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Projeto Sarau celebra cinco anos em agosto 
Em comemoração ao aniversário do projeto, HGG recebeu 14 músicos para um Sarau Itinerante. Artistas emocionaram pacientes, 
acompanhantes e colaboradores da unidade 

No dia 23 de agosto os corredores 
silenciosos do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG foram tomados por 
músicos de diversos estilos. A unidade 
celebrou o aniversário de cinco anos do 
Sarau do HGG e promoveu 
apresentações simultâneas de 14 
músicos pelas diferentes alas do 
Hospital. Em cinco anos, o Sarau já 
contabilizou 242 apresentações, 1317 
músicos voluntários e mais de 388 horas 
de músicas.

Aline Araújo (Instrumental – Harpa), 
Augusto Souza (Instrumental - Piano), 
Débora Victoria (Sertanejo), Gregório 
Netto (Sertanejo), Kamila Galiza – 
(Sertanejo), Los Júlios 
(MPB/Forro/Reggae), Marcelo Pardhal 
(MPB), Morgado (Instrumental - 
Saxofone), Pádua (MPB) e Xexéu 
(MPB/Samba), se espalharam pelos 
corredores silenciosos do hospital 
levando muita música e alegria aos 
pacientes. Com o auxílio da equipe de 
enfermagem, eles visitaram todos os 
setores do HGG.

Gilvan Salviano da Silva aproveitou 
para curtir vários ritmos. Internado para 
tratar complicações de uma cirrose 
hepática, ele conta que estava ouvindo 
o sertanejo na ala em que está internado 
e, quando acabou, foi atrás da turma do 
pagode que estava se apresentando nos 
corredores. “Quando acabou a música 
eu pensei: ‘eu vou é lá no pagode 
aproveitar a outra festa’, e o trem aqui 
está bom demais”, declarou animado.

Em um momento de bastante 
emoção, Pádua e Xexéu entraram em 
uma enfermaria cantando a música 
“Tente outra vez”, de Raul Seixas. 
Arlindo de Souza Freitas, de 77 anos, 
não conteve as lágrimas e se 
emocionou bastante com a 
apresentação dos artistas. “A música 
me deixa muito emocionado. E hoje 
aqui no Hospital me fez lembrar dos 
tempos antigos, mas acho que foi uma 
emoção boa porque no final me senti 
muito bem”, contou Arlindo, que está 
internado desde o dia 19 de julho por 
complicações renais.

O projeto Sarau do HGG acontece 
semanalmente e conta com diversas 
apresentações musicais com o apoio 
de músicos voluntários.  

Músicos de vários estilos se reuniram para apresentação comemorativa do Sarau do HGG

Gregório Netto cantou as clássicas do 
sertanejo universitário 

No CTI, a harpista Aline Araújo e o 
violoncelista Felipe Marciano 

O grupo Los Júlios animou os pacientes com 
pagode, forró e reggae

O cantor Pardhal e a cantora sertaneja Kamila 
Galiza levaram alegria para o Hospital

Pádua e Xexéu emocionaram pacientes 
cantando sucessos da MPB 

O saxofonista Morgado passou pela CTI e ala 
de Cuidados Paleativos
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Profissionais celebram Dia do Psicólogo 

Em comemoração ao Dia do 
Psicólogo, o HGG promoveu duas 
palestras para os colaboradores da 
unidade. A psicóloga Aparecida Tavares da 
Silva abordou sobre “A Importância da 
Saúde Psicoemocional nas Relações de 
Trabalho”. Já o psicólogo Alexandre 
Castelo Branco Herenio, esclareceu sobre 
“Relacionamento Interpessoal e Qualidade 
de Vida”. As palestras foram realizadas no 
dia 27 de agosto, no Auditório do HGG 

nos períodos matutino e vespertino.
Especialista em Neuropsicologia, e 

Saúde Mental e Dependência Química, 
Aparecida Tavares da Silva explicou que 
é preciso incentivar a busca pelo 
autoconhecimento. “Primeiramente 
precisamos pensar que toda organização 
é um ‘organismo vivo’, feito de células, e 
cada pessoa é uma célula importante, 
que precisamos cuidar. Todos precisam 
estar conectados, primeiro na busca de 
autoconhecimento, e, depois, no 
autogerenciamento, que engloba os atos 
mais primitivos da nossa comunicação 
até as tomadas de atitudes, que nos faz 
perceber o outro e interagir com ele”.

Abordando sobre Relacionamento 
Interpessoal e Qualidade de Vida, o 
psicólogo Alexandre Castelo Branco 
proporcionou reflexões a respeito de 
mudanças de hábitos basilares, que 
podem ser adotadas no dia a dia com 
objetivo de melhorar a qualidade de 
vida, o bem estar e o nível de 
satisfação em equipe. “Tentar ser mais 
otimista seria uma primeira lição, mas 
isso não é uma receita fechada, o 
importante é querer a transformação e 
batalhar dia a dia por um ambiente mais 
amigável”, declarou.

O HGG recebeu no dia 24 de agosto 
a visita do médico indiano Atul A. Dodhar, 
professor e diretor médico da divisão de 
artrite e doenças reumáticas na 
Universidade de Orengon Health & 
Science, Portland, nos Estados Unidos. O 
profissional estava no Brasil para 

O médico elogiou a estrutura do hospital 
durante palestra

Importância da Saúde Psicoemocional foi 
tema de umas palestras

participação em congressos nas cidades 
de São Paulo e Campinas (SP), e veio ao 
HGG a convite do diretor clínico e chefe 
do Setor de Pesquisa em Reumatologia 
da unidade, Antônio Carlos Ximenes, e do 
diretor técnico, Durval Pedroso.

Após a visita, Atul Dodhar participou 
de um encontro de atualização em 
espondiloartrites, com a discussão de dois 
casos clínicos de pacientes do 
ambulatório da doença no HGG. O 
médico elogiou a estrutura do hospital e 
afirmou que o HGG pode ser considerado 
um hospital de primeiro mundo, facilmente 
equiparado aos dos Estados Unidos.

Para Ximenes, a vista do médico foi 
importante para uma maior integração 
científica com os grandes avanços da 
área de reumatologia e tentar abrir o 
canal de comunicação com a 
Universidade de Oregon. "Nossa 
intenção é que alguns médicos, ou até 
mesmo residentes, tenham a 
possibilidade de fazer estágio nessa 
área em uma universidade internacional 
tão renomada", explicou.

ACONTECEU 

Médico de referência internacional visita HGG

"Foi no HGG que eu 
renasci", disse Marlene 
Costa Silveira

A técnica de enfermagem 
aposentada, Marlene Costa Silveira,  
é um exemplo de superação. Ela 
mostrou aos familiares que vale a 
pena lutar pela vida. Viúva e com 61 
anos, Marlene recebeu o rim do 
filho Rafael (foto), um jovem de 
apenas 25 anos. O transplante foi 
realizado com sucesso pela equipe 
do HGG no dia 17 de agosto. Ela e 
o filho já estão em casa se 
recuperando da cirurgia.

A técnica de enfermagem, que já 
perdeu um filho em razão de um 
tumor no cérebro, sofreu com 
problemas em grande parte da vida 
adulta. Ao longo dos anos ela 
passou por vários tratamentos, 
desde a mudanças de hábitos 
alimentares até a realização de 
hemodiálises, mas nunca desistiu de 
lutar pela vida. “Quando soube que 
meu problema só teria solução com 
um transplante, fiquei triste, mas não 
desisti. Todos os meus irmãos se 
dispuseram a doar, mas não tivemos 
compatibilidade e, meu filho ficou o 
tempo todo me sugerindo ser o 
doador. Depois de pensarmos muito, 
resolvi aceitar e, graças a Deus, deu 
tudo certo e estamos bem. Agradeço 
muito ao meu filho que um dia eu 
dei a vida e hoje foi ele quem me 
devolveu”, relata, emocionada.

Marlene recebeu alta do HGG 
no dia 23 de agosto e elogiou toda 
a estrutura e a equipe do hospital. 
“Eu não tenho o hábito de dar nota 
máxima para ninguém, mas no 
HGG eu dei nota mil, pois nunca 
passei por um hospital com 
estrutura e atendimento tão bons 
como foi na unidade. Foi lá que eu 
renasci”, disse.

Marlene Costa é mineira, mas 
mora em Anápolis desde a 
adolescência. 

Expediente
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Esclerose Múltipla tem Dia Nacional para Conscientização 

No dia 30 de agosto é celebrado o Dia 
Nacional de Conscientização sobre a 
Esclerose Múltipla. A data foi criada em 
2006 para proporcionar mais visibilidade, 
informar a população e alertar para a 
importância do diagnóstico precoce e do 
tratamento adequado. 

Atualmente, segundo dados do 
Ministério da Saúde, aproximadamente 
35 mil pessoas têm Esclerose Múltipla 
(EM) no Brasil, sendo a maioria jovens, 
especialmente mulheres, na faixa etária 
entre 20 e 40 anos. Em Goiás, mais de 
600 pacientes já foram diagnosticados e 
estão em tratamento da doença, 
conforme a Associação Goiana de 
Esclerose Múltipla (Agem).

O neurologista do Ambulatório de 
Doenças Desmielinizantes do HGG, 
Fernando Elias, explica que a Esclerose 
Múltipla é uma doença neurológica 
inflamatória crônica, autoimune, que 
agride a bainha de mielina das fibras 
nervosas localizadas no sistema nervoso 
central. A cada ataque, denominado de 
"surtos", o paciente apresenta déficits 
neurológicos como perda de força e 
alteração da visão, que podem ser 
reversíveis, ou não. Ao longo do tempo, a 
doença pode levar à incapacidade 
funcional progressiva. O HGG é a 
unidade de saúde pública do estado 
referência no tratamento da Esclerose.

Fernando explica que a causa da 
doença ainda é desconhecida e não há 
cura, mas existem tratamentos que 
podem auxiliar os pacientes na conquista 
de uma melhor qualidade de vida. 
“Infelizmente ainda não há definição de 
uma única causa, o que dificulta o 
desenvolvimento de um tratamento 
curativo. São considerados múltiplos 
fatores causais, como a predisposição 
genética, exposição precoce a agentes 
ambientais, como alguns vírus, pouca 
exposição solar, entre outros”, diz.

Quanto ao tratamento, o neurologista 

Com causa ainda desconhecida, a Esclerose é uma doença neurológica e autoimune que atinge cerca de 600 pessoas em Goiás. O 
HGG é a unidade de saúde pública do estado referência no tratamento da doença

A doença agride a bainha de mielina das fibras nervosas, localizadas no sistema 
nervoso central

O que é importante saber?

- Os principais sintomas da EM são: 
visão desfocada, fraqueza nas 
pernas, formigamento, desequilíbrio e 
fadiga;

- Portando os sintomas, o paciente 
deve procurar um neurologista para a 
realização de exames precisos;

- A doença possui vários níveis; 
alguns pacientes se sentem bem e 
parecem saudáveis durante vários 
anos depois do diagnóstico, enquanto 
outros ficam gravemente debilitados 
muito rapidamente; 

- A doença ainda não tem cura, 
apenas tratamento.

explica que consiste em “modular” o 
sistema imunológico, que, numa linguagem 
mais simples seria evitar a recorrência dos 
surtos, melhorando a qualidade de vida e 
evitando a rápida progressão da EM. 

“O HGG oferece atendimento 
ambulatorial especializado em doenças 
autoimunes, nas quintas-feiras, tratamento 
infusional de medicamentos injetáveis e 
atenção especializado em urologia, no 
ambulatório de bexiga neurogênica”, 
expõe. No HGG existem cerca de 350 
pacientes, que retornam periodicamente, 
sendo que mais de 60% deles são 
portadores de esclerose múltipla.

Para que o paciente possa participar 
do tratamento na unidade é preciso que 
ele seja avaliado por um neurologista. “Na 
primeira consulta no ambulatório do HGG 
é realizada uma triagem, a partir disso, se 
for identificado que o paciente tenha o 
perfil ou a possibilidade de diagnóstico da 
doença, ele é encaminhado para esse 
grupo, onde é avaliado de forma mais 
precisa”, explica Fernando Elias.

Palestra no AMA orienta pacientes a lidar com a ansiedade

No dia 22 de agosto, a residente em 
psicologia do HGG Deborah de Souza 
Guimarães ministrou palestra com o tema 
"Como lidar com a ansiedade", aos 
usuários que aguardavam por consultas no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). 
Objetivo da apresentação foi alertar sobre 
os sintomas e formas de prevenção.

De acordo com a palestrante, a 
ansiedade é uma resposta do corpo vinda 
do sistema nervoso, que age independente 
do pensamento racional, como um reflexo 
e resposta ao estresse, preparando o 
corpo para fugir ou lutar em uma situação 
de perigo. A liberação de adrenalina, 
consequência da ansiedade, causa 
reações como: tensão, nervosismo, 

agitação e tremor, aperto no peito com o 
aumento dos batimentos cardíacos e falta 
de ar.

Deborah alertou que o primeiro passo 
para lidar com a ansiedade é reconhecer 
os sintomas e identificar situações que 
causem o desconforto. Depois é preciso 
buscar a ajuda de profissional da área da 
psiquiatria que fará o diagnóstico e 
ministrará a medicação, quando 
necessário. É recomendada ainda a 
prática de atividades físicas. Na 
oportunidade, pacientes aproveitaram para 
fazer perguntas sobre a doença.

 As palestras no AMA são realizadas 
todas às quartas-feiras, no período 
matutino, para os usuários do Hospital.

Deborah de Souza tirou as dúvidas dos 
usuários do HGG

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Sepse
O HGG realizou no dia 21 de agosto a 
palestra Sepse - atualização e novas 
diretrizes. O tema foi abordado pelo diretor-
técnico do HGG, Durval Pedroso, e teve 
como público-alvo médicos, preceptores, 
residentes, gerentes e supervisores de 
enfermeiros. A palestra destacou para os 
profissionais as últimas atualizações dos 
protocolos de sepse e sua fundamental 
importância no cotidiano da unidade.  

Ouvidoria
No dia 15 de agosto, o HGG participou do 
2° Seminário Goiano de Ouvidorias, 
realizado no auditório do Ministério Público 
do Estado de Goiás. A unidade foi 
representada por sua ouvidora, Antonia 
Cruz, e pela assessora de comunicação, 
Carolina Pessoni. O evento foi realizado 
pelos órgãos que compõem a Rede Goiana 
de Ouvidorias. 

Seleção
O Idtech, responsável pela gestão do HGG, 
divulgou no dia 28 de agosto, edital para a 
contratação de multiprofissionais. As 
inscrições do Processo Seletivo Simplificado 
terminaram no dia 3 de setembro. Todo o 
processo seletivo poderá ser acompanhando 
pelo site do Idtech: www.idtech.org.br. O edital 
oferece nove vagas mais cadastro de reserva.

Colaborativa
Profissionais do HGG participaram, entre 
os dias 19 e 21 de agosto, da III 
Colaborativa do projeto “Melhorando a 
Segurança do Paciente em Larga Escala 
no Brasil”. O evento foi realizado em São 
Paulo e reuniu representantes de unidades 
hospitalares do todo o País. O seminário 
abordou temas relacionados às práticas 
para o cuidado da segurança do paciente, 
considerando a redução das infecções da 
corrente sanguínea  associada ao uso de 
equipamentos.

Prática Clínica
A fisioterapeuta Ana Paula Lirani Galvão, pós-
doutora em doenças osteometabólicas, 
palestrou no Auditório do HGG no dia 31 de 
agosto. Com o tema "Prática Clínica Baseada 
em Evidências", a palestra foi apresentada 
aos residentes da reumatologia do HGG.

Consultas
No dia 29 de agosto, o recepcionista do 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do HGG ministrou palestra aos usuários da 
unidade de saúde sobre o Observatório de 
Consultas. O objetivo da ação, que vem 
sendo realizada periodicamente, é orientar 
quanto à utilização do site, que funciona 
como uma ferramenta para solicitação de 
agendamento de consultas no HGG. 

Exposição
No dia 3 de setembro, o HGG inaugurou a 
exposição ‘Traços e cores: da realidade à 
imaginação’, que conta com 19 obras do 
artista plástico goiano Manoel Santos. O 
artista, que em mais de 35 anos de carreira, 
tem apresentado obras que  misturam sonho 
e realidade, com muita simplicidade, mas 
ricas em formas e detalhes. A exposição 
está montada no 5º andar da unidade.

Setembro Verde 
A Central de Transplantes de Goiás lançou, 
no dia 3 de setembro, a campanha 
Setembro Verde, que tem como objetivo  
sensibilizar a população sobre a 
importância da doação de órgãos. O 
lançamento reuniu autoridades, 
profissionais da Central de Transplantes e 
do HGG, pessoas que receberam órgãos, 
além de famílias que doaram.

Premiação
A conselheira do HGG e curadora voluntária 
de artes, Helena Vasconcelos, teve uma de 
suas obras premiada na Bienal Internacional 
de Artes, realizada pelo Sesc DF, em 
Brasília. Ao todo, a Bienal recebeu 838 
inscrições para a exposição, mas apenas 88 
obras foram selecionadas para participar da 
Bienal. A artista recebeu premiação pela 
obra "Festas e belezas goianas».

Apoio:

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Luana Carolina de Jesus participou da atividade. Moradora de Itaberaí (GO), ela esteve internada no HGG 
para  tratar problemas renais. Em seu desenho, cores fortes predominaram. “É muito importante a realização de 
atividades fora do quarto. Essa pintura eu vou levar para a minha filha”, disse. 

O artista plástico Alexandre Liah, que 
coordena as oficinas, orienta pacientes

Luana fez a pintura de um sol e disse que 
iria presentear a filha

A paciente Hélia Schuh já foi 
professora de artes para crianças

A Oficina de Arte, que faz parte do Projeto Arte no HGG, promove a pintura em atividades quinzenais no hospital. A última edição, 
realizada no dia 21 de agosto, proporcionou o desenvolvimento de novos talentos.
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