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Residência Médica do HGG forma 29 médicos especialistas
Solenidade de encerramento e confraternização foi realizada no dia 26 de fevereiro no Auditório e no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do HGG. Durante o evento aconteceu uma palestra sobre a especialização e também a entrega dos canudos aos formandos

A noite do dia 26 de fevereiro foi 
marcada no Hospital Alberto Rassi – HGG 
pela solenidade de encerramento e 
confraternização do Programa de 
Residência Médica da unidade hospitalar. 
O HGG tem em sua missão o 
desenvolvimento cientifico e por meio de 
portaria interministerial, em 2012, obteve 
sua certificação de Hospital Ensino, pelo 
Ministério da Educação e da Saúde. 
Foram formados 29 médicos em 15 
especialidades. 

O discurso de abertura foi realizado 
pelo coordenador da Comissão de 

Residência Médica (Coreme) do HGG,  
Américo Silvério, que agradeceu os 
residentes e os lembrou da importante 
missão que possuem para a vida toda. Em 
seguida, o médico endocrinologista Nelson 
Rassi encantou os presentes com a 
palestra “A arte de ser especialista”. Ele 
fez uma comparação com os 
conhecimentos adquiridos pelos médicos 
residentes com o incêndio que aconteceu 
na Biblioteca de Alexandria.

Davison Fernandes Júnior, que se 
especializou em Urologia, foi escolhido 
para falar em nome dos residentes. Ele fez 

Solenidade reuniu diretoria do Hospital Alberto Rassi - HGG, representantes do Idtech, médicos 
preceptores, além de amigos e familiares dos residentes formandos

um discurso agradecendo os familiares, os 
colegas presentes e a instituição que os 
acolheu durante o período de dois anos. 
Para finalizar, o diretor técnico do hospital, 
Rafael Nakamura, parabenizou os novos 
especialistas e deixou uma reflexão. “Nós 
médicos, talvez pela rotina, estamos 
acostumados a tratar os pacientes 
mecanicamente. Em alguns conselhos do 
país, o maior índice de denúncias de falta 
de ética do médico, é da forma como ele 
atende o paciente. Tratar e curar o 
paciente pode não ser possível todas as 
vezes, mas zelar por ele, sempre é”.

Após a solenidade, os médicos que 
agora são especialistas, receberam o 
canudo com uma homenagem do hospital. 
O coquetel foi servido no AMA e levou a 
assinatura da chef Elaine Moura. Os 
convidados contaram ainda com um 
serviço de fotos instantâneas. As fotos 
eram tiradas em um totem eletrônico e 
impressas instantaneamente.

Especialista em Clínica Médica, Karine 
Teles Bittencourt disse que se surpreendeu 
com o período que ficou no HGG. “Aprendi 
muito não só a parte técnica da medicina, 
mas também no atendimento humanizado. 
Aqui existe um sentimento de amizade 
muito grande entre os residentes e os 
chefes, e esse clima é passado para o 
paciente. O que fica pra mim é a sensação 
de um período que valeu muito a pena 
que eu não vou esquecer jamais. Gostei 
tanto que vou fazer outra especialização 
aqui, desta vez em cardiologia”, declarou. 

Conheça os médicos que concluíram a especialização na unidade

Alexandre Martins (Cirurgia Plástica); 
Aline Rosa Carneiro (Clínica Médica); 
Ana Carolina Leite (Clínica Médica); 
Anna Gabriela Camilo 
(Endocrinologia); Caroline Vilela 
(Cirurgia Geral/Videolaparoscopica); 
Cecílio Maria Neto (Cirurgia 
Geral/Videolaparoscopica); Ceres 
Cristina Dallarmi (Otorrinolaringologia); 
Cibelle Camilo (Nefrologia); Dávison 
Fernandes Júnior (Urologia); Eliane 
Fetisch (Reumatologia); Fernanda 
Braga (Clínica Médica); Flávia Velasco 
(Pneumologia); Giovani Godinho Filho 
(Cirurgia Geral); João Américo Larozzi 

(Cirurgia Vascular); Karine Bittencourt 
(Clínica Médica); Leonardo David Crema 
(Neurologia); Luiz Henrique Maia 
(Cardiologia); Magno Ribeiro Júnior 
(Neurologia); Marcela de Paula 
Agostinho (Neurologia); Marcela Furiatti 
(Clínica Médica); Marcela Damasceno 
(Clínica Médica); Mayara Couto 
(Endocrinologia); Paula Malagoni 
(Gastroenterologia); Rafael Tumeh 
(Cirurgia Geral); Rômulo Orlando 
(Cirurgia Geral); Samuel Soares 
(Cardiologia); Sinara Vieira (Clínica 
Médica); Uiara Rios (Cirurgia Geral); 
Victor Barboza (Urologia).  

Entrega dos canudos aconteceu no 
auditório da unidade hospitalar 



NOSSA GENTE

“Gosto de atendimento”, diz 
Jarder Lemes, supervisor da 
Central de Relacionamento

Jarder Lemes de Oliveira, de 30 
anos, trabalha há um ano na Central 
de Relacionamento do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. Antes, o 
colaborador atuava na Central de 
Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta como agente de 
atendimento, mas pelo compromisso 
com a qualidade e bom atendimento 
foi indicado para a supervisão do 
contact center do hospital.

Jarder é graduado em Direito há 
sete anos e atua como assistente 
jurídico há 14 anos na área 
trabalhista.  Pela manhã o 
colaborador trabalha na unidade 
hospitalar, mas a tarde troca o colete 
do contact center para o traje social. 
“Apesar do atendimento não ser a 
minha área, eu gosto do trabalho que 
faço. Me sinto bem em passar as 
informações para os pacientes, e ele 
agradecerem a atenção. Me 
contaram que antigamente eles 
precisavam pegar filas para marcar 
as consultas, acredito que tudo ficou 
melhor agora com nosso trabalho”, 
explica.

O colaborador conta que quando 
entrou pela primeira vez no HGG se 
surpreendeu. Por ser uma unidade 
pública de saúde, Jarder possuía 
uma imagem muito diferente da real. 
“Eu fiquei impressionado com a 
estrutura e com a organização, e é 
isso o que me deixa mais feliz em 
fazer parte do time de 
colaboradores.”

Nas horas vagas, Jarder tem um 
hobby: a leitura. Os preferidos são os 
impressos na área do Direito 
Trabalhista, como a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). “Por ser 
formado nessa área, eu preciso 
muito de me manter informado.”

EDITORIAL
O Hospital Alberto Rassi – HGG 

promoveu no dia 26 de fevereiro a 
formatura de 29 médicos residentes. O 
evento teve como objetivo reforçar a 
missão da unidade hospitalar com a 
ciência e como instituição de ensino, 
quando foi certificada em 2012 pelo 
Ministério da Saúde e Educação. 
Trazemos na capa deste informativo todas 
as informações sobre o evento que reuniu 
a diretoria do hospital e os familiares dos 
médicos formandos. 

Caro leitor, trazemos também nesta 
edição do “Voz” detalhes sobre a terceira 
edição do projeto “Riso no HGG”, que 
apresentou o ator e radialista Marcos 

Bazzar. O artista levou dois de seus 
principais personagens e interagiu com os 
pacientes, o que divertiu ainda mais e 
tornou o momento especial e de 
entretenimento.

E, claro, não poderíamos deixar de 
fora uma reportagem especial sobre 
saúde. Desta vez, falamos sobre sobre 
gota, uma doença muito mais comum em 
homens. O chefe do Serviço de 
Reumatologia do HGG, Marcelo Pimenta, 
esclareceu as principais questões sobre a 
patologia e os cuidados que o paciente 
portador deve ter. Você tem gota? Então 
não deixe de ler! Ou saiba se você é um 
candidato para a doença.
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Expediente
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Humorista Marcos Bazzar diverte pacientes 
durante terceira edição do Riso no HGG 

O Hospital Alberto Rassi - HGG 
promoveu na noite do dia 24 de fevereiro, 
a terceira edição do projeto Riso no HGG. 
O ator e radialista Marcos Bazzar foi a 
atração do evento e levou para pacientes, 
acompanhantes e colaboradores dois de 
seus principais personagens: a antológica 
Ada Furadan, e o caipira Gerson da 
Pirapitinga (cover de Nerso da Capitinga, 
de Pedro Bismarck). O show, que teve 
duração de uma hora e meia, foi inovador 
porque contou com a interação entre o 
artista e o público, já que nesta edição 
propositalmente não foi montado um palco 
e a apresentação foi no meio do 
Ambulatório de Medicina Avançada - AMA.  

Bazzar iniciou a sua apresentação 
pelo personagem Gerson da Pirapitinga. A 
sátira do mineirinho levou para a plateia 
diversos causos e estórias do cotidiano do 
caipira. Como por exemplo, o episódio de 
quando o personagem comeu muita 
besteira e foi fazer uma viagem de trem. 

No percurso, Gerso se sentiu mal e 
acabou vomitando em cima de um homem 
que estava sentado ao seu lado na 
condução. Depois de uma pausa para 
caracterização, o humorista voltou à 
plateia e proporcionou uma overdose de 
gargalhadas com a travesti Ada Furadan. 
A personagem contou suas experiências 
com os homens, interagiu com os 
pacientes e colaboradores, e satirizou 
episódios do cotidiano.

Para o humorista, a experiência valeu 
a pena. Ele conta que, no início, sentiu 
que os pacientes estavam acanhados, 
mas depois se soltaram e se divertiram. 
De acordo com o artista, o projeto tem de 
ter vida longa, pois humaniza o ambiente 
hospitalar. “os pacientes estão num 
momento padecido, e é gratificante 
conquista-los e proporcionar um momento 
de alegria a eles. Estou indo embora de 
alma lavada e podem me convidar 
quantas vezes quiserem.”

Show do humorista foi intercalado entre dois momentos, o primeiro quando interpretou o caipira 
Gerso da Pirapitinga, e o segundo com a travesti Ada Furadan, consagrada pela Rádio Interativa



TEMA DA VEZ
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Conheça a gota, doença popular entre os homens

Homens com mais de 40 anos, 
apreciadores de boa comida e bebida, 
esse é o perfil típico do paciente de gota. A 
doença é um tipo de artrite que acomete 
as articulações quando a taxa de ácido 
úrico no sangue está em níveis acima do 
normal, que é de 6 mg% para as mulheres 
e 7 mg% para os homens.  Entre os 
doentes, há uma mulher para cada oito 
homens, e cerca de 2% da população 
mundial é portadora de gota, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. O Voz do HGG conversou 
com o chefe do Serviço de Reumatologia 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, Marcelo 
Pimenta, que esclareceu as principais 
características, sintomas, e o tratamento 
mais indicado para os pacientes gotosos.

De acordo com o médico, os sintomas 
e tratamentos variam de acordo com as 
fases da doença. A primeira é 
assintomática e se caracteriza pela 
hiperuricemia, que é o excesso do ácido 
úrico no corpo. A segunda fase é 
classificada como artrite aguda, e se dá 
pela inflamação da articulação, 
normalmente o dedão do pé, que fica 
vermelho, quente e dolorido. Já a terceira 
etapa é a crítica, e nela o paciente 
desenvolve diversas crises até chegar à 
situação crônica, quando a inflamação 
atinge outras articulações e o ácido úrico 
se deposita nos tecidos. “As crises iniciais 
são rápidas, durando no máximo três dias. 
Mas, quando o paciente não trata, essas 
crises passam a ser mais frequentes e 
intensas.”

O reumatologista pontua que o 
excesso do ácido úrico no sangue pode 
acontecer tanto pela ingestão exagerada 
do elemento, quanto pela dificuldade do 
organismo em eliminá-lo. Quando o 
excesso é ocasionado pela alimentação 
inadequada, o paciente gotoso precisa 
evitar os alimentos ricos em proteínas 
purínicas, como as carnes vermelhas, 

Provocada pelo excesso de ácido úrico no sangue, a doença causa a inflamação das articulações, dores intensas e vermelhidão das 
regiões afetadas. Tratamento envolve alimentação com baixa ingestão de proteínas purínicas, e acompanhamento clínico regularmente 

As articulações dos membros inferiores são, geralmente, as mais afetadas no início da doença. 
Sintomas iniciais da gota envolvem dor, febre e vermelhidão da região afetada 

Você sabia?

- Os fatores que 
aumentam o risco de 
desenvolver a gota são: 
obesidade, grande 
ingestão de bebidas 
alcoólicas, alta pressão 
sanguínea, diabetes, 
triglicérides, arterosclerose,  
ingestão excessiva de carne 
vermelha e frutos do mar

, Confira algumas dicas:

- Evite comidas gordurosas, como 
molhos para saladas, sorvete e 
frituras; coma uma quantidade 
suficiente de carboidratos; limite a 
quantidade de carne ingerida em 
cada refeição; evite o álcool; 
consulte o seu médico regularmente

frutos do mar, feijão, e alguns vegetais, e 
também as bebidas alcoólicas. Já se o 
fator causador do excesso do elemento no 
corpo for pela não eliminação, o problema 
do paciente pode ser renal, já que os rins 
são os responsáveis pela excreção do 
ácido úrico.

O especialista alerta que a gota pode 
causar a deformidades, possui também 
diversas outras doenças associadas e 
pode ser fatal. Por ser uma síndrome 
metabólica, o paciente pode desenvolver 
diabetes, hipertensão, obesidade, 
dislipidemia, triglicérides, e complicações 
ainda maiores como Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) e infarto agudo do 
miocárdio.  “O paciente precisa se educar. 
Isso quer dizer que ele deve se alimentar 
corretamente e frequentar o médico 
regularmente. O tratamento é para o resto 
da vida, porque a doença é feita de crises. 
Eu costumo falar para os meus pacientes 
quando eles questionam sobre a cura que 
eles devem se controlar.”

Cuidado com os medicamentos e invista em uma boa alimentação

Doenças cardiovasculares e insuficiência renal, 
estes são alguns dos problemas que podem ser 
desenvolvidos por pessoas que fazem uso 
constante e desregrado de antiinflamatórios. A 
maioria dos pacientes com gota são candidatos a 
essa automedicação errônea, já que as fortes dores 
obrigam o gotoso a tomar diversas drogas 
disponíveis para o tratamento da doença. É de 
fundamental importância que o paciente faça o 
acompanhamento médico para que a intensidade 
das crises diminua e esse uso excessivo de 
medicamentos também decresça. Se o paciente 
conseguir seguir à risca a dieta adequada e as 
orientações do profissional que o acompanha, a 
sua qualidade de vida será muito maior. 

O organismo humano não é capaz de 

metabolizar os uratos, por isso, para manter 
equilibradas as taxas de ácido úrico no organismo, 
é necessário que ele seja eliminado pelo rim. Mas, 
muitas pessoas acreditam que o ácido úrico é 
encontrado somente nas proteínas, quando na 
verdade as proteínas realmente prejudicais ao 
paciente gotoso são as do tipo purínico.

O portador da gota deve evitar alguns alimentos 
como as carnes vermelhas e miúdos (fígado, 
coração, língua e rins); frutos do mar como as 
sardinhas, arenque, anchova, mexilhão, camarão e 
ovas de peixes; certos tipos de grãos também não 
são indicados, como o feijão, grão de bico, ervilha, 
lentilha.Além disso, as bebidas alcoólicas também 
devem ficar de fora de um cardápio saudável para 
o paciente gotoso. 

Marcelo Pimenta 
é médico e chefe 
do Serviço de 
Reumatologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

 Por causa de um início de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
o aposentado Manoel Ferreira 
dos Santos, de 68 anos, está 
internado no Hospital Alberto Rassi 
– HGG há 15 dias. O paciente 
está sendo acompanhado pela 
esposa e pelo filho, que fazem 
companhia para ele 24 horas por 
dia. E todos aprovam o 
atendimento prestado pela unidade 
hospitalar. De acordo com Manoel, 
o HGG é moderno, imponente, e é 
referência em todo o Estado na 
área de assistência. 

“O HGG deveria ser cartão-
postal de Goiânia porque é lindo e 
maravilhoso. Mesmo com o meu 
pouco entendimento e a minha 
simplicidade, eu acredito que 
qualquer pessoa no Brasil que 
quiser um hospital moderno e 
exemplo na área de saúde é só 
conhecer o HGG e todo mundo 
que trabalha nele. Todos aqui me 
tratam bem, eu estou amando 
todos os profissionais que estão 
me atendendo”, elogiou.

EXPRESSAS

Música
As últimas atrações do Sarau do HGG 
levaram para os pacientes e colaboradores 
da unidade hospitalar muita Música Popular 
Brasileira (MPB). Milla Tuli, além de cantar e 
tocar o seu violão, explicou cada música 
antes apresentá-la. Já Walter Carvalho, 
mesmo com a voz prejudicada por causa da 
forte gripe, animou quem assistiu sua 
apresentação descontraída.

Ciência
Os pacientes que fazem tratamento contra o 
xeroderma pigmentoso serão personagens 
para um documentário que está sendo 
produzido pelo Discovery Channel. O 
programa “Meu Corpo, Meu Desafio” vai 
entrevistar os pacientes e profissionais da 
unidade hospitalar, mostrando ainda como é 
o tratamento clínico para a doença no HGG. 

Normas
Atenção! Desde o dia 1º de março, todos 
os colaboradores do HGG devem registrar 
o ponto eletrônico para o controle de 
frequência ao trabalho. A determinação 
atende ao decreto do Governo do Estado, 
nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015, que 
disciplina a obrigatoriedade do sistema em 
órgãos e entidades integrantes do poder 
executivo de Goiás. 

Institucional
O presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Público e coordenador científico do 
2º Congresso Brasileiro de Direito do 
terceiro setor, Paulo Modesto, esteve no 
HGG para conhecer as transformações 
realizadas na unidade após a gestão do 
Idtech. O jurista aprovou a administração e 
se disse surpreendido com o atendimento 
humanizado prestado pela unidade. 

Solidariedade
A ONG americana Global Smile Foundation 
convidou o coordenador do Programa de 
Tratamento de Deformidades Faciais 
(Proface), Fernando Almas, para uma 
missão no Equador. Um grupo com vários 
profissionais embarca no dia 4 de março 
para realizar cirurgias de alta complexidade 
em território equatoriano. 

Curso
Aconteceu no dia 26 de fevereiro um curso 
sobre o papel da odontologia em um 
hospital com excelência. A professora 
convidada foi Cerise de Castro Campos, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), que 
é especialista em pacientes com 
Necessidades Especiais. Agora o HGG vai 
implantar novas diretrizes para o 
aperfeiçoamento do Serviço na unidade.

“Aqui nós temos atendimento com qualidade, somos respeitados. É o atendimento que realmente 
merecemos. Nos outros hospitais, o SUS é bom apenas no papel”, disse a paciente Jordelina Ramos de Sousa, 
que faz tratamento há 14 anos com o Serviço de Reumatologia do Hospital Alberto Rassi - HGG.

Nathalha Dias estava acompanhando a 
mãe e aproveitou para se divertir 

Jordelina descobriu o talento durante a 
aula de pintura com Alexandre Liah

Magna Porto se inspirou na natureza e 
desenhou um buquê de flores 

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes. Braço
deste projeto, as oficinas de arte são realizadas quinzenalmente em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Confira:
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