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HGG dá boas-vindas aos novos voluntários de apoio espiritual
O Programa de Assistência Espiritual foi implantado há dois anos e consiste em reunir voluntários para dar assistência religiosa aos 
pacientes e acompanhantes presentes na unidade. No dia 15 de setembro, 35 novos visitadores foram capacitados

O Programa de Assistência Espiritual  
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu no dia 15 de setembro, a 
capacitação dos novos visitadores de 
apoio espiritual dos segmentos católico e 
espírita. O curso abordou questões como 
as normas gerais da unidade, 
higienização adequada das mãos, 
abordagem correta dos pacientes e 
familiares, e outros assuntos importantes 
ligados a administração do hospital e 
também à assistência espiritual. 

A cuidadora de idosos Maria de 
Lourdes Martins é espírita e tomou 
conhecimento do voluntariado espiritual 
do HGG por meio de um grupo de Reiki, 

método japonês de harmonização e 
reposição energética que mantém ou 
recupera a saúde. A nova voluntária 
conta que percebeu o seu talento para 
se dedicar ao próximo através de uma 
médium do município de Palmelo. “Ela 
me disse que eu não sou vítima e não 
tenho nenhum problema, por isso eu 
deveria ajudar as pessoas. Há muito 
tempo eu tinha esse desejo, e receber 
esse incentivo foi muito importante”, 
comenta a nova voluntária

A aposentada Lúcia da Cruz também 
ingressou no Serviço de Capelania 
Hospitalar. A católica explica que ficou 
sabendo sobre o voluntariado pela 

Durante o curso de capacitação, novos voluntários receberam orientações sobre as normas 
gerais do hospital, higienização das mãos e abordagem correta aos pacientes e familiares

Arquidiocese de Goiânia, e que se 
sensibilizou para o projeto. Emocionada, 
ela falou sobre o dom que possui de 
ouvir o outro. “Eu amo conversar com as 
pessoas, escutar atentamente os seus 
desabafos e poder ajudar de alguma 
forma. No período em que eu estiver 
aqui no HGG, Deus vai realizar os 
desejos do meu coração, que é ser útil 
ao próximo. Gosto de me doar, o que eu 
já tenho é suficiente e preciso dividir com 
outras pessoas”, completou.

Projeto
O Programa de Assistência Espiritual 

– Capelania Hospitalar do HGG foi 
implantado há dois anos e consiste em 
reunir voluntários de apoio espiritual para 
dar assistência religiosa aos pacientes e 
acompanhantes presentes na unidade. O 
objetivo é oferecer apoio espiritual e 
emocional a quem precisa. Esse trabalho 
é realizado por meio de voluntários 
capacitados que atuam enquanto 
visitadores de apoio espiritual das 
religiões católica, evangélica e espírita. 

Além disso, o programa promove 
também uma missa, um culto e uma 
palestra espírita a cada mês. De acordo 
com o coordenador da Comissão de 
Apoio Espiritual, Walter Duarte, a 
assistência religiosa complementa o 
trabalho da medicina. “Fazemos um 
trabalho espiritual que demanda fé. O 
serviço de Capelania auxilia na 
restauração espiritual, tenta chegar 
aonde o remédio não chega, levar paz e 
tranquilidade aos pacientes”.

Músicas religiosas e motivacionais também 
fazem parte das atividades da capelania

Durante as visitas, os voluntários levam 
palavras de conforto aos pacientes e familiares

Programação envolve missas, cultos 
evangélicos e palestras espíritas



NOSSA GENTE

‘‘Sou muito feliz trabalhando 
no HGG’’, diz o executor da 
Nutrição, Jaílson Almeida

Colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há quase três anos, 
Jaílson Antônio de Almeida Lima 
atua como assistente administrativo 
do Serviço de Nutrição da unidade. 
Ele é responsável pela parceria na 
execução dos contratos, elaboração 
de planilhas, gráficos, compilação e 
checagem dos mapas de refeições 
dos pacientes e dados estatísticos, 
faturamento e outras atividades 
administrativas relacionadas ao 
setor de nutrição. “Os profissionais 
da nutrição são responsáveis pela 
área técnica, e eu cuido mais dessa 
parte operacional e burocrática do 
setor”, explica.

Jaílson conta que conhece o 
trabalho do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização 
Social gestora do HGG, há muito 
tempo. Antes de ser colaborador do 
hospital, ele atuou como apoio 
administrativo da Central de 
Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta, que também está sob 
gestão do Idtech. “Recebi a 
proposta para voltar a trabalhar no 
Idtech e sou muito feliz por isso. 
Aqui no HGG trabalho com o que 
eu gosto, que é essa parte de 
resolver os problemas 
administrativos. Além do que os 
meus colegas de trabalho também 
são muito bons, o ambiente é bem 
tranquilo e positivo”, comenta. 

O colaborador é casado e tem 
dois filhos. Nos momentos de lazer, 
Jaílson conta que se dedica 
integralmente à família. “Gosto 
muito de reunir os meus familiares 
em casa, ficar com a minha esposa 
e meus filhos, e de vez em quando 
jogar futebol.”
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Defensores públicos destacam humanização do HGG

Defensores públicos titulares do Núcleo 
da Saúde, Victor Ulhôa Lourenço de 
Morais e Michelle Bitta Alencar de Sousa, 
estiveram no Hospital Alberto Rassi – 
HGG no dia 15 de setembro. A visita teve 
como objetivo estreitar as relações 
institucionais entre a Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (DPE-GO) e a unidade, 
somando esforços para solucionar as 
demandas que chegam ao órgão de 
controle social. Antes de percorrer o 

hospital, os defensores tiveram uma 
reunião com a diretoria do HGG, que se 
colocou à disposição para contribuir nas 
soluções das demandas que chegam na 
Defensoria.   

Após conhecer de perto o 
funcionamento do Hospital, que desde 
2012 é gerido pela organização social 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), os juristas destacaram o 
trabalho de humanização praticado em 
todos os setores da unidade. “Percebemos 
que a população se sente mais calma e 
mais confortável em um ambiente que não 
tem cara de hospital. Considerei muito 
interessante a unidade trazer o paciente 
para o mundo cultural, com estes projetos 
de música, de pintura”, disse a defensora 
Michelle Bitta. 

O defensor Victor de Morais afirmou 
que a visita confirmou a expectativa que já 
tinha do hospital. “Sabemos que o HGG é 
referência em qualidade e em humanidade 
no tratamento do paciente para o Estado 
de Goiás. A melhoria do serviço público, 
relativa à implantação da gestão das 
organizações sociais, foi sentida nesta 
visita, através dos leitos de UTI modernos, 
da limpeza do ambiente, dos profissionais 
com alegria de trabalhar”, considerou.

Atividade alerta para higienização correta das mãos

O Núcleo de Educação Continuada do 
Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu 
no dia 13 de setembro uma ação para os 
visitantes e colaboradores da unidade, em 
alusão ao Dia Mundial da Sepse. Uma 
caixa com luz negra, que detecta 
bactérias que não podem ser vistas a olho 

Visitantes puderam utilizar caixa com luz 
negra para enxergarem os microorganismos

Victor Ulhoa e Michelle Brita estiveram no 
hospital no dia 15 de setembro

nu foi colocada na portaria do HGG e o 
desafio foi realizado com os familiares 
que aguardavam para visitar os pacientes 
das enfermarias e Centro de Terapia 
Intensiva (CTI).

De acordo com a gerente do Núcleo 
de Educação Continuada, Fabrícia 
Cândida, existe um desconhecimento da 
doença por parte da população e o 
objetivo desta campanha é alertar os 
familiares que é possível identificar os 
sintomas iniciais de uma infecção grave. 
“Quando a sepse é reconhecida 
rapidamente e bem tratada, as chances 
de sobreviver são muito maiores. Além 
disso, é os hábitos de higiene para quem 
vai visitar um paciente no hospital são 
fundamentais para evitar esse tipo de 
infecção, como a lavagem correta das 
mãos”, explica a enfermeira. 

A aposentada Gercina Mendes Rabelo 
ficou assustada com o que viu. “Meu 
Deus, eu sempre lavo as mãos antes de 
comer, e antes de sair de casa, mas hoje 
eu precisei vir de ônibus, e com certeza 
peguei esses germes no caminho”.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; 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: 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.
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Somatização: sintomas físicos podem ter causas emocionais?

Nos dias atuais, estamos nos 
esquecendo de nós mesmos para seguir 
na velocidade que nos requisitam muitas 
áreas da vida. Jornadas excessivas de 
trabalho, relacionamentos conflituosos, 
questões financeiras e familiares, 
compromissos sociais e tantas atividades 
que demandam tempo e esgotam o nosso 
corpo e mente. O psicólogo do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Dimilson 
Vasconcelos, explica que esses fatores 
podem gerar uma carga emocional grande 
nas pessoas, e quando não solucionadas 
acarretam em sintomas físicos, as 
chamadas doenças psicossomáticas. 

De acordo com o psicólogo, as 
pessoas que somatizam e transformam 
toda a sua emoção e sentimento podem 
apresentar sintomas psicológicos, físicos e 
orgânicos. Ele comenta que os dez 
sintomas mais relatados pelos 
somatizadores são dor no peito, fadiga, 
tontura, dor de cabeça, inchaço, dor nas 
costas, falta de ar, insônia, dor abdominal 
e torpor. “Mas, existem outros sintomas 
que podemos associar às doenças 
psicossomáticas, como dificuldade para 
reconhecer sentimentos, baixa autoestima, 
estresse, tristeza, vômitos e perda do 
desejo sexual”, completa. 

Entretanto, além dos problemas diários 
outras situações extraordinárias podem 
gerar a somatização, como no caso de 
lutos, términos de relacionamentos, 
demissão, situação de violência, 
hospitalização ou qualquer outro trauma. 
Dimilson explica que o estresse e a 
ansiedade são os principais agentes 
causadores de sintomas físicos. “Eles 
alteram o funcionamento de vários 
sistemas do nosso organismo, 
consequentemente contribuem para um 
desequilíbrio físico emocional na vida do 
indivíduo que não consegue manejá-los de 
forma saudável. Os males podem variar de 
uma irritação pouco importante até uma 

As doenças psicossomáticas surgem em momentos de muita ansiedade, estresse e frustração. E são bastante comuns em pessoas 
"implosivas", que não costumam extravasar os sentimentos, guardando para si sentimentos como dor e mágoa

Dores de cabeça, no peito e nas costas, fadiga, tontura e insônia são alguns dos sintomas mais 
comuns em pacientes somatizadores. É importante avaliação médica e psicológica

Você sabia?

Um profissional de 
psicologia pode te 
ajudar! Ao longo do 
tratamento, cada 
paciente apresentará sua 
história de vida, 
situações significativas e 
outras informações que 
podem ajudar o psicoterapeuta a 
identificar a somatização. 

Confira algumas dicas:

- Busque o autoconhecimento; 

- Pratique atividade física;

- Procure por leituras edificantes;

- Cuide da sua espiritualidade.

doença ameaçadora”, explica.  
Para identificar a somatização, o 

profissional deve escutar com atenção as 
queixas do paciente, alerta Dimilson. Ele 
ilustra que o psiquiatra ou psicólogo são 
mais preparados para esse diagnóstico, 
mas que isso não impede que outros 
profissionais também o façam. “O 
profissional adequado para um diagnóstico 
de somatização é aquele que se 
disponibiliza e interessa pela queixa que o 
paciente apresenta ”, reforça. 

O psicólogo aponta que a terapia 
cognitivo-comportamental, associada a 
técnicas de relaxamento, exercícios 
moderados e uso de antidepressivos 
podem ser a melhor forma de tratamento 
para as doenças psicossomáticas. 
Entretanto, ele alerta que os profissionais 
de saúde devem validar e compreender a 
gravidade do sofrimento psicológico e 
realizarem exames físicos regulares para 
analisar a progressão dos sintomas, 
inclusive para se descartar outras causas.

Certas doenças têm um componente fortemente somático, como por exemplo a asma, úlceras, fibromialgia, 
gastrite, alergias e herpes. Segundo a Medicina Psicossomática, as doenças trazem consigo causas emocionais 
que acabam por potencializar o seu surgimento. Saiba identificar alguns destes casos:

Componente somáticoDoença

Emoções reprimidas, criatividade sufocada.

Ódio extremo de si mesmo.

Sentimento reprimido, choro contido.

Ambiente familiar inflamado com gritos e 
discussões.

Mágoa profunda, ódio e tristezas mantidas 
por muito tempo.

Medo de aceitar a alegria.

Tristeza profunda ligada a filhos.

Medo, rejeição, fuga.

Autocrítica, falta de autovalorização.

Amidgalite

Anorexia

Asma

Bronquite

Câncer

Colesterol

Diabetes

Diarreia 

Dor de cabeça

Componente somáticoDoença

Raiva reprimida, pessoa perfeccionista.

Alimentar mágoas e/ou ódio causado pelo 
parceiro (a).

Medo, negação do prazer.

Incerteza profunda, medo de condenação.

Medo, culpa.

Medo de não estar no controle.

Congestão emocional, culpa e crença de 
perseguição.

Irritação com pessoa próxima.

Alimentar mágoas, ódios, acumular 
remorsos, desejo inconsciente de punição.

Enxaqueca

Fibroma

Frigidez

Gastrite

Insônia

Labirintite

Rinite alérgica

Sinusite

Tumores

Fonte: Psicossomática e Suas Interfaces - o Processo Silencioso do Adoecimento. Camon, Valdemar Augusto Angerami. 
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Vanessa Souza Onório 
passou 10 dias internada no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. A 
paciente passou por um 
procedimento cirúrgico, e ao 
retornar à unidade para 
esclarecer dúvidas com o médico, 
aproveitou para agradecer pelo 
atendimento que a equipe 
multiprofissional lhe prestou. 

“Todos são muito atenciosos! 
Me senti em casa, ficar aqui foi 
como se os meus familiares 
estivessem cuidando de mim, 
tanto que nem precisei de um 
acompanhante comigo. Todas as 
vezes que eu sentia alguma dor, 
a enfermagem me auxiliava. Mas, 
quero destacar também o 
profissionalismo do Dr. Daniel, da 
coloproctologia. É um profissional 
atencioso, educado e me tratou 
muito bem. Já passei por outros 
hospitais, mas nunca havia 
recebido um atendimento igual 
tão bom quanto aqui. Os 
profissionais realmente se 
dedicam ao paciente”, disse.   

EXPRESSAS

Modelo
A coordenadora do Núcleo de Assistência 
aos Pacientes Paliativos (NAPP) do HGG, 
Ana Maria Porto Carvas, ministrou palestra 
para os profissionais do Hospital do Coração 
Anis Rassi (Hcar). Com o tema “Cuidados 
Paliativos – Relato de experiência na 
condução do protocolo”, a geriatra 
apresentou um panorama do assunto e 
explicou sobre o serviço implantado no HGG. 

Aprendizado
O residente do programa de Neurocirurgia, 
George Saad, participou entre os dias 6 e 
10 de setembro do 31º Congresso 
Brasileiro de Neurocirurgia. O evento foi 
realizado em Brasília. O profissional foi 
acompanhado pelos residentes da 
neurocirurgia Sebastião Berquo Peleja e  
Nayara Matos Pereira. 

Institucional
Os novos modelos de gestão dos hospitais 
públicos foram discutidos durante o 18º 
Encontro Científico dos Acadêmicos de 
Medicina e 7º Congresso Goiano de Ética 
Médica, realizado no auditório do Conselho 
Regional de Medicina de Goiás (Cremego). 
O diretor técnico do HGG, Rafael Nakamura, 
moderou o debate, que abordou as unidades 
geridas por organizações sociais.

Prevenção
O residente da especialidade de urologia, 
Victor Rassi, sanou dúvidas dos usuários do 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
sobre cálculos renais. Em palestra, o médico 
explicou de forma detalhada sobre a função 
dos rins e pontuou os fatores de risco que 
podem ocasionar nas pedras. A atividade 
também contou com atendimento da equipe 
multiprofissional. 

Destaque
O trabalho do Núcleo de Assistência aos 
Pacientes Paliativos (NAPP) do HGG será 
apresentado no Congresso Internacional de 
Cuidados Paliativos, que acontece entre os 
dias 21 e 24 de setembro, em Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul. O evento é o 
ponto de encontro de profissionais da área e 
conta com intensa programação científica.
 
Avaliação
Com o objetivo de traçar estratégias para 
aprimorar o desempenho dos 
colaboradores, o HGG abriu o período para 
avaliação das suas equipes. A primeira 
etapa do processo consiste na 
autoavaliação dos colaboradores e 
avaliação dos supervisores, que devem ser 
preenchidas até o dia 07 de outubro no site 
http://siad.idtech.org.br. Participe!

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: 

“Eu me internei hoje e não esperava ser recebido com um show. Quando vamos passar por uma cirurgia, sempre 
ficamos na dúvida se vamos voltar para casa e para nossa família. Ter esse momento de descontração ajuda a 
aliviar a ansiedade”, disse o paciente José da Silva, no show de Ítalo Oliveira e Rodrigo Henrique, os “Meninos 918”.

Músicos do ‘Danilo Verano Trio’ 
esbanjaram talento e simpatia no show

Ítalo Oliveira e Rodrigo Henrique levaram 
o samba rock e conquistou o público

Canções populares e eruditas fizeram 
parte do repertório do ‘Coral Egrégora’
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