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A VOZ DO HGG

HGG entrega novo Ambulatório de Medicina Avançada
Com atendimento de 165 profissionais da área médica, sendo 22 especialidades, além dos programas especiais, novo espaço conta 
com ambiente climatizado, organizado e galeria de arte. Horário de atendimento foi estendido para melhor atender o usuário.

epois de receber o título de 

Dprimeiro hospital público do 
Centro-Oeste com certificado 

de acreditação hospitalar expedido pela 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), o Hospital Alberto Rassi – HGG 
coloca, mais uma vez, o compromisso de 
prestar um serviço de saúde pública com 
qualidade à frente dos seus objetivos. É 
que a unidade entregou aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) o novo 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA). A inauguração, realizada no dia 
23 de junho, foi feita pelo governador, 
Marconi Perillo, e pelo secretário de 

Estado da Saúde, Halim Girade. 
Durante a solenidade de inauguração, 

Marconi Perillo disse que a entrega do 
AMA reforça a relação de confiança que 
foi construída entre o Estado e Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização Social 
gestora do HGG. De acordo com ele, a 
finalização de mais uma obra na unidade 
mostra que a decisão de entregar a 
gestão dos hospitais para as OSs foi 
acertada, e que o serviço público pode 
ser de qualidade. “Estou muito orgulhoso 
por estar ao lado de vocês operando a 
maior mudança já vista na saúde pública. 

Ambulatório de Medicina Avançada é inaugurado pelo governador Marconi Perillo, e pelo 
secretário de Estado da Saúde, Halim Girade. Evento reuniu outras autoridades políticas

O nível de confiança que temos no Idtech 
vai só aumentando, a cada vez que piso 
aqui e vejo a qualidade do serviço que é 
ofertado ao usuário”, elogiou. 

O secretário Halim Girade, lembra 
que três meses depois que o Idtech 
assumiu a direção do hospital ele cobrou 
da coordenação a reforma do 
Ambulatório. Segundo Girade, o local era 
de péssima qualidade e oferecia pouca 
estrutura aos pacientes. “Quem 
imaginava há três anos que o Estado iria 
inaugurar uma obra dessa? Estamos 
chegando agora muito perto da 
excelência, podemos oferecer segurança 
e qualidade aos usuários. Houveram 
muitas mudanças, mas tenho certeza de 
que mais ainda está por vir”, ilustrou. 

AMA
O Ambulatório de Medicina Avançada 

(AMA) do HGG reúne 165 médicos de 22 
diferentes especialidades, além do 
atendimento da equipe multiprofissional e 
dos programas especiais, como de 
Atenção ao Pé Diabético, de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO) e Núcleo 
Interdisciplinar de Orientação em 
Sexualidade (Nois). 

Mensalmente, cerca de 30 mil 
pessoas passam pelo Ambulatório. Mas, 
a novidade é que um novo turno de 
atendimento foi implantado na unidade, e 
com isso o número de pessoas atendidas 
também. Antes encerrado às 18 horas, o 
atendimento agora será realizado até às 
21 horas, de segunda à sexta-feira. 

Novo ambulatório promove exposição de arte coletiva em galeria
Hospital ou espaço de arte? O HGG 

quebra paradigmas ao unir arte e 
ambiente hospitalar. Quem aprovou a 
ideia foi o governador Marconi Perillo, 
que conheceu o projeto Arte no HGG, 
inserido na política de humanização 
implantada pelo Idtech. Ele elogiou as 
obras da artista Helena Vasconcelos, 
que expõe seu acervo no hall do 
hospital, além de contribuir com a 
composição da galeria do Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA). 

A galeria do AMA reúne um acervo 
de 12 artistas plásticos e colabora para 

promover a inclusão cultural de quem 
visita mensalmente o espaço. Durante a 
inauguração da nova galeria de arte, os 
artistas Rober Cortes, Alexandre Liah, 
Amauri Menezes, Selvo Afonso, 
Alessandra Telles e Omar Souto 
estiveram presentes. “O espaço é 
impressionante. A iluminação valorizou 
as obras e essa iniciativa é fantástica”, 
disse o artista Alexandre Liah. Além 
destes pintores, também expõem no 
Hospital: Iza Costa, Juca de Lima, 
Mairone Barbosa, Nonatto Coelho e 
Saida Cunha. 

Artistas com acervo em exposição no AMA 
se reúnem durante inauguração



NOSSA GENTE

Enfermeira 
Maria de Lourdes
sente orgulho do HGG

Natural de São João del-Rei , 
no Estado de Minas Gerais, a 
enfermeira da seção de Apoio ao 
Diagnóstico, Maria de Lourdes 
Rosa, é colaboradora do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 16 anos. 
Servidora efetiva do município, ela 
foi aprovada em concurso para 
exercer a função de Técnica em 
Enfermagem. No entanto, no ano 
de 2012 teve o reconhecimento 
merecido por parte da gestão do 
hospital, que a promoveu para o 
cargo de enfermeira, já que Maria 
de Lourdes é graduada. 

A colaboradora lembra que 
antes de trabalhar no HGG ela 
passava na porta da unidade e 
sonhava com o dia em que teria 
uma vaga no imponente hospital. 
Segundo ela, sempre comentava 
com os familiares que um dia 
trabalharia no local. E, hoje, ela se 
emociona com as transformações 
realizadas com a gestão inteligente 
do Idtech.  “Acompanhei todas as 
mudanças! Sou testemunha viva do 
crescimento e evolução do HGG 
depois que a organização social 
assumiu.”

Maria de Lourdes conta que, 
antigamente, chegava cedo à 
unidade para entregar os vale-
exames aos pacientes do 
Ambulatório. Segundo ela, a fila era 
imensa e nem todas as pessoas 
conseguiam receber o atendimento. 
“Hoje o hospital é organizado, tem 
uma estrutura muito boa. Os 
pacientes estão cada vez mais 
satisfeitos e os profissionais são 
respeitados. Eu me orgulho em 
trabalhar aqui e não penso em sair, 
quero é ajudar a melhorar ainda 
mais o hospital.” 

EDITORIAL

Comitiva da OAB 
visita HGG

Membros da Comissão de Direito 
Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
estiveram no Hospital Alberto Rassi – 
HGG para verificarem os serviços 
prestados aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Participaram da 
visita técnica a presidente da Comissão, 
Ana Lúcia Amorim Boaventura, e os 
advogados Bernardo Teles Machado, 
Ariana Garcia do Nascimento Teles, 
Marcos Filipe Machado Cruz e Juliana 
Carneiro de Souza. 

A comitiva conheceu o 
funcionamento do hospital e visitou 
diversos departamentos da unidade. Os 
visitantes conheceram também o projeto 
Arte no HGG, cuja exposição Senhora 
das Cores, da artista plástica Helena 
Vasconcelos, fica na unidade até o dia 
31 de julho, além do Sarau do HGG, com 
o tradicional piano localizado no hall de 
entrada. “Logo na entrada nos 
deparamos com vários elementos de 
humanização do atendimento, como a 
exposição de arte”, disse Ana Lúcia.”

Um ambiente apertado, velho, quente 
e desorganizado. Este era o antigo 
Ambulatório do Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Com a gestão inteligente da 
Secretaria de Estado da Saúde em 
parceria com o Idtech, a unidade 
hospitalar ganhou uma nova estrutura, 
chamada agora de Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). 

Oferecendo o melhor para o usuário 
do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
busca por consultas especializadas, o 
AMA possui mais cadeiras de espera 
para o usuário, alas coloridas e 
identificadas por letras para que todos 
saibam se localizar, televisores para o 

paciente se distrair enquanto aguarda 
pela consulta, consultórios bem 
equipados e recepção informatizada. 

Também houve uma preocupação 
com a acessibilidade dos usuários, com 
a instalação de dois elevadores. Antes, 
as pessoas precisavam subir uma 
enorme rampa para chegar à recepção. 
Além disso, todo o espaço está 
climatizado e cheio de arte, seja pelos 
adesivos de grafismos nos corredores ou 
pela imensa galeria de arte, composta 
por obras de 12 artistas. O AMA é 
humanização e atendimento de 
qualidade. Este é o SUS que todos 
merecem, é a nova realidade do HGG. 
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Para realizar a lavagem, secagem 
e passagem dos enxovais, além da 
esterilização dos equipamentos de 
instrumentação cirúrgica, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG faz a utilização 
das caldeiras, que geram o vapor 
superaquecido para alimentar as 
máquinas térmicas da unidade. Para 
reaproveitar o excesso de vapor 
produzido, a água que sai dos 
chuveiros das enfermarias é aquecida 
também por este sistema.

A gerente de serviços de 
manutenção do hospital, Edna 
Barreto, explica que a energia 
utilizada em todo este processo 
poderia ser fornecida pela 
concessionária de energia elétrica, a 
Celg, porém o custo seria inviável 
para a unidade. “Se hoje nós 
gastamos R$ 80 mil com energia 
elétrica, caso suspendêssemos as 
caldeiras e optássemos pela Celg, 
teríamos um custo três vezes maior.”

Comitiva da OAB conhece projeto Arte no HGG e 
visita exposição “Senhora das Cores”

Expediente
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Como a água do chuveiro 
do HGG esquenta? 



Deformidades faciais e os problemas de saúde física e emocional

Além das alterações estéticas, quem 
possui algum tipo de deformidade facial 
está sujeito a problemas de saúde como 
distúrbios funcionais, respiratórios, de 
fala e audição, infecções crônicas, 
alterações na dentição e outros fatores. 
Associadas a fatores genéticos ou 
ambientais, quem é portador de algum 
tipo de assimetria na face sofre, ainda, 
com problemas emocionais, de 
sociabilidade e autoestima.

O cirurgião dentista e coordenador do 
Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais do Hospital Alberto 
Rassi – HGG (Proface), Fernando 
Almas, explica que as deformidades são 
separadas em dois nichos.  A primeira 
forma de manifestação acontece ainda 
durante a formação fetal, e a criança já 
nasce com a doença, são as chamadas 
deformidades congênitas. Já as pessoas 
que sofreram algum acidente de carro ou 
moto, mutilações, tumores e cistos 
faciais, têm a deformidade adquirida, e 
estão no segundo grupo. 

Algumas más formações são mais 
comuns em pessoas com deformidades 
faciais, como explica o coordenador do 
Proface. A fissura labiopalatal, 
popularmente chamada de lábios 
leporinos, é a maioria dos casos 
atendidos pelo programa. Almas 
esclarece que a doença tem fator 
genético associado, porém transporta 
uma carga muito grande também de 
fatores ambientais. “O uso de drogas 
pela mãe durante a gestação, o fumo, a 
desnutrição e insuficiência de alguns 
nutrientes como o ácido fólico, e outras 
deficiências nutricionais também podem 
levar à fissura labiopalatal”, ilustra. 

No entanto, outras deformidades 
podem ser tratadas pelo Proface, como 
prognatismo, caracterizado pelo 
crescimento desordenado do osso 
mandibular, e também disfunções da 

Congênitas ou adquiridas, deformidades podem ser tratadas por meio de programa específico do Hospital Alberto Rassi – HGG. 
Problema pode causar desde má alimentação até exclusão social 

Proface tem papel importante na reinserção social de pessoas com deformidades faciais

O Programa de Tratamento de Deformidades 
Faciais (Proface) foi implantado no HGG no dia 8 
de março de 2013 com a proposta de aumentar 
as vagas para tratamento facial, como a correção 
de lábios leporinos e de deformidades nos 
maxilares. O Programa é fruto de um termo de 
cooperação assinado por representantes do 
Ministério Público, Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) – organização 
social responsável pelo HGG – e Associação de 
Combate às Deformidades Faciais  (Reface-
ABO-Goiás).

O Proface realizou desde março de 2013, 178 
procedimentos cirúrgicos, o que significa um 
aumento de 394%, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

Aqui no HGG estamos aptos a tratar qualquer 
deformidade facial, tanto em nível ambulatorial, 
quanto hospitalar, de média e alta complexidade 
em pessoas com mais de 11 anos. A meta agora 
é trazer mais pacientes com deformidades 
faciais, e a utilização de novas tecnologias e 
métodos menos invasivos. 

 Acredito que o papel desse projeto não é 
somente o tratamento da deformidade dento-
crânio-facial e sim possibilitar a reinserção social 
desse paciente que, em sua maioria, é excluso e 
recluso da sociedade. Toda a equipe Proface se 
empenha a cada dia, junto com o Idtech para 
fornecer, não só o tratamento cirúrgico, comum 
em outros serviços, mas a retomada da 
dignidade e reinserção social.    

TEMA DA VEZ

Programa oferece serviços multidisciplinares a pacientes com deformidades faciais geradas por 
fatores genéticos ou adquiridas. Tratamento é totalmente custeado pelo SUS

3De 15 a 30 de junho de 2014A VOZ DO HGG 

Fernando Almas, 
cirurgião dentista e  
coordenador do 
Programa de 
Tratamento de 
Deformidades Faciais 
(Proface)

Você sabia?

O Proface é um 
programa inserido no 
Sistema Único de 
Saúde (SUS) e como 
todo qualquer 
tratamento, o usuário 
deve procurar uma unidade básica 
de saúde para que seja feito o 
encaminhamento.

Atendimento do Proface

- Fissuras labiopalatal 
- Deformidades dos maxilares 
- Traumas ou sequelas da face
- Disfunções temporomandibulares
- Patologias bucomaxilofaciais

articulação (ATM), que impedem a 
abertura da boca e prejudicam a 
mastigação. “Essas más formações 
podem ser corrigidas com procedimento 
cirúrgico. No caso do prognatismo, 
realizamos a cirurgia ortognática, e para 
correção das disfunções articulares, a 
temporomandibular”, explica o 
especialista.

Multidisciplinaridade
Almas explica que a equipe do 

programa é multidisciplinar e tem a 
importante participação dos profissionais 
da fisioterapia, psicologia, neurologia, 
fonoaudiologia, nutrição, odontologia e 
outras áreas. “Há muitos casos que a 
gente trata clinicamente, sem a 
intervenção cirúrgica. O fisioterapeuta, 
por exemplo, tem papel fundamental nos 
casos de ATM, e o psicólogo é 
indispensável em todos os casos, já que 
essas deformidades causam grandes 
problemas de sociabilidade.”
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A VOZ DO USUÁRIO

Wacelles Silva de Abadia, de 
62 anos, deu entrada no Hospital 
Alberto Rassi - HGG em fevereiro 
com quadro grave de diverticulite.  
Depois de passar 13 dias no 
Centro de Terapia Intensiva (CTI), 
e mais 15 dias na enfermaria, ele 
recebeu alta. No entanto, em seu 
retorno médico, no mês de abril, o 
paciente precisou ser novamente 
internado na unidade. 

Wacelles, que é investigador 
da Polícia Civil, mora em Barra do 
Garças, no Mato Grosso, e veio 
para a capital goiana em busca 
de tratamento médico. Ele explica 
que antes de dar entrada no 
HGG, esteve internado na UTI de 
um hospital privado e não sentiu 
diferença alguma no atendimento. 
“Para mim, o HGG é um dos 
melhores hospitais. O 
atendimento, a limpeza, a 
organização e a assistência são 
de primeira linha. E ainda tem o 
Sarau e a exposição de arte que 
foram coisas que eu nunca tinha 
vivenciado antes”, elogia. 

EXPRESSAS

Obesidade
Dezessete pacientes do Programa de 
Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) 
do Hospital Alberto Rassi – HGG retiraram 
os balões intragástricos que foram 
colocados para auxiliar na perda de peso, 
em novembro de 2013. A média de redução 
de peso dos pacientes que colocaram o 
balão variou entre 9 e 30 quilos.

Inverno 
O HGG arrecadou 1.565 peças de roupas, 
agasalhos e cobertores para a Campanha 
do Agasalho 2014. As doações foram feitas 
por colaboradores da unidade hospitalar, e 
distribuídas pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) em entidades filantrópicas 
cadastradas pela organização. 

Elogio
Durante solenidade de inauguração da 
nova ala de enfermarias do Hospital de 
Urgências de Goiânia (Hugo), o governador 
Marconi Perillo afirmou que quer colocar a 
UTI da unidade no mesmo padrão do HGG. 
Ele sugeriu também que os hospitais façam 
parcerias com artistas e ofereçam arte e 
música aos pacientes, a exemplo do que já 
é feito no Hospital Alberto Rassi. 

Solidariedade
Colaboradores do Hospital Alberto Rassi – 
HGG estiveram no Hemocentro de Goiânia 
para fazer uma corrente do bem em favor 
da menina Rafaela Raizer, portadora de 
leucemia. Um grupo formado por 40 
pessoas se dispôs a ser doador de medula 
óssea, e entrou para o cadastro nacional 
de doação.

Sarau 
A programação do mês de julho para o 
Sarau do HGG está fechada e promete 
encantar pacientes, colaboradores, 
acompanhantes, visitantes e convidados da 
unidade hospitalar. As apresentações serão 
das estrelas Sabah Moraes e Ney Couteiro, 
Ligia Wetzel, Muniz, Marco Antonini e 
Cristiane Perné, todas às quintas-feiras. 

Ética Médica
As chapas candidatas a concorrerem à 
Comissão de Ética Médica do Hospital 
Alberto Rassi – HGG têm até o dia 31 de 
julho para se inscreverem. Os interessados 
devem procurar o Departamento de 
Gerência Médica. As chapas devem ser 
compostas por 12 membros, sendo seis 
efetivos e seis suplentes, que devem estar 
em dia com o Cremego. 

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 adorei a música, estou sentindo uma alegria muito grande no meu coração. Tinha tempo que eu não 
escutava uma boa música assim, e há dois dias que ninguém vinha me visitar”, se emocionou Valdivina 
Rodrigues, paciente que ficou 40 dias no CTI, com quadro agudo de pancreatite.  

Elen Lara se apresenta na inauguração do 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA)

Cantor e compositor Amauri Garcia leva 
MPB para paciente da enfermaria

Paciente se alegra com o sertanejo 
universitário de Eduardo Bassan
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