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Waldomiro de Deus protagoniza nova exposição  
Vernissage no dia 19 de outubro, no Ambulatório do Hospital Alberto Rassi – HGG, reuniu vários artistas plásticos. Setenta obras do artista 
Waldomiro de Deus estão em exposição nos corredores da unidade retratando temas diversos como folclore, céu, inferno, planetas e cidades 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
realizou no dia 19 de outubro, o 
vernissage da 11ª temporada de 
exposições do projeto Arte no HGG. Além 
de ser a comemoração de mais de 
cinquenta anos de dedicação à pintura do 
artista Waldomiro de Deus, a mostra “O 
mensageiro das cores” reúne trabalhos de 
toda a carreira do artista, que tem no 
cotidiano sua grande inspiração. São 70 
obras em exposição nos corredores da 
unidade, retratando temas diversos como 
folclore, céu, inferno, planetas e cidades. 

O vernissage reuniu grandes nomes da 
arte em Goiás, amigos e familiares do 
artista, além de colaboradores do hospital. 

A artista plástica e curadora do “Arte no 
HGG”, Helena Vasconcelos ressaltou a 
importância do projeto na unidade, que 
recebe obras de artistas voluntários. “É 
uma honra receber o artista Waldomiro de 
Deus. O projeto está cada vez mais 
apresentando um expoente da arte goiana, 
e não poderia deixar de homenagear os 
72 anos de vida do Waldomiro de Deus”.

Destaque em exposições na Europa e 
Israel, Waldomiro declara que esta é a 
primeira vez que expõe as suas obras em 
um ambiente hospitalar, e elogiou a 
iniciativa do HGG. “Quero agradecer a 
Deus e todas as pessoas que auxiliaram 
na organização desta exposição, incluindo 

Waldomiro de Deus (de boina) recebeu convidados para coquetel de lançamento da sua mostra. 
Evento foi realizado no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA da unidade hospitalar

minha família e a equipe do HGG. Que 
Deus abençoe cada um que está aqui 
nesta noite e todos aqueles que estão 
internados nesse hospital. Eu sempre 
preocupei em fazer uma arte que 
aproximasse o homem de Deus. Estou 
muito feliz em participar deste projeto”.

Os artistas da exposição “Vozes”, 
Diomar Lustosa e Santana, foram 
homenageados e receberam certificados 
das mãos do diretor geral do HGG, José 
Cláudio Romero e da artista plástica 
Helena Vasconcelos. “De todas as 
exposições que eu já participei no Brasil e 
até no exterior, uma das mais importantes 
foi essa porque me remeteu a uma nova 
análise do que é realmente a vida. É uma 
exposição beneficente que humaniza o 
ambiente hospitalar. Esse certificado vai 
acompanhar outros quarenta que eu 
tenho, mas esse será especial. Acredito 
hoje que nossa vida só tem sentido se 
pudermos ajudar ao nosso semelhante”, 
disse Santana.

A artista plástica goiana Rosy Cardoso 
elogiou a iniciativa do hospital e afirmou 
que a arte pode melhorar o bem-estar de 
quem aprecia. “A arte trabalha com 
sentimentos. Uma vez que arte é visual, 
ela faz com que as pessoas despertem o 
olhar, conectando o sentimento com o 
coração, passando a ser a pura. Através 
da cromoterapia, a soma das cores, o 
vermelho, azul, amarelo, essa energia 
condensa em vida. E essa vivacidade que 
faz com que a pessoa se integre na arte a 
condição de se tornar melhor. Esse projeto 
é fantástico’’, elogiou.

Colaboradores da unidade hospitalar 
também participaram do evento 

Diretor geral do HGG, José Cláudio Romero 
homenageou artistas da última edição 

Artistas plásticos que já expuseram no 
hospital prestigiaram o vernissage



NOSSA GENTE

“O paciente em primeiro 
lugar”, diz a auxiliar de 
enfermagem Ivani Matilde

A auxiliar de enfermagem Ivani 
Matilde Campos é colaboradora do 
Hospital Alberto Rassi – HGG há 15 
anos. Moradora do município de 
Damolândia, há 80 quilômetros da 
capital, ela se desloca em dias 
alternados para trabalhar na unidade 
de saúde. No mês em que se 
comemora o Dia do Servidor Público, 
Ivani foi eleita para estampar esta 
coluna por representar bem o papel 
fundamental desses trabalhadores.

Ivani conta que iniciou sua 
carreira como auxiliar de 
enfermagem em 1978. A 
colaboradora explica que sempre foi 
apaixonada por sua profissão por ter 
a oportunidade de ajudar o próximo e 
receber carinho e gratidão. “É uma 
troca de energia muito linda que 
existe entre o paciente e nós da 
enfermagem. Eu realmente amo com 
todo o meu coração o que faço. ”

Trabalhar no HGG significa muito 
para ela. Ivani explica que sempre se 
entendeu muito bem com os colegas 
porque na unidade todos os 
profissionais colocam o paciente em 
primeiro lugar, o que é fundamental 
na sua opinião. “Eu gosto de gente 
comprometida com o trabalho e com 
o bem-estar do paciente, e aqui no 
HGG temos isso. Eu não quero parar 
de trabalhar tão cedo, quero estar 
aqui até quando eu morrer e sempre 
me sentir útil para o hospital.”

Em seus momentos de lazer, 
Ivani ilustra que leva uma vida 
simples e tranquila. Mãe de dois 
filhos, a auxiliar de enfermagem 
aproveita os momentos de folga para 
se divertir com a família. “O 
importante é estar na presença de 
pessoas que acrescentam coisas 
boas na minha vida.”
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II Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
sediou o lançamento do II Mutirão 
Nacional de Reconstrução Mamária, 
campanha solidária e humanitária 
promovida nacionalmente pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e 
coordenada em Goiás pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional 
Goiás (SBCP-GO). No dia 21 de outubro, 
os procedimentos tiveram início em cerca 
de 60 pacientes, todas mulheres que 
necessitavam de cirurgias reconstrutivas 
pós-câncer de mama.

De acordo com o presidente da 
SBCP-GO, Luiz Humberto Garcia de 
Sousa, a ação teve como alvo aquelas 
pacientes que não tiveram diagnóstico 
precoce e que muitas vezes receberam a 
contraindicação da reconstrução 
imediata. “São pacientes que estão 
convivendo com a sequela do tratamento, 
que é a mastectomia. O que nós 
queremos mostrar é que existe um 
caminho, a Sociedade é sensível a isto, 
quer reconstruir essas pacientes. Faz 
parte da nossa formação, é importante 
que a gente tenha e faça esse apelo 
social”, contou Luiz Humberto. 

No HGG, além da cirurgia plástica as 
pacientes tiveram um motivo a mais para 
melhorar sua autoestima. As mulheres 
receberam tratamento especial dos 
cabelereiros do Le Salon, Fábio 
Vérissimo e Thássio Dutra, que cortaram 
e escovaram os cabelos das pacientes, 
voluntariamente, no próprio hospital. 
Quem não recebeu o cuidado, ganhou 
um voucher o Le Salon para realizar o 
corte em outra oportunidade. “É a 
primeira vez que participo de uma 
campanha como esta e fiquei feliz em vê-

las sorridentes, com uma nova cara, novo 
visual, foi muito gratificante”, declarou 
Fábio. “Foi uma honra ter participado 
dessa ação e contribuir para melhorar a 
autoestima delas”, disse Thássio.

As pacientes foram selecionadas 
entre cerca de 150 mulheres que se 
inscreveram para participar do mutirão. 
As inscritas passaram por uma triagem 
socioeconômica, que priorizou as 
pacientes de menor renda. Nesta 
triagem, a SBCP-GO contou com o 
trabalho voluntário de médicos cirurgiões 
plásticos e residentes do HC, 
funcionárias do Setor de Mastologia do 
HC e acadêmicos da Faculdade 
Noroeste, que atuaram na organização 
do atendimento. O trabalho foi 
coordenado pelo médico Aloísio Garcia e 
acompanhado pelo presidente da SBCP 
em Goiás. 

Thassio Dutra e Fábio Veríssimo dedicaram 
seus trabalhos voluntariamente à ação

Lançamento da ação aconteceu no Hospital Alberto Rassi – HGG no 21 de outubro

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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Pacientes podem levar vida normal com Doença de Crohn

A Doença de Crohn é uma doença 
inflamatória séria do trato 
gastrointestinal. A patologia está entre os 
problemas mais graves do intestino, 
afetando principalmente o reto, o cólon e 
as partes inferiores do intestino delgado. 
O gastroenterologista do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Américo Silvério, explica 
que as causas não são muito bem 
definidas, porém um processo de 
autoimunidade (desregulação do sistema 
imunológico) ou alguns tipos de infecção 
podem desencadear a Doença de Crohn.

Américo conta que a doença 
habitualmente causa diarreia e cólica 
abdominal, frequentemente febre e, às 
vezes, sangramento retal. Segundo o 
médico, também podem ocorrer perda 
de apetite e perda de peso subsequente. 
“Caso os sintomas não sejam tratados a 
doença pode evoluir, mas normalmente 
quando existe um controle ela regride. 
Quando realizamos um tratamento 
adequado o paciente responde bem aos 
medicamentos e consegue levar uma 
vida normal.”

O exame mais importante para o 
diagnóstico da doença é a colonoscopia. 
De acordo com o gastroenterologista, ela 
permite que o especialista analise parte 
do intestino grosso e fino para localizar 
as lesões da doença. Além disso, 
Américo pontua que outros exames 
laboratoriais podem ser solicitados para 
confirmar o diagnóstico. “É uma 
patologia que tem sintomas semelhantes 
a outras doenças infecciosas do 
intestino, por isso é necessária cautela 
no diagnóstico. Com a análise correta, 
podemos evitar que a inflamação se 
estenda para as camadas profundas do 
intestino ”, afirma.

Ainda não existe cura para a Doença 
de Crohn. Américo pontua que o 
tratamento medicamentoso é o mais 
indicado na maioria dos casos, e que a 

Apesar de ser uma patologia crônica e inflamatória do sistema digestivo, quase todas as pessoas que padecem dessa enfermidade 
mantêm uma vida útil e produtiva. É necessária a hospitalização somente nos períodos de maior atividade da doença

Cólicas abdominais, febre e diarreia são os principais sintomas da Doença de Crohn. 
Especialista alerta para acompanhamento médico e tratamento adequado para qualidade de vida

Você sabia?

- Leite e seus derivados 
devem ser restringidos 
apenas se você tem 
intolerância à lactose 
associada à doença de 
Crohn. 

Confira algumas dicas:

- Reduza a quantidade de gordura 
ingerida. Prefira carne magra, peixes 
e aves sem pele

- Faça de 5 a 6 refeições diárias, em 
pequenos volumes. Coma devagar e 
mastigue bem os alimentos

- Evite condimentos picantes como 
páprica, orégano, pimenta-do-reino, 
pimentas, mostarda e ketchup

cirurgia será recomendada para casos 
em que hajam obstruções, complicações 
e falta de resposta ao tratamento clínico. 
“Mesmo realizando corretamente o 
tratamento, o paciente corre o risco de 
apresentar novamente a doença. A 
prevenção também não tem uma forma 
efetiva, já que ela tem forte característica 
autoimune e predisposição genética. ” 

A boa notícia é que com as novas 
tecnologias nas áreas da saúde, os 
pacientes portadores da doença têm 
apresentado bom índice de melhoras. 
Segundo o especialista, o mais 
importante é que o paciente faça o 
acompanhamento com o 
gastroenterologista, já que o problema 
pode evoluir para um câncer de intestino 
se não for tratado corretamente. 
“Embora seja uma patologia crônica, a 
doença de Crohn não é considerada 
uma doença fatal, são poucos os casos 
de óbitos. É importante um 
acompanhamento específico”, relata. 

HGG promove evento no Lago das Rosas no Dia de Combate à Obesidade

O Programa de Controle e Cirurgia da 
Obesidade (PCCO) do Hospital Alberto 
Rassi – HGG promoveu no Lago das 
Rosas, em Goiânia, uma atividade ao ar 
livre alusiva ao Dia Nacional de Prevenção 
da Obesidade. Quem passou pelo local 
teve a oportunidade de colocar a saúde 
em dia conferindo a pressão arterial e 
recebendo orientações com a equipe 
multiprofissional do HGG formada por 
fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, 
enfermeiros e fisioterapeutas. Participaram 
do evento 131 pessoas entre pacientes e 
população em geral.

A aposentada Maria José dos Santos 
também participou do evento e declarou 
que hoje o seu maior sonho é fazer a 

redução de estômago. “Comecei a 
engordar após a primeira gravidez e desde 
então tenho dificuldades para fazer tudo. 
Já consegui eliminar quase 10 quilos e 
agora peso 120. Estou consultando com 
toda a equipe multidisciplinar para em 
breve passar pela cirurgia. Acredito que a 
minha vida vai mudar bastante, 
principalmente a saúde”, afirmou a 
aposentada que aprovou o evento. “Hoje 
foi como uma confraternização, porque 
compartilhamos experiências e nos 
divertimos bastante com as atividades”.

Pacientes do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade também 
compartilharam suas experiências com os 
demais colegas.

Ação teve como objetivo orientar para 
os riscos da obesidade e como prevenir
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Telma Lacerda da Silva 
permaneceu hospitalizada para 
diagnóstico das causas de fortes 
dores de cabeça e perda parcial 
do campo visual. A vendedora 
conta que passou por uma 
punção para retirada de líquido 
no cérebro (hidrocefalia) e que os 
profissionais do Hospital Alberto 
Rassi – HGG se dedicaram 
bastante ao seu caso. 

“Eu estou muito feliz com a 
atenção que recebi de todos os 
profissionais do HGG. Toda a 
equipe é muito capacitada e 
prestativa. Adorei as refeições e 
os colaboradores que nos 
entregam a comida todos os dias. 
Eu quero agradecer a todos, pois 
se eu nomeasse alguns estaria 
sendo injusta com toda a equipe 
que trabalhou em conjunto. A pior 
parte para mim em ficar 
hospitalizada é a saudade da 
minha filha, que só tem 11 anos e 
não pode me visitar. Mas recebi o 
carinho de outros familiares”, 
disse a paciente. 

EXPRESSAS

Prevenção
A gerente de nutrição, Valéria de Souza, e 
as estagiárias da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), Marina 
Malachias e Natalia Lobato, também 
conhecidas como Boneca Nina e Dra. 
Alimentícia, percorreram os corredores do 
HGG orientando os pacientes e 
colaboradores sobre hipertensão e os 
cuidados com alimentação.

Representante
O chefe do Serviço de Coloproctologia, 
Marco Aurélio Viana França, foi eleito 
membro da Comissão de Ensino e 
Residência Médica da Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia. A eleição aconteceu 
durante o 65º Congresso Brasileiro de 
Coloproctologia, que aconteceu em São 
Paulo entre os dias 8 e 11 de outubro. 

Conscientização
O fisioterapeuta Gustavo Azevedo ministrou 
palestra no Ambulatório sobre a importância 
de praticar exercícios físicos regulares. A 
ação fez parte da campanha “Outubro da 
Prevenção – Obesidade”, que teve como 
objetivo conscientizar o público que frequenta 
o hospital e também a população em geral 
que a doença pode ocasionar sérios 
problemas de saúde. 

Homenagem
A Câmara Municipal de Goiânia promoveu 
no dia 18 de outubro, sessão solene em 
homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional. Profissionais do 
HGG e de outras unidades de saúde foram 
homenageados e receberam os diplomas 
de honra ao mérito pelas relevantes 
contribuições à população goianiense no 
exercício da sua profissão. 

Novidade
O HGG recebeu a reposição de 2.500 novos 
lençóis. Neste ano, essa é a segunda vez 
que ocorre a reposição de roupas de cama 
para a unidade. Essa reposição está prevista 
no contrato firmado em janeiro com a 
Lavebrás, responsável pela higienização e 
fornecimento do enxoval, que ainda deve 
encaminhar novas peças até dezembro.

Por dentro!
Coordenado pela Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas (GDP), o 
Serviço de Acompanhamento e Orientação 
de Pessoal do HGG atua na mediação de 
conflitos que envolvem assédio moral. O 
projeto existe desde o início da gestão do 
Idtech, e atua no desenvolvimento de 
ações voltadas à melhoria do clima 
organizacional.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

 “Às vezes os pacientes nos enxergam somente como aquela pessoa que leva a medicação, que faz um curativo, 
que cuida. Quando temos música no hospital temos de aproveitar a oportunidade para mostrar este lado humano’’, 
disse a técnica de enfermagem Vanete da Rocha, durante o Sarau com Juraíldes da Cruz. 

A técnica de enfermagem Vanete da Rocha 
dançou com pacientes no show de Juraíldes

Polyanna Pimpão levou a sua banda para 
tocar os maiores clássicos do samba

Show da Banda Young animou o 
público, que não ficou parado
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