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Exposição “Vozes” leva arte contemporânea para o HGG
Mostra que reúne cerca de cem obras é assinada pelos artistas Chico Santos, Diomar Lustosa e Santana e permanece em exibição até o dia 
30 de setembro. Lançamento aconteceu no dia 13 de julho, no Ambulatório de Medicina Avançada – AMA do Hospital Alberto Rassi – HGG

Chico Santos, Diomar Lustosa e 
Santana receberam, no dia 13 de julho, 
convidados para o lançamento da 
exposição “Vozes”, no Hospital Alberto 
Rassi - HGG. Com diversidade de 
inspirações e temáticas, os artistas 
representam o universo da arte 
contemporânea no Estado e marcam a 
décima temporada do projeto de 
humanização “Arte no HGG”. A exposição 
reúne cerca de cem obras que retratam de 
forma crítica questões sociais da 
atualidade, além de proporcionar um 
refresco com os personagens da fauna e 
flora do Cerrado. A mostra permanece em 
exibição até o dia 30 de setembro pelos 

corredores e Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA do hospital. 

Helena Vasconcelos, artista plástica e 
curadora do projeto de humanização, 
lembrou os momentos em que expôs suas 
obras nas paredes do hospital. 
Emocionada, ela explicou a importância da 
iniciativa tanto para a classe artística, 
quanto para os pacientes da unidade 
hospitalar. “Eu agradeço todos os dias a 
oportunidade de fazer parte deste projeto, 
pois é muito gratificante usar o nosso 
talento para proporcionar alegria e carinho 
às pessoas”, disse.

Diomar Lustosa representou os demais 
anfitriões. O artista conta que recebeu com 

Chico Santos, Santana e Diomar Lustosa receberam os convidados no Ambulatório de Medicina 
Avançada - AMA na abertura da exposição ‘‘Vozes’’, assinada pelos três artistas

muita honra o convite para a exposição no 
projeto Arte no HGG. “Estou muito 
emocionado em receber todos vocês na 
abertura da nossa exposição, e encantado 
com a competência de todos do HGG 
para a montagem de todo este trabalho. 
Quero agradecer a oportunidade de 
contribuir com este projeto tão bonito.”

A assessora de gabinete para 
assuntos culturais da Secretaria de Estado 
da Educação, Cultura e Esporte, Sônia 
Maria de Araújo, estava presente no 
evento. De acordo com ela, o projeto “Arte 
no HGG” faz toda diferença para o 
hospital. “Quando eu entrei não senti que 
estava em um hospital, eu vi alegria e 
sorrisos. É fantástica essa ideia de 
proporcionar inclusão cultural enquanto os 
pacientes aguardam para serem 
atendidos. Eu não conhecia o projeto, e 
agora estou encantada com ele”, avaliou.

Projeto
Iniciativa inovadora do Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), o Arte no HGG nasceu da ideia 
de promover a inclusão cultural de 
pacientes, seus familiares e colaboradores, 
há dois anos. Além disso, o projeto tem 
como objetivo a humanização do ambiente 
hospitalar, e também de usar a arte como 
terapia alternativa para usuários do 
Sistema Único de Saúde - SUS que 
fazem tratamento na unidade. De forma 
voluntária, os artistas expõem seus 
acervos nos corredores, o que torna o 
hospital mais alegre, colorido e 
interessante para os usuários. 

Evento foi prestigiado por grandes nomes 
da classe artística do Estado de Goiás

Pacientes elogiaram o projeto de 
humanização em entrevista à imprensa

Diretora de enfermagem, Natalie Alves, e 
parte da equipe no evento no Ambulatório



NOSSA GENTE

“Fico feliz com o crescimento 
do HGG”, diz Cleverson 
Chaves do Faturamento

Gerente de faturamento, 
Cleverson Luiz Chaves faz parte da 
história do Hospital Alberto Rassi – 
HGG há pelo menos 11 anos. O 
colaborador, que antes do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) assumir a gestão da 
unidade tinha vínculo estatutário, tem 
como formação superior a 
enfermagem. “Antes da Organização 
Social assumir eu atuava na área 
assistencial no Centro de Terapia 
Intensiva. Depois, tomaram 
conhecimento da minha experiência 
na área de faturamento e me 
convidaram para assumir o cargo.”

Cleverson explica que tem pós-
graduação no campo de auditoria e 
sempre se identificou com a área 
administrativa da enfermagem. Além 
do HGG, o gerente atua também na 
Maternidade Nossa Senhora de 
Lourdes como enfermeiro assistencial 
no período noturno. “Aqui no hospital 
minha função é zelar pela 
produtividade. Eu acompanho a 
quantidade de internações e altas, 
consultas, cirurgias e outros 
procedimentos, tudo para que o 
hospital não sofra nenhum dano 
financeiro e consiga trabalhar com 
toda a sua capacidade operacional. 
Amo o que faço, e fico muito feliz ao 
ver o quanto o HGG cresceu nesses 
últimos anos”, explica.

Tímido, o colaborador conta que 
é casado e pai de dois filhos (uma 
menina de oito anos e um garoto de 
três). Nos momentos de lazer e 
descanso, Cleverson revela que se 
dedica aos passeios em família. 
Outro hobby dele é a prática de 
esportes. “Nos finais de semana 
gosto de jogar futebol e pedalar, me 
divirto e cuido da saúde.’’
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Secretária do Rio Grande do Norte elogia o HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu, no dia 12 de julho, a Secretária 
de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Norte, Eulália de Albuquerque Alves. A 
visita técnica teve como objetivo 
conhecer o modelo de gestão por 
Organizações Sociais, implantado pelo 
governo de Goiás para a administração 
dos hospitais públicos. Acompanhada 
pela superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS 

(SEST/SUS), Irani Ribeiro, Eulália 
visitou os principais pontos da unidade 
hospitalar, e conheceu as melhorias 
realizadas com a gestão do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), Organização Social.

A visita teve início na sala de 
reuniões do hospital, onde a diretoria 
apresentou a Eulália as principais 
questões da gestão da Organização 
Social e veiculou um vídeo institucional 
sobre as melhorias realizadas no HGG. 
Entre os assuntos pautados na conversa 
estiveram a resistência dos servidores 
efetivos no início da gestão, o controle e 
a fiscalização do contrato. Depois, a 
representante do Estado do Rio Grande 
do Norte pôde verificar na prática o que 
foi tratado no diálogo.

No momento da despedida, Eulália 
disse estar voltando para Natal com 
saudades do HGG. Ela comentou que 
todas as suas expectativas positivas 
sobre o modelo de gestão implantado 
pelo Estado de Goiás, foram atendidas. 
“Precisamos distribuir o conhecimento 
dessa prática por todo o país. Eu já 
havia lido e estudado um pouco sobre 
vocês, e a minha avaliação não poderia 
ser outra se não 100%”, refletiu.

Mais de 90% dos usuários aprovam o hospital

O programa Gestão Cidadã do 
Hospital Alberto Rassi – HGG recebeu 
92% de aprovação dos usuários no mês 
de junho. O item que os usuários do 
hospital mais elogiaram foi o atendimento. 
A paciente Edivânia Alves Miguel registrou 
o seu elogio. “Parabenizo a todos desde a 

Ambulatório passou a realizar diariamente a 
pesquisa de satisfação pelo tablet

Irani Ribeiro, do SEST/SUS, acompanhou a 
secretária Eulália de Albuquerque

limpeza até os médicos pois fomos bem 
tratados com um atendimento que está 
difícil de encontrar no Brasil. Obrigada por 
tudo e que Deus abençoe a todos”.

A alimentação, limpeza e os quadros 
que compõe a exposição de arte na 
unidade também apareceram nas 
manifestações positivas do público. Neste 
mês o hospital passou a contar ainda com 
a pesquisa feita através de um tablet. Um 
colaborador do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) aborda os usuários de 
forma aleatória e faz perguntas sobre o 
atendimento da enfermagem, dos 
médicos, da recepção, estrutura das salas 
de espera, consultórios e limpeza. 

De acordo com a supervisora de 
relacionamento do AMA, Tatiane Teles, 
cerca de dois mil usuários responderam a 
pesquisa. “A nossa meta é abordar pelo 
menos 20% do público que está na 
unidade. O paciente que responde a 
pesquisa geralmente já passou pela 
recepção e consultórios e faz uma análise 
global de estrutura e atendimento”, 
explicou Tatiane. 

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.



TEMA DA VEZ
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Má alimentação e sedentarismo podem levar à obesidade infantil

Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) apontam 
que 15% das crianças brasileiras com 
idade entre 5 e 9 anos têm obesidade 
atualmente. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o problema é 
considerado um dos mais graves de saúde 
pública, uma vez que os quilos extras 
podem causar complicações para as 
crianças até a sua vida adulta, mesmo que 
a obesidade seja revertida nesse tempo. 
Endocrinologista pediátrica, Claudete 
Carmo da Silva Bento conversou com o 
“Voz do HGG” para esclarecer os 
principais pontos da doença. 

Segundo a médica do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, a obesidade infantil se 
caracteriza pelo acúmulo de gordura em 
relação à estatura da criança, que pode 
ser medido pelo Índice de Massa Corporal 
(IMC). Entretanto, Claudete esclarece que 
os números padrões obtidos por este 
cálculo não são os mesmos utilizados para 
uma pessoa adulta. “Na pediatria existe 
uma curva desse IMC. Por exemplo, uma 
criança que tem um percentil acima de 85 
já possui sobrepeso, e maior que 95 é 
considerada obesa. Precisamos fazer essa 
diferenciação porque na pediatria levamos 
em conta outros fatores, como a idade, 
estatura e maturação sexual no período de 
puberdade”, explica a endocrinologista.

Diversos fatores podem causar a 
obesidade infantil, mas entre as causas 
mais comuns estão os fatores genéticos, 
má alimentação, sedentarismo ou uma 
combinação entre todos eles. Por isso, a 
médica alerta que é importante iniciar a 
prevenção da doença desde o nascimento 
da criança. De acordo com Claudete, é 
comum que os pais permitam que os filhos 
consumam alimentos processados 
demasiadamente, como os salgadinhos, 
refrigerantes, e até mesmo o aleitamento 
industrial. “Outro fator que observo 
bastante nos consultórios é o desarranjo 

Endocrinologista pediátrica do Hospital Alberto Rassi – HGG faz alerta para que os pais incentivem os filhos à alimentação saudável e prática 
de exercícios físicos. Excesso de peso na infância pode desencadear diversos outros problemas de saúde, além do bullyng nas escolas

Pais devem investir em alimentação balanceada e saudável desde o nascimento da criança. Os 
fast-foods, doces, refrigerantes, frituras e gorduras são condenados por especialistas 

Você sabia?

Melhorar os hábitos de 
dieta e exercícios de 
toda a família é uma das 
melhores maneiras de 
ajudar a criança a 
conseguir um peso 
saudável e ideal. 

Confira algumas dicas:

- Na fase de crescimento é muito 
importante que os pais estejam 
atentos quanto ao desenvolvimento 
orgânico e emocional dos seus filhos. 
Brincadeiras de rua, em grupos, são 
positivas tanto no aspecto físico 
quanto emocional.

- O ideal é que a alimentação 
saudável seja prazerosa, inserida aos 
poucos na rotina da criança.

familiar. Crianças que possuem lares 
conflituosos têm mais tendência a 
desenvolver a obesidade, nesses casos os 
pais tendem a recompensar a criança pela 
ausência com guloseimas. Precisamos 
trabalhar bastante essa questão 
psicológica e emocional. Outra questão 
importante é que as crianças estão muito 
presas às brincadeiras eletrônicas, como 
celulares, videogames, Internet e TV.”

Claudete pontua que a obesidade na 
infância pode desenvolver diversas outras 
doenças. Segundo a especialista, 
problemas ortopédicos e nas articulações 
são bastante comuns em crianças com 
excesso de peso. Além disso, ela revela 
que doenças dermatológicas também 
podem ser desenvolvidas a partir da 
obesidade. “É raro, mas pode acontecer 
também de o diabetes (tipo 2) ser 
desenvolvido na infância. Precisamos levar 
em consideração também questões como 
o bullyng nas escolas, hipertensão arterial, 
dislipidemia, e até mesmo a depressão.”

Nutricionista dá dicas de alimentação saudável durante as férias 
No dia 13 de julho, o Hospital Alberto 

Rassi – HGG promoveu mais uma ação 
da campanha “Julho da Prevenção – 
Não tire férias da saúde”. Com o objetivo 
de orientar o público da unidade sobre a 
importância de manter uma alimentação 
saudável durante o período de férias, a 
gerente do Serviço de Nutrição do 
hospital, Valéria de Souza, esclareceu as 
dúvidas dos pacientes que aguardavam 
por consulta no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA).

Valéria explicou que neste período as 
famílias se dedicam ao lazer, e aos 
momentos de descontração, e é comum 
não se preocuparem tanto com a 

alimentação. Apesar disso, a profissional 
afirmou que é possível curtir as férias sem 
se descuidar da saúde. “É importante que 
as pessoas, principalmente os pais, optem 
por alimentos mais saudáveis e evitem o 
excesso de comidas doces, salgadas e 
gordurosas. A alimentação errada 
desencadeia várias doenças como 
diabetes, hipertensão e colesterol alto.”

Assunto na 51ª edição do jornal A Voz 
do HGG, os alimentos funcionais também 
foram destacados pela nutricionista. O 
público do Ambulatório recebeu os 
exemplares do informativo que explica 
detalhadamente sobre essa funcionalidade 
de cada alimento. 

Valéria de Souza deu dicas para os 
usuários do Ambulatório do HGG
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Portadora de Lúpus, Maria 
Auxiliadora Moreno está 
hospitalizada devido a uma forte 
crise da doença que afetou a 
circulação sanguínea dos seus pés 
e mãos. Os profissionais do 
Hospital Alberto Rassi – HGG 
procuram reverter o quadro para 
que a paciente não tenha que ser 
submetida à amputação dos 
membros. Professora de Educação 
Física, Auxiliadora conta que está 
encantada com a qualidade do 
atendimento que está recebendo.

“Eu tenho plano de saúde, mas 
o HGG tem os melhores 
especialistas de reumatologia. 
Quando falei na clínica da Unimed 
quem eram os meus médicos, até 
se assustaram. Mas, toda essa 
situação está mexendo muito com 
o meu emocional, pois descobri 
que tenho verdadeiros amigos. 
Alunos e pais de alunos, colegas 
de trabalho e meus familiares estão 
se dedicando muito a mim. Todos 
que vêm me visitar elogiam o 
HGG, ficam maravilhados.” 

EXPRESSAS

Poema
A dona de casa Alessandra Pereira de 
Siqueira faz tratamento na unidade desde 
2001. Portadora de lúpus, ela precisou ser 
internada para tratamento de fibrose 
pulmonar. A paciente escreveu um poema 
para agradecer o atendimento recebido 
durante esses anos. “O HGG é um hospital 
sensacional”, diz trecho do poema. Confira o 
texto na íntegra no site do hospital. 

Seleção
Por meio do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), o HGG está 
realizando processo seletivo para formação 
de cadastro reserva de enfermeiros e 
técnicos em enfermagem. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 29 de julho, por 
meio do endereço 
http://curriculo.hospitalalbertorassi.org.br/. 

Destaque
O neurologista do HGG, William Luciano, 
conversou com a revista Boa Vida sobre a 
Doença de Parkinson. O especialista 
afirmou que é possível garantir uma vida 
com mais qualidade e mais funcionalidade 
aos pacientes, o que depende, em grande 
parte, do apoio e do acompanhamento 
familiar. O hospital é referência no 
tratamento da doença. 

Prevenção
O HGG promoveu, no dia 20 de julho, 
evento em comemoração ao Dia Nacional 
de Prevenção a Acidentes de Trabalho. 
Durante a atividade, os usuários do 
Ambulatório assistiram uma palestra sobre 
o tema, sanaram dúvidas com 
fisioterapeutas sobre Lesões por Esforços 
de Repetição (LER) e com psicólogos sobre 
estresse no trabalho. 

Fé
Pacientes, familiares, colaboradores e 
voluntários do serviço de Capelania 
Hospitalar se reuniram, no dia 19 de julho, 
para assistir à missa com o Padre Rafael 
Magul. A atividade está inserida no Programa 
de Apoio Espiritual do HGG que 
mensalmente realiza missas, cultos 
evangélicos e palestras espíritas.

Capacitação
Os colaboradores que atuam na hotelaria 
do HGG participaram de um treinamento 
sobre o papel da lavanderia no controle de 
infecção no ambiente hospitalar. Entre os 
assuntos abordados na atividade estiveram 
a NR-32, coleta de roupa suja e 
organização dos kits destinados aos 
pacientes e equipes assistenciais. O 
evento aconteceu no dia 20 de julho. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

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

“A música no hospital é um remédio para a alma. Não tenho palavras para agradecer. Estou muito 
emocionado. Os médicos e enfermeiros do HGG são anjos, esse hospital é nota 100”, disse o paciente Uitamar 
Régis de Jesus, durante a visita dos músicos Amauri Garcia e Luiz Augusto no Sarau itinerante. 

Os músicos visitaram todos os leitos de 
enfermaria e Centro de Terapia Intensiva

Amauri Garcia e Luiz Augusto com o 
paciente Reynaldo Moreira da Silva

A Banda Belas Infieis conquistou o 
público com músicas autorais e som leve
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