
ANO II,  NÚMERO 49 - De 1º a 15 de junho de 2016

Espetáculo leva mensagem motivacional ao Riso 
Companhia de Teatro Carlos Moreira se apresentou no dia 30 de maio para pacientes e colaboradores do Hospital Alberto Rassi – HGG e 
surpreendeu com texto de incentivo emocional. Apresentação foi marcada pela interação dos atores com o público no Ambulatório

“Não importa o momento difícil que 
esteja passando, tudo tem o seu lado 
bom e é fundamental ser feliz mesmo 
nas adversidades. ” Esta foi a 
mensagem deixada pela Companhia de 
Teatro Carlos Moreira no dia 30 de maio, 
para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores do Hospital Alberto Rassi 
– HGG. Os atores Ítalo Moreira e Nayara 
Nunes encenaram o espetáculo “Na 
estrada da felicidade”, uma montagem 
especial do grupo de teatro para o 
projeto Riso no HGG, que além de 
divertir a plateia no Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA, também 

gerou uma reflexão. 
Na história que se passa na década 

de 1970, o cientista Donatello cria uma 
máquina do tempo para trazer alguém 
dos dias atuais para ter informações 
sobre uma doença que acabaria com a 
vida de muitas pessoas: a depressão. No 
entanto, a invenção do cientista 
apresentou defeitos, e o levou para a 
pré-história. Na terra dos dinossauros, 
ele conhece uma mulher das cavernas 
que o ensina sobre os prazeres da vida e 
a importância da amizade. 

Terezinha Marques dos Santos foi 
uma das pacientes que se emocionou 

Depois do espetáculo, pacientes e familiares posaram para fotos e agradeceram aos artistas 
pela apresentação de humor. Show teve duração de quase uma hora e prendeu o público

com o espetáculo da Companhia de 
Teatro Carlos Moreira. Hospitalizada há 
quase uma semana, ela passará por um 
procedimento de amputação de um dos 
dedos dos pés por complicações do 
diabetes. “Há muitos anos eu não vou ao 
teatro, e foi bom poder assistir a essa 
apresentação aqui no hospital. Eles me 
ensinaram muita coisa hoje, como ter 
mais prazer e alegria na vida”, disse.

A dona de casa Simone Carneiro da 
Silva também assistiu à apresentação de 
Ítalo e Nayara. Paciente da unidade 
hospitalar há alguns anos, ela conta que 
esteve internada várias vezes para 
tratamento de problemas cardíacos e 
também participou de outros projetos no 
hospital. “Gostei muito da apresentação 
deles. Estou voltando para o quarto com 
outro ânimo, estava triste aqui no 
hospital”, comentou.

De acordo com os atores da 
Companhia, o projeto serviu para eles 
como uma troca de experiência. Ítalo 
comenta que já havia se apresentado em 
hospitais, porém somente para 
colaboradores, e que a energia que 
recebeu com pacientes na plateia foi 
incrível. “Completou uma parte de mim. 
Nos apresentamos, mas também 
ganhamos”, disse. “Nós não temos nem 
como agradecer aos pacientes. Foi tão 
grandioso fazer este trabalho e fazer as 
pessoas sorrirem mesmo com problemas 
de saúde é fantástico. Nossos problemas 
são muito pequenos perto dos deles, foi 
uma lição”, completou Nayara. 

Apresentação foi marcada pela interação 
dos atores com o público no Ambulatório

Diretoria do hospital agradeceu a Companhia 
de Teatro Carlos Moreira pelo espetáculo

Colaboradores foram convidados pelos 
humoristas para a apresentação



NOSSA GENTE

‘‘É uma relação de confiança 
e responsabilidade’’, diz 
Patrícia Evaristo sobre o HGG

Patrícia Evaristo Alves é a 
executora administrativa do Centro 
Cirúrgico do Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Graduada em gestão 
hospitalar, ela é colaboradora da 
unidade há quatro anos e demonstra 
paixão pelo trabalho. Aos 33 anos, 
antes de compor o quadro do 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
Organização Social gestora do 
hospital, Patrícia trabalhou por um 
longo período no Hospital de 
Urgências de Goiânia (Hugo), onde 
descobriu a paixão pela 
administração hospitalar e decidiu 
pelo curso superior na área. 

“Eu tenho uma função de muita 
responsabilidade no HGG, e gosto 
muito disso. Preciso ter o cuidado de 
solicitar os materiais para as 
cirurgias, porque qualquer falha pode 
ser que um procedimento de um 
paciente que aguarda há muitos anos 
seja suspenso. Além disso, 
precisamos realizar o faturamento 
dos OPMEs, que são as Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais, feitos 
fora do hospital e costumam ser 
onerosos. Por isso, considero o meu 
papel muito importante, é uma 
relação de confiança”, avalia. 

Comunicativa, Patrícia não se 
considera tímida e tem boa relação 
com a equipe de trabalho. Em seus 
momentos de folga, ela conta que 
prefere os prazeres de ficar em casa 
com a família, levar o filho ao 
cinema, frequentar à igreja com o 
esposo, e festas na casa de 
familiares. “Eu nunca gostei de 
balada, nem quando era mais jovem 
e solteira. Gosto de descansar, e 
ficar com meu esposo e o meu filho, 
que tem cinco anos”, conta. 
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Palestra aborda o tabagismo para usuários do AMA

Durante 45 anos, o aposentado 
Lecídio Gomes Ferreira teve o hábito de 
fumar. Hoje, o morador do município de 
Itaberaí, ajuda outras pessoas a 
abandonarem o vício em um grupo 
terapêutico. Lecídio estava no 
Ambulatório de Medicina Avançada – 
AMA do Hospital Alberto Rassi – HGG 
no dia 02 de junho, e assistiu à palestra 
da pneumologista da unidade de saúde, 
Heicilainy Gondim, em alusão ao Dia 

Mundial de Combate ao Tabagismo.
Lecídio contou que para se livrar do 

cigarro procurou ajuda médica, porém na 
segunda semana do tratamento ele 
abandonou os medicamentos e deu 
continuidade sozinho. “Eu tinha decidido 
que eu ia abandonar esse vício e tive 
força de vontade para isso. Hoje eu 
conto a minha experiência no grupo 
terapêutico da secretaria de saúde de 
Itaberaí. Os psicólogos me convidam 
para contar como foi o meu processo 
para deixar de vez o cigarro. Mesmo que 
seja um assunto batido, é importante 
falar sempre do quanto fumar faz mal”, 
disse.

Heicilainy abordou para os pacientes 
que aguardavam consulta na recepção 
do Ambulatório sobre as substâncias 
químicas que podem ser encontradas no 
cigarro, como a nicotina, acetona, 
amônia, solvente de tinta, naftalina e 
outros. Ela explicou, ainda, sobre as 
principais doenças que podem ser 
causadas pelo hábito de fumar. “Não são 
problemas somente pulmonares. O 
cigarro pode causar diversos tipos de 
câncer, como o de bexiga, que é pouco 
divulgado, além de outros tipos dessa 
doença”, disse.

Sarau: Ingrid Lobo conquista o público do HGG

Há quase um mês internado no 
Hospital Alberto Rassi – HGG, o pedreiro 
que nasceu na Bahia, mas escolheu Goiás 
para morar, participou no dia 2 de junho, 
do projeto musical da unidade que leva 
atrações musicais para pacientes, 
acompanhantes e colaboradores. Sentado 

Cantora abriu programação do mês de junho do 
projeto de humanização da unidade hospitalar

Ação foi realizada em alusão ao Dia Mundial de 
Combate ao Tabagismo 

na primeira fileira de cadeiras, Josemir 
Conceição de Oliveira confessou que não 
conhecia todas as músicas cantadas por 
Ingrid Lobo, mas que ficou emocionado 
por ela ter doado seu tempo e seu dom de 
cantar para as pessoas internadas.

Ele fez questão de agradecer a cantora 
que abriu a programação de junho do 
Sarau. “Eu acredito que quando o artista 
sai da casa dele para vir aqui cantar para 
nós, só Deus pode pagar, porque é uma 
ação que não tem preço. Eu agradeci 
pessoalmente e desejei muito sucesso, 
porque ela é merecedora”, afirmou.  

De jeito tímido e voz marcante, a 
cantora Ingrid Lobo conquistou o público 
do HGG. Com repertório mesclado entre 
pop rock e Música Popular Brasileira, ela 
cantou desde Secos e Molhados, Zélia 
Duncan, Nando Reis até Lulu Santos. “Foi 
muito legal, poder tocar as músicas e ver a 
galera cantando, saber que estou 
proporcionando um momento bacana e 
que eles estão gostando de estar aqui. Sei 
que tem muitas pessoas sofrendo, 
sentindo dores”, declarou a cantora.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; 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:  500 exemplares.



TEMA DA VEZ
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Fascite plantar é a principal causa de dores no calcanhar

Conhecida popularmente como 
“esporão”, a fascite plantar é uma das 
causas mais comuns de dores no 
calcanhar. A doença trata-se de uma 
inflamação de um tecido chamado fáscia 
plantar, localizado na sola do pé e que 
conecta o calcâneo (osso que forma o 
calcanhar) aos dedos. O ortopedista do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Leonardo 
Lima Guimarães, explicou ao “Voz” que 
ignorar este problema pode agravar o 
quadro e ocasionar uma dor crônica.

Segundo o especialista, a fascite 
plantar é mais comum nas mulheres e a 
principal causa da inflamação do tecido é 
o uso de calçados inadequados. Lima 
comenta que as sandálias “rasteirinhas” e 
sapatilhas são os que mais prejudicam o 
calcâneo por não possuírem uma leve 
inclinação no solado que alivie o peso 
corporal da região, pressionando a fáscia 
plantar. “O homem, normalmente, utiliza os 
sapatos sociais que já possuem um 
saltinho ou tênis com amortecedores.”

Entretanto, outros fatores podem 
contribuir para a piora do quadro da fascite 
plantar, como a obesidade, trabalhadores 
que passam muitas horas sobre os pés, e 
a prática de esportes que exijam muito 
deles também. O ortopedista esclarece 
que alguns calçados de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), como as botas 
de borracha, também são bastante 
prejudiciais por não possuírem nenhum 
tipo amortecedor. 

De acordo com Lima, o principal 
sintoma da doença é a dor matinal, 
normalmente nos primeiros passos do dia. 
O médico conta que os pacientes relatam 
que depois dos músculos aquecidos a dor 
desaparece, mas ao se passar muito 
tempo sentado e no momento que volta a 
caminhar, a dor reaparece. “É comum a 
doença surgir primeiramente em um dos 
pés, e depois noutro, já que com um dos 
pés doloridos a pessoa passa a 

Mais comum entre as mulheres, a doença pode ser originada pelo uso de calçados inadequados, como sandálias rasteiras e sapatilhas, que 
não possuem solado com salto e sobrecarregam o calcâneo. Tratamento envolve fisioterapia, acupuntura e medicamentos anti-inflamatórios

Para prevenir o problema, é necessário investir em calçados com amortecedores ou com uma 
leve inclinação (saltos). O especialista deve ser procurado no início dos sintomas da doença

Você sabia?

-  Ignorar a fascite 
plantar pode resultar em 
dor crônica no calcanhar, 
que poderá causar ainda 
mais dificuldades à rotina 
e a atividades regulares 
do dia a dia. Fique atento!

Confira algumas dicas:

- Aplique gelo à região dolorida. 
Repita o procedimento pelo menos 
duas vezes ao dia durante 10 a 15 
minutos, com mais frequência nos 
primeiros dois dias.

- Tente usar uma proteção no 
tornozelo, almofadinhas de feltro na 
área do tornozelo ou palmilhas 
ortopédicas. 

sobrecarregar o outro. Os pacientes se 
queixam muito da dor, e é uma das 
causas mais frequentes de afastamento do 
trabalho, principalmente para os 
trabalhadores de setores como vigilância e 
limpeza, que utilizam os EPIs inadequados 
e passam muito tempo sobre os pés.”

O diagnóstico da fascite plantar é feito 
clinicamente durante a consulta com o 
ortopedista e por meio de exames de 
imagem, que detectam o tecido inflamado. 
Leonardo comenta que é importante que 
os pacientes procurem o especialista logo 
no início dos sintomas para que o 
tratamento seja facilitado e a doença não 
evolua para uma dor crônica. “Se 
diagnosticarmos a doença logo no início, a 
fisioterapia pode aliviar bastante os 
sintomas da inflamação. Para casos mais 
graves, podemos fazer tratamentos com 
anti-inflamatórios orais ou injetáveis. A 
cirurgia para retirada do esporão pode 
piorar a dor, e por isso não é 
recomendada”, comenta. 

Junho Vermelho: hospital incentiva doação de sangue
O Hospital Alberto Rassi – HGG, em 

parceria com o Hemocentro de Goiás, 
promoveu no dia 8 de junho, uma ação 
com o propósito de conscientizar os 
pacientes da unidade sobre a importância 
de doar sangue. A coordenadora de 
captação do Hemocentro, Maria Tereza 
Costa esteve no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) para falar sobre o Junho 
Vermelho, campanha que incentiva a 
doação em todo o território nacional. Além 
de esclarecer os mitos e verdades sobre o 
ato, também foram distribuídos panfletos 
informativos para os usuários.

Maria Tereza revelou que menos de 
2% da população brasileira é doadora de 
sangue, porém a cada dois segundos, 

algum paciente necessita de transfusão no 
Brasil. De acordo com ela, a geladeira do 
Hemocentro comporta mais de duas mil 
bolsas, porém o estoque atual conta com 
apenas 400. “Nós atendemos mais de 150 
hospitais no Estado. Se a gente tiver uma 
epidemia e as pessoas precisarem de 
transfusão, pode morrer todo mundo. Uma 
bolsa contém 450 ml de sangue, e pode 
salvar até quatro vidas. Embora a ciência 
esteja avançando, ainda não descobriram 
algum substituto para o sangue. Por isso é 
importante nos conscientizarmos”, alertou.

Além da palestra, aconteceu também 
aferição de pressão, medição de Índice de 
Massa Corpórea (IMC) e entrevistas para 
verificar pessoas doadoras de sangue.

Palestra no Ambulatório conscientizou 
para a importância da doação
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Aos 48 anos, a paciente Neila 
Cardoso está hospitalizada para 
tratamento de problemas 
pulmonares e da vesícula. A ex-
controladora de acesso de 
terminais do transporte coletivo 
tinha uma vida tranquila, até se 
envolver demasiadamente com o 
álcool e tabagismo. Hoje, ela 
comemora o atendimento que 
recebe dos profissionais do 
Hospital Alberto Rassi – HGG. “Fiz 
amizade com todos! Aqui recebo 
apoio, carinho e amor. ”

A paciente conta que passou 
por momentos difíceis em sua 
trajetória. Por muito tempo se 
afastou da família e amigos. De 
acordo com Neila, aprendeu pelos 
caminhos da dor a valorizar os 
seus filhos e netos. “Eu tinha uma 
vida maravilhosa. Trabalhava e 
contava com a ajuda de muitas 
pessoas para crescer 
profissionalmente. Então comecei a 
fumar demais, fui perdendo a 
minha capacidade. Hoje, quero 
ficar perto da minha família.”

EXPRESSAS

Solidariedade
O HGG recebeu uma visita muito especial 
no dia 3 de junho. Convidados pelo 
coordenador do segmento evangélico da 
Capelania Hospitalar, Walter Duarte, os 
pastores Odilon Camargo Neto e Jobson 
Lima Piret, e a jovem Andressa Camargo 
da Igreja Assembleia de Deus percorreram 
as enfermarias da unidade com música e 
mensagens de fé. 

Programa
Falando nisso, somente no mês de maio 948 
pacientes em tratamento na unidade 
hospitalar receberam a visita de voluntários 
dos segmentos católico, espírita e 
evangélico. Há dois anos o HGG conta o 
Programa de Assistência Espiritual e serviço 
de Capelania Hospitalar, que atualmente 
possui 46 visitadores. 

Exemplo
No dia 9 de junho, o HGG foi parceiro do 
projeto “Empresário sombra por um dia”, da 
associação educativa Junior Achievement. A 
iniciativa proporciona a estudantes do ensino 
médio a oportunidade de conhecer o dia a 
dia de um profissional, na área de seu 
interesse. Durante toda a manhã, alunos de 
várias escolas acompanharam a rotina de 
médicos da unidade. 

Preservação
O HGG recebe até o dia 14 de junho a 
exposição “Cerrado goiano: a beleza da 
natureza selvagem”, do engenheiro civil e 
fotógrafo José Ricardo Ribeiro Reis. A 
mostra reúne 16 imagens do cerrado 
goiano, entre vegetação, animais e 
cachoeiras. A ação tem como objetivo 
mostrar a importância da preservação do 
meio ambiente. 

Arte
A Oficina de Arte do HGG vai ilustrar um 
curta-metragem de alunos do curso de 
fotografia e produção visual da Faculdade 
Sul-Americana (Fasam). A atividade se 
juntará a outras ações que demonstram 
pessoas que não desistem perante os 
problemas, tudo isso ao som do rap “Se tu 
lutas, tu conquistas”, do grupo SNJ. 

Fiscalização
O HGG recebeu nos dias 1 e 2 de junho, a 
visita da W Taborda Consultoria Executiva, 
empresa de São Paulo contratada pela 
Secretaria de Estado da Saúde para atuar 
em todos os processos de trabalho das 
organizações sociais que administram as 
unidades de saúde. A empresa está 
prestando consultoria para o aprimoramento 
e fiscalização dos contratos de gestão.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

“Gostei bastante! A última vez que tive contato com a pintura foi na escola, e gostei de usar a imaginação. 
Desenhei uma paisagem com uma cacheira afastada, um sol de verão. Foi bem legal”, disse a dona de casa 
Vanessa de Sousa Duarte, que está internada para tratar problemas nos rins.

Alexandre Liah auxiliou os participantes no 
desenho nas telas de pintura

Atividade realizada no jardim contou com a 
participação de pacientes e acompanhantes

Pacientes aprovaram a aula e 
puderam levar para casa as obras

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas e oficinas à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes.
Confira os melhores momentos da oficina de arte, ministrada pelo artista Alexandre Liah, no dia 07 de junho.
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