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HGG atende população no Dia Mundial contra Hepatites Virais
Evento aconteceu no dia 27 de julho, no estacionamento do Hospital Alberto Rassi - HGG. Foram disponibilizadas vacinas contra hepatite 
B e testes rápidos para diagnóstico da doença, além de aferição de pressão e orientações com médicos e equipe multidisciplinar 

Em comemoração ao Dia Mundial da 
Luta contra Hepatites Virais, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG ofereceu serviços 
gratuitos para a população, totalizando 
250 atendimentos. Quem passou pelo 
evento, realizado no dia 27 de julho, teve 
a oportunidade de aferir a pressão e 
receber orientações com médicos e 
equipe multidisciplinar. Além disso, foram 
disponibilizados testes rápidos para 
detecção de hepatite B e C e feita a 
distribuição de preservativos. Cerca de 
170 pessoas fizeram o teste, que 
apontou sete resultados positivos. Esses 
participantes especificamente foram 
orientados pelos médicos 

gastroenterologistas a procurarem a rede 
básica de saúde.

Àqueles que apontaram resultados 
negativos, foram imunizados com 
vacinas contra hepatite B e C. A diarista 
Florisneide Cardoso de Lima foi até o 
hospital para uma consulta com a equipe 
de dermatologia. Quando soube da 
campanha, fez questão de participar. “Eu 
achei ótimo porque eu não perdi viagem. 
Eu confundi achando que a consulta era 
hoje, mas fui contemplada com essa 
ação. Nunca vacinei contra hepatite, e 
também nunca tinha feito o teste. Estou 
satisfeita!”, elogiou. 

Médico gastroenterologista do 

Profissionais de enfermagem do hospital aplicaram testes rápidos para diagnóstico da doença. 
Usuários que tiveram resultado positivo foram orientados a procurarem a rede básica de saúde

hospital, Américo Silvério explicou que a 
hepatite é um processo de inflamação no 
fígado, que pode ser causada por vários 
fatores como álcool, remédio e até 
infecção. Ele alertou que as campanhas 
têm a finalidade de disseminar 
informação para a população. “A maioria 
das hepatites quando se tornam crônicas 
levam a uma inflamação no fígado que 
podem evoluir para a cirrose ou até 
mesmo câncer. Normalmente são 
doenças silenciosas, com poucos 
sintomas. As campanhas são 
importantes porque as pessoas fazem o 
teste, e caso o resultado dê positivo, 
podem procurar tratamento em fase 
inicial, impedindo maiores 
complicações”, esclareceu o médico.

Palestra
Para alertar os usuários que 

aguardavam por consulta no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA), a médica 
residente em gastroenterologia, Laize 
Mariane Gonçalves Castro também 
ministrou palestra explicando sobre a 
importância da detecção precoce das 
hepatites. Ela explicou que as vacinas 
contra a doença são ministradas em três 
doses e que não adianta tomar de forma 
incompleta, já que o paciente não será 
imunizado corretamente. 

A dona de casa Maria de Jesus 
participou da atividade e questionou a 
médica se o hemograma completo pode 
detectar a doença. “Não! É preciso 
solicitar o médico o teste específico para 
hepatite”, revelou Laize. 

Gastroenterologista do hospital, Américo 
Silvério orienta participante durante evento

Participantes aproveitaram a oportunidade para 
se imunizarem contra o tipo B da hepatite

População teve acesso a outros serviços, 
como aferição de pressão arterial



NOSSA GENTE

‘‘O HGG é o melhor lugar 
que já trabalhei’’, diz Daniella 
Lopes, da CHI

Colaboradora do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há cerca de 
dois anos, Daniella Karla Silva 
Lopes Pinheiro se destaca pela 
cordialidade com que recebe os 
usuários do Sistema Única de 
Saúde (SUS) na Central 
Humanizada de Internação – CHI. 
Antes da unidade hospitalar, 
Daniella trabalhava como caixa de 
supermercado. “O lugar que mais 
gostei de trabalhar, sem dúvida, foi 
o HGG. Antes, eu ficava pouco 
tempo nos meus empregos, e aqui 
eu me encontrei. Gosto das minhas 
atividades, gosto dos meus colegas 
e amo poder ajudar os pacientes”, 
conta a recepcionista da CHI. 

A colaboradora explica que, 
atualmente, não estuda. Porém, 
tem o sonho de cursar o ensino 
superior em psicologia. “Eu tenho 
muita vontade de fazer o curso, 
mas a mensalidade é muito cara e 
não tenho condições financeiras 
para isso. O valor está acima de mil 
reais, e como moro com a minha 
mãe, me sinto na obrigação de 
ajuda-la. Se formos parar para 
analisar, esse dinheiro é mais que 
um salário mínimo, é muito”, revela. 

Sobre sua personalidade, 
Daniella se considera tímida e 
reservada. Nos momentos de lazer, 
a colaboradora se dedica às duas 
atividades que mais gosta: a leitura, 
e o cinema. “Quando não estou 
trabalhando gosto de ajudar a 
minha mãe com os afazeres 
domésticos, e depois vou assistir as 
minhas séries, filmes e ler os meus 
livros. Sou do tipo viciada mesmo, 
daquelas de assistir toda uma 
temporada em um só dia. Gosto de 
histórias de romance! ”, completa. 
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Show de piadas e “causos” marca projeto Riso 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu, no dia 27 de julho, mais uma 
edição do projeto “Riso no HGG”. Com 
edições mensais, a iniciativa tem como 
objetivo utilizar a terapia do riso como 
estratégia auxiliar no tratamento dos 
pacientes da unidade. Capitão Felismino, 
interpretado pelo humorista Aldecides 
Soares, foi o responsável por garantir a 
diversão do público com os seus 
“causos”. Ele era uma das atrações do 

programa “República Livre do Cerradão”, 
apresentado pelo Coronel Hipopota 
(considerado o Chacrinha Goiano) em 
1981, na TV Anhanguera.

Diagnosticado com cirrose hepática, 
o auxiliar administrativo Clayton Carlos 
Andrade Lopes participou do projeto de 
humanização. O paciente estava 
hospitalizado há mais de uma semana, e 
antes do início da apresentação ajudou 
Aldecides, que tem deficiência visual, a 
afinar o violão para o show, 
conquistando sua amizade. “Foi um 
momento muito legal, extrovertido e 
descontraído. Adorei este projeto, porque 
além de acabar com a monotonia do 
hospital, a gente conhece novas pessoas 
e passamos por experiências diferentes. 
Vocês estão de parabéns”, disse.

Natural de Buriti Alegre, Aldecides 
mora em Goiânia há 60 anos e conheceu 
o projeto de humanização do HGG por 
meio de um programa de rádio. Durante 
a apresentação, o humorista fez questão 
de agradecer a recepção que teve dos 
colaboradores e pacientes da unidade 
hospitalar. “Estou muito feliz por estar 
aqui. Sempre que quiserem, vocês 
podem me chamar para contar minhas 
piadas para vocês”, reforçou. 

Comitiva do Mato Grosso do Sul visita o HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 28 de julho a visita de 
representantes das secretarias de saúde 
do município de Chapadão do Sul e do 
Estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo 
da visita foi conhecer o modelo de gestão 
por Organizações Sociais, implantado pelo 

Visitantes foram acompanhados pela 
diretoria da unidade hospitalar

Pacientes aprovaram a apresentação do 
humorista Aldecides Soares no hospital

governo de Goiás para administração dos 
hospitais públicos. Por mais de uma hora, 
o grupo composto por onze pessoas 
percorreu os setores da unidade 
conhecendo as melhorias da gestão do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech).

O roteiro incluiu a Central Humanizada 
de Internação (CHI), Central de 
Relacionamento, sala da Capelania 
Hospitalar, Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), enfermaria modelo, e 
Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na 
ocasião também foi apresentado o projeto 
Gestão Cidadã, que são canais abertos 
para que os usuários da unidade 
expressem a sua opinião.

Auditora de serviços de saúde da 
Secretaria Estadual de Saúde do Mato 
Grosso do Sul, Nara Luzia Silveira Coelho 
explicou que existe o projeto para a 
implantação de organizações sociais na 
saúde do Estado, e que o objetivo da visita 
foi conhecer in loco o trabalho de uma 
OS.“Achamos que o hospital está com 
uma excelente gestão.’’  

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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Conheça a síndrome que causa dores crônicas generalizadas

Caracterizada por dor crônica 
generalizada, a fibromialgia é a segunda 
patologia reumatológica mais comum no 
Brasil. A doença é considerada uma 
síndrome, já que engloba uma série de 
manifestações clínicas, como dor, fadiga, 
distúrbio do sono, ansiedade e outras. De 
acordo com a reumatologista do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Vanessa de Oliveira 
Magalhães, para conviver com a doença e 
manter a qualidade de vida, é essencial 
que o paciente a encare com seriedade.

A médica explica que as mulheres, 
sobretudo jovens, são maioria dos 
portadores da fibromialgia. Vanessa pontua 
que as pacientes se queixam de dores 
difusas nas articulações, musculatura, 
tendões e em diversas áreas do corpo. 
“Escutamos muito nos consultórios que 
essa dor caminha pelo corpo. Em um dia 
uma região está mais dolorida, no outro a 
dor está em outro local, mas todo o corpo 
fica sensibilizado pela dor crônica.”

As causas da fibromialgia ainda são 
desconhecidas, mas existem vários fatores 
que estão frequentemente associados a 
esta síndrome, esclarece a especialista. É 
comum, por exemplo, pessoas que já 
possuem outro tipo de reumatismo 
desenvolverem a síndrome; além disso a 
hereditariedade é um alerta, o que pode 
ser um indicador de que existem algumas 
mutações genéticas capazes de causar a 
fibromialgia. “Alguns fatores de risco 
também devem ser levados em 
consideração, como pessoas portadoras 
da depressão, ansiedade, distúrbios do 
sono, hipotireoidismo e outros”, completa.

Além da dor persistente e 
generalizada, a doença provoca outros 
prejuízos à qualidade de vida do portador. 
Os pacientes frequentemente acordam já 
se sentindo cansados, mesmo que tenham 
dormido por muitas horas; apresentam 
dificuldade de concentração e problemas 
de memória; podem sentir dor de cabeça 

A maioria dos pacientes que desenvolvem a fibromialgia são do sexo feminino. Além das dores por todo o corpo, portadores sofrem com 
fadiga (acordam cansados), dificuldade de concentração e problemas de memória. Tratamento envolve medicamentos e exercícios físicos

Especialista alerta para o papel fundamental que a prática de exercícios físicos tem no combate 
às dores causadas pela síndrome. Atividades devem ser feitas regularmente para benefícios 

Você sabia?

- Com os devidos 
cuidados, a pessoa com 
fibromialgia não perde 
sua capacidade 
funcional. Por isso, é 
importante seguir à risca 
as recomendações 
médicas e a adesão ao 
tratamento adequado.

Confira algumas dicas:

- Reduza o estresse diário e pratique 
exercícios físicos regularmente.

- Mantenha um mesmo ritmo e 
preserve um estilo de vida saudável.

- Procure por atividades que aliviem o 
estresse e proporcionem bem-estar.

recorrente ou enxaqueca clássica; 
síndrome do intestino irritável; dormência e 
formigamento nas mãos e nos pés. “O 
sono é muito prejudicado em pessoas que 
possuem a fibromialgia, ele não é 
reparador. E não podemos deixar de citar 
que a doença pode levar também à 
depressão, baixa autoestima e ansiedade, 
muitas vezes associadas também a casos 
de obesidade”, reforça.

Segundo a reumatologista, o 
diagnóstico da síndrome é clínico, por 
meio da descrição dos sintomas e do 
exame físico. Ela comenta que é muito 
importante que o paciente leve a sério o 
tratamento da fibromialgia. “O tratamento é 
bastante eficaz quando unimos os 
medicamentos analgésicos e relaxantes 
musculares e cuidados não 
medicamentosos, como a prática de 
exercícios físicos. Podemos incluir também 
outros métodos para alívio de estresse, 
como massagem, técnicas de 
relaxamento, acupuntura e outros.”

Automedicação é tema de palestra para usuários do Ambulatório
O hábito de tomar remédio sem 

prescrição médica é muito comum, 
porém deve ser feito com cautela. O 
alerta foi feito pelo gerente do Serviço de 
Farmácia do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, André Cândido. No dia 3 de 
agosto, o profissional esteve no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) da unidade e orientou os 
pacientes que aguardavam por consulta 
sobre a forma correta de 
armazenamento de medicamentos em 
casa, além dos riscos de se automedicar.

 De acordo com André, mesmo os 
medicamentos considerados inofensivos 
como dipirona e paracetamol, podem 
representar riscos à saúde. “Não é 

normal sentir dor. É um sinal que existe 
alguma coisa errada no seu corpo. Se 
você tomar medicamento para dor, pode 
mascarar um problema maior. É 
importante levar em consideração que o 
remédio que faz bem para o seu parente, 
nem sempre vai fazer bem para você”, 
explicou o farmacêutico. 

A dosagem também pode causar 
alteração no organismo. “Os 
comprimidos que possuem a divisão ao 
meio, podem ser cortados, os outros 
não, porque podem perder a eficácia’’, 
explica André. Para quem não abre mão 
das “farmacinhas caseiras”, a 
recomendação é guardar em local 
adequado e seguro. 

Palestra foi realizada pelo Gerente do 
Serviço de Farmácia do hospital
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Aos 82 anos, João Leite da 
Silva recebeu os cuidados da 
equipe multiprofissional do Hospital 
Alberto Rassi – HGG devido ao 
procedimento cirúrgico que foi 
submetido na próstata. Natural de 
Brasília, o aposentado mora 
atualmente em Águas Lindas de 
Goiás e compara a saúde pública 
do Estado com a do Distrito 
Federal. “Quem conhece a 
situação de Brasília, e depois 
recebe esse atendimento do HGG 
fica perplexo. Ao chegar aqui 
pensei que estava no céu, não é 
desse mundo a qualidade do 
hospital. Nunca havia visto um 
atendimento como este, aqui os 
profissionais se dedicam dia e noite 
por nós. A melhor parte de estar 
internado aqui no HGG é a 
comida. Quero ver alguém sair 
daqui reclamando da alimentação, 
não tem como. Quero parabenizar 
o governador Marconi Perillo por 
essa transformação que ele 
realizou na saúde pública de 
Goiás”, elogiou. 

EXPRESSAS

Gestão
Membros da coordenação e diretoria do 
hospital participaram do IV Repensar 
Gestão e Trabalho. A audiência pública 
promovida pelo Fórum de Saúde e 
Segurança no Trabalho do Estado de Goiás 
abordou a temática “A implementação de 
políticas de humanização como fato de 
prevenção do assédio moral no trabalho”. 
O evento foi realizado no Teatro Sesi. 

Curso
As chefias médicas do hospital 
participaram de um curso de media training 
ministrado pela jornalista Elizeth Araújo. A 
atividade aconteceu nos dias 03 e 04 de 
agosto no auditório da unidade. O curso 
teve como objetivo aperfeiçoar a 
capacidade dos porta-vozes de se 
relacionarem com a imprensa.

Destaque
O HGG alcançou melhor desempenho 
entre as unidades do Estado geridas por 
organizações sociais, na gestão de 
equipamentos médico-hospitalares. O 
resultado está no relatório divulgado pela 
Superintendência de Controle, Avaliação e 
Gerenciamento das Unidades de Saúde da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SCAGES/SES).

Parceria
O coordenador do Programa de Residência 
Médica da especialidade de psiquiatria, 
Carlos Henrique Ribeiro Reimer, realizou 
uma visita técnica ao Centro de Referência 
e Excelência em Dependência Química - 
Credeq. O objetivo foi firmar uma parceria 
de ensino com a instituição, para que os 
residentes do HGG realizem estágio 
prático na unidade.

Aperfeiçoamento
Profissionais de enfermagem participaram, no 
dia 30 de julho, do curso “Biofilme e infecção: 
fatores fundamentais para o gerenciamento 
de feridas”. O evento, que aconteceu no 
Hotel Blue Tree, teve como palestrante 
Janaína Sampaio, representante da B. Braun 
Brasil, uma das maiores empresas de 
produtos hospitalares no mundo.

Reforma
O HGG iniciou a revitalização das copas da 
unidade. Esses locais são utilizados pelos 
colaboradores terceirizados da empresa de 
alimentação hospitalar Nutrindus/Mais Sabor 
para a higienização de bandejas, copos, 
garrafas de café, entre outros utensílios 
usados por pacientes. A estrutura antiga 
precisou ser adaptada para ficar de acordo 
com as normas da Vigilância Sanitária.

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: 

“Pedi para a enfermeira tirar uma foto e mandar para a minha filha que mora em Araguaína, no Tocantins. A 
minha família sabe que eu adoro sair para festas e shows, sou muito vaidosa. Amanhã vou passar por cirurgia e 
estava muito ansiosa. Depois desse show maravilhoso, vou dormir mais tranquila”, disse Maria Brito Barros.

Sandro e William levaram os clássicos do 
sertanejo para o projeto de humanização

Cláudia Garcia e Matheus Guerra 
conquistaram o público com o samba

Júlio César e Cristiano arrasaram com 
os modões e novidades do sertanejo
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