
ANO I,  NÚMERO 7 - De 16 a 31 de agosto de 2014 

Projeto “Arte no HGG” abre nova temporada de exposições
Mostras “Os Anjos do Brasil” e “Cidades que Encantam”, dos artistas plásticos Selvo Afonso e Argus Ridan, respecitvamente, 
permanecem em exibição até outubro para pacientes, colaboradores e visitantes do Hospital Alberto Rassi - HGG

ando seguimento à política de 

Dhumanização, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG 

promoveu no dia 21 de agosto o 
lançamento das mostras “Os Anjos do 
Brasil” e “Cidades que encantam”, dos 
artistas plásticos Selvo Afonso e Argus 
Ridan, respectivamente. As exposições 
contemplam a terceira edição do projeto 
Arte no HGG, e permanecem em 
exibição até o dia 17 de outubro na 
unidade hospitalar para pacientes, 
colaboradores e convidados. A abertura 
da mostra recebeu convidados dos dois 
artistas, além de parceiros e 
colaboradores do hospital. 

De um lado o retrato das origens: 
negros, mulatos, índios e caboclos. De 
outro, grandes metrópoles que se 
misturam às cores e ganham vida em 
quadros espelhados, como Paris, Veneza, 
Nova York e cidades brasileiras. Com 
técnicas distintas, ambos conseguem 
chamar a atenção com a riqueza de 
detalhes presente em cada quadro. 

Selvo, que já possui mais de 35 anos 
de carreira, quis inovar. Ele contou que 
tinha o desejo de criar as suas obras de 
forma diferente, porém acessível. Então  
passou a utilizar pincéis de maquiagem 
para concretizar seus desenhos e 
pinturas. “É uma experiência diferente, 

Artistas plásticos Selvo Afonso e Argus Ridan recebem convidados para a vernissage das 
exposições e elogiam o projeto de humanização Arte no HGG

nunca tinha exposto minhas obras em 
um hospital. Fiquei encantado com os 
pacientes e colaboradores pararem para 
fotografar os quadros, é muito 
gratificante”, comenta. 

Argus compartilha da opinião de 
Selvo. Ele conta que, assim que recebeu 
o convite para promover uma exposição 
para pacientes em um hospital, se 
empenhou para doar o melhor do seu 
talento. Com 13 anos de carreira, o 
artista foi aprendiz de Selvo, quando 
trabalhou em seu ateliê como ajudante. 
“Estou sem palavras, a maior felicidade 
do meu trabalho que já tive até hoje foi 
expor aqui no HGG”, relata o artista.

A abertura das mostras “Os Anjos do 
Brasil” e “Cidades que Encantam” foi 
realizada pelo diretor de Ensino e 
Pesquisa do HGG, Marcelo Rabahi. Ele 
agradeceu aos artistas Selvo Afonso e 
Argus Ridan pela parceria firmada com o 
intuito único de proporcionar alento aos 
pacientes em tratamento na unidade 
hospitalar e incluir culturalmente os 
colaboradores e usuários do hospital. De 
acordo com o diretor, o tratamento 
clínico está sendo complementado pelos 
projetos de humanização promovidos 
pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
Organização Social gestora do HGG. 
“Humanizar é algo que está na moda, é 
bonito falar em humanização. Mas o que 
estamos fazendo aqui vai além disso, 
nós realmente colocamos em prática o 
nosso desejo de tornar o hospital mais 
alegre”, reforça o diretor. 

Convidados aprovam iniciativa de levar arte para ambiente hospitalar
Síria Solange, convidada pelos 

artistas para prestigiar o vernissage 
da mostra, se encantou com o projeto 
que leva a arte para o ambiente 
hospitalar. A empresária pontua que, 
quando se fala em hospitais, a 
primeira lembrança que vem à cabeça 
é um local de doença e monótono. “É 
atípico e interessante trazer 
exposição de arte para o hospital. 
Parece que a arte conseguiu dar uma 
vida nova e levantar o astral de um 
ambiente que era para ser triste. E, 

além disso, as obras estão incríveis”, 
elogiou. 

Cláudia Amaral, advogada e 
servidora pública estadual, também 
visitou a exposição. A arte, segundo ela, 
é capaz de integrar as pessoas e, em 
um hospital, a exposição das obras 
consegue muito mais do que isso. “A 
arte não é para ficar guardada, é para 
que as pessoas vejam. E trazê-la para 
um hospital, onde as pessoas estão por 
motivo de saúde, elas vêm aqui com 
dor, traz conforto e beleza.” 

Convidados apreciam as obras em exposição 
no Ambulatório de Medicina Avançada



NOSSA GENTE

“Não sei o que seria de mim 
sem o meu trabalho”, diz 
Ana Maria, do Almoxarifado

Há três anos no Hospital Alberto 
Rassi – HGG, a gerente de Material 
e Patrimônio, Ana Maria de Castro 
Fonseca, se aposentou na iniciativa 
privada aos 49 anos de idade. A 
colaboradora conta que sempre 
gostou de trabalhar e, por isso, 
prestou concurso público para 
continuar laborando mesmo depois 
de aposentada. “Eu me sinto útil 
trabalhando, eu gosto muito do que 
faço. A minha intenção é continuar 
assim até quando eu completar 70 
anos, porque aí terei que parar por 
causa da aposentadoria 
compulsória do serviço público. 
Mas, eu não vejo a minha vida sem 
o meu trabalho.”

Aos 58 anos, casada e mãe de 
filho único, Ana Maria está há sete 
anos no serviço público estadual. 
Antes de assumir seu posto de 
trabalho no HGG, a profissional 
atuou na gerência operacional da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), e no Hemocentro de Goiás. 
“Eu sou muito ativa, gosto de ajudar 
as pessoas, resolver problemas e 
me envolver com as ações do 
hospital”, reforça a colaboradora.

A gerente está entre os 
colaboradores estatutários que 
presenciaram a mudança de gestão 
da unidade hospitalar para o 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). “Se 
tem uma cena que eu não vou me 
esquecer nunca foi quando eu 
entrei nas enfermarias e vi tudo 
arrumadinho, os pacientes todos 
vestindo pijamas limpos e a roupa 
de cama e toalhas também 
novinhos e limpos. Nesse dia eu 
senti uma satisfação enorme por 
trabalhar aqui”, lembra.

EDITORIAL

Notificação de incidentes 
é tema de blitzes

Os membros do Comitê da Qualidade 
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
realizaram blitzes educativas orientando 
os profissionais da unidade sobre a 
identificação de incidentes dentro do 
hospital. Com a distribuição de cartilhas 
de bolso, os colaboradores puderam tirar 
dúvidas e entenderem conceitos e 
práticas para uma assistência ao paciente 
mais segura e com mais qualidade. 

A enfermeira Fabrícia Cândida fez 
questão de explicar, de forma dinâmica, 
que as notificações não têm caráter 
punitivo. “A notificação é de extrema 
importância, pois a partir dela poderemos 
analisar uma série de eventos que podem 
acontecer no hospital e traçar planos para 
melhorar. Nosso foco é sempre garantir  a 
qualidade oferecida no nosso serviço.” 

A Política de Gerenciamento de 
Riscos do HGG contempla uma das 
medidas propostas pelo nível um da 
acreditação hospitalar, referente à 
segurança do paciente, a qual a unidade 
foi certificada pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA). 

A ideia de levar a arte para o ambiente 
hospitalar deu certo, e o Hospital Alberto 
Rassi – HGG comemora o sucesso da 
iniciativa inédita, que não apenas 
humaniza o atendimento clínico dos 
pacientes, como também inclui 
culturalmente usuários e colaboradores. 
Por isso, a reportagem de capa desta 
edição do “A Voz do HGG” traz a abertura 
das mostras “Os Anjos do Brasil” e 
“Cidades que Encantam”, dos artistas 
plásticos Selvo Afonso e Argus Ridan, que 
contemplam a terceira edição do projeto 
“Arte no HGG”. 

Este informativo traz, ainda, matéria 
especial sobre uma doença pouco 

conhecida da população, e de difícil 
controle: o Lúpus. O especialista em 
reumatologia do HGG, Antônio Carlos 
Ximenes, fala sobre as causas, sintomas 
e os possíveis tratamentos para o controle 
da doença que ainda não tem cura e afeta 
50 a cada 100 mil pessoas no mundo. 

Esta edição conta também como é o 
trabalho dos condutores de pacientes do 
hospital, além da história de Ana Maria 
Fonseca, que trabalha no almoxarifado.

Aprecie a 7ª edição do “A Voz do 
HGG” e contribua para um jornal cada vez 
mais interessante. Envie a sua sugestão 
de pauta para o email 
ascom@idtech.org.br. Boa leitura! 
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Eles estão presentes em todos os 
setores do hospital. Nas clínicas, 
ambulatório, rampas, elevadores. A 
equipe de condutores do Hospital 
Alberto Rassi – HGG é composta por 
18 colaboradores, divididos em 
plantões, e desenvolve uma atividade 
fundamental: conduzir os pacientes.

Diariamente, a equipe de 
condutores é chamada para 
transportar pacientes da Central 
Humanização de Internação (CHI) 
para o quarto, do Centro Cirúrgico 
para a Enfermaria, do leito para o 
Centro Cirúrgico, das Clínicas para a 
realização de exames na Seção de 
Apoio e Diagnóstico, entre tantos 
outros lugares. Esse deslocamento é 
feito em macas ou cadeiras de rodas, 
conforme a necessidade ou estado de 
saúde do paciente. 

Além da remoção, os condutores 
auxiliam também na acomodação dos 
pacientes nos leitos.

Comitê da Qualidade explica sobre a identificação 
de riscos aos colaboradores do CTI

Expediente
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Lúpus: quando o seu corpo é o seu pior inimigo

Imagine se, ao invés de te defender, o 
seu organismo começasse a atacá-lo? 
Esta é a característica de uma das 
doenças reumáticas e imunológicas mais 
complicadas: o Lúpus Eritematoso 
Sistêmico, ou LES. Com maior incidência 
entre as mulheres, comumente associada 
à presença do hormônio estrógeno no 
organismo, a doença atinge 50 a cada 
100 mil pessoas no mundo e provoca a 
inflamação em vários tecidos e células do 
corpo, como a pele, articulações, rins, e 
até mesmo no sistema nervoso.  

O sistema imunológico de pessoas 
saudáveis tolera seu próprio organismo, 
não produzindo excessivamente 
anticorpos contra seu corpo. Ao contrário, 
o organismo de um portador de LES 
possui grande quantidade de auto-
anticorpos dirigidas contra seus próprios 
componentes, é o que explica o médico 
reumatologista e diretor clínico do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Antônio Carlos 
Ximenes. “É uma doença sistêmica em 
que há uma alteração do sistema 
imunológico, e embora haja uma 
predisposição genética para o seu 
aparecimento, o Lúpus não é hereditário”, 
esclarece o médico.

O especialista pontua que para a 
doença ser diagnosticada é necessário 
que o paciente tenha quatro dos 11 sinais 
típicos. De acordo com ele, a presença de 
alguns sintomas como artrite e a mancha 
de asa de borboleta na pele (vermelhidão 
característica no nariz e face) são ainda 
mais substanciais para o reconhecimento 
do Lúpus. “Algumas alterações renais, 
como a presença de proteínas e 
sedimentos na urina, também é muito 
importante no momento do diagnóstico, 
além, é claro, do fator antinúcleo positivo”, 
reforça Ximenes.

 Internada no HGG há quase dois 
meses, a auxiliar de serviços gerais 
Rosimeire Carneiro da Silva, de 40 anos, 

Doença que atinge 0,1% da população mundial é de difícil controle. Caracterizada pela autoflagelação do corpo humano, o tratamento é 
medicamentoso e visa bloquear alterações imunológicas e inflamatórias 

O Lúpus e os avanços nas pesquisas científicas para controle e cura da doença

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença 
mais frequente nas mulheres, em que se verifica 
uma alteração do sistema imunológico da pessoa 
e uma agressão orgânica, em vez de ocorrer a 
defesa natural do organismo. A causa ainda é 
desconhecida, mas podemos associar talvez 
fatores virais, hormonais ou uso de certos tipos de 
medicamentos.

Atualmente, as pesquisas estão avançando 
para corrigir essa alteração do sistema 
imunológico, que ocasiona uma doença 
inflamatória difusa pelo organismo e de difícil 
controle. Estamos desenvolvendo pesquisa com 
vários medicamentos, como o Belimumabe e 
Abatacept, que serão uma nova perspectiva 
terapêutica para o Lúpus. 

Esses medicamentos já podem ser 
encontrados no mercado e dão ao paciente um 
maior controle e redução da doença. E embora 
sejam de alto custo, já possuem eficácia 
comprovada. Mas, o governo trabalha 
diuturnamente para diminuir os custos e colocá-los 
a disposição dos pacientes portadores do Lúpus, 
para que proporcionem maior qualidade de vida 
ao portador da doença. 

Contudo, o grande desafio da ciência ainda é 
conseguir a cura definitiva para a enfermidade. Um 
outro estudo em andamento é a grande esperança 
para essas doenças autoimunes: o transplante de 
células tronco ou imune para se conseguir a 
normalização total do sistema imunológico. A cura 
total é o nosso grande objetivo! 

TEMA DA VEZ

Rosimeire Carneiro, de 40 anos, descobriu o Lúpus há um ano. Ela está internada há dois 
meses no HGG para tratamento medicamentoso e controle da doença
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Antônio Carlos 
Ximenes, médico 
reumatologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

O álcool e o fumo são 
prejudiciais a qualquer 
pessoa, mas no caso de 
LES deve-se 
principalmente evitar a 
interação do álcool com 
sedativos e antialérgicos, 
e do fumo no caso de 
acometimento pulmonar
  
Pratique exercícios!

As articulações tem estruturas que 
devem ser bem cuidadas. Quando 
inflamadas precisam de períodos de 
repouso intercalados com os de 
atividade, evitando-se lesões. 
Exercícios regulares podem ajudar a 
prevenir fraqueza muscular e fadiga, 
comuns à doença 

descobriu a doença em dezembro do ano 
passado. Natural do Estado de Tocantins, 
a paciente se mudou para Goiânia assim 
que foi diagnosticada em busca do 
tratamento. “Eu sentia dores terríveis nas 
juntas e começaram a aparecer muitas 
manchas no meu corpo todo. É muito 
triste saber que você tem uma doença 
que não tem cura”, conta.

 
Tratamento

O tratamento para o LES pode variar 
de paciente para paciente, o que vai pesar 
são as queixas de cada um. Ximenes 
explica que normalmente o tratamento é 
feito através do uso medicamentoso de 
corticoides, que atuam na regulação do 
metabolismo e balanço eletrolítico, 
imunodepressores, que diminuem a ação 
do sistema imune, e também de anti-
inflamatórios. “O principal objetivo do 
tratamento é bloquear a doença e as suas 
alterações imunológicas e inflamatórias”, 
frisa o especialista. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Norziro Francisco 
Leopoldino, de 73 anos, está 
internado no Hospital Alberto Rassi 
– HGG há uma semana. O 
paciente, que sofre com problemas 
nos rins e bexiga, disse que 
encontrou no HGG um tratamento 
de qualidade para a saúde que 
vem se debilitando há quase dois 
meses. “Os médicos e as 
enfermeiras se dedicam a nós 
pacientes, estão sendo muito 
especiais na minha vida. O que 
podem fazer para nos ajudar, eles 
sempre fazem”, relata.

Leopoldino conta, ainda, que é 
compositor de música sertaneja. O 
paciente promete que um dia 
voltará à unidade com o seu 
acordeon para se apresentar, 
assim como o grupo de voluntários 
Semeadores da Alegria o visitou no 
sábado, dia 23 de agosto. “Eu 
cantei para os meninos que vieram 
aqui me ver, uns palhacinhos. 
Cantei duas músicas que eu 
mesmo escrevi, uma delas é a de 
romaria de Trindade”, detalha. 

EXPRESSAS

Acreditado
O Ambulatório de Medicina Avançada - 
AMA recebeu a visita da diretora do 
Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (IBES), Vanice Costa. A instituição é 
responsável pela certificação do hospital 
com o selo de acreditação. Vanice foi 
convidada pela diretoria do HGG e se 
encantou com o que viu. 

Catracas 
Os colaboradores que trabalham na área 
de vigilância e recepção participaram de 
um treinamento funcional sobre o novo 
sistema de catracas que está sendo 
implantado na unidade. Durante o curso, os 
profissionais puderam esclarecer as 
dúvidas quanto ao novo modelo de fluxo de 
pessoas, e discutir, ainda, medidas de 
segurança mais eficazes. 

Catracas 2
As catracas foram instaladas nas portarias 
A e C, por onde se tem o acesso dos 
colaboradores, e começarão a funcionar 
em setembro. Aos visitantes de pacientes 
internados permanece o mesmo sistema de 
controle de tráfego, que é a realização do 
cadastro de identificação. O cadastramento 
biométrico vai garantir a segurança de 
todos os usuários e profissionais. 

Benchmarking
O HGG recebeu no dia 21 de agosto a 
visita da Assessora de Qualidade do 
Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar 
Auad – HDT, Ana Maria Mendonça. Ela 
conheceu os protocolos e ações 
implementadas no HGG para a conquista 
da acreditação hospitalar, cujo título 
também está sendo pleiteado pelo HDT.

Voluntariado
O Programa de Assistência Espiritual abriu 
inscrições para a nova turma de 
voluntariado. São 60 vagas para três 
vertentes religiosas: católica, espírita e 
evangélica. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 5 de setembro pelo site 
www.hospitalalbertorassi.org.br ou 
pessoalmente, das 8 horas ao meio dia, no 
HGG, na sala da capelania hospitalar.

Investimentos
O setor de Ensino e Pesquisa recebeu 
novos equipamentos e espaços para 
desenvolvimento de atividades didáticas. 
Entre os investimentos estão notebook's e 
televisores de LCD, novo projetor para o 
auditório e novas salas multiuso e de 
reuniões. Além disso, ainda está sendo 
instalado um elevador que dará acesso ao 
5º andar do hospital, onde fica a biblioteca.

“Foi uma excelente ideia trazer essas obras de arte para o hospital. Quando eu cheguei aqui, não esperava 
encontrar uma coisa tão bonita assim. Eu sempre trabalhei na fazenda, nunca tinha visto uma exposição na 
vida”, paciente Orias Domingues, internado para realizar cirurgia da próstata.

Maria José Mata observa as obras 
enquanto aguarda pela consulta no AMA

Paciente Orias Domingues observa as 
obras em exposição na galeria de arte 

Convidados para o vernissage das 
mostras apreciam a exposição

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes.
Confira os melhores momentos das mostras “Os Anjos do Brasil” e “Cidades que Encantam”, de Selvo Afonso e Argus Ridan: 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

