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Mostra “Visões de Colagens” reúne artistas, jornalistas e autoridades 
Coquetel de abertura da exposição aconteceu no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do Hospital Alberto Rassi – HGG, na noite de 
29 de julho. Artistas Heliana de Almeida, João Colagem, Neusa Del Monte e Rossana Jardim receberam os convidados 

 vernissage da mostra “Visões 

Ode Colagens” que aconteceu 
no Hospital Alberto Rassi – 

HGG na noite de 29 de julho, reuniu 
grandes nomes das artes plásticas, 
autoridades da política e jornalistas 
renomados. Os artistas Heliana de 
Almeida, João Colagem, Neusa Del 
Monte e Rossana Jardim receberam os 
convidados em coquetel realizado no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do hospital. 

Entre os convidados estavam o 
jornalista Washington Novaes, a 
colunista Edna Gomes, os vereadores de 

Goiânia Anselmo Pereira e Cristina 
Lopes, o presidente da Câmara de 
vereadores de Trindade, Dyego 
Marques, os artistas plásticos Argus 
Ridan, Manoel Santos, Dilvan Borges, 
Eloá Moraes, Cristiane Rezende, Ester 
Galvão, Américo Poteiro, além de 
familiares dos artistas e a coordenação e 
diretoria do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) e HGG.

João Colagem foi o porta-voz dos 
artistas e agradeceu em nome de todos. 
“Hoje nós temos uma representação 
gigantesca em termos de qualidade e 
expressão. O que eu percebo é que ao 

João Colagem representou o quarteto de artistas e falou da arte centenária da colagem. Esta é a 
primeira vez que Heliana, João Colagem, Neusa e Rossana unem seus trabalhos para exposição

longo de alguns anos, a colagem vem 
tomando espaço dentro das galerias e 
dos espaços culturais. O que nós 
trazemos aqui é uma continuidade de um 
trabalho de 1919 que mesmo com essa 
tecnologia de hoje, conseguimos manter 
a arte ainda viva. A era da arte digital 
não desassociou do trabalho tradicional 
do cola e prega. Eu me sinto honrado de 
ter três ilustres artistas comigo, pessoas 
sérias que estão representando esta 
grande exposição concedida pelo 
Idtech”, disse o artista. 

O jornalista Washington Novaes 
prestigiou a exposição juntamente com a 
esposa, a enfermeira Virgínia Novaes. O 
casal foi a convite da artista Rossana 
Jardim. “Eu conheço mais as obras da 
Rossana. Achei a exposição muito 
bonita, os quatro artistas produzem um 
trabalho surpreendente”. Sobre a 
exposição em um hospital, o jornalista 
disse que é diferente. “É um espaço 
diferente e muito bonito”.

Essa já é a sétima exposição do 
projeto Arte no HGG e a primeira vez 
que a unidade recebe obras de colagem 
em suas galerias. As exposições são 
realizadas a cada trimestre com o 
objetivo de humanizar o ambiente e 
promover a inclusão cultural. As obras 
são disponibilizadas pelos artistas 
voluntariamente e proporciona 
diariamente maior leveza e boas 
sensações para quem tem o prazer de 
apreciar. “Visões de Colagens” fica no 
HGG até 29 de outubro.

Cristina Lopes, Marilena Gomes e Anselmo 
Pereira estavam entre os convidados

Natalie Alves, Américo Poteiro, e o coordenador 
executivo do Idtech, José Cláudio Romero

O jornalista Washington Novaes com sua 
esposa Virgínia Novaes durante o evento



NOSSA GENTE

‘‘É um caminho que eu sempre
busquei’’, diz Marco Aurélio 
sobre a medicina

Marco Aurélio Viana França 
trabalha no Hospital Alberto Rassi – 
HGG há 31 anos. Chefe do Serviço 
de Coloproctologia da unidade 
hospitalar, o médico terminou a 
graduação pela Universidade Federal 
de Goiás no ano de 1980. 

Marco Aurélio conta que desde a 
infância quis ser médico. Sem 
nenhum familiar atuante na profissão, 
a escolha pelo curso de Medicina na 
faculdade não foi racional, mas sim 
do coração. A primeira especialização 
do profissional foi em Cirurgia Geral, 
já que para ser coloproctologista é 
necessário antes ser cirurgião. 
“Sempre fez parte de mim, sempre 
quis ser médico. É um caminho que 
eu sempre busquei, e aos 17 anos 
eu já estava na faculdade de 
Medicina estudando. ”

Por detrás do jaleco branco, o 
médico esconde também uma outra 
paixão: a música clássica. Ele lembra 
que já fez aulas de música, e que 
tocava a clarinete. “Eu vim de um 
meio rural, ainda criança eu tinha 
interesse por esse tipo de música 
que era muito pouco falado na minha 
região. Hoje talvez eu nem saiba ler 
uma partitura, mas não consigo 
imaginar a minha vida sem a 
música”, comenta. 

Além de médico e ser 
apaixonado por música, Marco 
Aurélio revela que também é um 
estudioso de línguas estrangeiras. De 
acordo com ele, nos momentos de 
folga costuma realizar cursos para 
aprimorar ainda mais os idiomas que 
fala. “Gosto muito de viajar para 
outros países para colocar em prática 
o que aprendo. Inclusive, já viajei 
com outras pessoas para fazer o 
papel de interprete.”
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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 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

‘‘Cia de Comédia Seis de Paus’’ se apresenta no HGG

 “Cia de Comédia Seis de 

APaus”, representada pelos 
artistas Augusto Gratão, Fábio 

D'Brito e Murillo Veiga, se apresentou para 
pacientes e colaboradores do HGG 
durante a oitava edição do projeto Riso. 
Acostumados com shows em bares e 
centros culturais, esta foi a primeira vez do 
grupo em um ambiente hospitalar.

O show teve início com a aparição de 
duas travestis amigas dançando a música 
“Show das Poderosas”, da cantora Anitta. 
Elas enceram um diálogo sobre as 
experiências vividas por elas, interagindo 
com pessoas da plateia. Em seguida, foi a 

Coloproctologia e Cirurgia Geral atendem pacientes

ezenove pacientes que 

Daguardavam por cirurgias das 
especialidades de 

coloproctologia e cirurgia geral foram 
atendidos pelo Hospital Alberto Rassi – 
HGG nos dias 18 e 25 de julho. 

O sábado do dia 18 de julho foi 
totalmente ocupado pela equipe de 

Coloproctologia, quando foram realizados 
procedimentos de correção de 
hemorroidas, reversão de colostomia, 
tratamento de fístulas anais e uma 
retirada de lesão. Além disso, a 
coloproctologia encerrou o primeiro ciclo 
de cirurgias da Ação Concentrada. Já o 
dia 25 de julho, foi a vez da equipe de 
Cirurgia Geral colocar em prática 
procedimentos de colecistectomia e 
hernioplastia, e abrir a segunda etapa do 
projeto do hospital. 

De acordo com o gerente do Centro 
Cirúrgico, Alexandre Richter, o primeiro 
ciclo da Ação Concentrada foi concluído 
com mais de 70 pacientes beneficiados, 
sem prejudicar o fluxo já existente 
durante a semana. “O conjunto formado 
pelas equipes de enfermagem, anestesia, 
cirurgiões, equipe administrativa e demais 
colaboradores envolvidos fizeram no 
primeiro ciclo das ações o sucesso que 
está comprovado em números”, avaliou. 

vez de Creyton, um morador do Parque 
Oeste Industrial que precisa de 
comprovante de endereço para ingressar 
em escolas estaduais, fazer a alegria.

Além desses personagens, os artistas 
apresentaram também outros quadros 
divertidos, como o de uma prostituta, que 
agencia outras profissionais por telefone, 
um típico vendedor de sitpass e usuário do 
transporte coletivo; um cadeirante 
vendedor de produtos eróticos; um hippie 
com um odor nada agradável ; e também 
um pastor que fez revelações sobre as 
pessoas da plateia. Veja os melhores 
momentos na página 4 deste informativo. 

Equipes da coloproctologia e da enfermagem 
comemoram o resultado da Ação Concentrada

Grupo se apresentou durante a oitava edição do projeto Riso no HGG. Espetáculo contou com 
muita interatividade dos artistas com a plateia, formada por colaboradores e pacientes da unidade 

ACONTECEU



TEMA DA VEZ
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Dores abdominais, febre e náuseas podem ser apendicite

O apêndice é uma pequena bolsa 
presa ao início do intestino grosso, que, 
apesar de não ter utilidade significativa 
para o organismo, é capaz de causar 
dores abdominais fortíssimas quando 
inflama. Mais comum em adolescentes e 
jovens adultos, se não tratada 
prontamente a apendicite pode levar o 
rompimento do apêndice. O Voz do HGG 
conversou com o chefe do serviço de 
Cirurgia Geral do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Heber Cardoso, para entender 
melhor do que se trata a doença.

De acordo com o especialista, a 
apendicite é causada, normalmente, por 
um pequeno bloco de fezes endurecidas 
que obstrui o apêndice ou por inflamação 
do tecido linfático, presente no apêndice. 
Cardoso comenta que essa obstrução 
leva a multiplicação de bactérias 
produtoras de gases no interior do 
apêndice, causando o inchaço, perda da 
circulação sanguínea e a necrose. “A 
apendicite aguda pode ocorrer em 
qualquer faixa etária ou população, mas é 
rara em crianças menores de dois anos 
de idade. Também não há um 
comportamento considerado de risco para 
a doença”, completa.

A alimentação rica em fibras pode 
ajudar, pontua o cirurgião. Ele explica que 
com o bom funcionamento do intestino, 
evita-se o acúmulo e endurecimento das 
fezes e, consequentemente, diversas 
doenças do intestino grosso. “Não existe 
essa relação de que a má alimentação 
cause a apendicite, mas é claro que com 
o trânsito intestinal funcionando bem é 
possível evitar muitos problemas. 
Pacientes que possuem um histórico 
familiar de problemas intestinais devem 
ficar mais atentos para a apendicite, assim 
como àqueles com fibrose cística.”

Os sintomas da apendicite variam de 
acordo com idade e da posição do 
apêndice, segundo Cardoso. Entretanto, 

Mais comum entre adolescentes e jovens adultos, a doença deve ser diagnosticada rapidamente para que o quadro não se agrave com o 
rompimento do apêndice. Se não tratada corretamente, a apendicite pode causar a inflamação abdominal, infecção generalizada até o óbito 

Doença causa fortes dores abdominais, falta de apetite, febre, náuseas, vômitos e apatia. A 
cirurgia para retirada do apêndice é recomendada pelos médicos na maioria dos casos

Você sabia?

-  Se a cirurgia para 
retirada do apêndice não 
for realizada em tempo 
hábil, a apendicite pode 
por em risco a vida do 
paciente. Só 
excepcionalmente, o 
tratamento clínico é 
introduzido antes da cirurgia.

Fique atento!

- Não se recuse a ficar internado no 
hospital, enquanto o diagnóstico não 
for esclarecido. Você pode precisar 
de cirurgia de emergência.  

-Procure assistência médica 
imediatamente, se sentir dor na parte 
baixa e do lado direito do abdômen. 

no geral, o paciente sente primeiro dor em 
torno do umbigo ou do estomago, 
acompanhada de náuseas e vômitos. 
Depois, a dor aparece na parte inferior do 
lado direito do abdome, acompanhada por 
febre moderada e perda de apetite. “Pode 
ocorrer parada da eliminação de gases e 
fezes, e conforme o tempo vai passando 
os sintomas ficam mais intensos, podendo 
evoluir para dor difusa no abdômen, 
inchaço abdominal e quadro de infecção 
grave”, alerta.

De acordo com o médico, o 
diagnóstico da apendicite é feito 
normalmente pelos sintomas, e também 
pelo exame físico e de laboratório. Mas, 
em alguns casos, testes adicionais podem 
ser necessários, já que a doença não é a 
única a causar dores abdominais. “Se não 
tratada rapidamente a apendicite pode se 
romper, causando a inflamação do 
abdômen, o acúmulo de pus na região, 
fistula, e até mesmo uma infecção 
generalizada e o óbito.” 

Não há prevenção, mas o diagnóstico precoce pode evitar complicações 

Não há formas de prevenir a apendicite. 
Todos nascemos com apêndice. O processo de 
inflamação se dá naturalmente e é até bastante 
comum. Porém as complicações podem ser 
prevenidas através de um diagnóstico rápido e 
preciso, bem como seu tratamento. 

Diante da suspeita da doença, o paciente 
deve procurar o mais rápido possível a 
assistência médica de um cirurgião que estará 
apto a confirmar ou descartar o quadro de 
apendicite e fazer o tratamento cirúrgico. O 
tempo entre o início dos sintomas e o efetivo 
tratamento é fundamental para a evolução 
favorável ou não do caso.

Além disso, quando há suspeição clínica da 
doença, é importante que o paciente não tome 

analgésicos por conta própria, já que isso vai 
mascarar os sinais clínicos. A redução da dor 
com os medicamentos pode retardar o 
diagnóstico e fazer com que a apendicite se 
agrave, uma vez que sem dor o paciente não 
procurará cuidado médico.

Geralmente o tratamento se dá pela remoção 
cirúrgica do apêndice por via laparotômica 
(cirurgia aberta) ou por vídeolaparoscopia. Em 
alguns casos especiais pode se optar por 
tratamento clínico com antibioticoterapia 
(antibióticos), mas sempre realizado com a 
supervisão de um cirurgião que esteja pronto a 
intervir se necessário.

Não hesite em procurar um médico quando os 
primeiros sinais surgirem. Isso faz toda diferença!

Heber Cardoso é 
médico cirurgião e 
chefe do Serviço 
de Cirurgia Geral 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Hilda Joaquina de Jesus 
Borges, de 82 anos, é o xodó da 
equipe de profissionais do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. A paciente 
está em tratamento por causa de 
problemas vasculares, agravados 
por um “bife” de pedicure. De bem 
com a vida, a idade avançada não 
é um empecilho para Hilda. Ela 
conta que pratica há treze anos a 
Dança Portuguesa, faz aulas de 
teatro, e também recita poesias. 
“Minha professora de dança veio 
me visitar. A minha turma vai viajar, 
e infelizmente não posso ir. Mas 
Deus sabe o que faz”, disse com a 
paciente com pesar. 

Internada há dois meses, a 
paciente deixa prevalecer ainda a 
vaidade. Para a foto, ela pediu 
para se produzir, colocando 
brincos, maquiagem e penteando 
os cabelos prateados pelo tempo. 
“Eu não gosto de hospital, não. 
Mas, aqui todos me tratam muito 
bem. Amo os médicos, 
enfermeiros, e todos que cuidam 
de mim com tanto carinho.”

EXPRESSAS

Saúde
Para encerrar a campanha Julho da 
Prevenção – Não tire férias da Saúde, a 
equipe de psicologia do HGG promoveu no 
dia 27 de julho uma palestra sobre 
ansiedade. Os profissionais abordaram os 
principais sintomas da doença, como 
agitação, tensão, palma das mãos suadas, 
batimentos cardíacos acelerados, 
dificuldades respiratórias, entre outros. 

Prevenção
Além da equipe de psicologia, também 
passaram pelo ambulatório os profissionais 
de pneumologia, otorrinolaringologia, 
fisioterapia, enfermagem e fonoaudiologia. A 
campanha abordou temáticas importantes 
para a saúde, como os males causados pelo 
tempo seco, a prática de exercícios físicos, 
os cuidados com o pé diabético, e a disfagia. 

Solidariedade
A Central de Transplantes realizou no dia 21 
de julho, uma captação de rins, córneas, 
fígado e coração. Os órgãos foram doados 
pela família de um jovem de 16 anos, 
diagnosticado com morte cerebral em 
decorrência de acidente vascular encefálico. 
A captação foi feita no HGG, e os órgãos 
foram destinados à seis pessoas que 
aguardavam na fila de transplantes.

Aprovado
O deputado José Nelto (PMDB) visitou a 
unidade pela primeira vez depois que a 
gestão foi transferida para uma Organização 
Social, e aprovou as transformações 
realizadas. Ele foi recebido por toda a 
diretoria e também pelo coordenador 
executivo do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), José 
Cláudio Romero.

Exemplo
Representantes do Instituto de Gestão e 
Humanização (IGH), Organização Social 
gestora do Hospital Materno Infantil, 
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e 
Hospital de Urgências de Aparecida de 
Goiânia, também estiveram no hospital. A 
comitiva conheceu o funcionamento e 
estrutura da lavanderia da unidade.

Qualidade
Um treinamento, com o objetivo de 
capacitar os colaboradores da Central 
Humanizada de Internação (CHI), 
responsáveis por colher os dados da 
Pesquisa de Satisfação, foi realizado nos 
dias 22 e 23 de julho. Participaram sete 
colaboradores ao todo, que serão 
responsáveis por multiplicar as 
informações para o restante da equipe. 

“Eu me diverti junto com a plateia. Nós viemos trazer alegria para os pacientes, e estamos saindo muito melhores do 
que entramos’’, disse o humorista Fábio D'Brito da ‘Cia de Comédia Seis de Paus’, que se apresentou em parceria com 
Augusto Gratão e Murillo Veiga, durante a oitava edição do projeto Riso no HGG, no dia 28 de julho. 

Abertura do show foi feita por duas travestis 
amigas ao som de ‘‘Show das Poderosas’’

Augusto Gratão, na pele de uma cômica prostituta 
empreendedora, interage com os pacientes

Fábio D’Brito, na pele de um pastor para lá de 
engraçado, prendeu a atenção da plateia

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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