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Leonardo Vilela escolhe HGG para primeira visita oficial
Recentemente nomeado pelo governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, como novo secretário da Saúde, ele foi recebido pelos 
coordenadores do Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico e Humano (Idtech) e diretores do unidade hospitalar

Primeiro a ser gerenciado por uma 
organização social e a conquistar o título 
de acreditação hospitalar, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG foi escolhido para a 
primeira visita oficial do novo secretário 
de Saúde do Estado, Leonardo Vilela. A 
visita aconteceu na manhã do dia 7 de 
janeiro, e o novo titular da pasta foi 
recebido pela diretoria e pela 
coordenação do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), responsável pela unidade. “Fico 
feliz de ver a saúde pública tratada com 
tanto respeito e tanta competência”, 
disse o novo secretário. 

De acordo com Leonardo Vilela, o 

HGG foi muito bem recomendado pelo 
governador Marconi Perillo, além de ter 
sido uma sugestão do ex-secretário e 
atual superintendente Halim Girade fazer 
a primeira visita neste hospital. “O 
governador tem uma grande admiração 
pelo trabalho de vocês”, revelou. A visita 
iniciou com uma apresentação das 
conquistas após a gestão da organização 
social e do projeto que leva música ao 
ambiente hospitalar, Sarau do HGG.

O coordenador executivo do 
Idtech,José Cláudio Romero, entregou 
ao secretário o certificado do Prêmio 
Saúde, reconhecimento da Editora Abril 
ao Programa de Tratamento de 

Novo secretário de Saúde, Leonardo Vilela, conheceu a enfermaria modelo, projeto para a 
reforma das demais, acompanhado pela  diretoria do Hospital Alberto Rassi - HGG

Deformidades Faciais (Proface), que 
conquistou o primeiro lugar entre 450 
projetos concorrentes de todo o País. O 
certificado integrará a galeria de prêmios 
e títulos conquistados pelas unidades da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Leonardo Vilela percorreu a farmácia 
e seu almoxarifado, conferiu o descarte 
do lixo e o funcionamento das duas 
novas caldeiras, conheceu o serviço de 
hotelaria hospitalar, a Central de 
Internação Humanizada, o Ambulatório 
de Medicina Avançada, enfermaria 
modelo e Centro de Terapia Intensiva 
(CTI). Neste último local, disse que 
percebeu a paixão de todos pelo trabalho 
do hospital “Há uma boa energia. 
Confesso que, apesar das referências, 
não imaginava que veria essa qualidade 
na saúde pública”, declarou.

Ao final da visita, Vilela disse ter 
ficado muito feliz de ver que “o Estado 
avançou muito nos últimos quatro anos e 
que tem uma perspectiva imensa pela 
frente”. Avaliou também que o HGG é um 
exemplo de tratamento humanizado. “O 
hospital conseguiu aliar um corpo clínico 
de alta competência com instalações 
apropriadas, com equipamentos 
modernos, sobretudo atingir a motivação 
de toda equipe e ter compromisso com o 
paciente. Isso é um diferencial que faz, 
com certeza, o HGG uma referência na 
saúde pública de Goiás.” E o trabalho 
não para. O secretário afirmou ainda que 
em muito pouco tempo, com novas 
metas traçadas, Goiás será destaque 
nacional na Saúde. 

Novo secretário de Saúde pretende levar mais atendimento ao interior

O secretário de Saúde, Leonardo 
Vilela, afirmou que seu o principal 
desafio é interiorizar a saúde, ou seja, 
fazer com que o atendimento de 
excelência, oferecido nos hospitais 
estaduais de Goiânia, também seja 
disponibilizado para a população do 
interior. Ele acredita que, com a 
conclusão dos hospitais regionais e 
dos Ambulatórios Médicos de 
Especialidades (AME), será possível 
reduzir em até 40% a vinda de 
pacientes do interior para a capital. 

Para ele, o governador do Estado de 
Goiás, Marconi Perillo, tomou uma 
decisão audaciosa e acertada quando 
firmou parceria com as organizações 
sociais para oferecer mais qualidade nos 
hospitais públicos da capital e interior. 
“Nós vamos manter e ampliar este 
modelo de gestão”, disse Leonardo 
Vilela. Durante visita no HGG, o 
secretário afirmou que sabia dos 
avanços em menos de três anos, mas 
não tinha ideia de que a transformação 
havia sido tão grande.

Durante a visita, Leonardo Vilela conheceu o 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HGG



NOSSA GENTE

“Gosto de conviver com os 
pacientes”, diz Carlos 
Henrique Veloso

Colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há quase três anos, o 
técnico de enfermagem Carlos 
Henrique Veloso, de 37 anos, se 
decidiu pela profissão depois que o 
irmão foi diagnosticado com câncer 
aos 19 anos. Ele conta que o 
acompanhava nas consultas e 
percebia que o mercado era 
carente de profissionais 
humanizados. “Eu tive oportunidade 
de fazer curso de medicina, mas eu 
não quis porque gosto de conviver 
no meu dia-a-dia com os pacientes, 
de lidar diretamente com eles, e 
ajuda-los na recuperação”, comenta 
Carlos Henrique .

Durante a entrevista, os olhos 
marejados comprovam o amor de 
Carlos pela profissão. De acordo 
com ele, o que o atrai em trabalhar 
na unidade é a humanização do 
atendimento e os projetos 
desenvolvidos. Ele, que se vestiu 
de Papai Noel no final do ano para 
entregar cartões natalinos para os 
pacientes e acompanhantes, 
pontua que gosta de trabalhos 
sociais. “Eu achei que as crianças 
iam ficar mais deslumbradas com o 
Papai Noel, mas na verdade foram 
os idosos. Os olhos deles brilhavam 
quando eu entrava nos quartos, 
ficaram felizes em receber a visita.”

O colaborador é casado e pai 
de dois filhos. Quando não está de 
plantão em um dos dois empregos 
que trabalha, Carlos não descansa. 
Nas horas vagas, ele conta que 
prefere trabalhar em outras áreas. 
“Faço alguns consertos hidráulicos, 
elétricos e de manutenção para 
vizinhos e amigos. Sabe um marido 
de aluguel? Sou mais ou menos 
isso”, brinca o profissional. 

EDITORIAL
Caro leitor, você já deve ter ouvido 

falar que a cirrose hepática é uma doença 
que atinge pessoas que ingerem muita 
bebida alcoólica. Certo? Mas, sabia que 
existem outras formas de desenvolver a 
doença? Esta edição do “Voz do HGG” 
traz uma reportagem esclarecedora sobre 
essa patologia que acomete o fígado e 
pode causar grandes transtornos na vida 
do paciente portador. Leia e confira se 
você é um potencial para ter a doença.

Ainda neste informativo, trazemos a 
história do colaborador Carlos Henrique 
Veloso, que decidiu fazer um curso técnico 
de enfermagem quando acompanhou o 
câncer de uma pessoa próxima da família 

e sentiu necessidade de ser um 
profissional humano e amoroso. Outra 
figura que você encontra nesta edição, é a 
paciente Maria Olímpia Martins, que ficou 
internada no hospital por dois meses e 
conquistou o coração dos profissionais que 
a trataram neste período.

Além de tudo isso, mostramos para 
você como foi a visita do novo secretário 
de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, que 
escolheu o Hospital Alberto Rassi – HGG 
para a sua primeira visita oficial às 
unidades de saúde e se impressionou com 
a qualidade do trabalho desenvolvido pelo 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech).
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Expediente
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Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
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Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Halim Antônio Girade.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição/Redação: Luciana 
Porto; Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

HGG realiza primeiro 
transplante renal do ano

Para maior conforto, pacientes e 
acompanhantes do Hospital Alberto 
Rassi – HGG possuem um local 
apropriado para guardar os pertences 
pessoais durante o tempo de 
internação. Esse guarda-volumes 
recebe materiais levados pelos 
usuários no ato da internação, que 
muitas vezes não serão necessários, 
como roupas de cama, travesseiros, 
vestuários e calçados. 

Entretanto, o assessor técnico do 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), Daniel 
Regis, explica que alguns objetos não 
são guardados pela seção, como 
eletrônicos e materiais de valor. 
“Sempre informamos ao paciente que 
é preciso apenas que ele traga itens 
de higiene pessoal para a internação.”

O horário de funcionamento do 
guarda-volumes é das 9 horas às 11 
horas; das 14 horas às 16 horas; e 
das 21 horas às 22 horas. 

Jânia Guimarães realizava o tratamento de 
hemodiálise há 14 anos e recebeu novo rim

Saiba para que serve o 
guarda-volumes do HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
realizou na madrugada do dia 08 de 
janeiro, o transplante renal da paciente 
Jânia da Silva Guimarães, de 32 anos. Na 
fila de espera pelo órgão há quase um 
ano, a paciente recebeu um rim de um 
doador de Santa Catarina, que teve morte 
encefálica depois de um acidente 
automobilístico. O órgão chegou de avião 
em Goiânia. 

Jânia conta que realiza hemodiálise há 
14 anos, e que a insuficiência renal surgiu 
por causa das complicações que teve 
durante a gestação da sua única filha. De 
acordo com a dona de casa, ela 
desenvolveu eclampsia, e durante o parto 
teve hemorragia, e também parada 
cardiorrespiratória. “Quando eu voltei da 
sedação do parto eu já estava na 
hemodiálise”, lembra.

Ela recebeu a ligação da Central de 
Transplantes do Estado de Goiás em sua 
residência, que fica no município de Jataí. 
“Eu chorava tanto que a minha filha achou 
que alguém havia morrido. Não esperava 
que fosse receber esse rim tão cedo.”



TEMA DA VEZ
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Conheça as causas, sintomas e tratamentos da cirrose 

Responsável por produzir substâncias 
essenciais para o funcionamento do corpo 
e remover as que são prejudiciais, o fígado 
é o maior órgão interno do corpo humano. 
O “Voz do HGG” conversou com o chefe 
do Serviço de Gastroenterologia do 
Hospital Alberto Rassi, Américo de Oliveira 
Silvério, para esclarecer algumas dúvidas 
sobre esse órgão e também sobre uma 
das doenças que mais o atinge, a cirrose. 

Silvério explica que a doença é a perca 
da capacidade do fígado de exercer o seu 
trabalho. Ele pontua que, comumente, a 
cirrose é associada ao consumo excessivo 
do álcool, porém a substância é apenas 
um dos fatores que podem afetar o fígado. 
De acordo com o especialista, hepatites, 
uso prolongado de alguns medicamentos, 
doenças autoimunes e metabólicas, e a 
esteatose hepática (acúmulo de gordura 
no fígado) podem causar a cirrose. “Temos 
casos de pacientes que nunca ingeriram 
bebida alcoólica, e desenvolveram a 
cirrose hepática.” 

Inicialmente, a doença não apresenta 
sintomas, ou em alguns casos os sinais 
podem ser vagos, como cansaço e 
fraqueza. Porém, em estágios mais 
avançados, Silvério ilustra que a icterícia, 
que se trata da pele e olhos amarelados, a 
ascite (acúmulo de líquido no abdome), 
confusão mental e vômito e/ou fezes com 
a presença de sangue podem indicar a 
cirrose. “É muito importante que o paciente 
procure um médico para receber o 
diagnóstico o quanto antes, porque fica 
mais fácil atingir uma cura”, comenta. 

O tratamento para a doença varia de 
acordo com o tipo. O gastroenterologista 
explica que se a patologia tiver origem na 
ingestão exagerada do álcool, é importante 
que o paciente pare de beber; se a causa 
for viral, contaminação pelo vírus da 
hepatite, o uso de medicamentos 
específicos será mais indicado; no caso de 
doenças autoimunes, é necessário o uso 

Doença atinge o fígado, órgão responsável por metabolizar e excretar as substâncias ingeridas durante a alimentação ou produzidas 
pelo corpo. Em estágio avançado, patologia só poderá ser totalmente curada com o transplante hepático

Paciente Wilson Lopes Teixeira, de 48 anos, foi diagnosticado com cirrose hepática no início 
deste ano. O balconista está em tratamento no Hospital Alberto Rassi - HGG há duas semanas

Você sabia?

- A ingestão de bebida 
alcóolica não é o único 
fator causador da 
cirrose hepática. A má 
alimentação, hepatites, 
doenças autoimunes e 
o uso prolongados de 
alguns medicamentos 
também podem contribuir para o 
aparecimento da patologia 

Confira algumas dicas:

- Alimentos ricos em gorduras 
sobrecarregam o fígado. Tenha uma 
dieta saudável e balanceada!

- As refeições devem ser realizadas 
sempre em pequenas porções, e 
divididas ao longo do dia.

de medicamentos que diminuam a 
imunidade, os imunossupressores. 
“Independente da causa, algumas medidas 
podem ser tomadas pelo médico para 
amenizar os sintomas, principalmente o 
inchaço abdominal, e prevenir o 
rompimento de vasos sanguíneos que 
pode causar um sangramento interno. É 
imprescindível o acompanhamento do 
especialista para controlar e prevenir 
complicações maiores.” 

Embora o fígado seja o único órgão 
capaz de se regenerar, o médico alerta 
que isso não acontece em um paciente 
cirrótico. De acordo com ele, o transplante 
de fígado é o indicado para a cura total de 
um portador da doença. Entretanto, na 
Região Centro-Oeste somente Brasília é 
habilitada para o procedimento. “Uma vez 
que o fígado está cirrótico, dificilmente ele 
volta ao que era antes. É muito importante 
que nós comecemos a desenvolver o 
transplante hepático em Goiás para facilitar 
o tratamento da doença”, finaliza.

Alimentação e o seu papel na reabilitação de pacientes cirróticos

A alimentação para o portador de cirrose está 
na dependência do estágio da doença e também 
da sua causa. Para o paciente com uma cirrose 
estabelecida é importante que ele tenha uma dieta 
adequada, balanceada, e faça também um 
acompanhamento nutricional. Quanto mais bem 
nutrido, menos riscos de complicações, infecções e 
morte o paciente terá. 

No geral, uma pessoa com fígado cirrótico 
precisa reduzir o consumo de sal, porque o sódio 
aumenta o edema e o acúmulo de líquido no 
abdome; e em alguns estágios mais avançados da 
doença algumas restrições alimentares serão 
necessárias, como a redução ou total retirada das 
proteínas para pacientes com confusão mental. 

Além disso, é muito importante diagnosticar se 

a cirrose foi causada por uma doença metabólica. 
Por exemplo, se a doença for causada pelo 
acúmulo de ferro no organismo, o paciente deverá 
ingerir alimentos que forneçam pouco dessa 
substância; pacientes com a doença de Wilson, 
que é um distúrbio genético e determinado pelo 
acúmulo de cobre no organismo, o paciente não 
poderá ingerir este mineral. Já as pessoas 
portadoras de doenças como o colesterol alto e o 
diabetes, devem fazer as dietas específicas.

Outrossim, é importante que o paciente com 
cirrose tenha hábitos saudáveis de vida. Não ingerir 
bebidas alcóolicas é a principal dica. Mesmo que a 
doença não seja causada pelo uso da substância, 
o álcool é prejudicial à saúde e destrói o fígado, por 
isso é importante o controle. 

Américo Silvério é 
médico e chefe do 
Serviço de 
Gastroenterologia 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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“Esse tipo de atividade é muito importante para nós pacientes. Além de ser muito divertido, o tempo passa 
mais rápido”, disse a paciente Jeniffer Ferreira, que quando criança sonhava em ser artista, mas não conseguiu 
realizar o sonho. Ela está em tratamento de problemas renais, e entregou o quadro de presente para a avó. 

João Pedro também participou da 
atividade e desenhou um arco-íris

Jeniffer Ferreira (no meio) posou 
para fotos com outros pacientes 

A paciente Fernanda Martins 
desenhou e pintou flores vermelhas 

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Confira os melhores momentos da última edição da oficina de arte, realizada quinzenalmente no pátio interno da unidade hospitalar. 

A VOZ DO USUÁRIO

Quem andar pelos corredores 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, 
em algum momento irá se 
encontrar com a aposentada 
Maria Olímpia Martins, de 64 
anos. Internada há dois meses 
para tratar a carótida, a paciente 
se tornou o xodó de outros 
usuários da unidade, médicos e 
enfermeiros. Figura carismática, 
alegre e alto astral, Maria Olímpia 
não deixou se abater pelo longo 
período de tratamento e associa 
isso ao bom atendimento 
prestado por médicos, 
enfermeiros e multiprofissionais.

“Eu só aturei todo esse tempo 
aqui por causa das pessoas, tudo 
aqui é muito bom. A comida, o 
Sarau, o Leonardo veio aqui e 
tirou foto comigo, as aulas de 
artes, todos os dias eu fiz alguma 
coisa diferente. Eu já estive 
internada em outros hospitais, 
mas nenhum é igual a esse, é o 
melhor do mundo. Fiz muitos 
amigos aqui, tirei foto e saí até na 
televisão”, elogiou. 

EXPRESSAS

Treinamento
Os enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
equipe multiprofissional participaram da 
primeira etapa do treinamento de aspiração 
endotraqueal e de vias aéreas superiores 
no dia 6 de janeiro. O curso, que teve 
duração de uma hora e meia abordou as 
técnicas para a realização da limpeza dos 
pulmões do paciente, e reuniu quase 120 
profissionais da unidade.  

Riso
Os pacientes, acompanhantes e 
colaboradores do HGG poderão conferir no 
próximo dia 27 de janeiro, a partir das 19 
horas, a segunda edição do projeto “Riso 
no HGG”. Quem ficará por conta de 
arrancar boas risadas do público desta vez 
é o trio de humoristas Delesmano, Michel 
Humorista e Dener Bruno. 

Positivo
O HGG divulgou o resultado da Pesquisa 
de Clima Organizacional, realizada entre os 
dias 23 de setembro e 24 de novembro. Ao 
todo, 660 pessoas responderam ao 
questionários e avaliaram o “Envolvimento 
e Comprometimento” da unidade o item 
mais positivo. Atrás ficaram o 
“Relacionamento Interpessoal” e a 
“Imagem do Hospital”. 

Música
O projeto Sarau do HGG abriu com chave 
de ouro a programação de janeiro. Na 
primeira apresentação os usuários e 
colaboradores ganharam uma serenata do 
cantor Chico Marx, que levou o melhor da 
MPB para a unidade. Já na segunda 
semana, Paulo Régis levou o bom e velho 
Rock and Roll de leito em leito nas 
enfermarias e Centro de Terapia Intensiva.  

Tecnologia
No final deste mês, todos os pacientes, 
acompanhantes e colaboradores terão 
acesso à Internet sem fio dentro do HGG. É 
que o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização social gestora do hospital, está 
implantando em toda a unidade o tão 
esperado Wifi. Aguarde!

Arte
Em fevereiro, a galeria de arte do HGG 
recebe nova exposição. Os trio de artistas 
Dilvan Borges, Manoel santos e 
Bonnardiny apresentarão suas obras do 
estilo Naif e vão colorir as paredes do 
hospital com suas artes. Esta será a quinta 
temporada do projeto Arte no HGG, e conta 
com a parceria da artista Helena 
Vasconcelos na organização.   
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