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Vice-governador inaugura novas dependências do HGG 
Com a presença do secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, e outras autoridades, foram entregues a Unidade Coletora de Sangue, a 
nova Central de Material Esterilizado e o Auditório Dr. Luiz Rassi , além de inauguradas Galeria Juca de Lima e Exposição Linha do Tempo

No dia 28, o HGG entregou três 
importantes obras: uma Unidade Coletora 
de Sangue, a nova Central de Material 
Esterilizado (CME) e o Auditório Dr. Luiz 
Rassi. Para a solenidade de inauguração, 
estiveram no HGG o vice-governador Zé 
Eliton, representando o governador, Marconi 
Perillo, o secretário de Saúde, Leonardo 
Vilela, o promotor de justiça Marcelo 
Celestino, superintendente executivo da 
Secretaria Estadual de Saúde, Deusdedith 
Vaz, e o deputado estadual Hélio de Sousa, 
entre outras autoridades e convidados. 

A comitiva foi recepcionada em frente à 
Unidade Coletora de Sangue, que teve sua 
placa descerrada pelo vice-governador e 
pelo secretário Leonardo Vilela, que 
conheceram ainda as instalações do espaço 
que será um braço da Hemorrede e tem a 

expectativa de aumentar a captação de 
sangue entre familiares e visitantes dos 
pacientes internados.

Posteriormente, inauguraram a nova 
CME. Com 308 metros quadrados, 
moderna estrutura e a aquisição de novos 
equipamentos, o espaço contou com um 
investimento de R$ 553 mil reais, e 
proporcionará maior segurança e controle 
na esterilização de materiais, além de total 
adequação às normas e padrões da 
Vigilância Sanitária.

No 5º andar, foram inauguradas a 
Galeria Juca de Lima, que homenageia o 
artista plástico goiano, falecido em fevereiro 
deste ano, a “Exposição Linha do Tempo do 
HGG”, que traz fatos e episódios marcantes 
na história da unidade e da capital, e o 
Auditório Dr. Luiz Rassi, que leva o nome do 

Vice-governador Zé Eliton, deputado estadual Hélio de Sousa, diretor geral do HGG, José Cláudio 
Romero, e o secretário de Saúde, Leonardo Vilela, durante a inauguração da Linha do Tempo

cirurgião geral que, junto com o irmão 
Alberto Rassi, idealizou e fundou o HGG há 
cerca de 60 anos. Com capacidade para 
120 pessoas, adaptação para pessoas 
obesas e com deficiência, o auditório tem 
ainda moderna aparelhagem de som e 
acústica. Na ocasião, foram homenageadas 
a professora Mônica Rassi, filha do médico 
Luiz Rassi, e Branca de Lima, esposa do 
artista plástico Juca de Lima. 

Zé Eliton enfatizou que a saúde de 
Goiás é um exemplo de ação, assim como 
todas as obras entregues formam um 
conjunto de ações que dão às unidades 
hospitalares do Estado um ambiente 
adequado para a promoção da saúde. “O 
HGG é uma referência em saúde pública, 
seja no ponto de vista de estrutura e 
qualidade dos profissionais que dedicam 
suas vidas a ajudar o próximo”, elogiou o 
vice-governador.

Leonardo Vilela falou que Goiás 
quebrou um paradigma sobre o perfil das 
unidades que atendem os usuários do SUS. 
“Hoje as pessoas que não têm recursos 
para ter um plano de saúde dispõem do 
que há de mais moderno e avançado em 
termos de saúde. E isso é aplicar 
corretamente os recursos públicos na 
saúde”. Ressaltou ainda que, hoje, apenas 
11 hospitais públicos têm acreditação ONA 
3 e o HGG será o 12° e o segundo de 
Goiás, e destacou a sua importância como 
hospital escola. “Formamos dezenas de 
residentes médicos e multiprofissionais 
todos os anos e quase metade das vagas 
de residência é oferecida pelos hospitais 
estaduais. Tenho certeza que teremos boas 
notícias das palestras, aulas e eventos que 
serão realizados aqui neste auditório”, 
finalizou o secretário

Secretário de Saúde Leonardo Vilela discursa 
no auditório Dr. Luiz Rassi

Exposição Linha do Tempo HGG traz fatos e 
episódios marcantes da unidade e da capital 

Secretário de Saúde e vice-givernador 
descerram placa de inauguração da CME 



NOSSA GENTE

“Gosto muito do 
tratamento dos colegas, 
aqui é uma família”, diz o 
técnico de enfermagem 
Valtécio Ribeiro 

Técnico de enfermagem da 
agência transfusional, Valtécio 
Ribeiro Peixoto, de 36 anos, já 
trabalha há seis anos no HGG. 
Começou na área de Apoio e 
Diagnóstico, realizando endoscopias 
e outros exames, depois atuou no 
CTI até chegar ao setor em que 
está hoje. “Na UTI era com outro 
perfil de paciente, mais grave, e 
hoje faço as transfusões de sangue 
nos pacientes que precisam”.

De casa nova, com a Unidade 
Coletora de Sangue do HGG e as 
novas dependências da agência 
transfusional, ele se mostra 
contente e com uma motivação a 
mais ao seu trabalho. “Gosto muito 
do tratamento dos colegas, aqui é 
uma família, o que é bom, pois você 
tem uma convivência grande ao 
longo do dia”, avalia Valtécio, que 
também trabalha no Crer, no setor 
de UTI, no período noturno. 

 Atualmente com 12 anos de 
profissão, já foi auxiliar de padaria 
assim que chegou a Goiânia – ele é 
natural de Itapaci - e antes de iniciar 
o curso na área de enfermagem. 
Casado há cinco anos, ele e a 
esposa Flávia, também técnica de 
enfermagem, desejam aumentar a 
família este ano, já que além, do 
casal, a família conta com as 
cachorrinhas Dorinha e Faísca. 
“Elas são os xodós da casa, muito 
tranquilinhas, sempre vão caminhar 
conosco”. Nas horas de lazer, 
Valtécio gosta de correr em parques 
e fazer viagens em família para 
Caldas Novas ou para a chácara do 
seu sogro.
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Almoxarifados do HGG passam por adequações

Durante o mês de fevereiro, os 
almoxarifados do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG passaram por 
reforma. O objetivo foi a adequação e a 
otimização do espaço físico para garantir 
melhor fluxo na dispensação e no 
armazenamento de itens, bem como a 
segurança dos colaboradores. Além 
disso, a reforma melhorou os quesitos 
iluminação e ventilação que foram 
adequadas para melhor ambiência, 

revitalização da pintura interna e 
proteção contra vetores e insetos.

Com a adequação, o almoxarifado 
central ganhou em segurança, já que, na 
oportunidade, foi realizada a revisão da 
parte elétrica e retirados os cilindros de 
gases medicinais, que ganharam um 
abrigo próprio externo com 12,79m² de 
área. O espaço ganhará em breve novas 
placas de sinalizações e identificações, 
que estão sendo confeccionadas. 
“Otimizamos o espaço com 
aproveitamento dos mobiliários advindos 
da adequação da farmácia. Além de 
satisfação, houve um ganho laboral para 
os colaboradores que ali atuam”, 
explicou o assessor técnico do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) – organização social 
que faz a gestão do HGG, Daniel Régis. 

A Central de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF) recebeu mobiliários 
novos, além de uma estrutura anexa 
para a guarda de produtos químicos e 
inflamáveis, atendendo às normas de 
segurança do trabalho e do Corpo de 
Bombeiros. Todas as adequações foram 
elogiadas pelos avaliadores da 
Organização Nacional de Acreditação – 
ONA.

O arcebispo de Goiânia, dom 
Washington Cruz, celebrou no dia 16 de 
março missa quaresmal no HGG. A 
celebração, que teve a participação da 
direção, médicos e demais colaboradores, 
além de pacientes sem restrição médica e 
seus acompanhantes, foi escolhida pelo 
arcebispo para integrar as comemorações 
pelo encerramento da Quaresma.

Arcebispo dom Washington Cruz durante 
celebração de missa no AMA

Almoxarifado central teve melhora na 
segurança e revisão da parte elétrica 

O arcebispo agradeceu os pacientes 
que se dispuseram a descer e estarem 
presentes na missa e após a celebração, 
acompanhado de dois outros padres, 
visitou todos os leitos das Clínicas Médica 
e Cirúrgica, passando ainda pelo Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), e ala de Cuidados 
Paliativos. “Gostei da participação 
numerosa dos enfermos na Santa Missa e 
na procissão pelos quartos abençoando os 
doentes, muito deram sinais de fé e 
estavam muito emocionados. Outros não 
estavam em condições de perceber o que 
estava acontecendo, mas Deus sabe que a 
bênção de Jesus chega até todos os 
irmãos que estão internados”, declarou o 
arcebispo.

Internada aguardando uma cirurgia, a 
aposentada Gloraci, de 56 anos, foi até a 
porta para aguardar a passagem da 
procissão na Clínica Cirúrgica e ficou 
extremamente comovida com a visita. 
“Estou muito emocionada porque eu vou 
fazer uma cirurgia na quarta-feira e 
receber essa visita de Jesus aqui foi 
muito bom, alegrou muito meu espírito”. 

ACONTECEU 

Arcebispo celebra missa quaresmal no HGG

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor 
Técnico: Durval Ferreira Fonseca Pedroso; Diretora de Ensino e Pesquisa: Cáritas Marques Franco; 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; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina 
Pessoni; Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Tuberculose é uma doença grave, mas tem cura

A tuberculose é uma doença infecciosa 
e transmitida pelo ar. A pessoa infectada, 
ao falar ou tossir, elimina pequenas 
gotículas de água, contendo os bacilos. O 
principal sintoma é a tosse por três 
semanas ou mais e o paciente pode 
também apresentar perda de peso e febre 
baixa no fim do dia, acompanhada de 
suores noturnos. A pneumologista do HGG 
Heicilainy Gondim ressalta que a doença é 
grave e, ao apresentar sintomas, o paciente 
deve procurar a unidade de saúde mais 
próxima o quanto antes. 

Nas primeiras semanas de tratamento, 
o paciente pode se sentir melhor, mas deve 
ser orientado pelo profissional de saúde a 
realizá-lo até o final, independente da 
melhora dos sintomas. Se ocorrer a 
interrupção, os bacilos podem desenvolver 
resistência e voltar a se proliferar.

O diagnóstico é feito através de exame 
clínico com intuito de levantar o histórico do 
paciente com suspeita de tuberculose, 
envolvendo sinais e sintomas e 
investigação do contato com pessoas que 
possuem a doença. E, ainda, exame direto 
do escarro por meio de coleta de amostras 
e Raio-x do tórax. Já o uso de máscaras, 
vale para todas as doenças respiratórias e 
é o suficiente para evitar o contagio. 

Quanto à prevenção, ocorre por meio 
da vacinação BCG, higienização das mãos 
e residência bem ventilada, evitando 
ambientes fechados. E vale lembrar que a 
doença não se transmite por objetos 
compartilhados, devidamente higienizados, 
como talheres e copos. 

Palestra
A doença foi tema da palestra “O que é 

tuberculose” ministrada na última terça-
feira, 27 de março, pela pneumologista 
Heicilainy Gondim, juntamente com os 
residentes da especialidade Emanuell 
Felipe, Marielly Santos e Rodolfo Furtado, 
no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) da unidade. O evento foi realizado 

Prevenção ocorre por meio da vacinação BCG e higienização das mãos. É recomendado evitar locais fechados, mal ventilados e com 
aglomeração de pessoas, já que a pessoa infectada, ao falar ou tossir, elimina pequenas gotículas de água, contendo os bacilos

Doença afeta principalmente os pulmões, mas pode ocorrer em qualquer outro órgão ou ainda 
desenvolver ao mesmo tempo em outros órgãos, como, meninge, rins e bexiga, fígado e intestino

Saiba mais:

- A vacina BCG é recomendada para 
aplicação no primeiro mês de vida da 
criança e diminui as chances de 
desenvolver formas graves da 
doença;

- Calcula-se, que durante um ano, um 
indivíduo que tenha a tuberculose 
pode infectar, em média, de 10 a 15 
pessoas;

- É importante ao doente manter a 
residência bem ventilada e com 
entrada de luz solar, e evitar 
ambientes fechados e sem 
ventilação.

em alusão ao Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, comemorado no dia 23 de 
março. Os profissionais esclareceram os 
pacientes sobre a doença, diagnóstico, 
prevenção e a importância do uso de 
máscaras.

Sandra Lima, de 52 anos, acompanhou 
a palestra enquanto aguardava por consulta 
e aproveitou para tirar dúvidas com os 
profissionais. “Assim a gente acaba 
adquirindo mais conhecimento sobre os 
sintomas e formas de prevenção da 
doença,” conta.

A pneumologista frisou ainda que o 
tratamento é gratuito e disponibilizado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), tendo 
duração de, no mínimo, 6 meses. “É 
fundamental alertar sobre a tuberculose. 
Todos os dias nós temos o contato com o 
bacilo. Além disso, é muito importante tirar o 
preconceito que existe e passar conceitos 
que desmistifiquem a doença. A tuberculose 
é uma doença grave, mas tem tratamento 
sem custo algum para o paciente”.

Nutricionista palestra sobre a importância da alimentação equilibrada

A importância de uma alimentação 
saudável e a relação direta com a melhora 
da qualidade de vida, foi o tema da 
palestra proferidade pela nutricionista 
Gracielle Miranda, no AMA, no dia 21 de 
março. Foram distribuídos panfletos com 
dicas e informações sobre o assunto.

A palestra “Conduta para alimentação 
equilibrada”, reforçou a necessidade de 
optar por alimentos naturais e evitar 
produtos industrializados e processados, 
principalmente o consumo de refrigerantes, 
que podem ser substituídos por suco da 
fruta ou polpa. A profissional indicou para 
aqueles que sentem falta da bebida, uma 
receita simples: água com gás e limão, por 
exemplo, que se assemelha ao produto. 

Gracielle ressaltou também a importância 
de alimentos integrais e fibras na dieta, 
que reduzem risco de câncer no intestino e 
são responsáveis por normalizar o 
funcionamento do órgão, controlar a 
glicose, o colesterol e promover a 
sensação de saciedade. Além disso, optar 
por alimentos cozidos e assados no lugar 
das frituras, são indicados por serem mais 
saudáveis e menos calóricos.

A paciente Gueide Neves, de 43 anos, 
contou sobre sua experiência. “Depois que 
fiz a cirurgia bariátrica, eu vi a importância 
de comer alimentos saudáveis. Aprendi a 
como fazer a alimentação correta e me 
senti muito melhor. E com essas palestras 
a gente vai aprendendo cada vez mais”. 

Nutricionista Gracielle Miranda deu várias 
dicas aos pacientes que aguardavam consulta.

FIQUE ATENTO
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A cozinheira Maria do Socorro 
Lino Pinheiro, de 50 anos, internou-
se no HGG para retirar uma pedra na 
vesícula, mas antes teve que tratar 
uma infecção no pâncreas e já está 
internada há quase 30 dias. Alegre, 
tinha acabado de voltar de uma oficina 
de arte, onde pintou o retrato da filha 
Perla, de 18 anos.

Para passar no tempo, a leitura 
também é sua companheira. Em cima 
da cama, um romance é a obra do 
momento que prende a atenção e 
ajuda a distrair Socorro, como gosta 
de ser chamada. “É no início do 
século 20 e conta sobre duas irmãs 
gêmeas idênticas que se separam. 
Só cheguei até esta parte. A história é 
linda e prende a gente. Sou 
apaixonada em ler. Tem uma 
biblioteca aqui e uma moça que traz 
os livros e toda hora. Eu abuso dela, 
acaba um eu peço o outro”, diz.

Socorro trabalha em uma fazenda 
em Guapó e, apesar de cozinhar 
qualquer comida, sua preferência são 
pratos de peixes e camarão. “Sou 
cearense, de Fortaleza, cresci em São 
Luiz do Maranhão, é lá é muito mar e 
muito peixe. Adoro!”

EXPRESSAS

Acolhimento
No dia 6 de março, residentes de R1 do 
Programa de Residência Multiprofissional 
em Endocrinologia do HGG participaram de 
atividades de integração e acolhimento 
realizado pela equipe da Tutoria da 
Coordenação de Residência Multiprofissional 
(Coremu), sob responsabilidade da 
psicóloga Telma Noleto, da fonoaudióloga 
Ýleris de Cássia, do fisioterapeuta Gustavo 
Azevedo e da nutricionista Amélia Stival. 

Visita
A auditora fiscal do trabalho Jacqueline 
Carrijo esteve no dia 9 de março, realizando 
visita no HGG. Na oportunidade, conheceu 
algumas das novas instalações e 
dependências da unidade, assim como 
departamentos que passaram por reformas e 
se disse impressionada com as modificações 
positivas que conheceu.

Simulação
No dia 3 de abril, foi realizado um simulado 
de emergência com treinamento para 
evacuação de prédio. A atividade teve a 
participação dos setores de Almoxarifado 
Geral e Farmácia e obedeceu a exigência 
do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás 
(CBMG) e da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA).

Sarau
No mês de março, o Sarau do HGG recebeu 
duas atrações inéditas. No dia 15, pacientes, 
acompanhantes e colaboradores assistiram a 
apresentação da Família Soares, que levou 
repertório gospel para o público. No dia 21, a 
pianista Suzana Fialho realizou uma 
apresentação repleta de sucessos nacionais 
e internacionais no hall do piano.

Palestra
No dia 14 de março, a farmacêutica Letícia 
Vaz ministrou Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) da unidade e orientou os 
pacientes que aguardavam por consulta 
durante a palestra "Cuide de seus rins. 
Previna-se, evite ingestão de 
medicamentos sem prescrição".

Exposição Senegal
Entre os dias 22 e 30 de março, foi 
realizada a exposição ‘Do Senegal para o 
HGG’. A mostra fotográfica foi produzida 
pelo missionário Rubens Silva, que vive 
desde 1999 no Senegal, e internou-se no 
HGG. Na oportunidade, conheceu e 
encantou-se com o Projeto Arte no HGG e 
cedeu algumas fotos do seu acervo, que fez 
ao longo dos anos, e que registram a vida, 
as dificuldades, as alegrias e a cordialidade 
do povo senegalês.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

"Achei encantador, a gente não tem nem palavras. A vida é tão difícil, o mundo está tão difícil e essas coisas alegram o 
coração, porque a gente lembra dos tempos bons. O teatro foi esplêndido, dignificante, alegre, tudo o que pode ser melhor do que 
bom, é maravilhoso", disse emocionada a paciente Wilma Barros Lemos após o espetáculo "Causos, Viola e Cachaça". 

Os atores Saulo Barros e Alex Pereira 
interpretaram dois cumpades

Espetáculo ‘Causos, Viola e Cachaça’ animou 
pacientes em mais uma edição do Riso do HGG 

Atores Saulo Barros e Alex Pereira posaram 
com a paciente Wilma Barros Lemos

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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