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Ação em parceria entre Secretaria de Saúde/Hospital Estadual Alberto Rassi e Sociedade Brasileira de Dermatologia ofereceu serviços a 
portadores de Xeroderma Pigmentoso 

O pequeno povoado Recanto das 
Araras, em Faina, viu sua rotina mudar 
nos dias 18 e 19 de outubro. O ambiente 
tranquilo deu espaço a uma 
movimentação intensa de médicos, 
enfermeiros, agentes de saúde, equipes 
de TVs e artistas. Pela terceira vez a 
comunidade do local recebeu a 
Operação Araras, ação da Secretaria de 
Estado da Saúde, por meio do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG, que este 
ano, em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD), levou 
uma série de serviços médicos como 
consultas, vacinas, testes de glicemia e 
pressão, orientações sobre câncer de 
mama e apresentações culturais. Foram 
2.178 atendimentos dos mais diferentes 

serviços, não só para a população do 
povoado, mas para toda a região.

O público alvo da ação, pessoas que 
contam com o gene do Xeroderna 
Pigmentoso, teve uma atenção especial, 
com atendimento de geneticista, exames, 
atendimento especializado, procedimentos 
cirúrgicos para a retirada de tumores e até 
mesmo coleta de cera do ouvido para 
estudo. O motivo de tal atenção é o fato 
do povoado ter a maior concentração de 
pessoas com o gene do Xeroderna em 
todo o mundo.

O evento contou ainda com o apoio da 
Associação Brasileira de Xeroderma 
Pigmentoso (ABRAXP), do Laboratório La 
Roche-Posay, do Projeto Rondon, do 
Grupo de Apoio Permanente (Grape), da 

Secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, conversa com a dermatologista Sulamita Chaibub 
durante o evento

Universidade Federal de Goiás (UFG), do 
Sesi, das prefeituras de Faina e de 
Matrinchã, da Secretaria Estadual de 
Cultura e do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech).

A edição deste ano também foi a 
responsável pela primeira visita de um 
secretário de Saúde do Estado na 
comunidade, que conheceu a população, 
a realidade e as dificuldades que 
enfrentam. “Nós viemos conhecer de perto 
essa comunidade, que tem uma doença 
rara, muito peculiar, o Xeroderma 
Pigmentoso. Tem várias questões que 
podem ser abordadas do ponto de vista 
também científico. É uma doença que 
ainda desconhecemos a profundidade da 
causa. Então são muitas cabeças 
pensantes as quais a gente agradece a 
parceria para que a gente possa mudar o 
destino das pessoas dessa comunidade”, 
pontuou Ismael Alexandrino.

A presidente da ABRAXP, Gleice 
Machado, que mora em Araras, 
comemorou a ação. “Muito positiva a 
ação, além de termos feito essa 
integração, melhorado o serviço, ter 
agregado outro serviço a uma ação de 
saúde, a gente percebeu que a 
comunidade participou, foi atendida. 
Podemos dizer que valeu a pena toda 
essa força, esse empenho.”

Além da parte relacionada à saúde, o 
fim de semana foi de descontração e 
diversão. Teve brinquedos, palhaços e 
filmes promovidos pela Secretaria de 
Cultura de Goiás (Secult). Um show com a 
cantora Kamila Galiza encerrou a edição, 
levando a comunidade a cantar e dançar 
ao ritmo de muito sertanejo e música pop.  

Ação foi encerrada com show da cantora 
sertaneja Kamila Galiza

Equipe que atuou na operação posa para fotos Secretário de Saúde cumprimenta moradores 
do povoado

Operação Araras III realiza mais de 2 mil atendimentos
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HGG sedia Capacitação Fiscal Multidisciplinar

O HGG sediou no dia 1º de outubro, 
a primeira edição do programa de 
Capacitação Fiscal Multidisciplinar de 
Saúde e Segurança do Trabalho. 
Realizado pela Auditoria Fiscal do 
Trabalho da Superintendência Regional 
do Trabalho em Goiás (SRT/GO), o 
evento reuniu gestores de cerca de 50 
unidades de saúde do Estado.

Muito parabenizada por todas as 
pessoas que participaram da 
capacitação, a coordenadora das 

auditorias fiscais do trabalho nos 
estabelecimentos de saúde da SRT-GO, 
Jacqueline Carrijo, explicou o objetivo 
da iniciativa pioneira no País. “Ao longo 
dos últimos dez anos temos feito um 
esforço coletivo para reduzir os índices 
de acidentalidade no setor de saúde. 
Essa notificação tem como foco três 
grandes temas tratados pela Auditoria 
Fiscal do Trabalho de forma recorrente. 
E em razão de uma série de problemas 
graves detectados neste período, nós 
decidimos fazer essa capacitação 
coletiva, que busca, na realidade, a 
implementação de programas que 
visam a redução de acidentes”.

Recém-nomeado secretário de 
Direitos Humanos e Defesa Coletiva 
da Procuradoria-Geral da República, 
o procurador-chefe do Ministério 
Público Federal (MPF) em Goiás, 
Ailton Benedito, elogiou o HGG e 
ressaltou a importância desse tipo de 
treinamento. “É um prazer estar em 
um hospital que não se parece com 
um hospital típico do Sistema Único 
de Saúde. Precisamos tratar o SUS, 
que está doente. Este evento é uma 
mudança de paradigma das 
instituições que têm responsabilidade 
no trato dessas questões”. 

“Encontros” é o nome da nova 
exposição no HGG, lançada no dia 1º de 
outubro, simultânea à Capacitação Fiscal 
Multidisciplinar de Saúde e Segurança 
do Trabalho. Instalada na Galeria de Arte 
Juca de Lima, no 5ª andar do hospital, a 
mostra conta com quase 30 obras dos 

Artistas receberam os cumprimentos do 
secretário de Saúde, Ismael Alexandrino

Jacqueline Carrijo explicou o objetivo da 
iniciativa pioneira no País

artistas plásticos Pedro Galvão e 
Alessandra Teles. 

O bucolismo da região do Rio 
Araguaia, em contraste com a realidade 
do cotidiano urbano é a tônica da 
exposição. Pedro Galvão se define como 
um cronista urbano de paleta e pincel, 
que relata nas telas da exposição suas 
crônicas sobre a cidade. “Nelas 
podemos notar grafias simbólicas de 
aplauso em forma de margaridas, casais 
de artistas de rua retratando um 
momento poético do cotidiano urbano, 
artistas nos belos parques da cidade, 
sugerindo um momento de lazer e 
entretenimento”, destaca o artista.

Em contraponto, Alessandra Teles 
mostra o universo indígena da tribo 
Carajás, com a qual tem contato desde 
os três anos de idade. A artista retrata 
em suas telas a beleza de cardumes e 
animais aquáticos, muitos ameaçados de 
extinção, com a visão peculiar que só a 
mistura da sensibilidade de um artista e 
o conhecimento de quem tem tal 
vivência com a natureza poderia realizar. 

ACONTECEU 

Exposição “Encontros” é lançada no HGG

“As enfermeiras me tratam 
com muito carinho, 
acabaram se tornando parte 
da minha família”

Karollayne da Silva Goulart 
completou 23 anos no dia 16 de 
outubro. A data foi comemorada com a 
mãe e com a equipe do HGG, em um 
dos quartos da enfermaria da unidade. 
A paraense natural de Xinguara recebeu 
o diagnóstico de lúpus aos 14 anos, 
quando se mudou para Goiânia em 
busca de atendimento. Desde então, faz 
tratamento no HGG, onde está 
internada pela sexta vez neste ano.  
     A paciente conta que veio para a 
capital com a mãe em busca de 
tratamento, já que não encontrou na 
cidade em que nasceu. “Foi muito difícil, 
mas encontramos muitas pessoas que 
se tornaram especiais demais na nossa 
vida. Algumas são daqui do hospital, 
como as enfermeiras, que são 
maravilhosas. O carinho que elas me 
tratam não tem nem explicação e 
acabaram se tornando parte da minha 
família, já que fico muito tempo aqui. 
Elas chegam no quarto levantando o 
astral de todo mundo. Eu já passei 
bastante coisa aqui, festa junina, 
aniversários e não tem nem como ficar 
triste, porque todo mundo faz de tudo 
para a gente se animar, para a gente 
distrair a cabeça. Tem as aulas de 
pintura que eu gosto muito, sou 
apaixonada em desenho, e tem a 
música nos saraus, que eu também 
gosto demais”, conta a paciente. 
    A chefe de enfermagem da Clínica 
Médica do HGG, Leonara Alves, conta 
que Karollayne sempre foi uma paciente 
muito animada. “A gente brinca que ela 
não deixa a peteca cair. Ela é muito 
vaidosa, sempre amarra a camisola de 
um jeitinho todo peculiar. Ela participa 
de todos os projetos de humanização 
do hospital, dos saraus, das oficinas de 
pintura. Ela é uma joia, uma estrelinha 
preciosa, que cuidamos com muito 
amor e carinho”. 

Expediente
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HGG celebra Outubro Rosa com programação especial 

Para lembrar o Outubro Rosa e 
despertar a população sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama, 
segundo tipo mais frequente no mundo, o 
HGG promoveu uma grande programação 
ao longo do mês, com mutirão de 
reconstrução de mama, micropigmentação 
de aréolas de pacientes que passaram por 
mastectomia, palestras, Saúde na Praça, 
entre outras ações.

Cerca de 30 pacientes foram 
atendidas durante todo o mês em um 
mutirão de cirurgias para reconstrução de 
mama, promovido pelo Serviço de 
Cirurgias Plásticas da unidade. No dia 9, o 
projeto Saúde na Praça abordou o tema 
“Obesidade com o fator de risco para 
câncer de mama”, oferecendo serviços 
gratuitos e explicando sobre a importância 
do autoexame.

No dia 16, o HGG firmou parceria com 
o projeto Harmonia, que realizou 
micropigmentação de aréolas de pacientes 
que passaram por mastectomia em virtude 
de câncer de mama - onde foram 
retiradas as mamas e aréolas - e também 
nos casos decorrentes de cirurgias 
plásticas, que ocasionaram necroses, 
isquemias e irregularidades.

A paciente Arlete dos Santos realizou 
o procedimento e ficou muito emocionada 
com o resultado. “Eu sobrevivi ao câncer 
de mama e de pulmão em 2007, em 2016 
e em 2018. Em 2019 eu já consegui 
reconstituir a mama e fiz a 
micropigmentação depois de doze anos 
sem a aréola. Sempre falei que um dia eu 
ia voltar a ser como era antes, perfeita 
como Deus me fez. Hoje eu me sinto 
realizada, estou muito feliz”.

Os colaboradores receberam laços 
rosa e participaram do Dia D, em que 
foram vestidos na cor do movimento. Já 
a oficina de arte com os pacientes, no 
dia 29, também abordou o tema como 
sugestão de pintura, sob a orientação da 
artista plástica Helena Vasconcelos.  A 

Mutirão de reconstrução de mama, micropigmentação de aréolas de pacientes que passaram por mastectomia, palestras e Saúde na 
Praça estiveram na programação da campanha de prevenção

Dia D da campanha mobilizou colaboradores que trabalham no HGG

- O câncer de mama é segundo tipo 
que mais acomete brasileiras. Para o 
Brasil, foram estimados 59.700 casos 
novos de câncer de mama em 2019, 
com risco estimado de 56 casos a 
cada 100 mil mulheres;

- Os principais sintomas da doença 
são: caroço (nódulo), geralmente 
endurecido, fixo e indolor; pele da 
mama avermelhada ou parecida com 
casca de laranja, alterações no bico 
do peito (mamilo) e saída espontânea 
de líquido de um dos mamilos. 
Também podem aparecer pequenos 
nódulos no pescoço ou nas axilas;

- As mulheres que ganham peso 
excessivo já na vida adulta e 
chegam obesas à menopausa têm  
risco de desenvolver a doença duas 
vezes mais.

fachada do HGG também permaneceu 
iluminada na cor da campanha. As 
pacientes do Centro de Atenção ao 
Diabetes (Cead) também foram 
beneficiadas com atendimentos do 
Serviço de Mastologia, nos dias 17 e 31.  

As palestras que acontecem 
semanalmente no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) também 
abordaram o tema. No dia 3, a médica 
residente de mastologia, Mariana Silva, 
explicou para o público o que é o câncer 
de mama, sintomas e tratamento. No dia 
11, o médico residente Pedro Ducatti 
abordou os problemas envolvendo 
obesidade e câncer de mama.

No dia 22, a enfermeira especialista 
em oncologia Wagna Barbosa alertou 
para a importância da prevenção do 
câncer de mama. Nesse mesmo dia, 
colaboradores do HGG assistiram 
palestra com o médico geneticista 
Ricardo Henrique Almeida que abordou 
os aspectos genéticos do câncer de 
mama, no auditório da unidade.

Ações discutem direito de paciente escolher como quer ser cuidado
“Em uma situação ameaçadora da 

vida, você gostaria de poder decidir como 
ser cuidado?” A pergunta, que pode 
determinar como serão os últimos anos, 
meses ou dias da vida de uma pessoa, foi 
feita no dia 11 de outubro a visitantes do 
Araguaia Shopping. A iniciativa do Núcleo 
de Atendimento ao Paciente Paliativo 
(NAPP) do HGG fez parte das 
comemorações do Dia Mundial de 
Cuidados Paliativos, celebrado este ano 
em 12 de outubro. 

Com o tema “Meu Cuidado, Meu 
Direito”, o objetivo da campanha, realizada 
em todo o mundo pela The Worldwide 
Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA), 
é pontuar os cuidados paliativos como um 

direito humano do paciente e de familiares. 
Em Goiânia, a iniciativa é realizada pelo 
HGG, única unidade de Saúde do Estado 
a contar com uma ala exclusiva para 
cuidados paliativos.

Para os colaboradores do hospital, o 
direito de o paciente querer não passar 
por tratamento foi o tema do cine-debate, 
realizado no dia 10. Foram apresentados 
aos colaboradores do hospital trechos de 
um episódio da série norte-americana 
Three Rivers, que narra a história de 
Victor, um homem que, após sofrer um 
acidente de carro, insiste em ser 
desligado dos aparelhos para que possa 
doar seus órgãos para outras pessoas 
que conheceu no hospital. Colaboradores participam de cine-debate

SAIBA MAIS
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EXPRESSAS

Exemplo 
A reestruturação do HGG e os bons 
resultados relacionados às instalações 
elétricas, farmácia e saúde do trabalhador 
foram destacados pelo diretor 
administrativo da unidade, Alessandro 
Purcino, que mostrou o processo contínuo 
de melhorias durante a Capacitação Fiscal 
Multidisciplinar de Saúde e Segurança do 
Trabalho, que aconteceu no dia 1º. 

Crianças
Na semana do Dia das Crianças, o HGG 
promoveu um mutirão de cirurgias para 
atender este público. Vinte pacientes com 
idades entre 4 e 14 anos passaram por 
cirurgias com as especialidades de 
urologia, otorrinolaringologia e ortopedia, 
incluindo cirurgias para retirada de cisto de 
epidídimo, cirurgia de fimose, adenoide, 
amígdalas, entre outras. 

Saneago
Em mais uma vistoria realizada no HGG, a 
Saneago atestou que o hospital está dentro 
dos padrões estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde no fornecimento de água tratada 
para ambiente hospitalar. Os resultados 
obtidos na avaliação acatam as exigências 
da Portaria de Consolidação nº 5/2017 - 
MS, que estabelece os padrões de 
potabilidade da água no SUS.

Homenagem
O neurocirurgião Carlos Drummond 
encerrou as suas atividades no HGG em 
virtude da sua aposentadoria e foi 
homenageado pela alta diretoria do hospital 
e chefias dos serviços médicos no dia 15. O 
médico recebeu uma placa que destaca o 
trabalho realizado no serviço de 
Neurocirurgia da unidade hospitalar.

Sexualidade
O urologista Paulo Tadeu e a psicóloga 
Flávia Christine Bezerra do Nascimento, 
ambos profissionais do Núcleo de 
Orientação Interdisciplinar em Sexualidade 
(Nois) HGG, participaram no dia 9 de 
outubro do evento “Posto da Saúde – 
Saúde do Caminhoneiro”, que ocorreu no 
Posto Aparecidão. Os profissionais do HGG 
participaram de uma Roda de Conversa 
sobre Sexualidade.

Haitianos
O Sesmt do HGG realizou um treinamento 
sobre segurança e saúde do trabalhador, no 
dia 8 de outubro para três novos 
colaboradores haitianos. A técnica do 
Sesmt, Lourena Barreto, ministrou a 
capacitação com a presença de um tradutor 
da língua francesa, para auxiliar os 
funcionários contratados pela empresa de 
lavanderia terceirizada BR Laundry. 

Samba
O grupo Dona da Roda apresentou o show 
“Tarde de Samba com Elas” na abertura da 
programação musical especial alusiva ao 
Outubro Rosa, no dia 3. O grupo é formado 
apenas por mulheres que apresentam 
releituras de grandes sucessos do samba 
brasileiro e outros gêneros afins. Confira os 
outros shows de outubro na galeria de fotos 
abaixo.

Orientações
No Dia Mundial da Alimentação, 16 de 
outubro, o HGG promoveu uma edição 
especial do projeto Saúde na Praça e 
orientou a população sobre os benefícios 
de um estilo de vida saudável. No dia 29 a 
unidade ofereceu orientações relacionadas 
ao Dia Mundial do AVC. Os neurologistas 
explicaram que quanto mais rápido for o 
diagnóstico e o tratamento, maiores serão 
as chances de recuperação completa. 

Treinamento
O engenheiro ambiental do Idtech 
(organização social responsável pela 
gestão do HGG) Daniel Régis e a gerente 
de hotelaria da unidade, Jorgeanne Luitha, 
participaram do VII Seminário no Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) sobre a gestão 
de resíduos sólidos e logística reversa. O 
evento aconteceu no dia 4 de outubro.

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“O projeto é maravilhoso. A gente vê que os pacientes saem do Sarau revigorados. E para nós que estamos 
trabalhando aqui é um ânimo, a gente também recebe um pouco dessa energia boa que a música traz para 
continuar com a nossa rotina de trabalho”, disse a técnica do Sesmt, Lourena de Souza e Silva Barreto.

A dupla MaLuê animou os pacientes no 
jardim do HGG, no dia 17

Lara Lima emocionou o público com 
repertório sertanejo, no dia 10

Jaqueline Maia encerrou a programação 
do Outubro Rosa, no dia 31
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