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Residentes do HGG recebem títulos de especialistas 
Solenidade de encerramento dos programas de residência foi realizada no dia 27 de fevereiro, no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
com a presença de familiares, diretoria da unidade, preceptores e representantes da Secretaria de Estado da Saúde 

O HGG, certificado como Hospital 
Ensino pelo Ministério da Saúde e Ministério 
da Educação (MEC), realizou no dia 27 de 
fevereiro a formatura da equipe de 
residência médica e multiprofissional da 
unidade. Receberam os títulos de 
especialistas, 49 formandos, sendo 41 
médicos e 8 multiprofissionais. Estavam 
presentes os diretores do HGG, o 
superintendente executivo da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Deusdedith Vaz, a 
superintendente de Educação em Saúde e 
Trabalho para o SUS (SEST-SUS), Rafaela 
Veronese, e os preceptores da unidade.

O vice-coordenador da Residência 
Médica (Coreme), Fernando Gonçalves 

Lima, destacou a formação focada na 
humanização proporcionada pelo HGG. 
Ponto também ressaltado pela 
coordenadora da Residência 
Multiprofissional (Coremu), Telma Noleto, 
que exaltou ainda a felicidade pela 
instituição ter sido escolhida pelos 
profissionais para a sua especialização. 
“Obrigada pelo conhecimento compartilhado 
durante esses anos. São experiências 
maravilhosas que vocês vão levar para toda 
a vida profissional de vocês”, destacou.

O coordenador de Ensino e Pesquisa 
do Idtech, Marcelo Rabahi, parabenizou os 
especialistas e afirmou que estamos 
vivendo a era da inteligência artificial na 

Na formatura, receberam os títulos de especialistas 49 formandos ao total, sendo 41 
médicos e 8 multiprofissionais

medicina, mas os médicos não podem 
perder a capacidade de humanização no 
atendimento. A diretora de Ensino e 
Pesquisa do HGG, Cáritas Marques Franco, 
desejou que os profissionais levem os 
conhecimentos adquiridos na unidade para 
o dia a dia. “Desejo que vocês levem a 
vivência da oportunidade feliz de participar 
da escalada do HGG no sentido de se 
tornar um hospital de excelência e a atitude 
que vivenciaram nos programas de 
humanização da unidade.”

Rafaela Veronese, agradeceu o convite 
e disse que este era um momento muito 
feliz, pois o HGG fez parte de sua trajetória 
profissional. “Sabemos o nível de 
profissionais que estamos entregando para 
a sociedade e o quanto isso é importante 
para um país que precisa avançar e muito 
no cuidado integral à saúde, temos certeza 
que vocês também farão sua parte”. 
Deusdedith Vaz destacou a oportunidade da 
formação em uma unidade de saúde 
pública. “Vocês estão em um hospital 100% 
SUS, bancado com os impostos de cada 
um de vocês. Eu trabalhei no HGG em 
2010 e a realidade era muito diferente”.

Porta-voz da turma de médicos, 
Douglas Vinícius Silva, especialista em 
cirurgia-geral, fez um discurso de gratidão 
à família, aos mestres, direção e equipe 
multiprofissional. “Tivemos a honra de 
conviver com profissionais éticos que 
realmente se importam com as pessoas. 
Agradeço a tudo que esse hospital nos 
deu como residentes, como pessoas e 
desejo sucesso a todos os colegas. 
Parabéns a todos!”

A Diretoria de Ensino e Pesquisa do 
HGG, responsável pela coordenação 
dos programas de residência médica e 
multiprofissional da unidade, promoveu 
no dia 5 de março, o acolhimento de 55 
novos residentes, sendo 45 médicos e 
10 multiprofissionais, que atuarão em 
diversas especialidades. O evento 
promoveu a integração dos profissionais, 
que receberam orientações sobre as 
normas e rotinas da instituição, 
acreditação hospitalar, saúde e 
segurança do trabalhador e controle de 
infecção hospitalar, entre outros.

A diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Franco, parabenizou os 
residentes pela aprovação no processo 
seletivo e ressaltou que o acolhimento tem 
o objetivo de ambientar e integrar os 
profissionais entre si e ao ambiente 
hospitalar. "Desejo que vocês tenham 
bastante felicidade aqui, em contato com 
os colegas e conosco. Nós também 
estamos felizes porque temos a 
oportunidade de aprender com vocês, que 
são jovens e trazem experiências novas 
para o hospital. Parabéns pela conquista e 
muito sucesso nesta etapa", exaltou.

Unidade recebeu 55 novos residentes, 
sendo 45 médicos e 10 multiprofissionais 

Novos residentes médicos e multiprofissionais chegam ao HGG 



NOSSA GENTE

“Trabalhar no HGG foi 
muito válido para o meu 
crescimento pessoal”, 
acredita Frank Deyvison

Há 11 meses, Frank Deyvison 
Santos Ferreira foi admitido como 
menor aprendiz da Diretoria de Ensino 
e Pesquisa do HGG, onde atuou na 
biblioteca, auxiliou o setor de internato 
e colaborou com a equipe da Rede 
Universitária de Telemedicina (Rute). 
Estudante do 3º período de 
Engenharia Mecânica, Frank conta 
que foi questionado sobre o porquê do 
interesse em atuar numa área tão 
distante da sua. “Estava precisando 
fazer algo que me custeasse na 
faculdade, pois é um custo alto. Por 
mais que eu não pague mensalidade 
há os gastos com materiais e aí 
passei no processo seletivo do Idtech”.

Apaixonado pela força aérea, 
Frank enxergou na Engenharia 
Mecânica uma possibilidade de atuar 
futuramente na Aeronáutica. ”Desde o 
ensino médio eu tinha esse ideal. Sou 
encantado pela história do engenheiro 
Ozires Silva, um dos fundadores da 
Embraer e que acabou me 
influenciando muito”, conta.

Hoje ele acredita que, mesmo 
com a distância entre a sua atuação 
atual e a profissão que quer seguir no 
futuro, trabalhar no HGG é de grande 
valia. “Está sendo muito proveitoso 
esse tempo aqui, de grande 
aprendizado. Foi muito válido para o 
meu crescimento pessoal, porque 
trabalhar dentro de um hospital te faz 
ver as coisas de um modo diferente e 
foi muito importante”, considerou 
Frank, que na ocasião desta entrevista 
estava em seu último dia como jovem 
aprendiz e foi efetivado. “A efetivação 
foi uma conquista pra mim. Um ciclo 
se encerrou com o término do 
contrato de aprendizagem e agora 
um novo se inicia”. 
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Durval Ferreira é o novo diretor técnico do HGG 

O HGG tem um novo diretor técnico. 
O médico intensivista Durval Ferreira 
Fonseca Pedroso tomou oficialmente 
posse do cargo no 6 de março, durante 
Solenidade de Transmissão de Cargo 
realizada juntamente com a reunião das 
chefias médicas. 

Após quase cinco anos como diretor 
técnico do HGG, Rafael Nakamura 
passou a função ressaltando a alegria e a 
satisfação de ter feito parte da equipe 
HGG e agradeceu o apoio e o empenho 
de todas as equipes médicas. “O que eu 

pude absorver de vocês nesse período é 
algo imensurável e não tem como retribuir, 
apenas reconhecer. Muito obrigado! 
Agradeço também os pacientes que nos 
ensinam muito, a todos os colegas 
médicos, equipe técnica e aos colegas 
multiprofissionais, pois este é um dos 
grandes segredos desta unidade. Foi uma 
honra trabalhar com todos vocês!”.

Em seu discurso, Durval Ferreira 
ressaltou seu interesse profissional pelo 
CTI, onde dedicou seus esforços nos 
últimos anos, lembrando-se de algumas 
situações em que se fez presente 
representando a unidade. “Estou contente 
e agradeço a oportunidade. Recebo a 
como um desafio, pois eu tenho um 
espírito de sempre buscar novos 
horizontes. Pude participar de todo o 
processo da acreditação do hospital em 
todos os níveis e isso pra mim foi muito 
gratificante e me fez crescer muito, assim 
como a participação em diversos outros 
projetos”. E pediu o apoio de todos os 
colegas. “Eu não vejo como uma chefia, 
eu me vejo um técnico e nós somos uma 
equipe que busca os mesmos objetivos. 
Então, esta porta estará sempre aberta. 
Espero corresponder às expectativas e 
contar com o apoio dos colegas”, concluiu.

Em celebração ao Dia Internacional 
da Mulher, o HGG, em parceria com o 
fotojornalista Cristiano Borges, promoveu 
uma exposição de fotos que retrata a 
sensibilidade feminina, a beleza e o bom 
humor no ambiente hospitalar. É a 
terceira vez que Cristiano Borges se 

Técnica de enfermagem, Vanderlice Maria da 
Rocha Paranhos teve a foto mais curtida

Médico intensivista Durval Ferreira Fonseca 
Pedroso tomou posse no 6 de março

dispôs voluntariamente a fotografar as 
mulheres do HGG.

Percorrendo os corredores do 
hospital, o fotojornalista flagrou 
diferentes ações de cuidado das 
mulheres. O resultado foi exposto até o 
dia 15 de março, em frente ao refeitório 
da unidade. As fotos também foram 
publicadas no Facebook, no endereço 
www.facebook.com/hospitalalbertorassih
gg. A personagem com a foto mais 
curtida foi a técnica de enfermagem, 
Vanderlice Maria da Rocha Paranhos, 
que receberá um pôster como 
lembrança.

As imagens retratam momentos 
cotidianos do hospital, como o trabalho 
das auxiliares de limpeza na 
higienização hospitalar, das enfermeiras 
e técnicas em seus postos de trabalho 
ou mesmo pelos corredores da unidade 
em momentos de descontração. O 
resultado são fotos que mostram o 
trabalho dessas mulheres que 
representam 70% do total de 
colaboradores da unidade.

ACONTECEU 

Exposição de fotos celebra Dia da Mulher
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Dia Mundial do Rim: cuide dos seus rins

A função dos rins é, entre outras, filtrar 
o sangue para eliminar toxinas nocivas ao 
organismo, substâncias importantes para 
nossa saúde, e produção de alguns 
hormônios. Os rins recebem sangue das 
artérias renais, ramos da aorta que vêm 
diretamente do coração. Depois de circular 
pelo grande número de vasos existentes 
nesses órgãos, o sangue sai, livre das 
toxinas, pelas veias renais rumo ao 
coração, e a urina desce pelos ureteres 
até a bexiga. 

A insuficiência renal é uma doença 
caracterizada pela perda da capacidade 
dos rins de filtrarem resíduos, sais e 
líquidos do sangue, e que pode ser aguda 
ou crônica. No primeiro caso é perda 
súbita dessa função, e já na doença renal 
crônica, há a perda lenta do 
funcionamento dos rins. Em ambos os 
casos, quando isso acontece, os resíduos 
podem chegar a níveis perigosos e afetar 
a composição química do sangue, que 
pode ficar fora de equilíbrio.

A insuficiência renal aguda é comum 
em pacientes que já estão no hospital com 
alguma outra condição, podendo progredir 
rapidamente ao longo de algumas horas 
ou mais lentamente, durante alguns dias. 
Pacientes graves e que necessitam de 
cuidados intensivos têm maior risco de 
desenvolver insuficiência renal aguda. 
Diabetes tipo 1 e 2, hipertensão, doenças 
renais, problemas hepáticos e insuficiência 
cardíaca, entre outros problemas, podem 
causar insuficiência renal aguda e crônica. 

A chefe do serviço de Nefrologia do 
HGG, Bruna Rassi Arantes, destaca que 
as doenças renais são silenciosas, por 
isso é importante estar atento aos fatores 
de risco, como sedentarismo e 
alimentação desregrada, com muito sal e 
gordura. "As duas principais doenças que 
levam à perda de função renal no Brasil 
são a hipertensão e o diabetes. A vida 
moderna trouxe esses problemas mais 
fortemente para a população", explicou.

Bruna Rassi reforça ainda a 
importância da prevenção das doenças 
renais. "É preciso ter uma alimentação 

Entre os cuidados que zelam pelos rins, o consumo de cerca de dois litros de água por dia, uma dieta com baixo teor de sal, controle da 
pressão e o consumo de anti-inflamatórios somente com prescrição e acompanhamento médico 

As doenças renais são silenciosas, por isso é importante estar atento aos fatores de risco, como 
sedentarismo e alimentação desregrada, com muito sal e gordura

Confira algumas dicas:

- Diminua o consumo de sal nos 
alimentos. O máximo permitido é 5 a 
6 gramas por dia;

- Beba bastante água, é aconselhado 
o consumo de 2 litros por dia;

- Tenha uma alimentação saudável e 
pratique exercícios físicos com 
regularidade;

- Controle sua pressão arterial;

- Evite fumar e consumir álcool;

- Cuidado na hora de utilizar algum 
medicamento, não se auto-medique. 

saudável, com pouco sódio, além da 
prática de atividade física. Se já tem um 
histórico de problemas renais na família ou 
diagnóstico de pressão alta e diabetes, é 
preciso consultar o médico regularmente 
para verificar se está tudo bem", destacou.

Dia Mundial do Rim
Em parceria com a Sociedade 

Brasileira de Nefrologia - Regional Goiás 
(SBN-GO), O HGG promoveu no dia 8 de 
março uma edição especial do projeto 
Saúde na Praça em comemoração ao Dia 
Mundial do Rim. Com o tema "Saúde da 
Mulher: Cuide de seus rins", o evento 
realizado na Praça Abrão Rassi, das 7 às 
16 horas. Ao todo, 645 pessoas foram 
atendidas durante todo o dia.

Serviços como orientação médica e 
nutricional, análise de urina, aferição de 
pressão arterial, cálculo do Índice de 
Massa Corpórea (IMC) e teste de diabetes 
foram oferecidos durante toda a 
programação do dia. Quem se interessou 
em realizar estes exames foi atendido por 
uma equipe de profissionais da unidade, 
entre enfermeiros, nutricionistas, 
biomédicos e médicos nefrologistas. Feita 
a inscrição, os participantes passaram por 

Aferição de pressão arterial, cálculo do IMC 
e teste de diabetes foram oferecidos

FIQUE ATENTO

um circuito de saúde para medir 
pressão arterial e glicemia, calcular o 
IMC e, posteriormente, fizeram uma 
triagem. Em casos de risco, a urina foi 
examinada pelos médicos, que fizeram 
as orientações necessárias. 

A técnica de enfermagem Vanderléia 
Barroso estava no HGG quando ficou 
sabendo do evento e resolveu participar. 
"Nunca tinha dado certo vir e eu gostei 
demais. Achei muito importante essa 
ação porque se fosse para a gente 
pagar por esse atendimento, ficaria 
caríssimo. Gostei muito." Lázaro Moreira 
Belo também participou da ação pela 
primeira vez. "Achei muito bom, a gente 
tem que cuidar sempre da saúde, ficar 
atento. Estava passando por aqui, vi a 
tenda e resolvi participar. Foi bom 
porque fiz os exames e vi que está tudo 
certinho", comemorou.

Os pacientes receberam ainda orientação 
médica e nutricional e fizeram análise de urina
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Desempregada há quase seis 
meses e recuperando-se de uma 
cirurgia de vesícula, Neuriene Lima 
Lopes, de 28 anos, chegou ao HGG 
por complicações desse procedimento  
e uma pancreatite grave. Internada há 
cerca de 45 dias, ela não vê a hora de 
receber alta, apesar de gostar de 
alguns momentos no hospital. “Tem 
hora que é angustiante, mas em 
outras é bom também porque a gente 
faz amizade aqui dentro. Olha ali a 
dona Maria, quando a minha mãe vai 
embora, ela é uma mãe pra mim”, fala 
apontando para a senhora, mãe da 
paciente no leito ao lado.

Antes de perder o emprego, 
Neuriene era gerente de um 
laboratório, onde trabalhou por três 
anos. “Só terminei o segundo grau 
colado (risos) em uma escola estadual 
e ganhei esta oportunidade do meu 
patrão. Um dia me mandou embora”.

Divorciada, mora sozinha com a 
filha Isabela, de 10 anos, que tem sido 
cuidada pela mãe. Neuriene recebeu a 
menina em algumas visitas especiais. 
“A saudade dói e o meu maior é 
desejo é sair daqui e abraçar minha 
filha”, disse a paciente emocionada.

EXPRESSAS

Mulher
No dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, a pneumologista do HGG, Heicilainy 
Gondim, foi homenageada durante 
solenidade na Assembleia Legislativa. A 
iniciativa teve como objetivo homenagear 
mulheres que se destacam na vida política e 
social e em suas áreas de atuação. A 
escolha da pneumologista foi do médico e 
deputado estadual, Hélio de Sousa.

Laboratório
Desde o dia 21 de fevereiro, o HGG passou 
a contar com os serviços do Laboratório 
Ingoh na realização dos exames de 
anatomia patológica. A contratação se deu 
para atender aos critérios da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), nível 3, de 
excelência e obedeceu as normas 
regulamentares vigentes.

Transplantes
A Central de Transplantes realizou nos 
dias 5, 6 e 7 de março treinamento de 
capacitação pra equipe de enfermagem 
e membros da Comissão Intra-hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT). O objetivo foi 
aproximar a equipe assistencial da 
família no processo de doação de 
órgãos, aumentando assim a captação 
de tecidos (córneas).

Grafite
O artista plástico Binei, como é mais 
conhecido o grafiteiro Hubner Miashiro Binei, 
realizou projeto de intervenção urbana nos 
geradores do HGG. O artista goiano dedica 
seu tempo difundindo cores e arte através do 
grafite em diversos pontos da capital. No 
HGG, o objetivo foi levar alegria e trazer vida 
aos que frequentam a unidade.

Monitoramento
Desde o mês de fevereiro o serviço de 
manutenção está realizando o reparo das 
câmeras do circuito fechado de monitoramento 
do HGG, que faz a vigilância de todas as 
áreas da unidade 24 horas por dia. Dentre as 
mais de 200 câmeras, algumas estavam 
desativadas por avarias ou problemas técnicos 
que estão sendo reparados gradativamente.

Visita
Comitiva do Estado de Rondônia esteve no 
dia 5 de março no HGG. O objetivo foi 
conhecer as unidades hospitalares de gestão 
compartilhada com Organizações Sociais de 
Goiás. O secretário de Saúde de Rondônia, 
Williames Pimentel, se disse impressionado 
com o que conheceu, ressaltando que a 
saúde de Goiás é um exemplo nacional de 
gestão, de eficiência e de um trabalho 
humanizado para atender o cidadão.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos do show da Banda Zabumba Beach, realizado no dia 8 de março.

"Eu já conhecia, sei da seriedade e do amor com que é feito esse projeto. Aliás, todo esse engajamento do HGG 
em prol da cultura e da arte é maravilhoso, porque incentiva os artistas, a cultura e traz amor, alegria e esperança 
para quem está aqui dentro precisando", destacou Gustavo Pompeu, um dos músicos da banda Zabumba Beach.

Pacientes cantaram e dançaram durante 
a animada apresentação

A banda Zabumba Beach apresentou um 
repertório de forró universitário

A banda subiu e cantou para o paciente 
Daniel Sousa, que não pôde descer 
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