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Pacientes e músicos comemoram um ano de Sarau do HGG 
Primeiro aniversário do projeto de humanização foi festejado com apresentação coletiva dos músicos no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do Hospital Alberto Rassi – HGG. Comemoração teve participação dos pacientes e parceiros da unidade

om música. Não haveria forma 

Cmelhor para comemorar o 
primeiro aniversário do projeto 

Sarau do HGG. Realizado no dia 7, no 
Ambulatório de Medicina Avançada do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, o evento 
reuniu grandes artistas, pacientes, 
colaboradores e convidados, entre os quais 
a presidente da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, 
e Geralda Albernaz, patronesse do projeto. 
Os parceiros fizeram apresentações solos, e 
depois cantaram todos juntos a música “O 
que é o que é”, de Gonzaguinha.

Durante a comemoração estiveram 
presentes os músicos parceiros do projeto 
Amauri Garcia, Aline Araújo, Elen Lara e os 

Corais Empresarial e Coralina, Coral Vozes 
da Terra, Darwinson de Melo, Eduardo 
Bassan, Éricka Vilela, Grupo Sscala, Lígia 
Wentzel, Luiz Wagner, Marcos Morgado, 
Rafael Muniz, Orquestra Sinfônica Jovem 
do Estado de Goiás, Orquestra de Violeiros 
do Estado de Goiás, Sabah Moraes, 
Senhoras do Cerrado, Volcemor Mesquita, 
Willian José Pereira, e Xexeú. 

Figura carimbada do Sarau do HGG, 
Amauri Garcia não poderia deixar de 
participar da comemoração do primeiro ano 
do projeto. De acordo com o cantor e 
compositor que já se apresentou três vezes 
na unidade, suas experiências com o 
projeto foram todas diferentes. Ele explica 
que cada vez que vai até o HGG encontra 

Apresentação coletiva dos artistas parceiros do Sarau do HGG encerra comemoração do 
primeiro aniversário do projeto de humanização

uma situação e emoções distintas. “É 
incrível como as pessoas receberam bem 
esse projeto. Todo hospital é naturalmente 
um ambiente de tristeza, preocupação e 
doença, mas quando a gente participa do, 
Sarau a gente sai leve, flutuando”, ilustra.

Apesar de ser a primeira vez que 
participa do Sarau, Juarez dos Santos se 
emocionou com as apresentações 
musicais. Ele está internado na unidade há 
quatro dias para tratar problemas da 
próstata, e conta que é colecionador de 
discos. O estilo musical preferido pelo 
paciente é o sertanejo que costuma ouvir 
na sua radiola, aparelho de som antigo 
utilizado para tocar vinil. “Eu moro na 
fazenda, beira de mato mesmo. Quando 
chega o pessoal todo, eu passo a mão na 
radiola, na lanterna, e levo todo mundo 
para o córrego para ouvir uma moda boa.” 
Ele também aprovou o projeto que leva a 
música para dentro do hospital. “A gente 
fica fora de si, e aí escuta uma música e já 
dá aquela melhorada, alegra né?!”, 
completa o paciente. 

Projeto de humanização

Inserido no programa de humanização 
do HGG, o Sarau é realizado 
semanalmente de duas formas: itinerante, 
na qual o cantor passa por todas as 
enfermarias, Centro de Terapia Intensiva e 
agora no Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA, ou na recepção central, 
onde há o piano de cauda. O projeto teve 
início no dia 5 de agosto de 2013, e desde 
então já contou com a participação de 
mais de 50 músicos voluntários. 

Valéria Perillo se encanta com o projeto de humanização
Além de reunir diversos músicos 

parceiros do projeto, o primeiro 
aniversário do Sarau do HGG foi 
marcado pela presença da presidente 
da Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), Valéria Perillo, e da 
patronesse, Geralda Albernaz.

Encantada com a apresentação 
coletiva dos músicos no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA), Valéria 
aproveitou a oportunidade para 

ressaltar que o governo acertou em 
entregar a gestão dos hospitais públicos 
para as Organizações Sociais. “Me 
deixa muito feliz ver a participação de 
tantos músicos envolvidos em projetos 
dessa natureza, vale a pena apoiar. Só 
de chegar aqui e ver o rosto desses 
pacientes felizes em escutar a música, 
fico satisfeita em participar da 
comemoração de um ano deste projeto”, 
ressaltou a primeira-dama do Estado. 

 

Valéria Perillo e músicos durante 
comemoração de um ano de Sarau 



NOSSA GENTE

Chefe dos condutores, 
Dirceu Barbosa, é um 
colaborador ativo no HGG

Chefe do Departamento de 
Condutores, Dirceu Barbosa 
trabalha há oito anos no HGG. Aos 
48 anos de idade, casado há 29, e 
pai de dois filhos, o colaborador 
participa assiduamente das 
campanhas e projetos realizados 
dentro do hospital. As campanhas 
de arrecadação de brinquedos e do 
agasalho, promovidas pelo Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), são as preferidas 
pelo colaborador, que é conhecido 
por ser prestativo com os colegas 
de trabalho e usuários da unidade.

Dirceu conta que nunca havia 
trabalhado na área da saúde, 
entretanto suas duas irmãs 
enfermeiras sempre o incentivaram 
a procurar vagas relacionadas. 
Agora, o colaborador tomou tanto 
gosto pelo trabalho em hospital, 
que está finalizando o curso técnico 
em radiologia. “Eu adoro trabalhar 
no HGG porque posso ajudar as 
pessoas. Gosto de participar das 
campanhas sociais e acredito 
nelas, tudo que fazemos de 
coração dá certo.”

O colaborador, que iniciou sua 
carreira no hospital como condutor, 
afirma que a melhor parte do 
trabalho é reencontrar os pacientes 
que um dia estiveram internados. 
Segundo Dirceu, por várias vezes já 
se emocionou ao ver uma pessoa 
que estava em estado crítico no 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
receber a alta hospitalar. “É muito 
gratificante encontrar depois de 
muito tempo pacientes que eu já 
carreguei. Às vezes eu não me 
lembro, porque é muita gente, mas 
fico feliz em perceber que eles se 
lembram de mim”, ilustra.

EDITORIAL

Semeadores da Alegria 
iniciam trabalho no HGG

Não é segredo para ninguém que o 
Hospital Alberto Rassi – HGG é destaque 
quando o assunto é humanização. E no 
dia 2 de agosto, mais uma ação voluntária 
passou a ser desenvolvida na unidade. 
Isso porque o grupo Semeadores da 
Alegria deu início a um trabalho divertido, 
cujo foco é levar alegria aos pacientes e 
acompanhantes da unidade hospitalar. 

Formado por jovens ligados à 
Arquidiocese de Goiânia, o grupo 
desenvolve a ação em várias unidades 
hospitalares da capital. No jaleco branco 
vestido por cada integrante, há um nome 
diferente. A maquiagem, semelhante a de 
um palhaço, torna o personagem ainda 
mais divertido e real. 

Deodato Pereira Valverde, de 83 anos, 
que faz tratamento cardiológico na 
unidade foi só sorrisos com a visita. “Não 
estava esperando. Fiquei muito feliz deles 
virem me alegrar. Vou guardar essa 
recordação no coração, para sempre.”  

As visitas do grupo aos pacientes do 
HGG serão semanais, ocorrendo todos os 
sábados, a partir das 14 horas.

Proporcionar aos usuários um 
atendimento cada vez mais humanizado 
é o maior compromisso do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. Para que isso se 
concretize, a unidade tem investido em 
projetos que contribuam para um 
tratamento menos doloroso, que 
assegurem, sobretudo, a integridade 
emocional e psicológica dos pacientes. 
Este mês, o Sarau do HGG completa um 
ano de existência. A ideia de levar 
música semanalmente aos usuários, 
colaboradores e acompanhantes deu 
certo, e hoje consegue transformar a 
realidade de muitos que dependem do 
hospital para se manterem vivos. 

Além disso, tiveram início também 
este mês mais dois trabalhos de 
humanização: as oficinas de arte, 
ministradas quinzenalmente pelo artista 
plástico Alexandre Liah, e a visita do 
grupo Semeadores da Alegria, que 
alegra as tardes de sábado de quem não 
pode ir para casa.  

Juntamente com centenas de 
parceiros, o HGG está mostrando que 
um hospital não precisa ser um lugar 
triste. É possível mudar a realidade de 
muitas pessoas investindo em alegria, 
música e arte. O HGG agradece a você, 
voluntário, que tira algum tempo da sua 
vida para se dedicar ao próximo. 
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O serviço de limpeza e 
desinfecção de um hospital é de 
fundamental importância para a 
redução de agentes biológicos 
(bactérias, fungos, vírus), e prevenção 
de doenças infectocontagiosas. No 
HGG, este serviço é coordenado pela 
Gerência de Hotelaria Hospitalar, e 
separado em três áreas: Críticas, 
Semi-Críticas e Não Críticas. 

Com maior concentração de 
pacientes com quadros graves de 
saúde, as Áreas Críticas são as que 
requerem maior atenção, já que são 
mais suscetíveis à disseminação de 
infecções. Enquanto que as Semi-
Críticas (pacientes internados sem 
risco imunológico) e Não Críticas (sem 
ocupação de pacientes ou destinadas 
a exames clínicos) têm risco menor de 
contaminação. “Para cada área são 
necessárias ações e métodos de 
limpeza distintos”, explica Karollyne 
Nogueira, gerente da hotelaria.

Membros do grupo de reúnem todos os sábados 
para levar alegria para os pacientes do HGG

Expediente
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Como funciona o processo 
de limpeza do HGG?



Incontinência urinária: um mal feminino

Assim como certas doenças são 
especificamente existentes no universo 
masculino, o universo feminino também 
tem suas particularidades. Uma delas é a 
incontinência urinária. A doença, 
caracterizada pela perda involuntária da 
urina, se manifesta com mais frequência 
na quinta ou sexta década de vida. Mas 
isso não impede que ela também se 
manifeste em mulheres mais jovens. “A 
incontinência urinária é uma doença 
natural, na qual o problema é a anatomia 
feminina, já que a mulher possui uma 
uretra curta e larga. Dependendo do seu 
envelhecimento, ela vai perdendo essa 
anatomia, o que causa a incontinência”, 
explica o urologista do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Murilo Tadeus Camargos. 

Entretanto, os homens não estão 
totalmente exclusos do problema. 
Segundo o médico, casos de incontinência 
urinária masculina estão associados às 
cirurgias prostáticas, traumas e acidentes. 
“É importante frisar que as pessoas 
confundem incontinência urinária com 
urge-incontinência. O que diferencia uma 
da outra é exatamente a formulação do 
diagnóstico. Se a pessoa tem urgência 
miccional, você pensa em algum sintoma 
neurológico, algum problema que possa 
despertar o desejo e você não conseguir 
controlar. Já a incontinência é a perda de 
urina sem a vontade”, ressalta.

 Nas mulheres, a incontinência pode 
ser causada também por partos múltiplos, 
obesidade, comprometimento da 
musculatura dos esfíncteres e do assoalho 
pélvico, bexigas hiperativas, além de 
procedimentos cirúrgicos, esclarece o 
médico urologista. 

 
Tipos e tratamento

A doença pode ser caracterizada em 
três graus. No grau 1, o sintoma inicial é a 
perda de urina quando a pessoa tosse, ri, 
faz um exercício e movimenta-se. Neste 

A doença, que se manifesta com mais frequência na quinta ou sexta década de vida, é caracterizada em três graus e pode ser tratada 
tanto com medicamentos, fisioterapia ou cirurgia. Casos mais complexos requerem um estudo urodinâmico completo

Uso inadequado de antibióticos prejudica tratamento de infecções urinárias

A infecção urinária é uma das doenças mais 
prevalentes no mundo inteiro. Estima-se que cerca 
de 100 milhões de pessoas realizam consultas 
anuais relacionadas à infecção urinária. Cerca de 
30% das mulheres apresentarão infecção urinária 
em algum momento de sua vida e, destas, pelo 
menos 30% apresentarão infecção de repetição. 

Embora de fácil reconhecimento e tratamento, 
muitos pacientes evoluem com agravamento do 
quadro, seja por tratamento inadequado, falta de 
aderência ao processo medicamentos com 
bioequivalência errada, prescrições equivocadas 
ou por solicitações de exames de forma 
inadequada. Porém, o mais importante a se 
ressaltar é a utilização de forma indiscriminada de 
antibióticos, muitas vezes desnecessárias. 

Frequentemente nos deparamos no 
consultório com pacientes em utilização de 
antibióticos provenientes de pronto-socorro, após 
episódio de cólica nefrética. Há que se ressaltar 
que é comum a presença de leucócitos nessas 
situações sem que isto signifique 
infecção.Também é muito frequente o tratamento 
de mulheres idosas assintomáticas, o que não é 
recomendável o uso do medicamento.

Este uso desenfreado dos antibióticos torna o 
tratamento da patologia difícil, e o cenário clinico-
médico que se aproxima não muito favorável, já 
que não há perspectiva de desenvolvimento de 
novos medicamentos para os próximos 25 anos, e 
as bactérias estão ficando cada vez mais 
resistentes às drogas disponíveis. 

TEMA DA VEZ

Incontinência urinária atinge mais as mulheres, e pode ser tratada com medicamentos, 
fisioterapia ou procedimento cirúrgico, dependendo do grau de estágio da doença
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Murilo Tadeu 
Camargos, médico 
urologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

Evitar a obesidade e o 
sedentarismo, controlar 
o ganho de peso 
durante a gestação, 
praticar exercícios 
fisioterápicos para 
fortalecer o assoalho 
pélvico, são medidas 
que podem ser úteis na prevenção 
da incontinência urinária.

Procure tratamento!

Uma boa parte dos indivíduos com 
incontinência urinária pode ser 
curada ou melhorar 
consideravelmente o quadro de 
incontinência. O primeiro passo é 
admitir que há um problema e 
procurar ajuda médica.

caso, a indicação do tratamento é a 
fisioterapia e uso de medicamentos. Já o 
segundo grau é caracterizado pela perda 
de urina em meios às atividades diárias, e 
o tratamento é a realização de cirurgia 
associada à fisioterapia. No grau de 
número 3, muitas vezes nem mesmo a 
cirurgia consegue solucionar o problema. 
“Quando a paciente tem um grau muito 
alto de perda de urina, tentamos 
categorizar o quadro clínico através de um 
estudo urodinâmico”, completa o 
especialista do HGG.

Embora muitas pessoas confundam as 
duas doenças, a cistite é completamente 
diferente da incontinência urinária, pontua 
o médico. “A incontinência pode levar o 
aumento da infecção urinária (cistite), por 
vários motivos. Por exemplo, as mulheres 
que têm incontinência e usam absorventes 
por um período prolongado, podem 
apresentar contaminações na uretra e, 
consequentemente, desenvolver uma 
cistite”, salienta.
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A VOZ DO USUÁRIO

Vercília Pereira Martins é 
mãe de Ana Paula Martins de 
Oliveira, paciente do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há treze 
anos e portadora da Síndrome de 
Down, epilepsia e má formação 
congênita. Mais conhecida pelo 
seu pseudônimo Priscilla, a 
costureira escreveu uma carta de 
próprio punho e entregou à 
administração da unidade 
solicitando espaço no Voz do 
HGG para elogiar toda a equipe 
de atendimento do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), 
limpeza e também da ouvidoria. 

“O HGG é tudo na nossa vida, 
eu encontrei uma segunda mãe 
para a minha filha. Somos 
tratadas com carinho, e todo o 
amparo do mundo. Aqui não é o 
hospital HGG, mas sim o hotel 
HGG. Já me perguntaram muitas 
vezes se sou sócia daqui porque 
eu vivo para defender, e enquanto 
eu puder vou defender o nosso 
HGG. Esse hospital é o ar que eu 
respiro”, enaltece Vercília. 

EXPRESSAS

Pintura
O HGG deu início a mais um projeto de 
humanização: aulas de arte para pacientes. 
Realizadas quinzenalmente, as oficinas de 
pintura são ministradas pelo artista plástico 
Alexandre Liah, e provêm de uma parceira 
entre a unidade e a Escola de Artes 
Visuais, da Secretaria de Estado da 
Cultura.  Todos se divertiram à beça! 

Capacitação
Com objetivo de fortalecer as políticas 
voltadas à segurança do paciente, os 
colaboradores participaram, no dia 8 de 
agosto, do “Seminário de Políticas e 
Protocolos Institucionais”. O workshop foi 
promovido pela seção de Educação 
Continuada e Departamento de Gestão de 
Pessoas, e tratou temas como cuidados 
paliativos e segurança do paciente. 

Visita
Contemplando o Programa de Visitas 
Institucionais, o HGG convidou os 
membros da Comissão do Conselho 
Regulador, da Agência Goiana de 
Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos – AGR, assumida por 
Ridoval Darci Chiarelato, para conhecer as 
mudanças realizadas na unidade hospitalar 
com o novo modelo de gestão. 

Exposição
A artista plástica Sáida Cunha visitou, no 
dia 6 de agosto, a exposição “Senhora das 
Cores”, para prestigiar a amiga Helena 
Vasconcelos. Ela, que lançou o livro Ária 
das Artes – O encantamento de Sáida e 
seu magnífico acerto de histórias, para 
contar sua trajetória artística, se encantou 
com o projeto Arte no HGG.

Papais
Durante visita ao HGG, no dia 9 de agosto, 
os voluntários do grupo “Semeadores da 
Alegria” emocionaram os pacientes ao 
entregarem cartão comemorativo ao Dia 
dos Pais. Com os rostos pintados, balões 
em formatos animados e música com 
mensagens positivas, os doutores do bem 
alegraram os papais que não puderam 
passar a data ao lado dos filhos.

Treinamento
Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e 
nutricionistas participaram, no dia 12 
agosto, do treinamento de nutrição 
parenteral e manuseio de bomba de 
infusão. O curso foi ministrado pelos 
especialistas Naygila Nunes da Silva, da 
área de Farmácia e Bioquímica, e Jean 
Teixeira Lopes, enfermeiro pós-graduado 
em Vigilância Sanitária. 

“A música pode salvar o mundo, ela é capaz de curar qualquer mal”, Dorlemes Ferreira,75 anos, 
professora primária, escritora, poetisa e praticante de aulas de música, convidada para assistir a apresentação 
de Cristiane Perné, no último Sarau do mês de julho. 

Apresentação de Cristiane Perné reuniu 
pacientes no último Sarau do mês de julho

Pacientes participam da comemoração do 
primeiro aniversário do projeto, dia 7 de agosto

Sabah Moraes e Darwinson de Melo fazem 
dueto durante a noite de comemoração
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