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Evento de doação de sangue e rock reúne 250 pessoas
Iniciativa do Hospital Alberto Rassi – HGG e Hemocentro de Goiás contou com o apoio de 20 motoclubes e conseguiu coletar 123 bolsas de 
sangue, batendo o recorde das últimas edições. Banda Balaclava animou os participantes com o melhor do metal

Para quem via de fora, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG parecia apenas um 
local de encontro de motociclistas: 
muitas pessoas vestidas de preto, 
bandeiras dos motoclubes e banda de 
rock. Mas, o que acontecia ali, era 
também uma verdadeira manifestação 
de solidariedade. O evento Doe Sangue 
ao Som do Rock, promovido neste 
sábado, dia 26 de novembro, pela 
unidade e Hemocentro de Goiás, 
conseguiu coletar 123 bolsas de sangue, 
um recorde das últimas edições.

Cerca de 250 pessoas 
compareceram ao evento, que contou 
com a parceria de 20 motoclubes de 

Goiás. A iniciativa está em sua terceira 
edição e supera o número de 
arrecadação a cada ano. “Em 2016 
conseguimos mais apoiadores e junto 
com o Hemocentro, aumentamos os 
pontos de coleta de sangue e a equipe 
de atendimento, agilizando as doações”, 
declarou o diretor geral do HGG, José 
Cláudio Romero. Comparado ao ano de 
2015, o incremento de bolsas coletadas 
foi de 46%.

Contando que, para cada bolsa 
coletada é possível ajudar até quatro 
pessoas, a iniciativa com a adesão dos 
motociclistas pode salvar quase 500 
pessoas. O motociclista Wanderley 

Os motociclistas Antônio Teodoro e Aguimar Pereira estavam entre os 123 doadores de sangue 
da campanha realizada durante toda a manhã de sábado

Sartil, do QBU, participou de todas as 
três edições do evento e doou sangue 
mais uma vez. “Sangue é vida e neste 
mundo violento, com tantos acidentes, 
acho que não custa nada a gente dar um 
pouco de esperança”, disse.

O vice-presidente do motoclube 
Metal & Óleo, Olavo Júnior, veio de 
Brasília para prestigiar o evento. “Já 
participei no ano passado e quando 
soube, fiz questão de vir novamente 
porque não tem como não contribuir. 
Isso aqui não pode acabar jamais e tem 
de servir de exemplo para outros 
motoclubes e para a sociedade geral, 
pois doar sangue é doar vida”, destacou 
ele, que parabenizou pela iniciativa.

E não é que até o papai-noel chegou 
de moto para visitar os pacientes e 
divertir os doadores de sangue? Vestido 
com a tradicional roupa vermelha e o 
colete do seu motoclube Última Legião, 
Cláudio Simões Ventriglia chegou ao 
som do barulho dos motores. “Já vim em 
outras edições, mas o papai noel em 
mim é novo e estou recebendo muitas 
cartinhas”, contou.

A terceira edição do Doe Sangue ao 
Som do Rock foi embalada pela banda 
Balaclava, que tocou os principais 
clássicos do metal, como Pink Floyd, 
Black Sabbath e AC/DC. Os doadores 
de sangue receberam bottons e pacths 
(bordados para os coletes) com a 
temática do evento. O Grupo de 
Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) 
da Polícia Militar e a escola de Vigilantes 
de Goiás também participaram.

Teve até papai noel roqueiro! Cláudio 
Simões visitou os pacientes das enfermarias

A banda Balaclava levou clássicos do 
AC/DC e Pink Floyd, animando o público

Mais de 20 motoclubes participaram do 
evento que uniu música e solidariedade

Muita animação na manhã de sábado!



NOSSA GENTE

“Eu admiro a organização do 
HGG”, diz Sumaya Gomes, 
do NVE

Colaboradora do Hospital Alberto 
Rassi - HGG há quase dois anos, 
Sumaya Gomes dos Santos é 
responsável pelo Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica. Seu 
trabalho consiste em notificar à 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) casos de determinadas 
patologias, como H1N1 e dengue. 
Graduada em enfermagem e pós-
graduada em controle de infecção e 
enfermagem do trabalho, a 
colaboradora conta que é apaixonada 
pela sua profissão. 

“Meu trabalho é basicamente 
fazer uma busca ativa nos 
prontuários dos pacientes e investigar 
os casos de doenças infecciosas. 
Meu primeiro emprego também foi 
nesta área de controle de infecções, 
mas aqui no HGG eu consigo me 
aprofundar mais por ser uma função 
mais específica”, explica Sumaya, 
que também se dedica atualmente à 
capacitação sobre segurança do 
paciente.

A colaboradora comenta que se 
surpreendeu com a organização do 
hospital. Segundo ela, é comum as 
pessoas associarem o serviço 
público à precariedade, o que não 
reflete a imagem do HGG. “Eu me 
lembro que no treinamento que fiz 
quando fui contratada, o Dr. 
Nakamura falou que a prioridade do 
hospital é o atendimento humanizado 
aos usuários. Mesmo que a gente 
não consiga resolver o problema do 
paciente, atende-lo com respeito, 
atenção e carinho já faz toda 
diferença.”

Solteira, Sumaya conta que nos 
seus momentos vagos aproveita para 
descansar e praticar atividades 
físicas. “Eu sou adepta ao Crossfit, 
me considero quase viciada”, sorri. 
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Dia Mundial do Diabetes atende 600 pessoas

Cerca de 600 pessoas estiveram no 
Hospital Alberto Rassi – HGG no dia 11 
de novembro, para receberem 
orientações nutricionais e médicas, 
avaliação do Pé Diabético e exames 
bucais, além de aferirem a pressão 
arterial e medir a taxa glicêmica. A 
atividade foi realizada em alusão ao Dia 
Mundial do Diabetes e contou com o 
apoio da equipe multiprofissional da 

unidade hospitalar. Esta é a terceira 
edição da ação realizada pelo HGG, e 
aconteceu entre às 07 e 16 horas, no 
estacionamento do hospital. 

De acordo com a endocrinologista 
Adriana Ganam, o último censo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apontou que 12 
milhões de brasileiros são portadores do 
diabetes. Segundo ela, o maior desafio 
no combate à doença é que muitas 
vezes ela é assintomática. “O paciente 
tem de ficar atento a alguns sinais, como 
urinar com frequência e sede excessiva, 
visão embaçada e muita fome. O nosso 
objetivo hoje foi alertar a população 
principalmente sobre os fatores de risco, 
que é a obesidade e o sedentarismo. 
Hoje o diabetes está crescendo entre os 
jovens por causa disso”, explica. 

A costureira Eulane Vaz, pré-
diabética e paciente do HGG, recebeu 
várias dicas dos profissionais de saúde 
para prevenir o avanço da doença. “Me 
falaram sobre manter uma alimentação 
mais saudável, que tipos de alimentos 
tenho que evitar, me aconselharam a 
praticar uma atividade física. Estou bem 
satisfeita com as orientações”, disse.

Leitura auxilia na recuperação de pacientes

O Projeto Dose de Letras do Hospital 
Alberto Rassi – HGG é mais uma 
atividade de humanização e foi 
implementado com o objetivo de 
incentivar a leitura, minimizar e prevenir 
efeitos e sintomas negativos da 

Biblioteca itinerante percorre quartos de 
segunda à sexta-feira

Evento contou com testes de glicemia e 
orientações com endocrinologistas

hospitalização. Levantamento realizado 
de janeiro a outubro apontou que foram 
realizados 3.428 empréstimos de livros, 
gibis e revistas, tanto para pacientes 
quanto para acompanhantes. De acordo 
com a terapeuta ocupacional, Michele 
Vaz, o projeto proporciona muitos 
benefícios e é elogiado pelo público da 
unidade.

O Dose de Letras funciona da 
seguinte forma: segunda e sexta-feira 
um carrinho, que abriga a biblioteca 
itinerante, passa pelos corredores das 
enfermarias e do Centro de Terapia 
Intensiva oferecendo o empréstimo de 
livros para os pacientes internados e 
para os acompanhantes. “Quando 
passamos para buscar as obras 
emprestadas, os pacientes elogiam 
bastante. Com essa iniciativa, 
conseguimos aproveitar o tempo ocioso 
dos pacientes no hospital e algumas 
vezes desviar o foco daqueles que 
reclamam de dores, e após a 
experiência com o livro, relatam que a 
leitura ajudou na recuperação”, explica 
Michele.

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: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini (GO-2217JP); 
Colaboração: Pâmella Cardoso e Patrícia Neves; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Chefias do HGG tomam posse em solenidade

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
apresentou no dia 10 de novembro, o 
novo organograma da instituição. A 
solenidade aconteceu no Auditório da 
unidade, dentro da reunião das chefias 
médicas que ocorre mensalmente, e 
reuniu profissionais de vários setores do 
hospital. Cada diretor apresentou os 
setores subordinados e os chefes dos 
mesmos, fazendo um balanço do serviço. 
Composto pelas diretorias geral, 
administrativa, serviços multiprofissionais, 
enfermagem, ensino e pesquisa e diretoria 
técnica, o organograma recebeu novos 
gestores. 

O diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, explicou que o motivo era de 
comemoração e acontece após quase 
cinco anos de gestão do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 

Reunião aconteceu no Auditório do HGG e reuniu profissionais de vários setores da unidade. Composto pelas diretorias geral, 
administrativa, serviços multiprofissionais, enfermagem, ensino e pesquisa e diretoria técnica, o organograma recebeu novos gestores 

(Idtech). “Normalmente o primeiro ato de 
quem chega a uma instituição é nomear o 
seu secretariado. E o Idtech acertou neste 
sentido, em deixar não aparecer chefes, 
mas sim líderes naturalmente que gostam 
de fazer o que fazem. São pessoas que 
não investiram no cargo porque foram 
outorgadas por um papel, e sim porque 
abraçaram a causa, sofreram juntos e 
agora vem o momento de 
reconhecimento”.

O diretor clínico da unidade, Antônio 
Carlos Ximenes, explicou que está no 
HGG desde 1975 e neste período a 
unidade passou por grandes mudanças. 
“Estamos na melhor fase desse hospital, 
com a administração do Idtech, que é 
coroada pelo aspecto humanização. 
Percebemos que os profissionais 
trabalham unidos, não querendo passar 

Novembro Azul: Urologia do HGG promove mutirão de cirurgias 
Cuidar da saúde não é um hábito 

tipicamente masculino. E mudar esse 
comportamento é um dos principais 
objetivos do movimento Novembro Azul. O 
Hospital Alberto Rassi – HGG apoiou esta 
causa, e além de iluminar a fachada na 
cor da campanha, promoveu um mutirão 
de cirurgias de próstata, quando atendeu 
20 pacientes. 

Foram realizados os procedimentos: 
prostatectomia (cirurgia de próstata), 
prostatovesiculectomia, e RTU (retirada via 
uretral da porção da próstata que bloqueia 
a uretra e o esvaziamento da urina pela 
bexiga). O chefe do Serviço de Urologia do 
HGG, Theo Costa, explica que o câncer 

da próstata, alvo do Novembro Azul, é 
uma doença maligna, e mais comum entre 
os homens, por isso que é tão discutida. 
“É uma doença silenciosa, que se 
diagnosticada em fase inicial, tem até 80% 
de chances de cura. Por isso a 
importância da realização dos exames de 
prevenção, conhecido como PSA (exame 
de sangue), aliado ao exame de toque da 
próstata”, explicou. 

O câncer de próstata é o segundo tipo 
mais frequente nos homens. Em 2016, 
serão mais de 61 mil novos casos, 
segundo estimativas do INCA (Instituto 
Nacional de Câncer). São cerca de 13 mil 
mortes ao ano, uma a cada 40 minutos. 

Urologista Theo Costa concede 
entrevista à imprensa sobre próstata

por cima de ninguém. Esse hospital hoje 
dentro do tripé assistência, ensino e 
pesquisa é segmentado, consolidado e 
está em uma linha irreversível. Sinto 
honrado e tão jovem quanto quem esta 
assumindo qualquer cargo aqui hoje.”

Diretoria de Serviços Multidisciplinares: 
Joana Barbosa, Rogéria Cassiano, Valéria 
Souza, Eliana Silva

Diretoria Administrativa: Eduardo, 
Juliana, Ana Maria, Alessandro, Adriana, 
Cléverson, Tiago,Pedro, André, Simone

Diretoria de Enfermagem: Dirceu, 
Poliany, Paullyanne, Patrícia, Jélique, 
Milena, Natalie, Brianne, Juliana, Denise, 
Lélia, Lourdes, Gil

Clínica Médica: Gentil, Ximenes, Antônio 
Malan, Alvarenga, Cláudio, Terezinha, 
Daniella, Andrea, Omar Abdallah, 
Nakamura, Bruna Rassi, Sandra Portela

Clínica Cirúrgica: Juarez, Miguel, Sérgio, 
Leandro, Renato, Gomide, Raul, Théo, 
Nakamura, Gimenez, Robson, Drummond, 
Joaquim, Héber, Marco, Fernando

Diretoria de Ensino e Pesquisa: Wagna 
Teixeira, Andrea Spadeto, Cáritas Marques, 
Fernando Lima, Fabrícia Cândida

Diretoria Geral: Daniel Régis, Ana Maria 
Porto, Gentil Queiroz, Marcelo Rabahi, 
José Cláudio Romero, Lorena Flores
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Eurípedes Timóteo de Araújo, 
trabalhou com ferrovia por mais de 
30 anos, mas tem o rádio como 
grande paixão. Sua voz marcante 
apareceu ainda jovem e desde 
cedo, ouvia as músicas e as 
notícias pelo aparelhinho. “Faço 
rádio por hobby e agora que me 
aposentei, estou me dedicando 
mais”, disse. 

Internado no HGG para uma 
cirurgia de retirada de fístula, 
Eurípedes mostra sua 
determinação em cuidar da saúde. 
“Quando eu sair daqui, quero 
perder alguns quilos e fazer 
atividade física. Eu não vou ficar 
esperando a morte me alcançar. 
Ela, se quiser, que corra atrás de 
mim, porque eu estarei quilômetros 
à frente”, disse brincando.

Morador de Pires do Rio, 
Timóteo se surpreendeu com a 
qualidade do HGG. “Não sabia que 
era um hospital do Estado, achei 
que era particular. Já tive em 
alguns hospitais privados e aqui 
não fica devendo nada a ninguém.”

EXPRESSAS

DPOC
As médicas residentes da especialidade de 
pneumologia do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Marília Neves Cipriano e Larissa 
Camelo Abrahão ministraram palestra para 
os usuários do Ambulatório no dia 16 de 
novembro sobre a Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, mais conhecida como 
DPOC. 

Premiação 
As residentes do Programa de 
Gastroenterologia, Laíze Mariane Gonçalves 
Castro e Giovana Ferraz Cavalcanti foram 
premiadas durante a XV Semana Brasileira 
do Aparelho Digestivo, em Belo Horizonte. As 
profissionais apresentaram dois trabalhos, 
sob orientações dos preceptores Américo 
Silvério e Daniela Milhomem. Parabéns!

Seleção
Está em curso o Processo Seletivo 
Simplificado para a formação de cadastro 
reserva para profissionais de enfermagem, 
promovido pelo Idtech. Até o dia 04 de 
dezembro, os candidatos estão passando 
pelas etapas de provas, entrevistas, 
dinâmicas e avaliações psicológicas. Foram 
mais de três mil interessados em compor a 
equipe do HGG. 

Falecimento
No dia 12 de novembro, faleceu aos 96 
anos, o médico Luiz Rassi, pioneiro na 
medicina goiana, e  um dos fundadores do 
Hospital Alberto Rassi - HGG. O médico 
integrou o Conselho de Excelência do 
HGG, participando ativamente das 
reuniões entre 2012 e 2014. Nossos 
sentimentos à família. 

Alimentação
Um grupo de estagiárias da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
promoveu uma ação itinerante com o 
intuito de conscientizar os colaboradores e 
pacientes sobre a importância de manter 
uma alimentação saudável. A atividade foi 
coordenada pela Gerência de Nutrição,  
mostrando como procurar alimentos de 
maior qualidade para o organismo.

MEC
O HGG recebeu a visita do avaliador da 
Comissão Nacional de Residência Médica 
do Ministério da Educação (MEC), Márcio 
Marcolino. O objetivo da visita foi avaliar os 
programas de residência médica da 
unidade incluindo anestesiologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, 
nefrologia e psiquiatria. 

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 gente continua saindo daqui com o coração preenchido. Viemos trazer um pouco de nós, mas a gente leva 
um pouco do HGG também. Saímos daqui feliz, com o coração abençoado”, disse a professora do Colégio 
Externato São José, Ludmylla Flávia Canêdo, que coordenou o Sarau de música e poesias no HGG.

Recital com os alunos do Externato São 
José presenteou pacientes com balões

Leandro Venâncio e JP Silva, do Sons Duo 
Brasil, fizeram um show irreverente

Márcio Leonardi tocou os pedidos 
sertanejos da paciente Hélia de Oliveira
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