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Projeto Arte no HGG abre nova temporada de exposições 
Com temáticas voltadas para os costumes indígenas e universo infantil, Alessandra Teles e Rôber Côrtes estrelam a mostra “Cor e Cura” no 
Hospital Alberto Rassi - HGG até o dia 5 de janeiro. Esta é a quarta edição do projeto que leva a obras de arte para o ambiente hospitalar

O Hospital Alberto Rassi - HGG 
lançou a quarta temporada do projeto 
Arte no HGG. O vernissage da exposição 
“Cor e Cura”, dos artistas plásticos 
Alessandra Teles e Rôber Côrtes, 
aconteceu na noite do dia 5 de novembro 
e foi marcado pela presença de nomes 
importantes da cultura no Estado, como 
o escritor José Mendonça Teles, que é 
pai de Alessandra, e também da 
presidente da Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás, Elizabeth Fleury. 

Questionada sobre o projeto inovador 
e pioneiro que leva a arte para os 
corredores do hospital, Elizabeth acredita 
que a saúde pública tem solução e o que 
proporciona um atendimento de 
qualidade é a gestão. “Acho esse projeto 
do HGG maravilhoso porque através da 
arte nós cultuamos a saúde. A saúde não 
se faz sem a arte. Qualquer tipo de arte é 
um entretenimento para o cérebro, para 
a inteligência. É uma forma de a pessoa 
ver o outro lado da existência, da vida”, 

Abertura da exposição “Cor e Cura”, que contempla a quarta edição do projeto “Arte no HGG” 
teve participação de colaboradores e pacientes do hospital

disse a presidente da Academia. 
Emocionados, os artistas 

agradeceram aos presentes na abertura. 
“Quando fui convidada, fiquei muito feliz. 
A arte tem esse papel de transformar o 
mundo. Só tenho a agradecer por essa 
oportunidade e pelo prestígio de vocês”, 
disse Alessandra. “Quero agradecer a 
todos e também por estar participando 
deste projeto. É uma satisfação ver os 
pacientes se beneficiando com a nossa 
energia”, ressaltou Rôber. 

Arte no HGG
O projeto que utiliza a arte como 

terapia alternativa já se tornou 
imprescindível para os usuários e 
colaboradores da unidade hospitalar. É 
possível comprovar: durante os dois dias 
de montagem da nova exposição, quem 
passava pelos corredores do hospital e 
não via obras de arte questionava onde 
elas estavam. “Não vai ter mais pintura 
aqui não? Cadê aqueles quadros lindos 
que estavam aqui?”, perguntou uma 
paciente da unidade hospitalar.

E a surpresa não foi só para os 
pacientes, mas para os artistas também. 
“Como tudo ficou lindo! Estou honrada 
em ter recebido esse convite para expor 
minhas obras neste hospital”, comentou 
Alessandra. “É algo completamente 
diferente do que já fizemos. É fantástico”, 
completou Rôber. 

Artistas retratam costumes indígenas e universo infantil em obras 
Apesar de duas vertentes 

diferentes, o objetivo dos artistas é um 
só: promover a cura por meio da arte. 
Enquanto Alessandra Teles retrata em 
suas obras a fauna e flora do Cerrado 
e também sua vivência ao lado da 
Aldeia Karajá, localizada na região do 
Rio Araguaia, Rôber Côrtes traz por 
meio de fotografias, quadros e objetos 
a inocência, a doçura e o momento 
angelical da infância. Em “Cor e cura”, 
os artistas plásticos goianos buscam, 
pela primeira vez juntos, reforçar a 
importância de preservar, sejam fases 
da vida ou lugares e culturas.

Alessandra Teles, que tem 25 anos 

de carreira, traz em sua bagagem 
artística mais de 70 exposições, entre 
individuais e coletivas realizadas em 
países como a França, Polônia e 
Bélgica. Já Rôber Côrtes traz em sua 
trajetória profissional de 30 anos, cerca 
de 80 exposições com trabalhos e 
técnicas variadas voltadas para a 
temática urbana.

A exposição “Cor e cura” fica aberta à 
visitação até o dia 5 de janeiro de 2015. 
Quem tiver interesse em conhecer as 
obras, basta ir até o HGG, situado na 
Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor 
Oeste, entre as 8 e 18 horas. Confira na 
página 4 mais fotos do evento. 

Pela primeira vez, casal de artistas 
compartilham exposição de obras



NOSSA GENTE

“Reabilitar pessoas é o que 
mais me emociona”, diz 
Maurício Farias

Campeão de elogios dos 
usuários do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, o fisioterapeuta Maurício 
Farias começou a trabalhar na 
unidade no ano de 2001. Aprovado 
em concurso público em 1998, ele 
ficou na fila de espera para ser 
efetivado por três anos. Formado 
também em Educação Física, antes 
de iniciar a carreira na Fisioterapia, o 
profissional era professor. E como 
fisioterapeuta trabalhou ainda na 
Associação Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Goiânia (Apae). 

Natural de Santa Adélia, interior 
de São Paulo, o profissional mora em 
Goiânia atualmente com a esposa e 
dois filhos. De acordo com ele, a 
busca por melhores empregos 
motivou a sua mudança para a 
capital. Ele conta que a família 
mudou para outra cidade de São 
Paulo e depois disso ele passou a 
trabalhar com freelances. “Fiquei 
desempregado quando tivemos que 
mudar de cidade. Então comecei a 
fazer um bico de montador de som 
numa banda. Aí um amigo me falou 
que estaria vindo para Goiânia e me 
chamou para vir também. Aceitei e 
estou aqui até hoje”, lembra.

Durante os 13 anos que trabalha 
no HGG, Farias diz que fez muitas 
amizades. Porém, o que o mais 
deixa feliz em trabalhar no hospital 
são os pacientes.  “O que mais me 
marca é quando eu consigo reabilitar 
uma pessoa. Aí sim vale a pena 
estar aqui! Quando um paciente não 
está andando, e eu consigo ajudar 
ele a andar de novo, me emociona 
muito. Ou mesmo uma pessoa que 
tem um quadro muito ruim, e 
conseguimos devolver a vida. Nossa, 
isso é melhor que os elogios”, brinca.

EDITORIAL

HGG realiza primeira 
Semana da Qualidade

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu entre os dias 5 e 7 de 
novembro a Semana da Qualidade. 
Durante o evento, os colaboradores 
puderam participar de mesas redondas e 
trocar experiências sobre a qualidade e 
também sobre os processos e 
procedimentos implantados para a 
conquista da acreditação hospitalar, visitar 
exposições e assistir a palestras 
ministradas por especialistas da área. 

De acordo com a coordenadora do 
Comitê da Qualidade, Cristina Bernardes, 
o objetivo foi aproximar os colaboradores 
das ações rotineiras desempenhadas pela 
equipe. “Nossa intenção é de despertar o 
olhar dos colaboradores para algumas 
questões. Será que temos a consciência 
de que qualidade é coisa séria e diz 
respeito à segurança do paciente? 
Estamos realmente comprometidos com a 
qualidade em nossa instituição? 
Participamos efetiva e ativamente dos 
programas? Fazemos tudo o que esteja ao 
nosso alcance para que o programa de 
qualidade seja um sucesso?”, pontua. 

Caro leitor, esta é a 12ª edição do Voz 
do HGG, o que significa que estamos há 
seis meses juntos. Até agora, trouxemos 
assuntos que julgamos pertinentes e 
reportagens esclarecedoras sobre saúde. 
Além disso, pudemos contar com a sua 
participação e atenção. 

Esta edição traz um dos assuntos mais 
importantes relacionados à saúde 
masculina: o câncer de próstata. O Voz do 
HGG conversou com o vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Urologia em 
Goiás, Newton Brenner, que esclareceu os 
sintomas, causas, tratamentos e a 
prevenção da doença. 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, como 

uma unidade de saúde que se preocupa 
com seus usuários, promoveu também 
este mês ações especiais em alusão ao 
Novembro Azul. Além de iluminar a 
fachada de prédio com luzes na cor, uma 
palestra de orientação foi realizada no 
Ambulatório de Medicina Avançada – AMA. 

Se você é homem, possui mais de 50 
anos ou tem histórico de qualquer tipo de 
câncer na família, procure um médico e 
faça os exames preventivos anualmente. 
Cuide da sua alimentação e faça 
exercícios físicos regulares. A sua saúde e 
a sua família agradecem!

Aprecie mais esta edição do nosso 
jornal. Boa leitura!
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Responsável pelo agendamento e 
confirmação de consultas dos 
usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, a Central de 
Relacionamento realiza mensalmente 
cerca de 4 mil ligações. Para chegar 
até os agentes de atendimento, a 
solicitação da consulta percorre alguns 
protocolos, conforme explica o gerente 
do AMA, Antônio Manicardi. “O 
paciente é atendido no consultório 
médico e recebe um pedido de 
retorno do especialista. Então essa 
guia de retorno é emitida pelo médico, 
o paciente vai até a recepção e 
entrega a um dos nossos 
colaboradores. Lá é feita uma cópia 
da guia e a original entregue ao 
paciente novamente. Ao final do dia 
nós agrupamos todas as solicitações 
de retorno e entregamos para a 
Central de Relacionamento, que faz 
os agendamentos de acordo com as 
datas disponíveis.”

Colaboradores assistem a palestra durante evento 
destinado à qualidade do hospital

Expediente
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Como as consultas do 
AMA são agendadas?



Prevenção, sintomas e tratamentos do câncer de próstata

Dados do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) apontam que a estimativa para 
2014 é de quase 69 mil novos casos de 
câncer de próstata, doença que provocou 
a morte de 13.129 pessoas no ano de 
2011. No Brasil, o câncer de próstata é o 
segundo mais comum entre os homens, 
ficando atrás do câncer de pele não-
melanoma. O mês de novembro é 
dedicado à prevenção e orientação sobre 
a doença, por isso o Voz do HGG 
conversou com o urologista do Hospital 
Alberto Rassi – HGG e vice-presidente da 
seção Goiás da Sociedade Brasileira de 
Urologia, Newton Brenner, que esclareceu 
questões pertinentes.

De acordo com o especialista, a 
próstata é uma pequena glândula situada 
abaixo da bexiga e com a função, 
juntamente com as vesículas seminais, de 
produzir sêmen. Ele explica que o câncer 
de próstata é uma doença silenciosa, e 
que o surgimento dos sintomas significa 
que a doença já está em estágio 
avançado e evolução fatal. Esses 
sintomas são, na maioria das vezes, 
ligados às vias urinárias, como sangue e 
dificuldade para urinar. “Quando 
realizamos o diagnóstico precoce da 
doença, ou seja, quando os sintomas 
ainda nem apareceram, mais de 90% dos 
casos são curáveis”, ilustra.

Os fatores de risco do câncer, 
segundo o urologista, incluem idade 
avançada, histórico familiar da doença, 
fatores hormonais e hábitos alimentares. 
“As dietas ricas em gorduras e pobres em 
verduras, vegetais e frutas podem 
contribuir para o surgimento da doença. 
Também podemos citar o sedentarismo e 
excesso de peso como fatores 
importantes para o desenvolvimento do 
câncer de próstata.”

O diagnóstico do câncer de próstata 
pode ser feito por meio de dois exames: 
físico (toque retal) e laboratorial (dosagem 

Doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens e, se descoberta no início, é curável em mais de 90% dos casos. 
Diagnóstico depende da prevenção, que deve começar aos 50 anos de idade ou aos 45 para pacientes com histórico na família ou raça negra

Novembro Azul promove ações para orientar e acabar com o preconceito contra a doença

O preconceito contra a prevenção ainda é a 
nossa maior luta. Por isso, a Sociedade Brasileira 
de Urologia realiza em parceria com a 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) Lado a Lado pela Vida todos os 
anos a campanha “Novembro Azul”. A iluminação 
dos prédios públicos, palestras, distribuição de 
panfletos informativos, eventos em unidades de 
saúde são ações que têm como objetivo 
sensibilizar o público masculino a procurar um 
especialista para realizar a prevenção. 

Grande parte dos homens que procuram um 
médico para realizar o exame preventivo é 
acompanhada pelas mulheres, seja esposa ou 
filha. Nós trabalhamos o câncer de próstata com 
as mulheres, porque ela são mais sensíveis e 

atenciosas com a saúde. Apesar disso, sentimos 
que nossos esforços têm surtido efeito e esse 
preconceito e estigma diminuindo cada dia mais. 
Os homens têm abandonado esse hábito “bobo” 
de se sentirem menos homens ao realizarem o 
toque retal, que é um exame simples, rápido e 
indolor. 

As estatísticas mostram que estamos 
conseguindo reduzir a mortalidade pelo câncer 
de próstata em mais de 20% dos casos. Em 
valores absolutos, a doença é atualmente o sexto 
tipo mais comum no mundo e o segundo mais 
prevalente em homens, representando cerca de 
10% do total de cânceres. Por isso, é de extrema 
importância que os homens procurem ajuda 
médica para diagnosticar esse mal. 

TEMA DA VEZ

Palestra para usuários do Ambulatório de Medicina Avançada -  AMA esclareceu dúvidas sobre o 
câncer de próstata e desmistificou a doença. Ação foi realizada em alusão ao Novembro Azul 
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Newton Brenner é 
urologista e vice-
presidente da 
Sociedade 
Brasileira de 
Urologia - Goiás 

Você sabia?

Optar por uma 
alimentação balanceada 
e praticar exercícios 
físicos regularmente 
são recomendações 
importantes para 
prevenir a doença
  
Cuide-se!

- Homens sem risco maior de 
desenvolver câncer de próstata 
devem começar a fazer os exames 
preventivos aos 50 anos

-  Pessoas com histórico familiar da 
doença apresentam risco muito alto 
de desenvolvê-la, por isso, devem 
começar o acompanhamento 
médico e laboratorial aos 45 anos

do hormônio PSA no sangue). Caso seja 
constatado o aumento da glândula ou PSA 
alterado, uma biópsia para averiguar a 
presença de um tumor e se ele é maligno 
deve ser feita pelo paciente. “É importante 
que sejam realizados os dois exames, 
eles são complementares. Estatísticas 
apontam que se o paciente faz somente o 
PSA, há de 10 a 20% de chances de um 
câncer não ser diagnosticado.”

O médico frisa, ainda, que é 
importante o homem iniciar a prevenção 
anual a partir dos 50 anos de idade, 
porém se há casos da doença na família 
esse acompanhamento médico deve 
começar aos 45 anos.  O especialista 
esclarece que o tratamento varia de 
acordo com o estágio do câncer, e pode 
envolver a cirurgia (prostatectomia radical) 
e a radioterapia. Em casos mais graves, 
podem ser utilizados hormônios e 
medicamentos disponíveis no mercado 
para melhorar a qualidade de vida do 
paciente em tratamento. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Jeni de Souza de Abrão, de 
70 anos, está internada no 
Hospital Alberto Rassi – HGG há 
37 dias. Ainda sem causa 
definida, a aposentada sente 
fortes dores de cabeça. Ela foi 
indicada pela equipe de 
enfermagem para ser a 
personagem desta edição da 
coluna por ser carismática e 
carinhosa com todos a sua volta. 
De acordo com a paciente, o 
HGG oferece um excelente 
tratamento e possui profissionais 
atenciosos. Mas, o que ela mais 
gostou na unidade foi a festa de 
aniversário surpresa que ganhou, 
com cupcake produzido pela 
equipe de nutrição.

“Me trouxeram um bolinho, 
juntou todo mundo e cantou 
parabéns para mim. Eu nunca 
tinha tido uma festa de 
aniversário na vida, fiquei muito 
emocionada e até chorei. Foi joia 
demais! Nunca fui tão bem 
tratada em um lugar como estou 
sendo aqui”, elogiou. 

EXPRESSAS

Hoteleiros
Os colaboradores da Hotelaria do HGG 
tiveram dois dias dedicados a eles. Isso 
porque o hospital comemorou nos dia 11 e 
12 de novembro o Dia do Hoteleiro 
Hospitalar. Além de palestras e atividades 
dinâmicas, eles também concorreram à 
sorteios de camisetas, e ganharam um 
informativo sobre o trabalho do setor, que é 
uma das bases da unidade.

Sangue
Em parceria com o Hemocentro de Goiás, 
o HGG promove no sábado, dia 22 de 
novembro, o evento “Doe sangue ao som 
do Rock'n Roll”, que reunirá os amantes do 
motociclismo em Goiás. Haverá uma 
estrutura de coleta de sangue, onde, além 
de praticar este gesto solidário que salva 
vidas, os participantes poderão ouvir  
bandas de rock ao vivo. 

Arte
O HGG já está em clima natalino! Durante 
as próximas oficinas de arte, ministradas 
quinzenalmente pelo artista plástico 
Alexandre Liah, os pacientes em 
tratamento na unidade vão desenhar e 
pintar quadros com a temática festiva. A 
ideia é reunir as melhores obras para fazer 
um cartão para as festas de fim de ano. 

Música
Esperadas com ansiedade, as últimas 
atrações do Sarau do HGG marcaram pela 
diversidade. Natália Mendonza levou 
pianistas do seu estúdio para encantar os 
pacientes do Ambulatório. Nos corredores e 
enfermarias, William José animou quem 
estava internado. E na abertura da  
Jornada Científica 2014, Cláudia Garcia 
mostrou a sua Música Popular Brasileira.
 
Pesquisa
Foi prorrogado para até o dia 22 de 
novembro o período para os colaboradores 
participarem da Pesquisa de Clima 
Organizacional. Por meio de um formulário 
é possível fazer elogios, críticas ou ainda 
dar sugestões sobre as rotinas 
desenvolvidas no hospital. Para participar, 
basta acessar o site da unidade e clicar no 
banner da pesquisa. Participe!

Nacional
O modelo de gestão do HGG foi destaque 
no 4º Encontro Nacional do Movimento 
pela Cidadania e Solidariedade, realizado 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os 
dias 3 e 5 de novembro. Durante o evento, 
que reuniu representantes de todos os 
Estados brasileiros, também foram 
apresentados os projetos de humanização. 

“Eu cheguei e já vi as obras de longe. São lindas! Antes tinha só o painel da senha para nos distrair, e agora tem 
essas maravilhas aqui. Acho que as pessoas deveriam aprender a observar mais. Para todos os lugares que 
olhamos, tem arte”, disse a usuária do Ambulatório de Medicina Avançada – AMA, Albertina de Souza Bernardes, de 

Pacientes também participaram da 
abertura da exposição Cor e Cura

Alessandra Teles e Rôber Cortes 
recepcionam artistas plásticos convidados

Usuária do AMA, Albertina posa para foto 
em frente ao quadro que mais gostou

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes.
Confira os melhores momentos do vernissage da mostra “Cor e Cura”, dos artistas plásticos Alessandra Teles e Rôber Côrtes:
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