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Governador recebe certificado de acreditação plena do HGG 
Solenidade aconteceu no dia 3 de dezembro no Salão Dona Gercina Borges Teixeira, do Palácio das Esmeraldas. Na ocasião, Marconi Perillo 
falou da satisfação em desfrutar dos bons frutos que a transferência da gestão dos hospitais do Estado para Organização Sociais lhe rendeu 

A Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) entregou, no dia 3 de 
dezembro, o certificado de acreditação 
plena nível 2 do Hospital Alberto Rassi – 
HGG para o governador Marconi Perillo, 
e o secretário de Estado da Saúde, 
Leonardo Vilela. A solenidade aconteceu 
no Salão Dona Gercina Borges Teixeira, 
do Palácio das Esmeraldas, e reuniu 
autoridades políticas e colaboradores do 
hospital e do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), e demais convidados da 
Organização Social.
Na ocasião, o governador Marconi Perillo 
comentou que para que a saúde pública 

tenha qualidade é necessário muita 
dedicação e ousadia. Ele explicou que 
desde o início confiou que a 
transferência da gestão dos hospitais 
para Organizações Sociais seria benéfico 
e apresentaria resultados positivos. “Nós 
acreditamos na mudança que foi 
instituída na Saúde em Goiás, e hoje 
temos a prova que o caminho escolhido 
foi o correto. Todos temem a mudança e 
a quebra de paradigmas porque temos 
de sair da nossa zona de conforto, e foi 
isso que nós fizemos. Mas, esse 
certificado não deve ser dedicado a mim, 
ao Idtech, à diretoria do hospital, mas 
deve ser em homenagem a todos os 

Certificado foi entregue pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) para o governador 
Marconi Perillo e secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela

colaboradores que trabalham 
diariamente para que o atendimento seja 
da melhor qualidade. O meu muito 
obrigado a todos vocês”, parabenizou.

Além do certificado de acreditação 
em nível dois, durante o evento o Idtech 
entregou também ao governador Marconi 
Perillo uma placa em homenagem à 
confiança depositada por ele no trabalho 
da Organização Social, que há três anos 
está à frente da gestão do HGG. A 
comenda foi entregue às mãos de Perillo 
pela diretora de enfermagem do hospital, 
Natalie Alves, e pelo chefe do Serviço de 
Neurologia da unidade, José Alberto 
Alvarenga, e destacou apoio na equipe 
de trabalho do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, “que atualmente é 
harmonicamente representada por 
servidores públicos e celetistas”, disse.
De acordo com o secretário de Estado da 
Saúde, Leonardo Vilela, a conquista do 
segundo nível de acreditação do Hospital 
Alberto Rassi – HGG prova que valeu à 
pena enfrentar a resistência quando o 
governo anunciou a transferência da 
gestão dos hospitais. O secretário 
comentou, ainda, que atualmente as 
unidades públicas do Estado concorrem 
diretamente com a qualidade de 
hospitais privados. “Nós somos modelo 
para os outros governos na área da 
Saúde, já estiveram aqui representantes 
de doze estados, e o maior beneficiado 
com isso são os usuários. Há quatro 
anos era impossível imaginar um hospital 
público acreditado, e hoje temos essa 
realidade aqui em Goiás.”

O certificado recebido pelo hospital é 
chancelado pela Organização Nacional 
de Acreditação - ONA, membro da maior 
entidade de acreditação de serviços de 
saúde no mundo, a International Society 
for Quality in Health Care, a ISQua. O 
título é concedido às instituições de 
saúde que cumprem rigorosos 
protocolos para a segurança do 
paciente. Entre os pontos fortes 
destacados pela banca avaliadora foram 
os programas de humanização e de 
assistência hospitalar, o 
comprometimento com a qualidade dos 

serviços, a implantação do certificado 
digital/prontuário eletrônico e o 
acompanhamento direto da alta 
administração. 

Vanice Costa, que é diretora de 
avaliação e certificação do Instituto 
Brasileiro para Excelência em Saúde e 
representante da ONA, explicou que o 
processo é contínuo, e a equipe visitará as 
unidades de saúde para manutenção do 
selo. “Eu imagino que daqui algum tempo 
nós teremos de inventar o nível quatro 
para atender Goiás, ficamos 
extremamente satisfeitos com isso.'' 

Governador se emociona com a conquista 
do selo de qualidade

Qualidade do atendimento e humanização são ressaltadas em solenidade
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NOSSA GENTE

‘‘Antes de trabalhar no HGG, 
eu tinha aversão a remédio’’, 
diz Carlos, da Farmácia

Com a função de receber, 
conferir e armazenar os produtos que 
chegam no almoxarifado da farmácia, 
Carlos Roberto Leandro Dias é 
colaborador do Hospital Alberto Rassi 
– HGG há três anos. Membro da 
Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (Cipa) e da Brigada de 
Incêndio, o colaborador é participativo 
e prestativo. “Eu acredito que Deus 
sempre nos coloca em algum lugar 
com um propósito, e o meu é ajudar 
as outras pessoas, e eu gosto do 
que faço”, avalia.

Com curso técnico na área de 
patologia clínica e radiologia (com 
capacitação em tomografia), este 
último concluído por meio de bolsa 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
Carlos conta que tem carinho pela 
área de saúde. Porém, antes de 
trabalhar no hospital, ele atuou em 
um banco, e também como 
cinegrafista de emissoras de 
televisão.  “Eu já fiz de tudo um 
pouco, sempre trabalhei muito, era 
durante o dia em um lugar, e a noite 
em outro. Agora trabalho somente 
aqui no HGG. E o curioso é que 
antes de trabalhar aqui eu tinha uma 
certa aversão ao cheiro de remédios, 
e hoje não sinto isso mais”, 

O colaborador comenta que 
procura sempre conversar com os 
colegas de trabalho, e deixar o 
ambiente de trabalho mais divertido. 
“Nós estamos aqui para trabalhar, e 
podemos fazer isso de forma alegre.”

Nas horas vagas, o colaborador 
dedica o seu tempo à família. Ele é 
casado, e tem duas filhas, uma de 16 
anos, e outra de 27, que é formada 
em Direito, estuda e trabalha em São 
Paulo. “Eu queria muito que ela 
voltasse”, se emocionou. 
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Comitiva de Rondônia se emociona com o hospital

“Eu fiquei maravilhada. Tudo que nós 
pensamos em qualidade no sistema de 
Saúde esta visita veio ao encontro da 
expectativa”, disse a coordenadora técnica 
da Secretaria de Saúde de Rondônia, 
Renata de Oliveira Santos, que visitou o 
Hospital Alberto Rassi – HGG, juntamente 
com o assessor da Procuradoria do 
mesmo Estado, Igor Veloso Ribeiro. A 
visita aconteceu no dia 2 de dezembro. 

Ao assistir o vídeo institucional do HGG, 
Renata Santos se emocionou com o 
trabalho de humanização realizado no 
hospital. Ela disse que acompanha de 
perto as ações realizadas nos hospitais de 
Rondônia e que estas iniciativas a tocam. 
“O serviço humanizado, o acolhimento, os 
fluxos de trabalho, percebemos uma 
gestão realmente voltada a resultado e 
diretamente ao paciente”, disse ela sobre o 
hospital após visitar os principais setores 
da administração da unidade.

A comitiva de Rondônia visitou o HGG 
a convite da Secretaria de Saúde de 
Goiás, para verificar as transformações 
após a gestão da organização social 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech). O Estado rondoniano 
tem interesse de adotar sistema 
semelhante em seus hospitais. “É um 
paradigma novo, existe sempre 
resistências e estamos aqui para angariar 
mais argumentos. Experiências devem ser 
compartilhadas e adaptadas”, disse o 
procurador Igor Ribeiro.

O procurador ainda destacou que o 
HGG procura sempre evoluir, “melhorar o 
serviço para o consumidor final que é a 
população”, disse. 

Pianistas mirins se apresentam no Sarau de Natal

O Hospital Alberto Rassi – HGG está 
recebendo neste mês edições especiais 
do projeto Sarau. A agenda natalina foi 
reservada para corais e recitais de piano. 
No dia 10 de dezembro, o Estúdio Erika 
Vilela se apresentou para pacientes e 
colaboradores da unidade. Todos os 

Alunos e professores do Estúdio de Música Éricka 
Vilela se apresentaram para pacientes do HGG 

Procurador e coordenadora da Secretaria de 
Saúde de Rondônia estiveram no hospital

anos, a musicista leva seus pequenos 
alunos para um recital de piano, e neste 
ano a novidade foi a participação dos 
próprios mestres do estúdio e um coral 
de vozes.

A apresentação durou cerca de uma 
hora e contemplou estilos musicais para 
todos os gostos. Com foco em canções 
natalinas, o recital levou os clássicos 
jingle bells, jingle bells rock, merry 
christmas, além de mitos da música 
clássica, como Beethoven, e também a 
participação do violão em um momento 
de Música Popular Brasileira (MPB).

O paciente Ivan Vicente assistiu 
todos os momentos do espetáculo com 
sorriso nos lábios. “Eu fiquei encantado 
com as crianças tocando. Eu sempre 
quis ser músico, mas nunca tive 
oportunidade de estudar para isso, que 
sabe agora depois que eu emagrecer eu 
procure uma escola”, comentou.

A agenda de shows especiais vai até 
o dia 28 de dezembro. Confira na página 
de número 4, algumas atrações que já 
passaram pelo projeto neste mês. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: 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 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Guillain-Barré: a síndrome que causa fraqueza muscular

A Síndrome de Guillain- Barré é uma 
doença inflamatória aguda, que acomete 
os nervos de todo o corpo, com uma 
evolução rápida: dias a poucas 
semanas. Muito comentada nos últimos 
meses por hipoteticamente estar 
associada ao zika vírus, o “Voz do HGG” 
conversou com o neurologista do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Paulo 
Sério Faria, para desmistificar alguns 
pontos dessa doença, e esclarecer as 
principais causas, sintomas e o seu 
tratamento, entre eles a associação da 
doença com o zika.

De início, o especialista explica que, 
assim como em outras doenças 
autoimunes, a causa exata da Síndrome 
de Guillain-Barré ainda não é totalmente 
clara para a ciência. O médico pontua 
que o problema está muito associado a 
algumas infecções bacterianas ou virais, 
e também pós aplicação de 
determinadas vacinas. Porém, é possível 
supor que uma falha genética possa 
desencadear este processo de 
desordem no sistema de defesa do 
organismo humano. “A Síndrome de 
Guillain-Barré aparece logo depois que o 
sistema imunológico é ativado, mas é 
difícil saber se esse processo foi iniciado 
por uma infecção ou por falha no 
sistema de defesa”, pontua o médico da 
unidade hospitalar. 

O paciente portador da Síndrome de 
Guillain-Barré sente fraqueza em toda a 
musculatura corporal. Essa limitação 
começa, geralmente, nos membros 
inferiores e progride para os membros 
superiores, cabeça, podendo acometer 
até a musculatura respiratória. “O 
indivíduo vai perdendo as forças, 
podendo ficar completamente imóvel. É 
preciso ficar atento para os sinais que a 
doença, porque não temos como 
identificar os pacientes predispostos ao 
problema. O fundamental é procurar o 

Doença causa fraqueza muscular progressiva, que geralmente se inicia nos membros inferiores e progride para os superiores, cabeça e 
até os músculos do aparelho respiratório. Diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento adequado e reversão dos sintomas

Para especialista do Hospital Alberto Rassi - HGG associação com o zika vírus ainda deve ser 
melhor estudada. Doença aparece normalmente depois de processos infecciosos

Você sabia?

- De acordo com o 
Ministério da Saúde, a 
rede pública (SUS) 
oferece gratuitamente 35 
procedimentos para 
tratamento de Guillain-
Barré, entre procedimentos 
diagnósticos, clínicos, cirúrgicos, de 
reabilitação e medicamentos. Se 
informe!

Confira algumas dicas:

- Atividades fisioterapêuticas podem 
ajudar no fortalecimento da 
musculatura dos membros inferiores e 
superiores. Questione o seu médico 
sobre as atividades que auxiliam no 
tratamento! 

especialista quando sentir a fraqueza 
muscular’’, ilustra Paulo Sérgio.  

O neurologista conta que o 
diagnóstico é normalmente feito 
clinicamente (histórico e exame físico do 
paciente) e confirmado com exames 
eletromiográficos e do líquor (material 
retirado do canal vertebral na coluna 
lombar). Porém, segundo Paulo Sérgio, 
no estágio inicial a doença pode ser de 
difícil diagnóstico por apresentar 
sintomas semelhantes aos de outras 
desordens neurológicas, e eles podem 
variar de pessoa para pessoa. “A 
interpretação dos sinais e sintomas 
associada aos exames é o que vai 
resultar no diagnóstico correto. Existem 
medicamentos e procedimentos para o 
tratamento, como a Imunoglobulina 
Humana e a Plasmaferese, e quanto 
mais precoce o diagnóstico, mais fácil 
será o tratamento, podendo haver 
reversão completa dos sintomas”, 
completa o especialista. 

Associação com o zika vírus ainda precisa ser estudada

Um aumento significativo de casos da 
síndrome de Guillain-Barré levanta entre os 
especialistas a forte possibilidade de que seja 
mais uma doença associada à infecção pelo zika 
vírus. Porém, várias infecções virais e 
bacterianas podem desencadear a resposta 
autoimune e ocasionar a síndrome. Por isso, a 
associação com a infecção pelo zika ainda 
necessita de maiores estudos epidemiológicos 
para ser comprovada, e não podemos relacioná-
lo totalmente à doença.  

As principais consequências da doença são 
os déficits motores, que podem ser muito leves 
até incapacitantes, deixando o paciente 
cadeirante. Complicações durante a evolução da 
doença incluem arritmias cardíacas e 

complicações respiratórias, pois os pacientes 
muitas vezes necessitam de respiração 
mecânica. O prognóstico depende de vários 
fatores, como o tempo de confirmação 
diagnóstica e instituição do tratamento. Além 
disso, as complicações da fase aguda são 
responsáveis por uma taxa de mortalidade 
inferior a 10%, dependendo dos recursos de 
cada serviço, e os pacientes mais graves 
necessitam de Terapia Intensiva. 

A melhor forma de evitar essas sequelas é a 
busca por orientação médica nos primeiros sinais 
de fraqueza muscular. Como não há formas de 
se prevenir a doença, remediá-la precocemente é 
o melhor combate. Procure um especialista e 
faça o diagnóstico! 

Paulo Sérgio 
Farias é médico 
especialista em 
neurologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Ana Perpetua do Socorro 
Ventura é paciente do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há cinco 
anos. A aposentada sempre 
cuidou da sua saúde com os 
profissionais da unidade, e agora 
passará pelo procedimento de 
cirurgia bariátrica. Embora 
conheça o atendimento do 
hospital há bastante tempo, esta 
é a primeira vez que ela está 
internada, e se surpreendeu 
ainda mais com o que viu no 
hospital e recebeu dos 
colaboradores.

“O hospital para mim sempre 
foi muito bom, e o que mais gosto 
aqui é do carinho e atenção dos 
profissionais. Eu vejo muitas 
pessoas reclamando de médicos 
em geral, mas eu acredito que a 
gentileza e o respeito precisam 
partir da gente primeiro, eu 
consigo enxergar o lado do 
próximo. Sou apaixonada 
também pela equipe de 
psicólogas, nutricionistas e 
enfermeiras, todas são 
maravilhosas”, elogiou. 

EXPRESSAS

Residência
A avaliadora do Ministério da Educação 
(MEC), Mirian Lane de Oliveira Rodrigues 
Castilho, esteve no HGG para avaliar a 
criação do Programa de Residência em 
Medicina Intensiva. Ela foi recebida pela 
diretoria de enfermagem, diretoria médica, 
gerência de Ensino e Pesquisa, coordenação 
da Comissão de Residência Médica 
(Coreme), e o médico Humberto Borges. 

Palestra
No Dia do Fonoaudiólogo, o Serviço de 
Fonoaudiologia do hospital promoveu uma 
palestra para os usuários que aguardavam 
por consulta no Ambulatório de Medicina 
Avançada da unidade. A profissional que atua 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI), Mariela 
Vidal, falou sobre “Quando procurar um 
fonoaudiólogo”, e tirou dúvidas dos pacientes.

Prevenção
Para comemorar o Dia Mundial de Combate 
à Aids, o Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) e a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
promoveram ações educativas no intuito de 
alertar que a prevenção ainda é o melhor 
remédio. Os colaboradores receberam 
preservativos e laços que simbolizam a 
solidariedade e a luta contra a doença. 

Força
No dia 1º de dezembro, uma grande 
mobilização em prol do Sistema Único de 
Saúde (SUS) movimentou Brasília. 
Profissionais da saúde, autoridades, 
entidades de vários segmentos e usuários 
de todo o país se reuniram para protestar 
contra os cortes de recursos. E os 
colaboradores do HGG não poderiam ficar 
de fora, lotando dois ônibus para a viagem.

Produtividade
A Central de Relacionamento agendou no 
mês de novembro 6.734 consultas, conforme 
relatório do programa Gestão Cidadã, foram 
54 a mais que no mês de outubro. Além 
disso, outras 902 consultas foram agendadas 
pela Central Humanizada de Internação 
(CHI), com marcação de cirurgias e consultas 
de pré e pós-operatório. Parabéns!

Clima
Com o objetivo de identificar o nível de 
satisfação dos colaboradores e para melhoria 
contínua dos processos de trabalho, a 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
promove entre os dias 14 e 31 de dezembro 
a Pesquisa de Clima Organizacional. Neste 
período, todos os colaboradores podem 
acessar o site do hospital e preencher o 
formulário sobre a Pesquisa. Participe!

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“Sabemos que muita gente aqui nunca teve contato com música clássica, e é uma oportunidade para eles 
que estão hospitalizados, saindo um pouco da rotina do hospital”, disse o violinista da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia, Moisés Bruno da Silva, durante a abertura da programação natalina do projeto de humanização.

Trio de Cordas surpreendeu com Aline 
Araújo, Felipe Marciano e Renata Benfica

Apresentação da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia no estacionamento do hospital

Coral Novo Horizonte se apresentou 
nas enfermarias da unidade hospitalar
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