionar ao próximo nível, que é de 
acreditado pleno. Ambiência, 
humanização, transparência e 
envolvimento da equipe foram os principais 
pontos fortes elencados.

O HGG teve cerca de 30 áreas 
avaliadas pelo Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (Ibes), credenciado 
pela ONA para as avaliações. Foram 
conferidas as evidências que provam as 
ações voltadas para a segurança do 
paciente. Entre as centenas de itens 
avaliados estão a qualidade da água, a 
conservação dos alimentos, o 
preenchimento dos prontuários, a 
comunicação com o paciente, a gestão 
dos leitos, a correta manipulação dos 
medicamentos e muitos outros. 

Para o líder dos avaliadores, Christian 

Christian Hart, líder da comitiva de avaliadores da Organização Nacional Acreditação (ONA), 
explicou aos colaboradores do hospital sobre os métodos utilizados pela equipe

Hart, o Hospital Alberto Rassi 
impressionou por oferecer a colaboradores 
e pacientes serviços que normalmente não 
são oferecidos no sistema público. “É um 
orgulho ver uma unidade 100% SUS com 
esta ambiência e humanização. Sem 
dúvidas merece aplausos e 
reconhecimento”. Ele ainda destacou o 
Programa Gestão Cidadã, que oferece 
diversos canais de comunicação com o 
usuário e vai além da “caixa de opinião”. 
“Isso demonstra a transparência e o bom 
relacionamento com o paciente.”

O coordenador executivo do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), responsável pela gestão 
do HGG, José Cláudio Romero, 
parabenizou a equipe. “O compromisso, 
dedicação e competência de todos nos 
permitiram chegar a esses resultados e 
ainda nos farão chegar mais longe em 
busca da qualidade e de um SUS melhor 
para os usuários”, disse. 

Como o trabalho não para, a equipe já 
está se mobilizando para alcançar o 
próximo nível de qualidade. De acordo 
com o avaliador Cristian Hart, o HGG deve 
continuar consolidando as ações para a 
segurança do paciente e focar no 
gerenciamento de riscos e mapeamento 
de processos. “Teremos uma visita de 
manutenção novamente para daqui oito 
meses, mas a instituição pode a qualquer 
momento solicitar uma visita de upgrade, 
caso sinta que as exigências já foram 
atendidas”, explica. 

Conheça os pontos fortes apontados pelos avaliadores da ONA

Ambiência: A qualidade e humanização 
da estrutura faz uma grande diferença 
para os colaboradores e pacientes. 

Ações de humanização: Projetos 
especiais, apesar de serem vistos com 
mais frequência em unidades 
particulares, são de extrema importância 
no SUS.

Transparência: No atual cenário em que 
a corrupção vem à tona, é importante o 
relacionamento transparente e 
verdadeiro. O Programa Gestão Cidadã 
aproxima o usuário da gestão. 

Comprometimento com a qualidade: Os 
colaboradores mostraram seu 
envolvimento nas melhorias dos processos 
e da assistência.

Ações sociais: Muitos hospitais trabalham 
para cumprir metas. No HGG, há uma 
preocupação social, como por exemplo, 
converter a venda dos materiais reciclados 
para a compra de brinquedos no Natal.

Produção científica: Como um hospital-
ensino, é de extrema importância a 
valorização da ciência, que também vai ao 
encontro da qualidade assistencial. 

Equipe de avaliação posou para foto com a 
diretoria do Hospital Alberto Rassi - HGG



NOSSA GENTE

“É preciso saber ouvir as 
pessoas”, diz Eliana Miranda 
da Ouvidoria do HGG

Colaboradora do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) há nove anos, e 
ouvidora do Hospital Alberto Rassi – 
HGG há quase três, Eliana Miranda 
é apaixonada pelo trabalho que faz e 
demonstra isso. Ela conta que adora 
lidar com o público e admira o 
Sistema Único de Saúde (SUS). “Eu 
tenho paixão pelo ser humano e 
prezo pela justiça. Se eu não 
trabalhasse na área da saúde, com 
certeza seria uma promotora ou 
juíza”, comenta.

Para muitos, a ouvidoria é 
considerada uma atividade difícil e 
que lida somente com problemas, 
porém esta não é a visão que a 
profissional tem do setor que 
trabalha. De acordo com ela, 
primeiramente é preciso escutar com 
atenção o que o usuário fala, ter 
empatia pelo problema que ele está 
enfrentando para que ele perceba 
que realmente o problema será 
passado adiante. “É um trabalho 
muito complicado, mas apaixonante. 
É preciso ter imparcialidade, e deixar 
que a pessoa esvazie o que ela tem 
para falar. É preciso respeito, é tratar 
o outro como você gostaria de ser 
tratado.”

Durante todos esses anos em 
que trabalha na Organização Social, 
Eliana tem algumas histórias para 
contar, como por exemplo, que foi a 
primeira mulher a desfrutar da 
licença maternidade de seis meses, 
da gravidez de seu filho que hoje 
tem cinco anos. “Eu tenho amor pelo 
Idtech, por isso não é à toa que 
estou aqui há tanto tempo. Sou 
apaixonada pela forma como a 
Organização trabalha e valoriza o 
bem público.”

EDITORIAL
Caro leitor, nesta edição trazemos 

reportagem especial sobre o diabetes, 
doença que atinge quase 12 milhões de 
pessoas no Brasil, cerca de 10% das 
pessoas entre 20 e 79 anos de idade. E 
os médicos estão negativos quanto a 
essa estatística, que pode subir para 20 
milhões nos próximos anos. Por isso, o 
“Voz do HGG” conversou com um dos 
maiores especialistas da área em Goiás, 
o endocrinologista Nelson Rassi, para 
saber as causas dessa doença, como 
preveni-la, e depois de adquirida a 
importância do controle.

Ainda neste informativo, você 
acompanha também como foi a visita dos 

avaliadores da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), que manteve o título 
ao Hospital Alberto Rassi – HGG, 
conquistado em maio do ano passado. 
Como funciona uma Agência 
Transfusional, os melhores momentos da 
segunda edição do projeto Riso no HGG 
também podem ser encontrados nesta 
edição.

Caro leitor, este jornal é feito para 
você. Por isso, contribua para uma 
informação cada vez e sugira assuntos 
sobre saúde que você tem dúvidas e quer 
ver aqui. Envie email com a sua sugestão 
para . Aprecie mais ascom@idtech.org.br
esta edição do nosso “Voz”. Boa leitura!
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Novo Conselho de 
Excelência visita o HGG

A Agência Transfusional do HGG 
tem como função armazenar sangue 
e seus derivados, realizar exames pré 
transfusionais, liberar e transportar os 
produtos sanguíneos para as 
transfusões nos setores do complexo 
hospital. Quando o médico prescreve 
a transfusão para algum paciente, a 
enfermagem comunica a Agência, que 
colhe uma amostra do sangue do 
receptor para analisar a 
compatibilidade com a do material 
estocado, e somente depois realiza-se 
o procedimento.

De acordo com Yana Rabelo, 
médica hematologista e Chefe da 
Agência, cerca de 400 transfusões 
são realizadas todos os meses no 
HGG, sendo a maioria em pacientes 
do Centro de Terapia Intensiva.  “É 
onde estão os nossos pacientes mais 
graves, mas também fazemos 
reservas para cirurgias em que há 
riscos de sangramento.”

Novos membros foram acompanhados pelo 
presidente do Conselho, Nion Albernaz

Você sabe o que é uma 
Agência Transfusional?

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu a visita de quatro membros do 
novo Conselho de Excelência das 
Unidades Públicas de Saúde. Este foi o 
primeiro encontro da nova formação do 
Conselho e teve como objetivo socializar 
os novos membros e apresentar as 
melhorias implantadas na unidade.

Maria Salete Pontieri, ex-presidente 
do Conselho Regional de Enfermagem 
(Coren) e representante da Instituição, foi 
uma das visitantes. Para a enfermeira, os 
membros do Conselho precisam 
entender melhor o funcionamento das 
unidades geridas pelas OSs. Ela explica 
que as melhorias são visíveis dentro de 
todos os hospitais, e que é necessário 
que isso seja acompanhado de perto. 
“No HGG está parte da minha vida 
profissional como enfermeira, e eu 
percebi que a qualidade é vista a olho 
nu. Percebi a satisfação dos profissionais 
em trabalhar aqui, e dos pacientes em 
serem atendidos. O hospital está 
agradável, a gente se sente em uma 
grande casa, a nossa casa.” 

mailto:ascom@idtech.org.br
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Quase 12 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes

O Brasil ocupa o quarto lugar no 
ranking mundial de países que mais 
possuem diabéticos, foi o que apontou um 
estudo produzido pela Federação 
Internacional de Diabetes. De acordo com 
os especialistas, 11,6 milhões da 
população brasileira entre 20 e 79 anos 
possuem a doença, e este número pode 
alcançar a faixa dos 19 milhões nos 
próximos 20 anos. Para entender melhor 
essa patologia tão comum, o Voz do HGG 
conversou com o chefe do Serviço de 
Endocrinologia do Hospital Alberto Rassi – 
HGG e presidente da Sociedade Brasileira 
de Diabetes regional Goiás, Nelson Rassi, 
que esclareceu as principais causas, 
sintomas e tratamento do diabetes.

De acordo com o médico, a doença 
aparece quando o corpo não consegue 
metabolizar a glicose, seja pela ausência 
total ou parcial da insulina e também pela 
resistência do paciente ao hormônio, 
aumentando a quantidade do açúcar no 
sangue. Rassi pontua que existem dois 
tipos mais comuns da doença, que é o 1 e 
o 2. Na primeira manifestação da doença, 
o paciente produz pouca ou nenhuma 
insulina, o que obriga a utilização do 
hormônio diariamente pelo diabético. Já o 
tipo 2, responsável por cerca de 90% dos 
casos, o paciente possui resistência à 
ação da insulina. “O tipo 1 é mais comum 
em crianças, e o tipo 2 é mais prevalente 
em pessoas de meia idade e com 
obesidade”, explica.

O médico considera que a doença é 
silenciosa no início, sendo que o paciente 
só descobre a doença quando ela já está 
avançada. Entretanto, alguns sinais podem 
ser observados para auxiliar no 
diagnóstico da doença, como vontade de 
urinar diversas vezes, fome frequente, 
sede constante, perda de peso e fraqueza 
para pacientes com o tipo 1; e infecções 
frequentes, alteração visual (visão 
embaçada), dificuldade na cicatrização de 

Doença é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue e pode causar danos ainda maiores no organismo se não for controlada, 
como cegueira, hipertensão, triglicérides e insuficiência renal. Especialista alerta para a importância do diagnóstico e prevenção

Maria da Paz Liberato, de 58 anos, descobriu a doença há dois anos. Ela está internada no 
Hospital Alberto Rassi - HGG para tratar as complicações que o diabetes trouxe para ela

Você sabia?

- Pessoas com diabetes 
devem evitar os 
açúcares simples 
presentes nos doces e 
carboidratos simples, 
como massas e pães, 
pois eles possuem um 
índice glicêmico muito alto.

- A atividade física é essencial no 
tratamento do diabetes para manter 
os níveis de açúcar no sangue 
controlados e afastar os riscos de 
ganho de peso.
, 
Confira algumas dicas:

- Mantenha o peso ideal, não fume, 
controle a pressão arterial,pratique 
atividades físicas regulares

feridas e formigamento nos pés quando se 
trata do tipo 2. “É muito importante que o 
paciente faça o exame de sangue 
regularmente, e não espere que a doença 
se manifeste para buscar tratamento. A 
prevenção ainda é o melhor remédio.”

O endocrinologista alerta que além da 
obesidade, outros fatores podem 
desencadear o diabetes. Predisposição 
genética, sedentarismo, e hábitos 
alimentares são os principais fatores 
associados. Além disso, Rassi conta que 
outras patologias podem ser 
desenvolvidas, como hipertensão arterial, 
triglicérides e colesterol. “Eu costumo dizer 
que a obesidade é a mãe, e a diabetes e 
todas essas outras doenças são as 
filhinhas dela. Juntas, elas fazem uma 
anarquia, levando o paciente a ter um 
derrame, cegueira, insuficiência renal, 
infarto, angina. É uma família 
encrenqueira, por isso é muito importante 
que as pessoas tenham hábitos saudáveis 
de vida”, reforça.

Exercícios físicos e alimentação balanceada previnem e controlam a doença

Prevenir é mais importante do que controlar. 
Mas, se o paciente já é portador do diabetes é 
importante que ele siga à risca algumas 
recomendações médicas, como manter hábitos 
saudáveis de vida. É claro que ninguém vai proibir  
a pessoa de comer um doce de vez em quando, ou 
mesmo uma pizza, desde que isso seja 
ocasionalmente e não se torne habitual. O que vale 
é ter equilíbrio, e compensar isso com uma 
atividade física regular.

Acreditamos que 150 minutos de atividade 
física semanal seja suficiente para controlar o 
diabetes, além é claro de manter o peso corporal 
na faixa ideal para a estatura. Frequentar a 
academia, fazer caminhadas e/ou corridas 
diariamente é importante, mas aliado a isso 

apostamos muito nos exercícios intermitentes. 
Esses são aqueles realizados no dia-a-dia, durante 
os afazeres do trabalho, em casa ou mesmo nas 
ruas. Optar pelas escadas, ao invés de subir de 
elevador, fazer pequenas caminhadas no corredor 
da empresa, não ficar sentado por longos períodos 
ajuda muito. As pessoas que caminham por uma 
hora do dia e ficam sentadas no restante das 
outras 23 não estão protegidas contra o diabetes.

Precisamos lutar contra essa doença e de mais 
ações do governo para combatê-la. Seria ótimo se 
as escolas ensinassem desde à infância a 
importância de seguir essas recomendações para 
se ter uma vida mais saudável, ou mesmo a 
promoção de campanhas com as famílias para a 
mudança dos hábitos e prevenção do diabetes. 

Nelson Rassi é 
chefe do Serviço 
de Endocrinologia 
do Hospital 
Alberto Rassi - 
HGG



4 De 16 a 31 de janeiro de 2015 A VOZ DO HGG 

A VOZ DO USUÁRIO

Samuel dos Santos, de 50 
anos, está internado no Hospital 
Alberto Rassi – HGG há quarenta 
dias para diagnosticar a causa de 
dores fortes na região abdominal. 
O comerciante, que é natural do 
Estado do Pará, mas mora em 
Goiânia há 15 anos, conta que 
apesar de estar doente ficou feliz 
por estar internado no “maior 
hospital de Goiás”. “O HGG é um 
hospital grande, imponente, os 
médicos e enfermeiras são muito 
bons, nos tratam bem. Aqui tem 
uma estrutura muito boa, e o 
melhor atendimento que já recebi.”

Sobre os projetos de 
humanização que a unidade 
promove, Santos pontua que é 
uma forma de animar aqueles 
pacientes que ficam depressivos 
por estarem internados. “Isso não 
acontece comigo, porque eu 
sempre estou feliz e de cabeça 
erguida. Mas, eu acho lindo trazer 
música e apresentações para cá, 
porque tem gente que fica muito 
pra baixo”, elogiou.  

EXPRESSAS

Segurança
O Núcleo de Segurança do Paciente 
promoveu uma reunião com toda a equipe 
multidisciplinar para orientar sobre a 
importância da identificação correta dos 
pacientes antes, durante e após os 
procedimentos. No encontro, os profissionais 
discutiram sobre a exigência da notificação 
pela Vigilância Sanitária e Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). 

Especialização
Entre os dias 1º de fevereiro e 25 de março, 
o HGG realiza as inscrições para o processo 
seletivo do treinamento avançado em 
Cirurgia do Quadril, que terá início em maio. 
A duração da especialização é de um ano, e 
duas vagas foram disponibilizadas. Para ser 
candidato é obrigatório que o médico já 
tenha concluído a residência em ortopedia.

Divulgação
O coordenador do Programa de Tratamento 
de Deformidades Faciais (Proface), 
Fernando Almas, apresentou entre os 22 e 
25 de janeiro o programa no Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo 
(CIOSP), que é o maior da América Latina. 
O evento reuniu mais de 60 mil cirurgiões-
dentistas de todo o país, e tratou de outros 
assuntos, como odontologia intensiva. 

Preservação
O HGG conta agora com duas caldeiras 
ecologicamente corretas em funcionamento. 
Quando assumiu a gestão da unidade, o 
Idtech trocou um dos equipamentos 
poluentes movido a diesel e adaptou uma 
antiga, para que o impacto ambiental fosse 
reduzido. A iniciativa faz parte da Política 
Ambiental implantada pela Organização 
Social na unidade. 

Concorrência
Relatório da diretoria de Ensino e Pesquisa 
aponta que os processos seletivos para 
residência médica no HGG estão mais 
concorridos desde que o Idtech assumiu a 
gestão, no ano de 2012. Entre o período de 
2013 e 2015, quase 1.200 pessoas se 
inscreveram para pleitear 108 vagas em 
diversas especialidades médicas. 

Treinamento
A equipe de enfermagem participou de 
treinamento sobre os procedimentos que 
devem ser executados quando o paciente 
sofre uma parada cardiorrespiratória. A 
atividade contou com uma simulação em 
que a gerente da Clínica Médica, Wagna 
Barbosa, foi a vítima. Os profissionais 
aprenderam a fazer massagens cardíacas 
e utilizar o desfibrilador.  

“A gente fica aqui tão triste, angustiado, sem saber o que fazer. Quando têm esses shows de música e de humor, o tempo 
passa mais rápido e faz a gente esquecer da doença”, disse Neiva Pires, de 49 anos, acompanhante do filho, durante a 
apresentação de Delesmano Alves, Dener Bruno e Michel Humorista na segunda edição do projeto. Confira melhores momentos:

Trio de humoristas posou para foto com a 
paciente Ana Leila Soares depois do espetáculo

Todos os pacientes fizeram questão de tirar fotos 
com os três artistas que se apresentaram

Os três humoristas levantaram o astral e fez a 
plateia se divertir durante quase 1 hora e meia

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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