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A VOZ DO HGG

HGG é o primeiro hospital público acreditado do Centro-Oeste
Cerimônia de entrega do certificado de acreditação, realizada no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, foi 
marcada pela presença de autoridades municipais e estaduais, além dos colaboradores do Hospital Alberto Rassi - HGG 

 governador do Estado de 

OGoiás, Marconi Perillo, 
recebeu certificação 

concedida ao Hospital Alberto Rassi – 
HGG pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). O título, denominado 
acreditação hospitalar, é conferido às 
instituições de saúde que cumprem 
rigorosos protocolos para a segurança do 
paciente. A cerimônia de entrega foi 
realizada no auditório Mauro Borges, do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no dia 
11 de junho, e contou com a presença de 
autoridades e figuras políticas goianas, 
colaboradores da unidade hospitalar, 
além de executivos do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 

(Idtech), Organização Social gestora do 
Hospital Alberto Rassi - HGG. 

Durante discurso que marcou a 
solenidade, o governador disse que 
entregar a gestão dos hospitais do 
Estado para as Organizações Sociais foi 
uma decisão audaciosa, e que gerou 
críticas e resistência ao governo. De 
acordo com Perillo, assim que retomou a 
gestão, a situação das unidades 
hospitalares era de precariedade, e  com 
Antônio Faleiros, secretário de Saúde à 
época, cogitou fechar alguns hospitais 
até que a situação financeira do Estado 
se regularizasse. “A transformação que 
vemos hoje no HGG demonstra que o 
modelo convencional de gestão já não é 

Governador Marconi Perillo recebe, juntamente com o ex-secretario de saúde Antônio Faleiros, e 
o atual secretário, Halim Girade, certificado de Acreditação hospitalar do HGG

mais adequado, e que é preciso que os 
governantes quebrem os paradigmas 
para melhorar o serviço ofertado ao 
usuário”, ilustra. 

O diretor de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Marcelo Rabahi, disse que 
conquistar a acreditação hospitalar não 
foi fácil e que a partir de agora a 
responsabilidade aumenta, já que nos 
próximos oito meses as avaliadoras 
devem voltar para verificar o segundo 
nível da certificação, que é a acreditação 
plena. “Quando assumimos a gestão do 
HGG, eu costumo falar que tivemos que 
consertar o avião com ele em 
movimento, ou seja, o hospital não podia 
parar, mas muitas mudanças tinham de 
ser feitas. É claro que ainda há 
deficiências a serem reparadas, mas são 
exceções. A mesma condição que temos 
hoje no HGG encontramos nos hospitais 
particulares”, pontua. 

Vanice Costa, diretora do Instituto 
Brasileiro para Excelência em Saúde 
(Ibes), credenciada para realizar a 
avaliação e certificação do HGG, disse 
que foi preciso muita coragem dos 
gestores para pleitear a acreditação 
hospitalar. Ela esclarece que dentre as 5 
mil instituições de saúde cadastradas no 
país, dentre clínicas, hospitais, 
laboratórios, apenas 460 são 
acreditadas, o que significa 1% do total. 
“Ser acreditado não é ser perfeito, é 
trabalhar para ser cada vez melhor. 
Precisa de muita coragem e 
comprometimento, porque daqui há oito 
meses estaremos de volta.” 

Os colaboradores do Hospital 
Alberto Rassi – HGG foram peças 
fundamentais para a conquista da 
acreditação hospitalar da unidade, já 
que trabalharam na implantação dos 
procedimentos necessários. Para 
comemorar, o Idtech realizou na noite 
do dia 11 de junho, e na manhã do dia 
13 de junho, confraternizações 
voltadas para os colaboradores e 
parceiros da unidade. 

A gerente da Clínica Médica, Wagna 
Teixeira, disse que a noite de 
agradecimentos fez com que toda 
emoção do dia do resultado da 
acreditação fosse retomada. “Hoje nós 
renovamos aquele sentimento, aquela 
emoção e o nosso compromisso de 
continuar trabalhando e mantendo as 
melhorias. Daqui oito meses é a nova 
visita e precisamos melhorar ainda 
mais”, ressaltou.

Colaboradores comemoram selo de qualidade



NOSSA GENTE

Telefonista do HGG, 
Sandra Maria supera 
deficiência visual 

Quem, por algum motivo, 
precisou ligar para o Hospital 
Alberto Rassi – HGG escutou do 
outro lado da linha a voz de Sandra 
Maria Viana. Colaboradora da 
unidade hospitalar há 14 anos, ela 
encontrou no trabalho a superação 
para uma deficiência adquirida 
ainda na infância, a visual. Casada 
e mãe de duas filhas, Sandra divide 
seu tempo em ajudar a quem 
precisa e cuidar da família. 

Para ela, a deficiência nunca foi 
uma limitação. Antes mesmo de ser 
aprovada no concurso do Estado 
para telefonista, já havia praticado a 
profissão durante um curso. Ela 
explica que o trabalho é muito mais 
do que atender as chamadas no 
telefone, já que precisa estar ciente 
de todas as ações dentro do 
hospital para repassar as 
informações a quem necessita, 
além de lidar diretamente com 
todos os departamentos. 

Sandra se admira, ainda, com o 
carinho que recebe dos usuários e 
também colaboradores do HGG. 
Ela conta que muitas pessoas que 
foram atendidas por ela já ligaram 
posteriormente para agradecer a 
sua presteza e informações 
fornecidas. “Eu sinto o maior prazer 
em atender bem quem liga aqui, 
porque a maioria está passando por 
um momento difícil, de sofrimento 
com a doença de algum parente, 
amigo ou própria. Entrei no HGG 
com vontade de desempenhar bem 
o meu trabalho, e até hoje faço 
como se fosse o meu primeiro dia. 
Tenho uma relação de 
companheirismo com os meus 
colegas, a gente se une para 
cumprir bem as nossas tarefas.”

EDITORIAL

Vereadores realizam 
visita técnica no HGG

Em visita ao Hospital Alberto Rassi 
–HGG, comitiva de vereadores de 
Goiânia declararam estar 
impressionados com o tratamento 
humanizado oferecido para os pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) na 
unidade. O grupo foi recepcionado pelo 
secretário de Estado da Saúde, Halim 
Girade, que destacou a parceria com o 
Idtech para concretizar a proposta de 
excelência na saúde pública. 

Os vereadores visitaram diversas 
instalações, entre farmácia, lavanderia, 
Central Humanizada de Internação, 
Centro de Terapia Intensiva, Central de 
Relacionamento com o Paciente, 
Ouvidoria e obras do novo Ambulatório. 
De acordo com a vereadora Cristina 
Lopes, que liderou a comitiva, a visita 
teve como objetivo quebrar paradigmas 
em relação às organizações sociais. 
“Sou da área da Saúde há 23 anos e sei 
o que foi a modificação do HGG, pois 
conheço intimamente o hospital. O que 
vemos aqui é um respeito total à 
condição e à vida do paciente.” 

O HGG agora é um hospital 
acreditado. Isso significa que você está 
sendo atendido em uma unidade 
comprovadamente de qualidade e 
excelência, que cumpre protocolos 
internacionais para a segurança do 
paciente. Desde 2013, foram 
implantadas melhorias e feitas 
adequações para minimizar os riscos 
recorrentes de um hospital. A simples 
identificação do paciente por meio de 
pulseiras pode contribuir para que você 
não seja medicado errado, por exemplo.

Esse cuidado imprime segurança aos 
serviços de saúde oferecidos pelo HGG. 
Para os colaboradores, o título de 

hospital acreditado significa o 
reconhecimento de muito trabalho. Para 
a Secretaria de Saúde do Estado e a 
organização social responsável pelo 
HGG, o Idtech, esta é a prova de que é 
possível fazer uma saúde pública de 
qualidade, por meio da eficiência 
administrativa e boa aplicação dos 
recursos públicos.

Seremos constantemente avaliados e 
não queremos perder o título de primeiro 
Hospital Acreditado do Centro-Oeste. 
Por isso, o trabalho não para. Juntos, 
vamos continuar trabalhando para 
oferecer o melhor aos usuários do 
Sistema Único de Saúde. 
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Acessibilidade da 
nova calçada 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu a visita de representantes da 
Secretaria Municipal de Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida 
(Semped). Estiveram presentes a 
presidente Cidinha Siqueira; o diretor de 
acessibilidade, Edson Ribeiro; a 
arquiteta, Bianca Machado; e a 
engenheira Ednalda Maria. Além deles, a 
comitiva foi formada também pela 
arquiteta Sarah Rassi, da Secretaria 
Municipal de Trânsito (SMT),  e do 
gerente de arborização da Agência 
Municipal de Meio Ambiente (Amma), 
Fernando Lemos. 

A reunião teve como objetivo discutir 
o projeto de implantação da nova 
calçada externa do hospital, que 
apresenta problemas de acessibilidade 
para pessoas com deficiência e também 
para próprios pacientes da unidade. “A 
acessibilidade tem que ser boa para 
todos, não apenas para pessoas com 
algum tipo de deficiência. Precisamos 
pensar em inclusão ao projetar a 
cidade”, disse Cidinha Siqueira. 

Durante a visita, representantes disseram estar 
impressionados com a qualidade do HGG

Comitiva avalia raízes de árvores de grande 
porte, que acabam quebrando a calçada

Expediente
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Pé Diabético: prevenção e controle evitam amputações

De acordo com o Ministério da 
Saúde, são realizadas 55 mil 
amputações anuais em decorrência do 
diabetes mal controlado no Brasil. Com 
mais de 200 pacientes, o Programa de 
Atenção ao Pé Diabético do Hospital 
Alberto Rassi – HGG oferece o 
tratamento àqueles que tiveram 
complicações da doença e os 
profissionais tem conseguido até mesmo 
evitar a amputação. 

A médica endocrinologista e 
responsável pelo programa do HGG, 
Judith Mesquita, explica que o Pé 
Diabético representa uma das principais 
complicações do diabetes. Segunda ela, 
a doença é definida pela presença de 
infecção, ulceração ou destruição de 
tecidos profundos dos membros 
associados a anormalidades 
neurológicas e vários graus de 
alterações circulatórias nos pés. “A 
principal consequência disso é a 
amputação, por isso o exame clínico do 
pé e a implementação de medidas 
preventivas são tão importantes.”

A endocrinologista pontua que 85% 
das amputações são precedidas por 
úlceras e a neuropatia representa fator 
desencadeante em 90% das ulcerações. 
Essas amputações, explica Judith, 
podem ocorrer  tanto no diabetes  tipo 1 
como no tipo 2, e tem uma relação direta 
com a duração do diabetes , idade e  o 
grau de controle da doença . “O calçado 
inadequado é responsável por grande 
parte das ulcerações, por isso a 
adequação dele é fundamental na 
prevenção de lesões nos pés.”

Manter controladas as taxas do 
diabetes é outra recomendação da 
médica. Judith conta que isso pode 
prevenir as complicações da doença e, 
consequentemente, as mutilações. Ela 
ilustra que, normalmente, o portador da 
doença só dedica a atenção necessária 
aos pés quando está com uma ferida ou 

Controle das taxas do diabetes, exames clínicos preventivos e cuidados básicos com os pés evitam mutilações e úlceras nos membros 

infecção em estágio avançado, o que 
torna o tratamento mais difícil devido aos 
problemas de circulação. “O fundamental 
é o tratamento preventivo, ou seja, 
detectar as alterações que precedem o 
pé diabético e através de medidas 
educativas evitar a ulceração e 
consequentemente a amputação.”

Diabetes
Caracterizado como uma síndrome 

metabólica de origem múltipla, o 
diabetes é decorrente da falta de insulina 
e/ou da incapacidade de a mesma 
exercer adequadamente seus efeitos no 
organismo, causando um aumento da 
glicose (açúcar) no sangue. Existem 
duas formas de manifestação da doença, 
tipos 1 e 2. No primeiro, há uma 
destruição das células betapancreáticas 
resultando em deficiência insulínica. Já o 
tipo 2 é causado por predisposição 
genética associado a fatores de risco.

Programa Passo a Passo no Pé Diabético capacita profissionais da atenção básica à saúde

O Pé diabético representa uma tragédia na 
vida do paciente, pois resulta em um aumento 
nas taxas de mortalidade, hospitalização 
prolongada, afastamento das suas atividades 
profissionais, isolamento social e depressão. 
Pensando nisso, o Programa Pé Diabético deu 
início ao projeto Passo a Passo para a realização 
de treinamento para profissionais da atenção 
básica de diversas cidades do Estado.

O Programa visa o treinamento de  
profissionais da atenção básica com o objetivo de 
capacitá-los ao diagnóstico do pé em risco de 
ulceração e  tratamento adequado dos pés já 
ulcerados, minimizando os riscos de amputação. 
A iniciativa é da Federação Internacional do 
Diabetes e tem com o objetivo de melhorar o 

cuidado do Pé Diabético e reduzir as taxas de 
amputação nos países em desenvolvimento.

O pé em risco representa um membro com 
alterações neuropáticas (lesões nos nervos) e/ou  
isquêmicas (má circulação), assintomáticas em 
50% dos pacientes, por isso a importância de 
examinar os pés independente de sintomas. O 
diagnóstico é feito por meio de testes 
neurológicos simples e exames vasculares com 
palpação de pulsos e realização de teste não 
invasivo, chamado ITB (Índice Tornozelo 
Braquial). 

Todo paciente deve ter seu pé examinado 
anualmente e na presença de neuropatia e/ou 
isquemia, o acompanhamento deve ser em 
intervalos 3 a 4 meses. 

TEMA DA VEZ

Enfermeira do programa Pé Diabético, Cristina Pereira, faz curativo em pé de paciente portador 
de diabetes. Prevenção e cuidados básicos são as melhores formas de evitar amputações
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Judith Mesquita, 
médica 
endocrinologista e 
responsável pelo 
Programa Pé Diabético 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

Uma alimentação 
inadequada e não 
balanceada favorece o 
ganho de peso e  
aumenta o risco de 
desenvolvimento do 
diabetes em pessoas 
predispostas geneticamente. 

Cuidado com Pé Diabético!

- Mantenha os pés limpos;
- Evite andar descalço;
- Use meias e sapatos adequados;
- Examine seus pés atentamente 
todos os dias;
- Não use bolsa de água quente ou 
travesseiros térmicos
- Visite periodicamente o seu médico
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A VOZ DO USUÁRIO

No Brasil há cinco meses, o 
português Joaquim de Barros, 
de 59 anos, sofreu três paradas 
cardiorrespiratórias e permaneceu 
no Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) do Hospital Alberto Rassi – 
HGG por 11 dias em coma. 

Assim que retornou ao estado 
de consciência o paciente 
questionou à esposa, Divina 
Jardim, se o hospital em que 
estava era particular. “Achei tudo 
tão bonito e organizado, que não 
acreditei que era público”, lembra.

Ainda em tratamento na 
unidade hospitalar, Barros 
participou do Sarau do HGG e 
conheceu as obras da artista 
plástica Helena Vasconcelos, em 
exposição na galeria do projeto 
Arte no HGG. “A gente até 
esquece que está no hospital. Eu 
achava que isso não existia, nem 
mesmo na Europa vi coisa igual. 
E o Sarau é a melhor parte, a 
gente canta e tem um sentimento 
de recuperação.”

“Estou encantadíssimo com as obras e com a artista! Para mim, poder vir aqui embaixo ver toda essa beleza 
fez toda diferença, foi a melhor das surpresas, nem mesmo na Europa vi coisa igual”, enaltece Joaquim de 
Barros, paciente de origem portuguesa em tratamento na unidade hospitalar.

EXPRESSAS

Meio Ambiente
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, dia 5 de junho, o Hospital Alberto 
Rassi - HGG promoveu diversas atividades  
educativas para pacientes, colaboradores e 
visitantes da unidade. Foram realizadas 
blitzes por toda a unidade, desafios e 
palestras sobre o descarte e separação 
adequada do lixo.

Ensino
Além da OAB, o hospital também recebeu 
a visita do MEC e Ministério da Saúde. 
Quatro certificadores dos Ministérios foram 
ao HGG para verificar se a unidade está de 
acordo com as exigências do Governo 
Federal para manter o título de hospital de 
ensino. A comitiva fez o percurso dos 
pacientes do hospital para conhecer os 
fluxos e os projetos implantados. 

Romantismo
O HGG recebeu no dia 11 de junho, 
véspera do Dia dos Namorados, edição 
especial do projeto Sarau do HGG. Com a 
participação dos músicos Xexeu e Tom 
Chris, o final de tarde dos pacientes, 
colaboradores e visitantes teve aura 
romântica na unidade. Os acompanhantes 
tiveram horário de visita estendido.

Homenagem
As profissionais de enfermagem Wagna 
Teixeira Barbosa e Roselena Teixeira 
Sardinha foram reconhecidas pelo trabalho 
desenvolvido durante o ano de 2013 no 
HGG. Elas foram homenageadas durante a 
5ª edição do Prêmio Profissional Destaque 
de Enfermagem, promovido pelo Conselho 
Regional de Enfermagem de Goiás. 

Eleições
Os profissionais de Enfermagem do HGG 
que queiram participar do processo eleitoral 
para a escolha da Comissão de Ética de 
Enfermagem do Hospital Alberto Rassi - 
HGG têm até o dia 10 de julho para 
organizarem as chapas. Para isso, cada 
chapa precisa ser composta por seis 
enfermeiros, dois técnicos e dois auxiliares 
de Enfermagem. 

HGG na Copa
Se depender da torcida dos pacientes e 
colaboradores do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, a seleção brasileira já é hexacampeã 
do mundo. É que, na hora dos jogos 
brasileiros, todos se reúnem como podem 
para assistir e vibrar pelos craques 
canarinhos. No CTI, por exemplo, a equipe 
até pintou o rosto de verde e amarelo! 

Helena Vasconcelos recebe a família 
durante o vernissage da mostra

Paciente observa obras de Helena 
Vasconcelos em exposição no HGG

Tom Chris se apresenta na abertura 
de “Senhora das Cores”

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Confira os melhores momentos da mostra “Senhora das Cores”, por Helena Vasconcelos, em exposição até o dia 31 de julho.
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