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Projeto ‘‘Sexta Básica’’ comemora segundo ano do Sarau
Evento, que aconteceu no dia 19 de agosto, reuniu os artistas que fizeram história no Hospital Alberto Rassi - HGG por doarem o seu 
tempo e talento em prol da humanização do ambiente hospitalar. Os artistas parabenizaram a unidade pelo sucesso do projeto

O projeto de Humanização do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, que leva 
semanalmente apresentações musicais 
para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores, completa dois anos neste 
mês de agosto. A iniciativa já recebeu 
mais de 600 artistas voluntários que 
levaram os mais diversos estilos musicais 
para o ambiente hospitalar. No dia 19 de 
agosto, a unidade recebeu os músicos 
que fizeram história dentro do projeto, e 
comemorou a data com o show “Sexta 
Básica”, com a participação de Amauri 
Garcia, Luiz Augusto, Maria Eugênia, 
Pádua, TomChris e Xexéu. 

Durante o evento, Xexéu, que já se 

apresentou no hospital por quatro vezes, 
falou da satisfação em ser voluntário do 
projeto. De acordo com ele, a música tem 
o poder de atenuar dores e proporcionar 
momentos felizes aos seus ouvintes, 
proporcionando alegria e bem-estar. “O 
HGG está trazendo mais vida para quem 
precisa. Sou privilegiado por participar da 
legião de músicos goianos que contribuem 
com projeto maravilhoso. Eu tenho apenas 
a agradecer a Deus por essa 
oportunidade, e pedir que venhamos 
comemorar até 50 anos de Sarau.”

Por três vezes, TomChris também 
emocionou os pacientes do hospital. O 
músico, que é intérprete dos grandes 

Depois da apresentação do projeto ‘‘Sexta Básica’’, artistas parceiros do Sarau do HGG se 
reuniram no palco.  Em dois anos, mais de 600 músicos já estiveram na unidade hospitalar

sucessos da Música Popular Brasileira 
(MPB), se diz honrado por fazer parte da 
história musical do HGG, e ter dedicado o 
seu talento a uma causa nobre. “É muito 
bom ver o rosto de alegria das pessoas 
quando cantamos. Em todas as vezes que 
participei do Sarau do HGG, eu me 
emocionei. Para mim é maravilhoso 
participar desse projeto”, completou.

Na plateia do show dos seis artistas do 
“Sexta Básica” além de pacientes e 
colaboradores, estiveram também artistas 
renomados que já participaram do Sarau 
do HGG. Ericka Vilela assistiu à 
apresentação e prestigiou o evento de 
comemoração do projeto que acompanhou 
desde a sua criação. A musicista já se 
apresentou inúmeras vezes no hospital, 
levando recitais de piano para pessoas 
que nunca tiveram acesso à música 
clássica. “Como artista eu tive 
oportunidade de doar um pouco daquilo 
que tenho dentro de mim, esse sentimento 
tão lindo que é a música. É uma troca de 
experiência e faz bem a todos nós.”

Quem também não desgrudou os 
olhos do palco montado no 
estacionamento da unidade hospitalar foi a 
dona de casa Magda Regina Rosa 
Meireles. Ela conta que é apaixonada por 
Música Popular Brasileira e possui uma 
coleção de Cds e discos em vinil. “Esses 
artistas são da minha juventude. Eu vivo 
música, e apesar de não ter saído nenhum 
cantor ou instrumentista na família, todos 
lá em casa amam ouvir música também. 
Agora que vou fazer a cirurgia bariátrica, 
vou voltar a sambar muito”, sorriu.  

Emoção toma conta da plateia durante as 
homenagens dos artistas ao Sarau do HGG

Artistas aproveitaram para conhecer as obras 
da exposição ‘‘Visões de Colagens’’ 

Pacientes se divertem com a música 
regional do projeto ‘‘Sexta Básica’’



NOSSA GENTE

“Fico feliz por contribuir com 
uma Saúde cada dia 
melhor”, diz Larissa Monge

Colaboradora do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há 17 anos, Larissa 
Rakel Monge Di Oliveira Andrade 
iniciou a sua carreira profissional na 
Clínica São Jerônimo, onde atuou 
por seis meses na área 
administrativa. Aos 19 anos de idade, 
Larissa ainda estava se graduando 
em Direito quando foi aprovada em 
concurso público do Estado, em 
1998, ingressando na unidade 
hospitalar. Depois, a colaboradora se 
especializou em Direito Processual, e 
por meio do governo conquistou 
também a especialização em Gestão 
do Trabalho e da Educação em 
Saúde, no ano de 2012 pela FioCruz. 
Atualmente, ela atua na Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas  da 
unidade hospitalar, cuja função é de 
assistente técnica.  

O primeiro cargo de Larissa no 
hospital foi no Serviço de Arquivo 
Médico (SAME), depois ela foi 
transferida para o Ambulatório da 
unidade e antes de assumir o cargo 
atual, a colaboradora passou também 
pela diretoria administrativa. Além de 
atuar na área de Gestão de Pessoas, 
Larissa também é “staff” no Comitê 
da Qualidade e membro do Comitê 
do Prêmio de Incentivo. “Eu entrei no 
hospital quando ele tinha acabado de 
ser reaberto. Então me sinto feliz em 
poder contribuir por um serviço de 
saúde cada dia melhor”, disse. 

Aos 37 anos, Larissa é casada e 
mãe de duas meninas. Ela conta que 
nos momentos de lazer seus 
programas favoritos envolvem a 
dedicação à família, prática de 
exercícios físicos e as atividades da 
igreja que frequenta. “Eu pratico 
pilates e treino funcional, também 
gosto muito de participar de corridas.’’
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Cabeça e Pescoço e Urologia na Ação Concentrada

A iniciativa do Hospital Alberto Rassi - 
HGG de realizar cirurgias eletivas aos 
sábados deu certo e já conseguiu agilizar 
mais de cem procedimentos da lista de 
espera da unidade. Dando sequência ao 
projeto, as equipes de cirurgias 
urológicas e cabeça e pescoço 

comandaram o Centro Cirúrgico nesta 
quinzena. Juntas, as duas especialidades 
atenderam 22 pacientes.

O aposentado Deusdete de Souza foi 
um dos pacientes atendidos pela Ação.  
Ele passou pelo procedimento de duplo 
jota, um tipo de cateter utilizado para 
drenar a urina do rim até a bexiga. 
Natural do Mato Grosso, ao aposentar-se 
veio ficar com suas duas filhas de 
Goiânia para tratar da saúde. “Já passei 
por vários hospitais e sempre achei todos 
muito bons, inclusive este”, disse.

Já Deuzenira Almeida passou por 
procedimento cirúrgico com a equipe de 
Cabeça e Pescoço. A ajudante do lar 
passou por um procedimento de retirada 
de glândula salivar, que apresentava um 
crescimento anormal. Segundo ela, a 
espera pela cirurgia foi de três anos. 
“Não me incomoda, as vezes tenho uma 
pequena dormência na boca. O médico 
disse que tinha que tirar porque depois 
de uns seis a oito anos, esse 
crescimento da glândula poderia evoluir 
para um tumor maligno. Estou me 
sentindo aliviada”, comemorou. 

Catira e Folia de Reis na Semana do Folclore

 Para lembrar a importância de se 
preservar os costumes populares e 
comemorar a semana do folclore 
brasileiro, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
preparou duas apresentações para os 
pacientes e colaboradores da unidade 
hospitalar.No dia 21 de agosto, o hospital 
recebeu o grupo de catira “Os Filhos de 
Aparecida”, e no sábado, dia 22 de 
agosto, foi a vez da Folia de Reis invadir 

Grupo de catira ‘‘Os Filhos de Aparecida’’ se 
apresentam no estacionamento do hospital

Equipe de Cirurgia de Cabeça e Pescoço durante 
Ação Concentrada no sábado, dia 22 de agosto 

ACONTECEU 

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. 

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.

Folia de Reis ‘‘Capitão Olídio’’ arrebanhou os 
pacientes durante o percurso pelos corredores

os corredores do HGG. 
Com berrante, dois violeiros e a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida, os 
seis dançarinos do grupo de Catira 
prenderam a atenção de quem assistiu à 
atração pela sincronia e o ritmo das 
batidas. Já os foliões emocionaram os 
pacientes com a Bandeira e o canto 
religioso, mesmo quem não pôde sair do 
leito, participou da atividade.

 



TEMA DA VEZ
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Apneia do sono diminui a qualidade de vida do portador

Passamos cerca de um terço de nossa 
vida dormindo. Dormir bem é essencial 
não apenas para ficar acordado no dia 
seguinte, mas para manter-se saudável, 
melhorar a qualidade de vida e até 
aumentar a longevidade. De acordo com 
dados do Ministério da Saúde, cerca de 
50% da população brasileira se queixa de 
qualidade de sono ruim e 33% sofre de 
apneia do sono. Por isso, o Voz do HGG 
conversou com o otorrinolaringologista 
Edson Júnior de Melo, que explicou os 
tipos de apneia, as principais causas e a 
melhor forma de conviver com o problema 
e melhorar a qualidade do sono.

De acordo com o médico do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, a apneia é uma 
parada respiratória, e pode ser classificada 
em dois tipos: obstrutiva e central. Na 
primeira forma de manifestação, a apneia 
acontece por um fator que esteja 
dificultando a passagem do ar pela 
garganta, como problemas nas amigdalas, 
obesidade, idade avançada, entre outros. 
Já na classificação central, o cérebro deixa 
de enviar o comando para os pulmões, 
paralisando a respiração. “Durante o sono 
a frequência respiratória já diminui 
bastante, e é normal que a pessoa deixe 
de respirar até cinco vezes enquanto 
dorme. Quando o paciente possui a 
apneia, isso acontece várias vezes, a 
saturação do oxigênio cai e a duração 
mínima é de 10 segundos”, esclarece. 

As causas para ambas as apneias são 
diferentes, pontua Edson. Segundo o 
especialista, quando a apneia é central, 
normalmente, o cérebro apresenta 
problemas depois de uma insuficiência 
cardíaca e, mais raramente, um acidente 
vascular cerebral (AVC), além de doenças 
neurológicas. E a campeã das causas na 
apneia obstrutiva, é a obesidade. Ele 
comenta que o excesso de tecido na 
região do pescoço, aumentado pela 
gordura, é o maior fator de risco para o 

Conheça os dois tipos da doença que atrapalha o sono durante a noite, causando sonolência diurna, déficit de atenção, dor de cabeça 
matinal, entre outros males Pessoas obesas e idosos, e pacientes com distúrbios neurológicos são fortes candidatos ao problema

Tratamento inicial para a doença é com o aparelho conhecido como CPAP, que provoca pressão 
positiva e contínua nas vias respiratórias com oxigênio, facilitando a respiração noturna

Você sabia?

- Fumantes têm três 
vezes mais chances de 
ter apneia obstrutiva do 
sono do que pessoas 
que nunca fumaram;

Confira algumas 
dicas:

- O consumo abusivo de álcool e de 
substâncias sedativas podem relaxar 
os músculos da garganta, 
contribuindo para uma respiração 
dificil durante o sono;

- Leve uma vida saudável! A prática 
de exercícios físicos e uma 
alimentação balanceada previnem a 
obesidade, maior fator de risco para a 
apneia do sono obstrutiva. 

desenvolvimento da doença. “O ronco já é 
um sinal de alarme. Nem todo mundo que 
ronca vai desenvolver a doença, mas já é 
um fator que deve despertar bastante 
atenção no paciente”, completa. 

A maioria dos sintomas da apneia do 
sono está ligada à qualidade de vida do 
paciente, como sonolência diurna, déficit 
de atenção, dor de cabeça matinal, 
despertar abruptamente durante a noite 
com falta de ar, apresentar irritação, 
nervosismo e impaciência durante o dia, 
todos os fatores decorrentes de uma noite 
mal dormida. Edson explica, ainda, que 
por causa das descargas de adrenalina 
ocorridas durante os episódios de apneia, 
é mais difícil também para controlar o 
paciente hipertenso controlar a pressão 
arterial, além de aumentar a chance de 
infarto cardíaco e acidente vascular 
cerebral (derrame). “O sono de um 
portador de apneia não é um sono que 
descansa e restaura. Ele dorme de forma 
fragmentada, e já acorda cansado.”

Apneia do sono: posso tratar com cirurgia?
A primeira opção para se tratar a doença é 

com pressão positiva contínua nas vias 
respiratórias. Conhecido como CPAP, um 
aparelho que através de uma máscara facial 
evita a parada respiratória, o método é bastante 
eficaz e sem efeitos colaterais. Porém alguns 
pacientes não se adaptam ao aparelho, 
procurando outros tipos de tratamento, como as 
cirurgias por exemplo. 

A opção cirúrgica é sempre individualizada, 
apresentando riscos, morbidade, mortalidade e 
resultados que sempre devem ser colocados 
para cada paciente que opte por esse 
tratamento. Quando bem indicados, pode se 
alcançar resultados satisfatórios em pacientes 
que não toleram o tratamento com CPAP.

A cirurgia nasal, por exemplo, realizada de 
forma isolada tem resultado bastante limitado.  
Mas, outros métodos utilizados podem ter maior 
sucesso, como abordagens na língua, que tem 
resultados variáveis nos estudos, mas quando 
selecionados de acordo com tamanho da língua, 
tamanho da amígdala, circunferência cervical, 
IMC, localização da obstrução apneica, podem 
chegar a mais de 80% de sucesso.

No caso de pacientes com obesidade 
mórbida (super obesos) a cirurgia bariátrica com 
perda de peso, na maioria das vezes, melhora o 
quadro de apneia obstrutiva do sono, devendo 
portanto esses casos serem tratados de forma 
detalhada e especifica.

Consulte um especialista!

Edson Júnior de 
Melo é 
otorrinolaringolo-
gista do Hospital 
Alberto Rassi - 
HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Internado no HGG para 
tratamento de um cálculo renal, o 
corretor de imóveis Mauro 
Henrique Barbosa de Souza é 
um personagem famoso nos 
corredores da unidade. Carismático 
e simpático com os colegas de 
quarto, colaboradores, visitantes e 
voluntários, Mauro se diz grato pelo 
atendimento que recebeu.

“Quando fui fazer a cirurgia, os 
médicos descobriram que eu 
estava com as plaquetas 
baixíssimas, então tiveram que 
adiar. Depois, mesmo com as 
plaquetas ainda baixas, a equipe 
do hospital decidiu me operar. 
Graças ao profissionalismo dos 
médicos deu tudo certo. Fiquei na 
UTI por um dia, e eu amei. Lá tinha 
uma televisão bem grande, ar 
condicionado, fui tratado como rei. 
O HGG é o melhor hospital do 
mundo, não conheço outro igual. 
Aqui todos nos tratam da melhor 
maneira possível, das meninas da 
limpeza e da copa até os médicos, 
todos são maravilhosos”, elogia.

EXPRESSAS

Humor
Alunos da Companhia de Teatro Cultural 
Gustav Ritter participaram da nona edição do 
projeto “Riso no HGG”. Na primeira parte do 
show, eles apresentaram performances 
dentro do espetáculo musical “Brega e 
chique”. Além disso, dublagens do astro do 
rock, Elvis Presley, Sidney Magal e até Bob 
Marley animaram a plateia formada por 
pacientes, familiares e colaboradores. 

Avaliação
O Ministério da Saúde iniciou o Programa 
Nacional de Avaliação dos Serviços de 
Saúde (PNASS) em Goiás. Uma das 
primeiras instituições avaliadas foi o HGG, 
que recebeu duas avaliadoras. Foram 
analisadas centenas de documentos reunidos 
pelos setores da unidade. Na Segunda 
etapa, será avaliada a satisfação do usuário 
no periodo da primeira quinzena de maio. 

Institucional
O presidente do Sindicato dos Servidores do 
Sistema de Execução Penal do Estado de 
Goiás (SINSEP-GO), Daniel Alves de Lima, 
esteve na unidade para uma visita de rotina. 
Desde que o hospital passou a atender o 
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, 
agentes prisionais ficam responsáveis pela 
escolta da enfermaria.

Alerta
O HGG promoveu, no dia 26 de agosto, a 
última palestra da programação especial 
sobre o colesterol. Desta vez, a 
pneumologista da unidade Heicilainy Del 
Carlos Gondim ministrou palestra no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
com o tema “Perigo do cigarro associado ao 
colesterol”. Durante o evento, os pacientes 
puderam tirar dúvidas sobre o assunto. 

Informação
A Revista Saúde, da Editora Abril, traz na 
edição de agosto uma reportagem sobre 
artrite reumatoide. A reportagem intitulada 
“Artrite muito além das juntas” é assinada 
por André Biernath e ouviu médicos do país 
inteiro. O diretor clínico e reumatologista do 
hospital, Antônio Carlos Ximenes, é um dos 
entrevistados e explica sobre esta doença 
que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros.

Tecnologia
O HGG passou a contar com o aparelho 
para polissonografia portátil, que será 
utilizado em pacientes do Programa de 
Controle e Cirurgia da Obesidade. O 
aparelho foi doado pela empresa Resmed, 
especializada em equipamentos de última 
geração para diagnóstico de Distúrbios 
Respiratórios do Sono (DRS).

 “É a primeira vez que estou pintando, não tenho nem noção de técnicas. Gostei da atividade, sai um pouco 
da rotina de hospital, e isso distrai a atenção da gente. Bastante interessante esse projeto”, disse a paciente 
Dulceni Rodrigues, internada para a realização de uma cirurgia no esôfago.

A artesã Maria Ferreira de Sá aprendeu 
novas técnicas com o artista Alexandre Liah

Dulceni Rodrigues participa pela primeira 
vez de uma aula de pintura

Liliane Ferreira também participou da 
atividade ao ar livre nesta quinzena

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Uma extensão dessa iniciativa, as Oficinas de Arte são realizadas quinzenalmente, em parceria com a Escola de Artes Visuais:
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