
HGG comemora terceiro aniversário do projeto Sarau
Celebração aconteceu no dia 25 de agosto na área externa do Hospital Alberto Rassi - HGG. Amauri Garcia, Luiz Augusto, Cláudia Vieira e 
Fernando Perillo fizeram um grande show para o público da unidade. Artistas elogiaram o projeto de humanização  

O projeto de humanização do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, que leva 
semanalmente apresentações musicais 
para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores, completou três anos neste 
mês de agosto. Desde o início, a iniciativa 
já recebeu mais de 860 artistas 
voluntários que levaram os mais diversos 
estilos musicais para o ambiente 
hospitalar. Representando as centenas de 
músicos que participaram do Sarau do 
HGG, a celebração, que aconteceu no dia 
25 de agosto, contou com shows de 
Amauri Garcia, Luiz Augusto, Cláudia 
Vieira e Fernando Perillo.

O jornalista, radialista e DJ, Jhonny 

Botelho, apresentou o evento de forma 
voluntária. Ele afirmou que já conhecia e 
admirava o projeto, e quando surgiu a 
oportunidade de participar, ficou muito 
feliz. “Não sou cantor, mas hoje estou 
como voluntário, apresentando esse 
evento. Essa iniciativa é muito bacana e 
acredito que a música tem esse poder 
terapêutico, o poder de trazer alegria para 
as pessoas, de ajudar na cura. Que sirva 
de exemplo para outros hospitais.”

Os primeiros a se apresentarem no 
palco montado na área externa do HGG, 
também são um dos artistas mais 
assíduos do Sarau: Amauri Garcia e Luiz 
Augusto. Eles já perderam a conta de 

Amauri Garcia, Luiz Augusto, Cláudia Veira e Fernando Perillo deram show na comemoração do 
terceiro aniversário do projeto de humanização. Pacientes se divertiram com o espetáculo

quantas vezes já passaram pelos 
corredores do hospital levando música, 
alegria e palavras de conforto. Amauri 
afirmou que os artistas se descobriram no 
projeto. “Não existe nada mais humano 
que a arte, e a arte quando se alia a 
ciência, ganha um poder muito grande. E 
nós artistas descobrimos que aliar o nosso 
trabalho, o dom que Deus nos deu, à 
ciência, pode trazer um pouco de conforto 
para os pacientes internados. 
Agradecemos por fazer parte desta 
história que está sendo construída. Temos 
muito orgulho e prazer em participar”.

A presença de palco e irreverência de 
Cláudia Vieira encantou o público da 
unidade, principalmente durante a 
interpretação das músicas “Lanterna dos 
afogados” e “Negro Gato”. Esta foi a 
primeira vez que ela participou do projeto 
e cantou para o público formado em sua 
maioria por pacientes. “A arte é sempre 
um bálsamo pra alma, e eu fico honrada 
em cantar para pessoas que estão se 
recuperando. Acredito que a arte e a 
música podem ajudar na recuperação e 
na autoestima destes pacientes”.

Esta foi a primeira vez que Fernando 
Perillo cantou em um hospital. Ele disse 
que o projeto é conhecido no meio 
artístico goiano e elogiou a iniciativa. 
“Agradeço o convite e parabenizo este 
hospital que está com esta visão moderna 
de trazer a música e a cultura para os 
pacientes. Estou muito feliz, emocionado 
e satisfeito por participar deste 
aniversário”. Perillo se apresentou 
juntamente com a Banda Kalunga.

Cláudia Vieira se apresentou pela primeira 
vez no palco da iniciativa do HGG
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Grandes parceiros musicais do Sarau, Luiz 
Augusto e Amauri Garcia comemoraram

Fernando Perillo atendeu paciente 
admiradora do seu trabalho como músico



NOSSA GENTE

‘‘A escolha da profissão tem 
de ser por amor’’, diz o 
residente Hugo Leonardo

Residente do programa de 
Cirurgia Plástica do Hospital Alberto 
Rassi – HGG desde o início deste 
ano, Hugo Leonardo Freire Gomes 
conta que escolheu a medicina por 
aptidão. O médico lembra que já no 
ensino médio se destacava nas 
disciplinas biológicas e exatas, e 
tinha maior carinho por assuntos 
relacionados à saúde. “Não sofri 
influência de ninguém para cursar 
medicina. Essa é a profissão que 
escolhi para mim, e sou bastante feliz 
com ela. Não devemos escolher 
nosso futuro baseados em mercado, 
temos de gostar daquilo que vamos 
nos dedicar a vida toda”, comenta.

Hugo Leonardo explica que 
concluiu a residência em Cirurgia 
Geral no Hospital das Clínicas no 
final do ano passado, e depois 
ingressou no programa de Cirurgia 
Plástica do HGG. “Eu estava dividido 
entre a mastologia e a plástica, 
porque acredito que são 
especialidades que têm um papel 
social muito importante. Apesar da 
área de estética ser um campo em 
maior evidência hoje, eu quero seguir 
o caminho da reconstrução. Eu acho 
incrível poder ajudar os pacientes a 
mudarem suas vidas, a 
recomeçarem. Quando temos a 
oportunidade de conversar com 
mulheres que passaram por um 
câncer de mama, por exemplo, 
percebemos o quanto temos um 
trabalho importante”, revela.

Nos momentos de lazer, o 
médico conta que se dedica à família 
e também a uma de suas atividades 
preferidas: o cinema. Ele lembra que 
enquanto estudante da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), dirigiu o 
Cineclub da entidade. 
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Trupe dos Cirandeiros se apresenta no Riso

O avanço da tecnologia é uma 
realidade na sociedade em que vivemos. 
Hoje em dia, estar conectado, pode facilitar 
o cotidiano. Porém, qual seria o limite 
entre o real e o virtual? Será que as 
pessoas, principalmente os jovens, sabem 
lidar com essa situação? Essa reflexão foi 
proposta na apresentação do grupo Trupe 
dos Cirandeiros, no dia 30 de agosto, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do Hospital Alberto Rassi - HGG. 

Pacientes, acompanhantes e 
colaboradores assistiram ao espetáculo “O 
Garoto que Virou TV”, que contemplou a 
20ª edição do projeto Riso no HGG.

A peça teatral conta a história de um 
garoto que de tanto ficar grudado na 
televisão e conectado na internet, acaba 
por incorporar à sua própria realidade a 
fantasia presente em filmes e desenhos 
animados. Durante o espetáculo, ele 
sonha que o mundo estaria prestes a ser 
destruído pelas TVs e conexões WiFi, 
momento que começa a refletir sobre o 
modo como anda levando sua vida e 
sobre as aventuras reais que anda 
perdendo. Assim, começa a dar valor nas 
relações com amigos e familiares.

A contadora Ana Cláudia de Medeiros 
internou no mesmo dia da apresentação. 
Ela conta que sempre ouviu falar das 
atividades de humanização promovidas no 
hospital, porém não achou que um dia iria 
participar. “Eu sempre achei legal essa 
iniciativa, mas nunca tinha participado. O 
espetáculo é muito atual e quero levar os 
meus filhos para assistir. Combina muito 
com a realidade que nós estamos 
inseridos, em que as pessoas ficam 
conectadas o tempo todo, e se esquecem 
do mundo”, afirmou. Fotos na página 4.

Atividade conscientiza para doação de órgãos

A campanha Setembro Verde foi 
instituída nacionalmente com o objetivo de 
conscientizar a sociedade sobre a 
importância da doação de órgãos e 
tecidos. No Hospital Alberto Rassi – HGG, 
a Comissão Intra-hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes 

Colaboradores do Centro de Terapia 
Intensiva - CTI participaram da ação 

Espetáculo de humor aconteceu no dia 30 
de agosto no Ambulatório do hospital

(CIHDOTT) promoveu uma ação entre os 
colaboradores. Na ocasião, foram 
distribuídos laços verdes, panfletos 
informativos e crachás com os desenhos 
dos órgãos que podem ser doados.

O gerente do Centro Cirúrgico e 
coordenador da CIHDOTT, Alexandre 
Detlef Richter Filho, explicou para os 
profissionais que este ato de amor pode 
salvar muitas vidas. “É importante 
disseminar a informação e quebrar os 
mitos que envolvem este tema. Uma 
pessoa pode dar vida a muitas outras e o 
objetivo dessa campanha é sensibilizar 
sobre isso. Converse com a sua família 
sobre a sua vontade de se tornar doador”.

Luzia da Guia atua no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) da unidade, e é 
grande apoiadora da causa. “Eu fiz um 
pacto com o meu marido, que quem 
morrer primeiro, tem de autorizar a doação 
de órgãos do outro. Eu sempre 
acompanho o sofrimento das pessoas que 
precisam de um rim, de córneas e 
dependem da atitude do próximo. As 
pessoas precisam ter consciência.” 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; Diretora de Ensino e Pesquisa: Cáritas Marques Franco; 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; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

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.
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Entenda a diferença entre crise de convulsão e epilepsia

Uma crise convulsiva ocorre quando 
há uma atividade elétrica anormal do 
cérebro. Essa descarga pode passar 
despercebida ou, em casos mais graves, 
produzir uma alteração ou perda de 
consciência e espasmos musculares 
involuntários (convulsão). A neurologista do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Ivanice Vaz 
de Andrade Ramos, explica que crises 
recorrentes caracterizam o diagnóstico de 
epilepsia. A especialista conversou com o 
“Voz do HGG” sobre as principais causas 
e como deve ser o tratamento da doença. 

Primeiramente, Ivanice esclarece que 
existem diversos fatores que podem 
desencadear uma convulsão, e que não 
são considerados um quadro epilético. 
Esses fatores podem ser determinados por 
uma doença metabólica, como o diabetes; 
o uso abusivo do álcool e drogas; 
intoxicações por medicamentos; infecções, 
febre; entre outros. “Quando existe uma 
atividade anormal no cérebro que foi 
causada por um agente secundário e é 
esporádica, o paciente não é portador de 
epilepsia. A doença é caracterizada por um 
distúrbio do próprio cérebro”, reforça.  

Caso uma crise convulsiva dure mais 
que cinco minutos, o paciente deve ser 
encaminhado imediatamente ao hospital, 
explica a médica. De acordo com Ivanice, 
acima deste tempo o problema já é 
considerado grave, podendo causar danos 
maiores à saúde, como sufocamento por 
engasgos, arritmias cardíacas, até fraturas 
de vértebras e luxações em crises mais 
intensas. “Nós orientamos para que os 
familiares ou amigos que estejam no 
momento da crise, virem o paciente de 
lado e não coloquem nada na boca dele. 
Se possível, utilize uma almofada ou 
travesseiro para proteger contra 
traumatismos na cabeça e também evitar 
que ocorra aspiração de alimentos, 
salivação ou vômitos para o pulmão. ” 

Além das convulsões, existe outra 

Crise convulsiva esporádica não pode ser diagnosticada como epilepsia. Doença se caracteriza por crises recorrentes. Com atendimento 
ambulatorial de epilepsia há 12 anos no Hospital Alberto Rassi – HGG, neurologista Ivanice Vaz falou sobre os dois problemas 

As crises convulsivas ocorrem quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. 
Convulsões que têm duração acima de cinco minutos já são consideradas graves

Você sabia?

-  Uma crise convulsiva 
isolada e sem doença 
subjacente não fecha o 
diagnóstico de epilepsia. 
Fique atento aos fatores 
que podem levar a uma 
convulsão! 

Confira algumas dicas:

- Durante uma crise convulsiva, 
coloque a pessoa deitada de costas, 
em lugar confortável, retirando de 
perto objetos com que ela possa se 
machucar, como pulseiras, relógios, 
óculos. Caso a pessoa esteja 
babando, mantenha-a deitada com a 
cabeça voltada para o lado, evitando 
que ela se sufoque com a própria 
saliva. Procure ajuda médica! 

forma de crise de epilepsia. Ivanice pontua 
que é comum também que os pacientes 
portadores da doença tenham ausência ou 
alteração de comportamento, e isso é 
muitas vezes confundido com uma doença 
psiquiátrica. “É uma parada 
comportamental. O paciente fica aéreo, os 
olhos paralisados, alguns relatam também 
a dormência de alguma parte do corpo, 
tem ações sem objetivo. Ele não perde a 
consciência, mas não interage 
adequadamente com o meio e as pessoas 
por curto período. ”

Segundo a especialista, com a 
medicação correta e o uso adequado pelo 
paciente, 70% das Epilepsias são 
controladas e os paciente ficam sem 
crises.  A médica comenta que é possível 
a cura do problema em alguns casos, 
como nas epilepsias desenvolvidas por um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e 
Genéticas. “Podemos conseguir uma 
evolução muito boa’’, reforça. 

Esclerose múltipla é tema de palestra no Ambulatório do HGG
A Esclerose Múltipla é caracterizada 

por um processo inflamatório, que 
envolve, principalmente, o sistema 
nervoso central. Apesar de não ter cura, 
com o avanço da medicina foi possível 
proporcionar qualidade de vida para os 
pacientes. No mês em que se celebra o 
Dia de Conscientização sobre Esclerose 
Múltipla, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu uma palestra no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) para tirar 
as dúvidas dos pacientes sobre a 
doença e as opções de tratamento. No 
dia 31 de agosto, o médico residente da 
especialidade de neurologia, Kaio Tosta, 
abordou sobre o assunto.

Ele explicou que além de não haver 

sintomas específicos para a doença, o 
diagnóstico é demorado. “As pessoas 
não apresentam rigorosamente os 
mesmos sintomas, porque as 
manifestações dependem dos nervos 
afetados. Porém o portador da doença 
pode apresentar problemas na visão, 
dormência nos braços, tonturas, 
dificuldades para andar. Assim, para ter 
um diagnóstico, é preciso verificar a 
história clínica detalhada, exames 
clínicos e neurológicos e exames 
laboratoriais, que incluem ressonância 
magnética, entre outros. Não é possível 
prevenir, mas quem faz o tratamento 
adequado, consegue ter qualidade de 
vida por muitos anos.”

Kaio Tosta, residente de neurologia, 
falou sobre o assunto para usuários
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Portador da Síndrome de 
Guillain-Barré, Eduardo 
Machado da Fonseca recebeu 
os cuidados da equipe 
multiprofissional do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. O agricultor 
do munícipio de Formoso conta 
que veio para Goiânia realizar um 
tratamento renal, mas foi 
diagnosticado com a doença 
neurológica. Hospitalizado por 
mais de um mês, o paciente 
agradece o cuidado e carinho que 
recebeu da unidade hospitalar.

“O HGG tem profissionais 
excelentes, e nada tenho a 
reclamar ou criticar deste 
hospital. Os médicos são 
maravilhosos, e sempre estão 
atentos. Como a minha família 
mora no interior, às vezes não 
podem me fazer companhia. Mas, 
sempre conto com a amizade dos 
meus colegas de quarto, da 
equipe de enfermagem e de 
todos os funcionários do hospital. 
Fiz grandes amigos! Todos estão 
sempre prontos para me ajudar.” 

EXPRESSAS

Institucional
O Conselho de Administração do Idtech 
entregou, no dia 23 de agosto, o Relatório 
Anual da gestão do HGG para o governador 
de Goiás, Marconi Perillo. A audiência, com 
o objetivo de prestar contas sobre o trabalho 
realizado na unidade hospitalar, aconteceu 
no Salão Verde, do Palácio das Esmeraldas, 
com a presença do secretário de Estado de 
Saúde, Leonardo Vilela. 

Nutrição
Os colaboradores do HGG desfrutaram de 
uma programação especial no Dia do 
Nutricionista. No dia 31 de agosto, o Serviço 
de Nutrição disponibilizou durante todas as 
refeições, um cardápio especial para quem 
se alimenta no refeitório do hospital. Além 
disso, a nutricionista Pauliene Cardoso deu 
várias dicas sobre alimentação saudável. 

Capelania
O Serviço de Capelania Hospitalar abriu 
inscrições para novos visitadores de apoio 
espiritual dos segmentos católico e espírita. 
Os interessados devem comparecer à 
unidade de saúde entre os dias 1º e 12 de 
setembro, das 14 horas às 17 horas. É 
necessário apresentar a cópia dos 
documentos pessoais, uma foto 3x4, e o 
comprovante de endereço. Participe!

Solidariedade
Pacientes internados no Centro de Terapia 
Intensiva receberam uma surpresa no dia 23 
de agosto. Atendendo ao convite de 
profissionais do Núcleo de Apoio aos 
Pacientes Paliativos (NAPP), o técnico de 
enfermagem José de Paula Gonçalves 
percorreu os corredores tocando música 
clássica para os pacientes internados. Alguns 
pacientes choraram ao ouvir o violino.

Treinamento
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
em parceria com o Núcleo de Educação 
Continuada e Gerência de Desenvolvimento 
de Pessoas, promoveu entre os dias 23 e 25 
de agosto a última etapa do treinamento do 
Ciclo de Bundles. Os colaboradores 
receberam orientações sobre a prevenção de 
infecções relacionadas à sonda vesical. 

Comemoração
Para comemorar o Dia do Psicólogo, o 
HGG promoveu uma semana de atividades. 
Os profissionais do hospital participaram de 
duas palestras com os temas “Comunicação 
de más notícias” e “Espiritualidade na 
prática clínica”. Além disso, também teve 
uma exposição de fotos da atuação dos 
psicólogos no ambiente hospitalar e a 
entrega de cartões comemorativos.

A VOZ DO USUÁRIO

“Geralmente a gente se apresenta para crianças, e saber que os adultos estão correspondendo a um espetáculo 
destinado ao público infantil é muito gratificante”, disse o ator Bruno Ponciano, da Trupe dos Cirandeiros, que levou o 
espetáculo “O Garoto que Virou TV” para a 20ª edição Riso no HGG, no dia 30 de agosto. 

Cenário da equipe de teatro surpreendeu aos 
pacientes e colaboradores do hospital

Público assistiu atento à apresentação teatral no 
Ambulatório da unidade hospitalar

Colaboradores posaram para fotos com a 
Trupe dos Cirandeiros depois do espetáculo

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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