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HGG completa três anos de gestão inteligente
Atitude do Governo de Goiás em transferir gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG para uma organização social garantiu diversos benefícios 
para a população. Neste período, o Idtech promoveu grandes obras e reformas estruturais, além de humanizar o ambiente hospitalar  

Seguindo o modelo de gestão do 
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (Crer) e Hospital de 
Urgências de Anápolis (Huana), o Governo 
de Goiás decidiu em 2011 que todos os 
outros hospitais da rede estadual também 
fossem geridos por organizações sociais. 
O primeiro a ter a gestão transferida foi o 
Hospital Alberto Rassi – HGG, que 
completou neste mês de março três anos 
de transformações. Os resultados são 
visíveis para toda população e 
principalmente para os pacientes, que 
aprovam em 99% o atendimento desta 
unidade referência que conta com 29 
especialidades médicas.

A assinatura do contrato entre o 
governo e o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) aconteceu 
em 2012. Nesta época, o hospital passava 
por grave crise de desabastecimento e 
muitos leitos estavam desativados por 
problemas estruturais. Logo que assumiu, 
a organização social conseguiu abastecer 
a unidade em mais de 80% e reativou 22 
leitos após reparos estruturais realizados 
com força-tarefa.

Em 2013, após colocar o Hospital nos 
trilhos, a Secretaria de Saúde e o Idtech 
inauguraram um novo Centro de Terapia 
Intensiva, que resultou mais 30 leitos para 
a unidade, totalizando 40. Mais do que a 

Em solenidade, governador Marconi Perillo recebe de Vanice Costa certificado expedido pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA) ao Hospital Alberto Rassi  - HGG

quantidade, o CTI é considerado hoje um 
dos melhores do Centro-Oeste, sendo 
comparado muitas vezes com unidades 
referências. “Desafio qualquer pessoa a 
mostrar uma UTI de hospital privado em 
Goiás tão boa quanto a do HGG”, 
discursou o governador Marconi Perillo, 
em evento público em janeiro de 2014.

No ano passado, outra grande obra foi 
inaugurada: o Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA). O espaço para consultas 
ambulatoriais do HGG era o retrato do 
descaso com os usuários da saúde 
pública. O lugar que era quente, 
tumultuado, cheio de filas, com 
funcionários irritados, cedeu espaço para 
um AMA onde os pacientes podem 
aguardar sentados, com um clima 
agradável e ambiente totalmente decorado 
com obras de artes. 

Ainda em 2014, o HGG conquistou um 
título de qualidade até então inédito na 
saúde pública: a acreditação hospitalar. 
Esta unidade tornou-se então o primeiro 
hospital acreditado no Centro-Oeste. Para 
obter esta certificação, avaliadores da 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) analisaram os processos voltados 
para a segurança do paciente e 
constataram a boa qualidade da 
assistência. Além deste título, o HGG 
conseguiu ainda levar para casa o Prêmio 
Saúde, entregue pela Editora Abril, por 
conta do atendimento multiprofissional do 
Programa de Tratamento de Deformidades 
Faciais (Proface). O reconhecimento é um 
dos mais disputados pela área da saúde 
de todo o Brasil.

Atendimento humanizado é destaque na administração do Idtech
Quem visita o HGG pode até achar 

que está em um centro cultural. Para 
humanizar o ambiente, a gestão do 
Idtech criou projetos que oferecem 
entretenimento, reflexão e alegria para 
pacientes, acompanhantes e 
colaboradores. Semanalmente, os 
pacientes participam do Sarau do HGG; 
a cada quinze dias realizam oficinas de 
arte; mensalmente acontecem os shows 
de humor; e trimestralmente as 
exposições de arte. Estas atividades 
reúnem voluntários que doam um pouco 
da sua arte e acontecem rotineiramente, 

com o acompanhamento da equipe de 
enfermagem.

De acordo com o coordenador 
executivo do Idtech, José Cláudio Romero, 
todas as conquistas devem-se ao esforço 
conjunto do Governo, da Organização 
Social, dos colaboradores, sejam eles 
servidores públicos, celetistas ou 
terceirizados, e também dos parceiros. 
“Somente com a união de todos foi 
possível construir um HGG melhor para o 
SUS. Mas o trabalho não para e vamos 
continuar nos esforçando para escrever 
novas páginas para a saúde pública.”

 

Jordelina descobriu que tem talento para a 
pintura durante a oficina de arte do HGG



NOSSA GENTE

“Gosto das pessoas e de 
conviver com elas”, diz a 
médica Ana Maria Porto 

Coordenadora do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), 
colaborativa do Núcleo de Cuidados 
Paliativos, e chefe do Serviço de 
Geriatria do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Ana Maria Porto Carvas, de 
44 anos, é colaboradora da unidade 
há 17 anos. Natural do Rio de 
Janeiro, a médica chegou em 
Goiânia no ano de 1995, quando 
conheceu o atual esposo na 
faculdade de medicina da 
Universidade Severino Sombra (RJ), 
se casou e mudou-se para a capital. 

Ana Maria conta que escolheu a 
medicina por gostar das pessoas e 
acreditar que a saúde pública no 
Brasil pode ser melhor. De acordo 
com a médica, o plano inicial era ser 
especialista em nefrologia, mas por 
admirar muito uma professora que 
atuava na área de geriatria, acabou 
optando pela especialidade. 

Apesar de estar em Goiânia há 
muito tempo, Ana Maria sente 
saudades do Rio de Janeiro e 
sempre que pode viaja para visitar 
os familiares. Além do marido e a 
filha de 13 anos de idade, que já 
desperta o interesse pela medicina, 
Ana Maria fez uma legião de 
amigos. “Eu tenho amigos que 
também são do Rio de Janeiro e 
moram aqui porque também se 
casaram com goianos. Viajo muito 
para o Rio porque eu amo o mar, 
me sinto bem perto dele e me faz 
muita falta tê-lo por perto”, comenta.

Nas horas de lazer, Ana Maria 
prefere se dedicar à família e 
cozinhar. “Eu tenho uma vida muito 
corrida, meu esposo também. Então 
nas nossas horas de folga 
gostamos de dar uma de gourmet e 
ficar com nossa filha”, disse. 

EDITORIAL
Caro leitor, este mês o Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) completou três anos de gestão 
inteligente do Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Quando assumiu a unidade, a 
Organização Social a encontrou em crise 
de abastecimento, estrutural e de pessoal. 
Foi necessária uma verdadeira revolução 
para promover um atendimento de 
qualidade para os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Durante estes três anos, o HGG 
cresceu na qualidade da sua assistência, 
e evoluiu na realização de procedimentos 
como transplantes de órgãos, cirurgias 
bariátricas (incremento de 200% nos 

últimos três anos), confecção de próteses 
3D para pacientes com xeroderma 
pigmentoso (sendo o HGG o único centro 
de referência no País) e a criação do 
Programa de Tratamento de Deformidades 
Faciais (Proface), que propiciou aumento 
de 394% nas cirurgias bucomaxilofaciais.

Além da assistência, diversas reformas 
estruturais foram realizadas no hospital e 
que contribuíram significativamente para a 
melhoria do atendimento. Nesta edição, a 
reportagem de capa mostra como a 
gestão inteligente e eficiente do Idtech 
elevaram a credibilidade da saúde pública 
no Estado e contribuíram para um SUS 
cada vez melhor. Boa leitura! 
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Expediente
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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; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela
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Porto; Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

“Xantara”, personagem de Toni Marmo, interage com 
público durante quarta edição do ‘‘Riso no HGG’’

Toni Marmo, durante o seu show de humor no Projeto Riso no HGG, contou com a participação dos 
colaboradores, que entraram na brincadeira e fizeram a diversão dos pacientes e acompanhantes

O Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do Hospital Alberto Rassi – HGG 
foi palco para mais uma edição do 
projeto “Riso no HGG”. Na noite da 
última terça-feira, 31 de março, o 
humorista goiano Toni Marmo foi a 
atração da quarta edição do projeto e 
deu vida à excêntrica Xantara, uma 
mulher ousada, vaidosa e engraçada. Os 
pacientes, acompanhantes e 
colaboradores se divertiram bastante 
com as situações criadas pela 
personagem, que interagiu o tempo todo 
com o público presente. 

O espetáculo começou com Xantara 
contando situações do cotidiano do 
goiano. E durante o show, ela envolveu 
todo mundo. Convidou a diretora de 
enfermagem Natalie Alves, a gerente de 
enfermagem Wagna Teixeira, a gerente 
de hotelaria Karollyne Nogueira e a 

gerente de recursos humanos do Idtech, 
Déborah Costa para dançar até o chão. 
Em outro momento convidou o diretor 
técnico do HGG, Rafael Nakamura, para 
imitar o sertanejo Gusttavo Lima. Com 
três “ajudantes de palco”, a turma cantou 
e dançou a música “Gatinha Assanhada”, 
tirando boas gargalhadas da plateia.

No final da apresentação, Toni 
Marmo disse estar satisfeito. “Eu sei que 
alguns hospitais de Goiânia levam 
música, literatura, informática e alegria 
para os pacientes, mas show de humor, 
eu só vi aqui. E estou maravilhado. 
Percebemos que vários pacientes 
estavam debilitados e mesmo assim 
fizeram esforço para sorrir e bater 
palmas, e no final deu certo. Me senti 
muito feliz e espero estar aqui 
novamente. O HGG está de parabéns. 
Contem comigo sempre”, finalizou.



TEMA DA VEZ
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Varizes: entenda as causas do problema e aprenda a prevenir

Esteticamente, as varizes preocupam 
grande parte das mulheres. Entretanto, 
elas não devem ser levadas em 
consideração apenas pelo mal estar 
estético que causam nas pernas. A 
proporção de mulheres e homens com 
varizes é de três a quatro pacientes do 
sexo feminino para um masculino. O Voz 
do HGG conversou com o chefe do 
Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Roberto Gomide, e 
descobriu que o problema acomete mais 
as mulheres por causa dos hormônios,  e 
que a doença apresenta outras formas de 
manifestação, como as hemorroidas. 

O médico explica que existem dois 
tipos da doença: as varizes primárias, 
cujas origens são as alterações do próprio 
sistema venoso superficial dos membros 
inferiores; e as secundárias, que são 
geradas pelo aumento da pressão 
sanguínea no interior das veias 
superficiais, secundária a alterações no 
sistema venoso profundo ou presença de 
fístula artério-venosa. De acordo com 
Gomide, alguns outros fatores podem ser 
levados em consideração no caso das 
varizes primárias, como a insuficiência 
valvular, que se dá pela dificuldade do 
sangue em circular, sobrecarregando as 
veias; hereditariedade; gestação e 
hormônios femininos; obesidade, e outros. 

Além das pernas e pés, outra forma 
de manifestação de varizes são as 
hemorroidas. Caracterizada por veias 
inchadas, inflamadas e doloridas 
localizadas na parte inferior do reto ou do 
ânus, a doença tem forte ligação com a 
obstipação intestinal e má alimentação, 
ficar em posição sentada por longos 
períodos e o esforço para evacuar.  “É 
importante ressaltar que as varizes são 
causadas por múltiplos fatores. Isso quer 
dizer que nem todos em uma família 
desenvolverão a doença, nem todas as 
mulheres terão o problema, e os homens 

A doença atinge grande parte das mulheres e pode ter diversas causas associadas, como a insuficiência valvular, hereditariedade gestação e 
hormônios femininos, obesidade e atividades diárias. A prevenção envolve utilização de meias medicinais e hábitos saudáveis de vida 

Tratamento para a doença pode ser preventivo ou curativo. Atualmente existem métodos 
modernos e eficazes que garantem a cura das varizes e podem também prevenir a doença

Você sabia?

- O sedentarismo 
favorece o aparecimento 
das varizes porque não 
estimula os músculos da 
panturrilha e da planta 
dos pés, que funcionam 
como um segundo 
coração e bombeia o 
sangue para cima

Confira algumas dicas:

- Priorize roupas confortáveis e que 
não limitem a movimentação para 
evitar o desconforto muscular 

- Evite atividades muito pesadas, 
como a musculação, pois elas podem 
exercer sobrecarga nos membros, 
favorecendo a deterioração das veias

também podem ser candidatos às 
varizes.”

As varizes dos membros inferiores 
não representam risco de morte. Mas 
apesar da falta de gravidade, estudos 
mostram que as varizes ocasionam uma 
significativa perda na qualidade de vida 
dos pacientes acometidos, explica o 
cirurgião. Os sintomas mais comuns são 
dor, cansaço e sensação de peso nas 
pernas, porém queimação, inchaço, 
formigamento e câimbras noturnas 
também podem aparecer. “Os sintomas 
são mais acentuados no final do dia, em 
dias de temperatura mais quente”, alerta. 

O tratamento é eficiente e alguns 
métodos são mais utilizados, como a 
crioescleroterapia; a escleroterapia e 
também as cirurgias convencionais ou a 
laser. “Antes de indicar o tratamento, o 
médico deverá fazer uma avaliação 
clínica e com equipamentos adequados 
para analisar qual tratamento é o mais 
indicado para cada caso”, conclui.   

Como melhorar a circulação do sangue nas pernas e prevenir as varizes?

Existem medidas preventivas que podem ser 
utilizadas para diminuir a tendência à varizes. As 
meias elásticas são o principal meio, já que elas 
agem desviando, através das veias perfurantes 
(comunicantes), o sangue das veias superficiais, 
onde as varizes se formam, para as veias 
profundas, onde naõ existem varizes. As pessoas 
com tendência hereditária e/ou que ficam muito 
tempo em pé ou sentado por motivos profissionais 
devem fazer o uso dessas meias medicinais, porém 
somente com recomendação médica. 

Outra dica importante é evitar o calor excessivo 
por tempo prolongado. A sauna e/ou banhos muito 
quentes provocam o aquecimento das veias com 
dilatação, gerando uma maior quantidade de 
sangue nas veias, que se dilatam. O excesso de 

peso e a má alimentação também prejudicam a 
saúde de quem já tem problemas vasculares, além 
de provocar a celulite, que está associada às 
microvarizes e telangiectasias (vasinhos). Pratique 
exercícios que melhoram a força muscular da 
perna e, portanto, a circulação. Os melhores saõ 
andar, correr e nadar. 

Ficar sentado ou em pé por períodos 
prolongados também são atitudes que devem ser 
cortadas do paciente que já possui uma tendência 
ao problema.  Quando isso ocorre por motivos 
profissionais, é bom movimentar os pés para fazer 
com que a musculatura da panturrilha se contraia 
ritmicamente, ajudando a circulação sanguínea de 
retorno. A utilização de saltos altos com até quatro 
centímetros também é benéfico. 

Roberto Gomide é 
chefe do Serviço 
de Cirurgia 
Vascular do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG 
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A VOZ DO USUÁRIO

Roberto Nominato Teixeira, 
de 44 anos, sofreu graves 
queimaduras por todo o corpo ao 
instalar um fogão em sua casa no 
município de Aragarças. Ele e a 
esposa, Elusiane Gonçalves Belo, 
de 42 anos, estavam bem 
próximos ao eletrodoméstico 
quando um vazamento de gás 
resultou numa explosão. O casal 
peregrinou por sete unidades de 
saúde durante 49 horas em busca 
de atendimento, sem sucesso, 
até que no dia 27 de fevereiro, o 
casal foi acolhido pelo Hospital 
Alberto Rassi – HGG. 

“Eu e minha esposa 
passamos por momentos difíceis, 
mas depois que chegamos aqui 
fomos muito bem tratados. Foi o 
HGG que salvou a minha vida. 
Todos os profissionais são 
maravilhosos, das meninas da 
limpeza, enfermeiras até os 
médicos. Só tenho a agradecer a 
todos”, disse Roberto quando 
recebeu alta hospitalar, no dia 26 
de março. 

EXPRESSAS

Concurso
A técnica de enfermagem Hayline Bonifácio 
de Moura foi a vencedora do concurso 
alusivo ao mês das Mulheres promovido 
pelo HGG nas redes sociais. A foto da 
colaboradora foi escolhida pelos 
seguidores do hospital no Facebook como 
a mais bonita. Ela recebeu o prêmio das 
mãos da fotógrafa Milenne Mathias. 
Parabéns, Hayline! 

Segurança
Em função dos roubos e furtos que 
aconteceram ao redor do HGG, a 
coordenação do Idtech reivindicou à Polícia 
Militar o aumento da segurança no local. 
Representantes da Organização Social e do 
hospital estiveram em reunião com a 
corporação, que se colocou à inteira 
disposição para reforçar o policiamento.

Simpósio
Os profissionais do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO) do HGG 
participaram do III Simpósio Multidisciplinar 
na Obesidade. O evento aconteceu no 
Hotel Blue Tree e foi coordenado pelo 
cirurgião plástico Roberto Kaluf. O objetivo 
foi dividir experiências entre os 
especialistas e trazer novidades 
relacionadas ao combate à doença. 

Música
O projeto Sarau do HGG fechou com chave 
de ouro a programação de março. Na 
terceira apresentação do mês, os usuários e 
colaboradores prestigiaram a musicista Aline 
Araújo, que levou a imponente harpa. Já na 
última atração de março, o cantor e 
compositor Tom Chris levou a Música 
Popular Brasileira (MPB) e foi acompanhado 
pelo teclado nos andares da unidade.

Capacitação
Os colaboradores que atuam na Central de 
Material de Esterilização (CME) e no 
Centro Cirúrgico (CC) participaram de um 
treinamento para manuseio correto de 
instrumentais cirúrgicos usados em 
cirurgias vasculares. A capacitação foi 
realizada pela empresa fornecedora dos 
equipamentos do hospital. 

Tecnologia
Atenção colaboradores! Já está em 
funcionamento a assinatura digital para 
acesso ao prontuário eletrônico. O 
processo de cadastramento iniciou no dia 2 
de março e mais de 300 profissionais já 
foram habilitados para utilizarem o novo 
recurso. O método é mais rápido e prático 
que o convencional, além de contribuir para 
o projeto Hospital Sem Papel.  

“Eu estou acostumado a pintar as paredes de casas e prédios, agora tive a experiência de pintar um quadro 
pela primeira vez. Eu gostei bastante, ajuda a passar o tempo!”, disse o paciente Manoel Simplicio da Silva, que 
é pedreiro e está internado para realizar cirurgia na próstata. 

O paciente João Batista da Silva e o filho 
Albertino Moraes participaram da atividade

Manoel Simplício pintou pela primeira vez 
um quadro e gostou da brincadeira 

Pacientes desenharam coelhos e ovos 
de Páscoa durante oficina temática 

Braço do projeto Arte no HGG, as oficinas de arte são realizadas quinzenalmente no Hospital Alberto Rassi - HGG em parceria com a
Escola de Artes Visuais (EAV). Confira os melhores momentos da edição especial de Páscoa:
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