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Emoção marca formatura dos residentes do hospital
Solenidade de encerramento da residência do Hospital Alberto Rassi - HGG aconteceu no noite de 19 de fevereiro, no auditório da unidade, 
e reuniu formandos, familiares e preceptores. No total, 32 residentes médicos e multiprofissionais receberam o título de especialistas  

No dia 19 de fevereiro, 32 residentes 
médicos e multiprofissionais concluíram a 
especialização no Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Com o Auditório da unidade lotado, 
os novos especialistas receberam as 
homenagens ao lado de familiares e 
amigos. Preceptores e formandos falaram 
da experiência obtida durante os anos de 
residência que podem variar de 2 a 5 
anos, dependendo da especialidade. O 
discurso de abertura foi realizado pelo 
endocrinologista Nelson Rassi e teve como 
tema “Término da Residência: Agora, para 
onde vamos? ”. 

Nelson Rassi apresentou um 
panorama sobre o mercado de trabalho no 

setor público e privado, abordou sobre 
salário, e ainda sobre o quantitativo de 
médicos especialistas em todo o País. “A 
partir de agora, meus colegas, nós somos 
médicos, não há mais professor e aluno, 
vocês terminaram a residência. Estão de 
frente a desafios e oportunidades. Estão 
agora fora dos muros desta instituição.”

O gastroenterologista Américo Silvério, 
que está à frente da Comissão de 
Residência Médica do HGG, a Coreme, 
também deu às boas-vindas aos novos 
especialistas. “Sei que nesse momento 
alguns estão com o coração apertado, 
com medo, pensando em como será daqui 
para a frente. Se vocês trabalharem lá fora 

Entrega dos certificados aos formandos da residência médica e multiprofissional aconteceu com 
muita emoção dos preceptores e residentes. Discursos foram pautados no futuro profissional

como trabalharam aqui neste hospital, 
conseguirão êxito. Foi um privilégio 
trabalhar com vocês durante esse período 
e espero nos encontrarmos lá fora. Sejam 
muito felizes! ” 

Karina Fonseca Correia de Oliveira 
representou os médicos residentes. Com a 
voz embargada, a profissional que formou 
em Clínica Médica se emocionou ao falar 
dos colegas e preceptores. “Já me 
antecipo dizendo que hoje é um dia de 
grande emoção. Cada um que está aqui 
com certeza tem muita importância nesses 
anos que estivemos no HGG. Hoje não 
vou dizer que concluímos uma etapa, eu 
prefiro dizer que vamos continuar lá fora.” 

Representando os residentes 
multiprofissionais, a fisioterapeuta Geovana 
Cristina Batista Pacheco explicou sobre a 
dedicação que é necessária para cursar a 
residência. “Dedicamos 5.760 horas e 
abdicamos do convívio familiar. Podemos 
dizer que para a maioria de nós, foram os 
anos mais intensos de nossas vidas, seja 
no âmbito profissional ou acadêmico. 
Somos eternamente gratos ao HGG por 
termos feito parte desta história”.

O HGG formou 28 médicos residentes 
nas áreas de cardiologia, cirurgia geral, 
cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia 
videolaparoscópica, clínica médica, 
coloproctologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, neurofisiologia, 
neurologia, otorrinolaringologia e urologia. 
Já os quatro profissionais da residência 
multiprofissional receberam o título de 
especialista em Clínica Especializada em 
Endocrinologia. 

O endocrinologista Nelson Rassi deu boas 
vindas aos novos especialistas do mercado

A fisioterapeuta Geovana Cristina Pacheco 
representou os residentes multiprofissionais

Karina Fonseca concluiu a residência em 
Clínica Médica e representou os médicos



NOSSA GENTE

‘‘Eu tenho esse dom para o 
cuidar’’, diz a técnica de 
enfermagem Helena Arruda

A técnica de enfermagem Helena 
Arruda da Silva é colaboradora do 
Hospital Alberto Rassi – HGG há dois 
anos. A profissional foi convidada 
pela gerente de enfermagem da 
Clínica Médica, Wagna Teixeira, para 
trabalhar à frente da Central de 
Curativos. Helena conta que já atua 
na área há 14 anos, e foi também 
uma das responsáveis pelo início 
desse serviço no Hospital Araújo 
Jorge. “A Wagna tinha o sonho de 
montar a Central de Curativos aqui, e 
como a gente já se conhecia e eu 
tenho referências nessa área, ela me 
chamou para ajudá-la nesse projeto.”

Helena conta que antes de atuar 
na área da enfermagem, ela 
trabalhava no setor administrativo do 
Araújo Jorge. Ela lembra que foi 
muito incentivada pelos colegas de 
trabalho da unidade de saúde a 
mudar de profissão, e seguir esse 
caminho. “Todo mundo me falava 
que eu tinha o dom do cuidado, que 
eu deveria fazer o curso de técnica 
em enfermagem. Então comecei a 
conhecer a área melhor, estudei para 
isso e mudei totalmente a minha 
vida. Hoje eu amo o que faço, sou 
apaixonada pela minha profissão.”

Desde que se tornou técnica de 
enfermagem, Helena atua no cuidado 
às feridas. De acordo com a 
colaboradora, essa área da profissão 
é a que ela mais se identifica. “Muita 
gente fala que é ruim cuidar de um 
ferimento, e realmente não é fácil. 
Mas, eu me emociono muito quando 
começo a cuidar de um paciente que 
está com uma ferida aberta e 
infeccionada, e através do meu 
cuidado e do meu carinho, aquele 
ferimento vai se fechando.”
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Governador do Ceará elogia qualidade do HGG 

Promotora realiza visita técnica ao hospital

A promotora de Saúde do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) Marilda Helena 
dos Santos e o assessor Carlos Stuart 
estiveram no dia 18 de fevereiro, no 
Hospital Alberto Rassi – HGG para 
verificar de perto o tratamento de um 
paciente. Na oportunidade, também 

Marilda Helena dos Santos visitou o Ambulatório 
de Medicina Avançada - AMA da unidade 

O diretor técnico do hospital, Rafael Nakamura, 
apresentou o Centro de Terapia Intensiva - CTI

visitaram as dependências da unidade, 
onde foram mostradas as ferramentas de 
acessibilidade, que é uma das áreas 
defendidas pela jurista. 

“Percebi aqui um nível de excelente 
atendimento. A população que para cá se 
dirige para ser atendida na área da saúde 
realmente, na minha impressão, recebe o 
tratamento que merece, digno e de 
primeiro mundo”, elogiou a promotora. 
Marilda Santos revelou que foi responsável 
por garantir a reabertura do HGG em 
1998. “Quando vim aqui era muito vazio e 
hoje vejo o movimento dos pacientes, dos 
funcionários”, disse.

Acompanhada pela diretoria do 
hospital, Marilda Santos conheceu o 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), 
onde foi instalado dois elevadores para 
garantir a acessibilidade dos usuários. 
Também visitou a enfermaria modelo, que 
conta com rampas de acesso e estrutura 
adequada para cadeirantes e obesos. Por 
fim, ela visitou também o Centro de 
Terapia Intensiva - CTI e o atendimento 
multiprofissional da unidade. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; 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. 

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 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

“Estou impressionado com a 
qualidade, não só do ambiente físico, 
mas também pela humanização, que 
é algo inovador no tratamento”, 
elogiou o governador do Ceará, 
Camilo Santana (PT), que esteve no 
dia 26 de fevereiro, no Hospital 
Alberto Rassi – HGG. A comitiva do 
governo cearense, acompanhada pelo 
secretário de Saúde de Goiás, 
Leonardo Vilela, conheceu o trabalho 

da unidade nas áreas ambulatorial, 
terapia intensiva e internação. 

De acordo com o secretário de 
Saúde, Leonardo Vilela, o modelo de 
gestão na Saúde implantado pelo 
Governo de Goiás é exemplo nacional. 
“Isso demonstra que estamos no 
caminho certo. O governador do Ceará é 
o sétimo governador que vem à Goiás e 
já tivemos equipes de 13 estados e todas 
elas ficaram bem impressionadas”, 
declarou. Ele citou ainda o nível de 
qualidade dos hospitais goianos. “O HGG 
por exemplo é ONA 2 e pouquíssimos 
hospitais do Brasil possuem este nível. ”

O governador cearense destacou que 
a gestão por meio das organizações 
sociais é uma alternativa viável para a 
implantação em seu estado. “Queremos 
levar tudo aquilo que é bom na saúde 
pública, um SUS 100% gratuito e de 
qualidade, assim como ocorre em Goiás”, 
pontuou. A comitiva, que também visitou 
outros hospitais em Goiânia, contou com 
representantes do Ministério Público e 
Tribunal de Contas do Ceará e foi 
recebida pela coordenação do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização social 
responsável pela unidade.



TEMA DA VEZ
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Excesso de colesterol pode causar doenças cardiovasculares

Considerado um tipo de lipídio 
(gordura) produzido pelo nosso 
organismo, o colesterol muitas vezes 
leva a fama de vilão. Entretanto, ele 
desempenha funções essenciais em 
nosso organismo, como a produção de 
hormônio e vitamina D. O perigo está 
quando ele circula em excesso pelo 
sangue, aumentando o risco do 
desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. O Voz do HGG 
conversou com o cardiologista do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Afonso 
Celso Alves de Souza, que explicou mais 
pontos importantes sobre o colesterol.

De acordo com o médico, quando o 
colesterol se associa às proteínas ele se 
transforma em lipoproteínas, que estão 
aptas a viajar por toda a corrente 
sanguínea. O cardiologista explica que 
se a substância for do tipo HDL, a notícia 
é boa, já que ela retira o colesterol das 
células e facilita a sua eliminação do 
organismo. Já o mau colesterol (LDL) faz 
o inverso: ajuda o colesterol a entrar nas 
células, fazendo com que o excesso seja 
acumulado nas artérias sob a forma de 
placas de gordura. “Quando o colesterol 
começa a se acumular nos vasos 
sanguíneos ele pode trazer inúmeros 
malefícios, causando inúmeras doenças 
cardiovasculares”, pontua.

Apesar disso, o especialista afirma 
que o colesterol não pode ser 
considerado o vilão do nosso corpo. Ele 
comenta que a substância é responsável 
pelo desenvolvimento de diversos 
hormônios do organismo, incluindo os 
sexuais e o cortisol. Além disso, é 
comum as pessoas acreditarem que as 
altas taxas do colesterol no sangue são 
ocasionadas pela alimentação rica em 
gordura. Porém, segundo o especialista, 
o excesso da substância é de origem 
genética. “É claro que se o paciente tiver 
uma predisposição genética a 

Problema não gera sintomas, e na maioria das vezes o paciente descobre que têm altas taxas de colesterol somente quando é acometido 
pelas doenças cardiovasculares, do fígado, baço e pâncreas. Alimentação pode agravar quadro, mas não é a principal causadora

Altas taxas de colesterol podem provocar doenças do sistema cardiovascular, como 
aterosclerose, angina e infarto. Diagnóstico precoce evita complicações maiores

Você sabia?

- Embora não seja 
causado 
exclusivamente pela 
alimentação errada, o 
excesso de colesterol 
no sangue pode ser 
agravado por 
determinados alimentos.

Confira algumas dicas:

- Na próxima vez em que for fazer 
suas compras, opte por alimentos que 
ajudem a diminuir o colesterol. E 
pense duas vezes antes de faltar à 
academia. Seu corpo agradece 
duplamente!

- Fique tranquilo e relaxe! O estresse 
pode piorar o seu quadro. 

desenvolver esse excesso de colesterol, 
ele deve controlar mais a alimentação. 
Mas, a principal causa do problema é 
uma superprodução da substância pelo 
corpo, um desarranjo no organismo. ”

As altas taxas de colesterol 
circulando pelo sangue não geram 
sintoma algum ao paciente, ressalta 
Afonso. O médico conta que a maioria 
dos casos de colesterol alto são 
descobertos quando o paciente já 
desenvolveu doenças como 
aterosclerose, que é o endurecimento 
das paredes dos vasos, infarto, Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), angina. E além 
dos problemas cardiovasculares, o 
excesso do colesterol atinge também o 
fígado, no baço, e pâncreas. “Por isso é 
importante que o paciente faça 
regularmente os exames para detectar 
os níveis do colesterol. Isso vale 
principalmente para quem já tem casos 
da doença na família”, reforça o 
cardiologista do HGG.  

Tratamento envolve medicamentos inibidores da produção do colesterol e mudança de hábitos

Somente um médico pode dizer qual o 
medicamento mais indicado para cada caso, bem 
como a dosagem correta e a duração do 
tratamento. Porém, essas drogas normalmente são 
as inibidoras da produção de colesterol pelo 
organismo. Como falado anteriormente, o excesso 
do colesterol no organismo não é causado 
exclusivamente pela alimentação como 
popularmente disseminado. O distúrbio tem origem 
genética, e é uma anormalidade do corpo que 
passa a produzir mais substância do que precisa. 
Apesar disso, sabemos da importância que a 
alimentação, associada a prática de exercícios 
físicos e hábitos saudáveis de vida possuem. 

Quando o paciente já tem um histórico familiar 
de excesso de colesterol no sangue, ou mesmo de 

doenças cardiovasculares, é benéfico que ele se 
alimente de forma mais saudável, evitando o 
consumo excessivo de gordura, dando preferência 
aos alimentos de origem vegetal, como frutas, 
verduras, legumes e grãos. Além disso, é 
importante associar a prática de atividade física, já 
que ela combate o estresse e a obesidade, fatores 
que agravam o quadro de quem tem colesterol alto. 

Outro ponto importante no combate a este 
problema é saber quais são os níveis de HDL e 
LDL no seu organismo. Um exame de sangue 
simples que pode ser feito em laboratórios após a 
solicitação de seu médico, já consegue identificar 
as taxas do seu colesterol. Dessa forma, caso ele 
esteja acima do que é recomendado, será possível 
realizar um controle adequado.

Afonso Celso 
Alves de Souza é 
médico   
cardiologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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Moradora de Pires do Rio, a 
dona de casa Maria Augusta 
Pereira Machado esteve 
internada no Hospital Alberto 
Rassi – HGG para cirurgia de 
correção de uma paralisia facial. A 
paciente conta que o problema 
começou há três anos, quando 
sentiu que o rosto repuxava para 
um lado. Esta foi a primeira vez 
que Maria Augusta ficou internada 
na unidade, e disse que se sentiu 
especial devido aos cuidados e 
carinho que recebeu de toda a 
equipe de colaboradores.

“Eu vou sair daqui precisando 
fazer uma dieta, de tanto que a 
comida é boa e vem toda hora 
para gente. Somos tão bem 
tratados aqui, nem em casa eu 
como tanto quanto comi aqui. Os 
médicos e enfermeiras são 
atenciosos, o HGG é um hospital 
de excelência. Entrar aqui é difícil, 
mas quando temos a oportunidade 
de ser tratado por todos esses 
profissionais, temos que valorizar 
e aproveitar ao máximo.”

EXPRESSAS

Prática
Integrantes do projeto VER-SUS Brasil- 
Estágios e Vivências no Sistema Único de 
Saúde visitaram o HGG. O projeto é 
coordenado pelo Núcleo de Estudos em 
Saúde Coletiva da Universidade Federal de 
Goiás (NESC-UFG). Os alunos que cursam 
faculdades na área da saúde foram 
recebidos pela diretora de Serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano.

Ação
Com o objetivo de conhecer a área de 
Segurança no Trabalho em um hospital, um 
grupo de 50 alunos do curso de pós-
gradução em Engenharia e Segurança no 
Trabalho, do IPOG, estiveram no HGG. Eles 
foram recebidos pelo diretor administrativo, 
Alessandro Purcino, e pela gerente do 
Serviço Especializado em Saúde e Medicina 
do Trabalho (SESMT), Simone Spinar.

Qualidade
No mês de janeiro, o programa Gestão 
Cidadã contabilizou 77 elogios que foram 
manifestados nas Pesquisas de Satisfação, 
Ouvidoria e Caixas de Opinião, o que 
representaram um aumento de mais de 16% 
em relação a dezembro. Além disso, o 
número de reclamações diminuiu, passando 
de 54 para 19, mais de 64% de redução. 

Experiência
Alunas do sexto período do curso de 
Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) também estiveram na 
unidade. Elas conheceram o Centro 
Cirúrgico e atuação dos enfermeiros no 
local, as salas cirúrgicas, expurgo, sala de 
arsenal, sala de recuperação pós-
anestésica, sala de hemodinâmica, e a 
rotina administrativa do setor. 

Programação
Fechando a programação do mês de 
fevereiros dos ciclos de palestras de 
prevenção, o gerente da Farmácia do 
hospital, André Cândido explicou para os 
usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA quais os principais riscos 
da automedicação e também do 
armazenamento incorreto de medicamentos. 
A atividade aconteceu no dia 24 de fevereiro.

Prevenção
Em comemoração ao Dia Mundial do Rim, 
o HGG preparou para março uma série de 
atividades de prevenção às doenças do 
órgão. As palestras acontecerão às 
quartas-feiras no Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA, e abordarão causas, 
tratamentos, alimentação adequada e 
outros assuntos sobre as doenças renais. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

“Gostei muito do show de humor, achei muito bacana trazer essa apresentação para nós. Acho que hoje vou dormir até 
melhor, porque me divertir muito e relaxei bastante”, disse o pedreiro Nilson Mota da Silva, internado no Hospital Alberto 
Rassi – HGG para retirada de cálculo renal, durante o espetáculo Cada Macaco no Seu Galho. 

Pacientes, familiares e colaboradores aprovaram o 
espetáculo da Companhia de Teatro Cada Macaco

Paródias de sucessos do sertanejo marcaram a 
abertura do show de humor no Ambulatório

As dificuldades de uma idosa no transporte e 
saúde arrancaram gargalhadas do público

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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