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Semana de Enfermagem bate recorde de público
Cerca de 300 profissionais participaram das atividades. Palestras, exposições de trabalhos científicos, homenagens, sorteio de brindes, Sarau 
especial, teatro, e reconhecimento dos colaboradores destaque no ano de 2014 estiveram na programação da 16ª edição do evento

A 16ª Semana de Enfermagem do 
Hospital Alberto Rassi – HGG teve recorde 
de participação de público. Ao todo, 300 
profissionais assistiram às palestras e 
participaram das homenagens à equipe de 
enfermagem. Durante a programação do 
evento, diversos brindes foram sorteados, 
além de uma exposição de trabalhos 
científicos criados pelos próprios 
profissionais da unidade hospitalar. Os 
colaboradores que se destacaram no ano 
de 2014 também foram reconhecidos.

Na abertura, os pacientes da unidade 
hospitalar homenagearam os profissionais 
de enfermagem com mensagens escritas 
por eles próprios. O professor de teatro 
Fábio Alves estava acompanhando o avô 
que sofreu um Acidente Vascular Cerebral 

e deu a sua contribuição. “Quando o meu 
avô veio aqui para o HGG e nós 
conhecemos o trabalho que é realizado, 
ficamos muito felizes. Estou encantando 
com esse hospital e as atividades que são 
realizadas aqui. Quis contribuir um pouco 
para o dia deles (enfermeiros), e fiz a 
apresentação de stand-up comedy para 
descontrair”, disse ele, que fez uma 
apresentação imitando um motoboy e 
contou de forma bem humorada como é o 
dia-a-dia deles.

A programação do evento foi composta 
também por sete palestras, que 
abordaram sobretudo os hábitos 
saudáveis de vida e o desenvolvimento 
das atividades laborais com qualidade e 
se preocupando sempre com a saúde 

Durante a solenidade de abertura, que aconteceu no dia 12 de maio, pacientes leram cartas e 
fizeram discursos emocionados para seus cuidadores. Ao final, todos posaram para fotos juntos

física e mental do profissional. A palestra 
de encerramento foi ministrada pela 
enfermeira Cecília Viana, que tem 
especialização em estomoterapia, além de 
ser consultora técnica e comercial da 
Promedon Brasil. O tema foi “Úlceras por 
Pressão: Prática baseada em evidências”. 
“A mensagem que eu trouxe hoje é que 
nós precisamos basear a nossa prática no 
conhecimento e com isso oferecer uma 
assistência segura para o paciente”, disse 
Cecília Viana.

Além das palestras, homenagens e 
exposições, os profissionais ganharam 
também um Sarau especial com a dupla 
Rezende e Renato e uma noite de teatro, 
quando a equipe de enfermagem do 
HGG foi convidada para assistir à peça 
“Incendiando no Palco”, estrelada por 
Delesmano Alves e Jhonny Botelho. “É 
gratificante para os pacientes e para nós 
enfermeiras. É um momento que temos 
para descontrair, porque nós cuidamos 
de pessoas que nunca vimos na vida 
com muito amor e carinho”, avaliou a 
gerente de enfermagem da Clínica 
Cirúrgica, Fabrícia Araújo, durante o 
Sarau especial. 

Segundo a diretora de enfermagem, 
Natalie Alves, essa foi a melhor Semana 
de Enfermagem que o Hospital já teve. 
“Neste ano tivemos um envolvimento 
total dos profissionais que lotaram todas 
as palestras. Acredito que ter colocado o 
maior número de palestras com assuntos 
relacionados ao profissional de 
enfermagem incentivou a equipe a querer 
comparecer. A distribuição de brindes foi 
outro fator importante. O profissional se 
sentiu valorizado e reconhecido”.

Paciente homenageia a diretora de 
Enfermagem do HGG, Natalie Alves

Profissionais comemoram o sucesso da 16º 
Semana de Enfermagem do hospital

Sorteio de brindes marcou o evento voltado 
para os profissionais de enfermagem



NOSSA GENTE

“Eu sou apaixonado pela 
odontologia hospitalar”, diz 
Antônio José, do Sope

Natural de Morrinhos, interior do 
Estado de Goiás, o odontólogo 
Antônio José Marques atua no 
Hospital Alberto Rassi – HGG há 17 
anos, desde que a unidade reabriu 
no ano de 1998. Profissional do 
Serviço de Odontologia para 
Pacientes Especiais (Sope), ele 
descobriu o talento para lidar com 
esse tipo de paciente ainda durante o 
ensino básico, no primeiro grau. Ele 
conta que havia um projeto na escola 
a que os alunos deveriam ter contato 
com pessoas especiais. “Nós íamos 
até uma instituição que trabalhava 
com isso e eu percebi que gostava.”

Tempo depois, o profissional se 
graduou em odontologia pela 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), e se especializou em 
pacientes especiais pelo Conselho 
Federal de Odontologia, além de 
atuar também nas áreas de 
odontopediatria e ortodontia. O 
prazer em trabalhar no HGG, para 
ele, vem das atividades que ele 
desenvolve junto ao Sope. “Eu sou 
apaixonado pelos pacientes e pela 
odontologia hospitalar. Quando fiz o 
concurso do Estado, eu uni o útil ao 
agradável. Recentemente, as 
mudanças pelas quais o hospital 
passou também me deixaram muito 
feliz. É bom poder trabalhar em um 
lugar que te oferece estrutura.”

Além da unidade hospitalar, o 
odontólogo trabalha em um 
consultório particular em Goiânia e 
possui outro ponto de atendimento 
em Morrinhos. Nas horas vagas ele 
se divide entre a capital e o município 
do interior, onde vive a família. “Eu 
gosto muito de viajar, de cinema, de 
ler, e sou viciado em séries, e de um 
bom vinho.”

EDITORIAL
Caro leitor, nesta edição do ‘‘Voz do 

HGG’’ nós trazemos uma reportagem 
especial sobre uma doença bastante 
estigmatizada, o transtorno bipolar. Por 
brincadeira, costumamos chamar aquele 
amigo rabugento de bipolar, não é? Mas, 
sabia que essa doença pode acontecer 
com qualquer um de nós? O estresse é 
um dos fatores de risco para o problema, 
além também do fator genético. Você em 
caso de pessoas com o transtorno na 
família? Fique atento! Leia mais sobre 
este assunto na página 3 deste 
informativo quinzenal. 

Nesta edição, também trazemos os 
bastidores da 16º Semana de 

Enfermagem do HGG. Na reportagem de 
capa, é possível saber detalhes dos 
momentos mais surpreendentes do 
evento que reuniu os colaboradores da 
área e foi um verdadeiro sucesso. Outro 
assunto importante e que você, leitor, 
também encontra aqui é a visita dos 
Secretários de Estado do Mato Grosso, 
Marco Aurélio Bertulio das Neve (da 
Saúde), e Gustavo Oliveira 
(extraordinário de Projetos Estratégicos).

Queremos fazer um jornal cada vez 
melhor e interativo. Por isso, se tem 
alguma pauta que deseja ver aqui, envie 
a sua sugestão para 
ascom@idtech.org.br. Boa leitura!
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Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; 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; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO- 3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini; 
Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

Secretários do Mato Grosso conhecem o HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 29 de maio, uma comitiva 
formada pelo secretário de Estado da 
Saúde do Mato Grosso, Marco Aurélio 
Bertulio das Neves, e do secretário 
extraordinário de Projetos Estratégicos, 
Gustavo Oliveira. Os representantes de 
Mato Grosso foram acompanhados pelo 
secretário de Estado da Saúde de Goiás, 
Leonardo Vilela, e também pelo chefe de 
gabinete da SES-GO, Francisco Teixeira.

A comitiva iniciou a visita pela central 
de monitoramento, depois, os 
representantes de Mato Grosso e o 
Secretário de Goiás visitaram a galeria de 
arte permanente, inserida no projeto de 
humanização “Arte no HGG”. Passaram 
também pela Farmácia, Serviço de 
Hotelaria Hospitalar, Área de Alta Tensão, 
Centro de Terapia Intensiva (CTI), a 
Central Humanizada de Internação (CHI), 
o Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), Tecnologia da Informação, Central 

Comitiva formado pelo secretário de Estado da Saúde do Mato Grosso, Marco Aurélio Bertulio das Neves, 
e do secretário extraordinário de Projetos Estratégicos, Gustavo Oliveira, visitaram unidade hospitalar 

de Relacionamento e enfermaria modelo.
De acordo com Marco Aurélio Bertulio, 

a visita foi motivada para conhecer o 
modelo de gestão dos hospitais em Goiás, 
que tem se tornado referência para os 
governos dos demais estados. “A nossa 
vinda nos provou como pode ser sucesso 
quando o Estado faz o seu papel de 
ordenador, contratador, monitorador e 
estabelecer a regra do que ele quer e 
como ele quer. E as Organizações Sociais 
conseguiram dar completude para isso.”

Para o secretário extraordinário de 
Projetos Estratégicos, Gustavo Oliveira, 
mais do que discutir modelos de gestão é 
preciso primeiramente discutir qualidade 
dos serviços ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Goiás tem sido visto 
como lá fora como um bom gestor do 
sistema de saúde, é uma referência. O 
governo conseguiu provar que é possível 
com baixo custo implantar um modelo 
eficiente”, pontuou.



TEMA DA VEZ
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Conheça os sintomas e as causas do transtorno bipolar

Quando um amigo ou familiar está de 
mau humor é comum apelida-lo de bipolar. 
Brincadeiras à parte, esse transtorno vai 
muito além de um estado emocional 
momentâneo e passageiro. Para ser 
caracterizado como portador de 
bipolaridade, é preciso que o indivíduo 
tenha oscilações específicas de humor, 
que podem variar entre depressão, 
irritação, elevação e outros estados. O 
assunto é complexo, e por isso, o “Voz do 
HGG” conversou com o médico psiquiatra 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, Magno 
da Nóbrega, para esclarecer o que é, na 
realidade, essa doença tão estigmatizada. 

De acordo com Nóbrega, a doença se 
caracteriza por uma alternância de estados 
de humor, mas o que configura o 
transtorno é a presença de um ou mais 
episódios de mania ou hipomania. Ele 
explica que isso quer dizer estados 
contrários aos da depressão, ou seja, 
exaltação e elevação do humor. “O tipo 
mais comum da doença é misto. A pessoa 
apresenta um estado de elevação do 
humor, porém com sintomas opostos 
concomitantes, como mau humor, raiva e 
irritabilidade intensa e agitação 
psicomotora. São vários estados em um.”

As causas não são bem definidas pela 
ciência, segundo Nóbrega. Porém, o fator 
genético e o estresse estão comumente 
associados à doença. O especialista 
comenta que se o paciente tiver uma 
predisposição para o problema e estiver 
sobre forte pressão no trabalho ou no 
relacionamento, por exemplo, é possível 
que ele desenvolva a doença.  “O 
temperamento em si não é considerado 
um distúrbio, mas as pessoas que 
possuem o gênio forte estão mais sujeitas 
ao transtorno bipolar. Em algumas famílias 
esse temperamento ocorre com mais 
frequência e a ocorrência do transtorno 
também é maior”, alerta.

 Os sintomas do transtorno bipolar são 

Especialista alerta para o estigma da doença, tratada com preconceito pela maioria das pessoas. Temperamento forte e/ou casos de 
pessoas portadoras na família tem predisposição a desenvolver o transtorno. Confira mais sobre o assunto na reportagem abaixo

Tratamento envolve medicamentos estabilizadores de humor. Diagnóstico tem papel 
importante, já que a doença pode ser confundida com a depressão mais comum

Você sabia?

Assim como a sua saúde 
física, há ações que você 
pode tomar para 
aumentar a sua saúde 
mental. Aumente o seu 
bem-estar e fique 
mentalmente saudável, 
seguindo algumas dicas:

- Pratique atividades físicas 
regularmente! Isso reduz em 19% as 
chances de desenvolver depressão

- Tenha um hobby! Fazer o que te dá 
prazer aumenta a sua sensação de 
bem-estar

- Evite o isolamento! A solidão é uma 
experiência que deve ser vivida dentro 
de limites e requer maturidade

relacionados ao estado de humor. Algumas 
características como pensamento 
acelerado, distrair-se facilmente, pouco 
controle do temperamento, fala em 
excesso, grande agitação ou irritação, 
capacidade de discernimento diminuída, 
são comuns aos portadores da doença. 
“Algumas pessoas são taxadas de 
preguiçosas ou não esforçadas por não 
realizarem com eficácia as atividades do 
dia-a-dia, mas pode ser que aquela 
pessoa já esteja com um transtorno de 
humor, falta motivação. Por isso é 
importantíssimo o diagnóstico da doença.”

 O diagnóstico tem papel fundamental 
para o tratamento da doença. Isto porque 
o transtorno bipolar pode ser confundido 
com a depressão unipolar (depressão do 
tipo mais comum). Um é tratado com 
antidepressivos, o outro com 
estabilizadores de humor, e de acordo com 
o psiquiatra o transtorno bipolar pode ser 
bastante piorado se tratado com 
medicamentos antidepressivos. 

Preconceito é a maior dificuldade enfrentada por quem tem transtorno bipolar

Infelizmente não há cura para o transtorno 
bipolar, e o tratamento é de longa duração. Mas, a 
parte boa dessa história é que muitos pacientes 
respondem bem aos medicamentos. A maior 
dificuldade em lidar com a doença, no entanto, é o 
estigma que ela traz. Quando o paciente recebe o 
diagnóstico, ele é alvo de muito preconceito porque 
os veículos de comunicação e a mídia mostram 
esse transtorno de forma muito negativa. Os jornais 
são obrigados a publicarem notícias de situações 
extremas praticadas por pessoas com a doença, 
como crimes, brigas, e confusões, e isso contribui 
para a estigmar ainda mais o paciente portador. 

 Por outro lado, mesmo quando o paciente não 
tem o diagnóstico da doença mas possui essas 
alterações de humor, ele já recebe o título de 

“bipolar”. As pessoas que têm algum tipo de 
transtorno de humor são vistas de forma muito 
pejorativa pelas outras, não são compreendidas. E 
isso pode prejudicar o tratamento no sentido de 
buscar auxílio médico porque a pessoa passa a 
acreditar que aquilo é uma característica dela.

 O humor é uma força motriz da nossa mente, 
a todo momento estamos lidando com ele. Isso cria 
uma noção de que o nosso humor nos pertence e 
temos total controle sobre ele, o que não é 
verdade. Por isso a dificuldade no diagnóstico, não 
é como uma febre ou dor, por exemplo, que 
sinaliza que existe algo errado com a saúde. O 
ideal seria que a pessoa que está com dificuldade 
em controlar o seu humor seja avaliada, porque ela 
pode ser portadora de algum tipo de transtorno. 

Magno da 
Nóbrega é chefe 
do Serviço de 
Psquiatria do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Fábia Tobias Ribeiro, de 21 
anos, está internada no Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 10 dias 
para tratar uma gastrite. Mas, não 
foi à toa que ela foi escolhida para 
estampar a coluna nesta edição do 
“A Voz do HGG”. A mãe da 
paciente sempre que visita a filha 
procura pela sua foto nos murais e 
também no jornal, e então Fábia 
decidiu solicitar que fosse a 
personagem do informativo. “Ela 
sempre vem e pega o jornalzinho 
para ver se eu saí, aí falo para ela 
que não foi dessa vez”, brinca.

A paciente faz trabalhos 
manuais, como terços e outros 
acessórios católicos para vender 
na igreja que frequenta. Sobre o 
HGG, a paciente se diz satisfeita 
com o atendimento que vem sendo 
prestado a ela durante o período 
de internação. “Eu já tinha ouvido 
falar muito bem do hospital, e 
quando cheguei aqui pude 
comprovar. O atendimento e os 
profissionais me tratam muito bem, 
aqui é ótimo”, elogia. 

EXPRESSAS

Feira
Os coordenadores do Idtech, José Cláudio 
Romero e Lúcio Dias, e os diretores do 
HGG, Rafael Nakamura e Natalie Alves, 
marcaram presença na 22ª Feira Hospitalar 
que, aconteceu em São Paulo, entre os 
dias 19 e 22 de maio. O evento reuniu 
especialistas, profissionais e empresas da 
área da saúde de todo o Brasil para discutir 
novos conceitos de gestão.

Ouro
O Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (IBES) elegeu o HGG como hospital-
modelo para a implantação de prática Padrão 
Ouro. Trata-se do Protocolo de Disclosure, 
que são recomendações dadas às 
instituições em relação à comunicação de 
eventos adversos (complicações indesejadas) 
ao paciente ou familiar. 

Pompe
O HGG promoveu uma palestra sobre o 
reconhecimento precoce da Doença de 
Pompe. A atividade foi uma iniciativa 
voltada para a Campanha Nacional contra 
a doença, coordenada em Goiás pela 
neurologista preceptora do hospital, 
Susanie Rigatto. A palestra foi ministrada 
pelo especialista Gerson Carvalho, 
geneticista convidado de Brasília. 

Cirurgias
O HGG, para maior aproveitamento da 
capacidade instalada do seu Centro 
Cirúrgico, realizará cirurgias eletivas aos 
sábados. A iniciativa deve incrementar em até 
30% o número de procedimentos cirúrgicos. 
Somente no primeiro sábado, dia 30 de maio, 
14 pacientes da especialidade Cirurgia Geral 
foram contemplados com procedimentos de 
colecistectomia e hernioplastia.

Sexualidade
O Núcleo de Orientação Interdisciplinar em 
Sexualidade (NOIS) promove no dia 9 de 
junho um estudo de caso com o tema 
“Indicação de prótese peniana”. O evento 
acontece no Ambulatório de Medicina 
Avançada a partir das 18 horas e tem como 
público-alvo os médicos, residentes, 
internos e equipe multidisciplinar. Participe!

Música
O Sarau do HGG já está com a agenda 
lotada para junho. E entre os artistas que 
se apresentarão no projeto está Franco 
Levine e Grace Venturini, famosos pela boa 
Música Popular Brasileira (MPB). Além 
deles, os sertanejos Eduardo Bassan e 
Thais Oliver, e também Cláudia Garcia 
completam a lista de atrações musicais da 
unidade hospitalar. 

“Eu estava dormindo, mas quando começou a apresentação o sono sumiu. Eu adorei o artista e me diverti muito. Ficar 
em um hospital nunca é bom, mas aqui acho que será diferente”, disse a paciente Maria Conceição Nunes, durante a sexta 
edição do projeto ‘‘Riso no HGG’’, com a participação do humorista Dejota Camargo, que levou o personagem Fio Dental.

No canto, Maria Conceição atenta e sorridente 
com as piadas contadas por Fio Dental

Fio Dental com a paciente Maria Tereza Lopes, 
que também adorou a apresentação 

Pacientes se reuniram após o espetáculo de 
humor para fotos com o humorista 

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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