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HGG abre sexta temporada de exposições de arte
“Mestres da Arte” reúne artistas consagrados no cenário goiano, temáticas e estilos variados. Vernissage da mostra aconteceu no dia 6 de 
maio, e reuniu convidados de todos os segmentos da sociedade. A exposição contempla mais uma edição do projeto ‘‘Arte no HGG’’

O Hospital Alberto Rassi – HGG deu 
início à sexta temporada de exposições do 
projeto “Arte no HGG”. Com diversidade 
de estilos e inspirações, quatro grandes 
nomes da arte goiana uniram seus 
talentos para a mostra “Mestres da Arte”, 
que deve permanecer no hospital até o 
final do mês de julho. Amaury Menezes, 
Alexandre Liah, Sáida Cunha e Tai Hsuan-
An receberam diversos outros ícones do 
mundo das artes plásticas, amigos e 
familiares no vernissage que aconteceu no 
dia 6 de maio, no Ambulatório de Medicina 

Avançada – AMA. 
Reconhecido e premiado 

internacionalmente, o artista plástico Siron 
Franco prestigiou a noite de arte. Ele 
aprovou a iniciativa do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), Organização Social gestora da 
unidade, de levar a inclusão cultural para o 
ambiente hospitalar. Ele comenta que não 
conhecia o projeto, mas que se 
impressionou com a humanização do 
HGG. “Fiquei sabendo que aqui os 
pacientes também participam de 

Os experientes artistas plásticos Amaury Menezes, Sáida Cunha, Alexandre Liah e Tai Hsuan-An 
assinam a exposição ‘‘Mestres da Arte’’ na sexta temporada do projeto ‘‘Arte no HGG’’ 

apresentações musicais, teatro e oficinas e 
estou encantado. É enriquecedor e 
brilhante o que o Idtech faz aqui dentro do 
hospital”, disse.

O vernissage também contou com a 
presença do secretário municipal de 
cultura, Ivanor Florêncio. De acordo com 
ele, que também é dramaturgo, artista 
plástico e literato, outras instituições 
públicas deveriam adotar o projeto. 
“Deveríamos abrir mais espaços para a 
cultura. Para a arte não é necessário que 
seja uma galeria, e o HGG nos provou que 
é possível promover uma belíssima 
exposição de arte em qualquer local, 
porque a cultura não é palpável e deve ser 
sentida com o coração.”

Porta-voz do quarteto de artistas, 
Amaury Menezes recebeu durante a 
abertura da exposição uma homenagem 
do Idtech pelo seus 56 anos de carreira na 
arte. A placa estava grafada com os 
dizeres “Sua arte modificou o espaço 
cultural goiano e transformou a nossa 
realidade com registros do cotidiano com 
seus pincéis e cores nesses seus 56 anos 
de trajetória. Nossas homenagens e 
agradecimentos!”. “Não posso deixar de 
agradecer aos meus amigos que estão 
participando comigo nesta exposição e ao 
HGG pela oportunidade fazer uma 
exposição em local totalmente diferente do 
habitual. Amanhã quando os pacientes 
lotarem este Ambulatório teremos um 
hospital muito mais humanizado.”

Amaury Menezes recebeu homenagem do 
Idtech pelos seus 56 anos de carreira

O artista plástico Siron Franco prestigiou a 
abertura da mostra dos amigos 

Colaboradores estiveram entre os 
convidados para o vernissage 



NOSSA GENTE

Fernando Krebs 
vistoria o HGG

O promotor de Defesa do 
Patrimônio Público do Ministério 
Público do Estado de Goiás (MP-
GO), Fernando Krebs, realizou no dia 
7 de maio, uma vistoria no Hospital 
Alberto Rassi – HGG. Ele foi 
acompanhado pelas representantes 
do Sindicato dos Trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde no Estado 
de Goiás (SindSaúde), Luzinéia 
Vieira e Irani Almeida. A comitiva 
conheceu os principais pontos do 
hospital e a visita teve duração de 
quase quatro horas. 

A vistoria teve início na Farmácia 
da unidade hospitalar, onde o 
promotor fez questionamentos à 
diretoria do hospital sobre o sistema 
de compras de medicamentos 
utilizado pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização Social 
gestora do HGG. Depois a comitiva 
seguiu para o abrigo de resíduos, 
caldeiras, hotelaria, Central 
Humanizada de Internação (CHI), 
Central de Relacionamento, 
Tecnologia da Informação, Serviço de  
Capelania Hospitalar, Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA, 
enfermarias e por último o Centro de 
Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico. 

De acordo com Krebs, a vistoria 
foi motivada pelas denúncias de 
aumento nos repasses financeiros do 
governo às Organizações Sociais 
que administram as unidades de 
saúde. Ele comenta que todos os 
hospitais geridos por OSs serão 
vistoriados, mas que o HGG foi o 
primeiro por causa do convite 
espontâneo da coordenação do 
Idtech. “Inegavelmente houve uma 
melhora na apresentação do hospital 
e nas condições de trabalho, e isso 
tem surtido efeito na qualidade do 
serviço ofertado. Me parece que a 
OS consegue fazer uma gestão 
melhor que a histórica do Estado.”

EDITORIAL
Caro leitor, esta é uma edição muito 

especial do nosso “Voz do HGG”, porque 
se trata da concretização de um sonho 
que se iniciou há um ano. Chegamos à 
edição de número 24 deste informativo, 
que com um árduo trabalho e dedicação 
conquistou o seu objetivo: informar e 
interagir colaboradores e usuários do 
Hospital Alberto Rassi – HGG. Queremos 
dividir com você, meu amigo leitor, a 
nossa alegria em poder compartilhar 
informações relevantes sobre o hospital, 
além de assuntos importantes 
relacionados a saúde. 

Durantes essas 24 edições do “Voz do 
HGG” traduzimos por estas páginas o 
compromisso do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), Organização Social gestora do 
HGG, em humanizar o atendimento 
prestado aos usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). O jornal é um registro 
histórico dos principais acontecimentos do 
nosso hospital. Nessas páginas coloridas 
foram gravados momentos de felicidade, 
gratidão, humanização, emoção, amor e 
muito carinho. E a nossa maior 
recompensa é o seu reconhecimento!

A nossa gratidão a todos os 
profissionais que dedicaram alguns 
minutos do seu tempo para esclarecer as 
dúvidas dos nossos leitores sobre saúde;  
o nosso muito obrigado a todos os 
colaboradores que já ilustraram a coluna 
“Nossa Gente” por fazer parte deste 
processo; aos pacientes que 
reconheceram com carinho os nossos 
esforços em prestar o melhor atendimento 
e mostraram isso na coluna ‘‘A Voz do 
Usuário’’, e a você, leitor, pelo carinho e 
companheirismo neste primeiro ano do 
nosso ‘‘Voz do HGG’’. Obrigado!
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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; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

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; 
Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

Ao todo, 24 colaboradores já 
estamparam essa coluna. Aqui, 
conhecemos histórias encantadoras de 
pessoas que dedicam a sua força de 
trabalho para contribuir com o nosso maior 
sonho: uma saúde pública de qualidade. 
Neste primeiro ano de jornal, o “Nossa 
Gente” se firmou como a coluna mais 
comentada pelos corredores do hospital, e 
mostramos o lado pouco conhecido de 
cada um para os demais colaboradores do 
Hospital Alberto Rassi – HGG. Médicos 
que também são ótimos cozinheiros, 
fisioterapeutas que já trabalharam em uma 

Colaboradores celetistas, estatutários e/ou terceirizados do HGG merecem todo o reconhecimento por 
dedicarem sempre o melhor trabalho em prol dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

banda de música, assistentes que também 
criam e são inventores, enfermeiros que 
são atletas e excelentes maridos de 
aluguel, entre tantas outras histórias legais. 

Nesta edição, não teremos somente 
um personagem. Teremos 1.400 
personagens que batalham diariamente 
para um HGG cada vez melhor. Em nosso 
primeiro aniversário, queremos 
homenagear você colaborador celetista, 
estatutário e/ou terceirizado que estampa 
em suas atividades cotidianas a vontade 
de fazer sempre o melhor trabalho para 
atender o próximo.  

Promotor de Defesa do Patrimônio Público 
visitou os principais pontos do hospital
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Engasgos durante as refeições pode ser sinal de disfagia

Degustar um prato delicioso é sempre 
um dos maiores prazeres do ser humano. 
Mas, esse prazer pode ser interrompido 
por um distúrbio de deglutição, chamado 
disfagia. Embora o sintoma seja 
desconhecido da maioria das pessoas, 
ele pode ser muito comum, é o que 
explica a fonoaudióloga do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Luciana Motta.

Ela pontua que a disfagia pode ser 
classificada nas fases oral, orofaríngea e 
esofágica. Na fase oral o paciente 
apresenta dificuldades desde a captação 
do alimento na colher ou no copo, 
desordens na mastigação, controle de 
saliva diminuído. Na fase faríngea ocorre 
o transporte do alimento para o esôfago, 
alterações nessa fase caracterizam-se por 
desordens da musculatura faringo-
laringea que favorecem o escape 
posterior de saliva e/ou alimento para a 
via respiratória. Já a disfagia esofágica 
acomete as pessoas que possuem uma 
alteração mecânica, que resulta na 
dificuldade em transportar o alimento pelo 
esôfago até o estômago. 

O principal agravante da disfagia são 
as pneumonias broncoaspirativas e as 
deficiências nutricionais. “Os pacientes 
com doenças degenerativas são os que 
precisam ter mais cuidado para se 
alimentar, a atenção e o auxílio às 
pessoas com dificuldades de engolir são 
muito importantes para diminuir as 
complicações provocadas pela disfagia. A 
deglutição começa pela mastigação, e 
nós fazemos isso tão automaticamente 
que não percebemos todo o processo. Às 
vezes o paciente com disfagia não 
consegue sequer tirar o alimento da 
colher com a boca”, comenta.

A fonoaudióloga explica que durante o 
processo de deglutição, a epiglote (uma 
espécie de lâmina localizada atrás da 
língua e que serve para fechar a ligação 
da faringe com a entrada de ar nos 

Disfagia é um distúrbio na deglutição, ou seja, no ato de engolir alimentos ou até mesmo a saliva. O problema afeta a maioria dos idosos, 
portadores de doenças crônicas, neuro degenerativas e vítimas de trauma. Tratamento envolve exercícios de fonoaudiologia

A dona de casa Wanda de Almeida Tavares Reis, de 62 anos, está internada há quase três meses 
no Hospital Alberto Rassi - HGG e está sendo acompanhada pela equipe de fonoaudiologia

Você sabia?

-  Os alimentos devem 
ser alterados conforme a 
dificuldade do paciente. 
Em muitos casos é 
indicada uma dieta com 
consistências especificas

Confira algumas dicas:

- Coma devagar e mastigue bem. 
Quanto melhor realizada a trituração 
dos alimentos, melhor será sua 
digestão e mais fácil será para a 
formação e controle deste alimento 
na boca e na deglutição.

- Somente o fonoaudiólogo pode 
indicar a consistência segura para 
que não ocorra o risco de aspiração 
do alimento.

pulmões) se fecha para evitar a entrada 
de alimentos nos pulmões. Entretanto, em 
alguns casos de pacientes disfágicos isso 
não acontece e o alimento entra para as 
vias respiratórias e é aspirado para dentro 
dos pulmões, o que pode gerar uma 
pneumonia. “O primeiro sintoma do corpo 
é o engasgo, então se a pessoa sempre 
tem tosse quando está se alimentando ela 
deve procurar um especialista,” reforça.

O tratamento, segundo a profissional, 
consiste nos exercícios de fonoaudiologia. 
Para os casos de pacientes portadores de 
doenças crônicas, neuro degenerativas, 
vítimas de trauma, idosos e outros, aos 
primeiros sinais de tosse, falta de ar, 
pigarro e engasgo, o tratamento deve ter 
início. “Com o envelhecimento e evolução 
da doença o paciente vai perdendo o 
controle e os ajustes da parte muscular 
da boca, língua, faringe e laringe. E o 
nosso trabalho é o de fortalecer essa 
musculatura para que ele consiga se 
alimentar de forma adequada.”

Trabalho da fonoaudiologia melhora a qualidade de vida de pacientes disfágicos

Os pacientes que têm disfagia lidam com 
grandes desafios na hora das refeições, ingestão 
de líquidos ou até mesmo a saliva, como a 
aspiração pulmonar, dificuldade em engolir, tosse, 
engasgamentos, sensação de alimento parado na 
garganta. Mas, existem diversas estratégias que 
nós profissionais utilizamos para melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas, como a 
modificação da consistência dos alimentos, 
manobras posturais e facilitadoras para deglutição 
e terapia de reabilitação.

No Hospital Alberto Rassi – HGG trabalhamos 
diariamente para garantir uma melhor qualidade de 
vida para os pacientes que possuem dificuldade na 
deglutição. Às vezes a pessoa não consegue 
ingerir alimentos líquidos, mas está com desejo de 

tomar um café, utilizamos espessantes para dar 
mais consistência ao líquido e o paciente 
conseguir tomar o café que ele tanto deseja. 
Nossa atuação é sempre feita em parceria com a 
Nutrição, que nos dá o apoio necessário na 
alimentação mais indicada para esses pacientes, 
como um arroz mais molhado, um feijão batido, 
verduras bem cozidas.

Além disso, algumas dicas são importantes 
para as pessoas que são portadoras da disfagia, 
como manter uma postura ereta durante as 
refeições, ou seja, nunca comer deitado (salvo em 
caso de orientações específicas), realizar as 
alimentações com calma e sem pressa, e sempre 
ter por perto uma pessoa para auxiliar no 
momento da refeição.

Luciana Motta é 
fonoaudiologa e 
gerente do 
Serviço no 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG 
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A VOZ DO USUÁRIO

O auxiliar de corte de 
confecção, Nilson Basílio da Silva 
Júnior, de 21 anos, está internado 
no HGG há um mês. Antes de ser 
encaminhado à unidade hospitalar, 
o paciente sentia fortes dores 
abdominais e vômitos ao se 
alimentar. Depois de análises 
clínicas, ele foi diagnosticado com 
a doença de Crohn. Nilson vem 
sendo acompanhado pela mãe 
durante todo o tratamento no HGG. 
A diarista Zilma Gonçalves da Silva 
abandonou o trabalho 
temporariamente para se dedicar 
ao filho. Ela e Nilson aprovaram o 
atendimento do hospital. “Eu não 
tenho nada a reclamar do hospital. 
Das meninas da limpeza até os 
médicos, todos nos receberam 
muito bem, fomos muito bem 
tratados”, disse Zilma. “Aqui tem 
música, tem show de humor, 
podemos pintar, atividade é o que 
não falta. Não poderia levantar 
qualquer palavra contra o HGG, fui 
muito bem atendido, o hospital é 
maravilhoso”, completou Nilson. 

EXPRESSAS

Institucional
A Comissão da Saúde e Promoção Social 
da Assembleia Legislativa de Goiás, 
presidida pelos deputados Gustavo Sebba, 
e Júlio da Retífica, visitaram o HGG para 
conhecer as melhorias implantadas pela 
gestão do Idtech.  A Comissão deverá 
visitar outras unidades para verificar a 
situação dos hospitais no Estado, sendo 
eles geridos por OS ou não. 

Solidariedade
Foi dada a largada! O Idtech lançou, no dia 
15 de maio, a Campanha do Agasalho 2015, 
em parceria com a Rádio 730. Este é o 
sétimo ano da ação e tem o apoio também 
dos clubes de futebol Goiás, Vila Nova, e 
Atlético Goianiense. Se você tem uma roupa 
ou cobertor que não usa mais, doe e faça o 
inverno de alguém mais quentinho. 

Saudável
O HGG adquiriu um filtro que realiza a 
filtração de dez mil litros de água por hora. 
O equipamento possui 1,70 de altura e 87 
cm de diâmetro, e teve o custo de R$ 23 
mil. Fabricado sob medida, o filtro deve 
melhorar a qualidade da água utilizada no 
hospital, principalmente em equipamentos 
como as osmoses portáteis e as máquinas 
de hemodiálise. 

Gestão
A Comissão de Direito do Terceiro Setor da 
Ordem dos Advogados do Brasil Seção 
Goiás (OAB-GO) também esteve hospital, 
no dia 14 de maio, para conhecer o trabalho 
realizado pelo Idtech. Presidida por Lívia 
Baylão de Morais, a comitiva conheceu os 
principais pontos do hospital, como o 
Ambulatório e o Centro de Terapia Intensiva, 
entre outros locais da unidade.

Qualidade
O Serviço de Farmácia Clínica do HGG está 
completando um ano. Ele foi uma das 
exigências para a conquista do título de 
acreditação hospitalar da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), e tem como 
objetivo o uso racional de medicamentos, 
além do atendimento direto ao paciente pelo 
farmacêutico, o que otimiza os resultados. 

Palestra
Os médicos residentes e equipe 
multiprofissional do HGG participaram, no 
dia 12 de maio, da palestra “Avaliação 
Geriátrica Ampla”, ministrada pela geriatra 
Elisa Franco de Assis Costa. A médica é 
formada pela Escola Paulista, e membro da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e da Comissão 
Nacional de Prova de Título. 

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

“Eu acredito que 20% da eficácia do tratamento do HGG é por causa das medicações e cirurgias, e 80% é 
por causa da música”, disse o paciente Daniel Barbosa, durante o Sarau especial em homenagem aos 
profissionais de enfermagem, com a participação dos músicos Rezende e Renato. 

Paciente Débora Silva com as enfermeiras 
durante o show de Rezende e Renato

Miram Veiga e Leandro Mourão levaram o 
mundo do samba para o Sarau do HGG

Apresentação da dupla durante o 
Sarau foi versátil e divertida 
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