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Residentes do HGG recebem títulos de especialistas
Solenidade de encerramento das Residências Médica e Multiprofissional da unidade aconteceu no dia 15 de fevereiro, no Ambulatório do 
Hospital Alberto Rassi e reuniu 45 formandos. Evento foi marcado por discursos emocionados sobre a trajetória, desafios e aprendizado. 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, 
certificado como Hospital Ensino pelo 
Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação (MEC), realizou no dia 15 de 
fevereiro, a formatura das equipes das 
Residências Médica e Multiprofissional da 
unidade. Receberam os títulos de 
especialistas, 45 formandos ao total, 
sendo 36 médicos e 9 multiprofissionais. 
Estavam presentes os diretores do HGG, 
a superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS, Irani 
Ribeiro, que foi representando o 
secretário de Estado da saúde, Leonardo 
Vilela, e os preceptores da unidade. 

Destacando que o objetivo da 

residência no HGG é qualificar 
profissionais pautados no atendimento 
humanizado e na ética, a diretora de 
Ensino e Pesquisa do hospital, Cáritas 
Franco, reiterou a importância de dar 
continuidade ao processo de 
aprendizagem. “Tivemos o compromisso 
de ensinar e ensinamos. E temos a 
certeza de que aprendemos e muito. 
Assim, nós finalizamos esta etapa 
tranquilos, porque estamos formando 
bons especialistas. Vocês estão aptos a 
continuar aprendendo, mas agora com 
autonomia.”

 Porta-voz da turma de médicos, 
Juliana Moreira, que está se 

Os títulos de especialistas foram entregues a 36 médicos e 9 multiprofissionais que fizeram 
residência no HGG. Familiares, preceptores e diretoria do Hospital lotaram a solenidade

especializando em reumatologia, 
relembrou os obstáculos superados 
durante a residência e reforçou a 
importância do trabalho em equipe no 
ambiente hospitalar. “O que seria de nós 
sem os nossos colegas para orientarem 
ou para alguma indicação. Além disso, 
temos que lembrar dos nossos amigos 
multiprofissionais que são exemplos e nos 
deram uma visão holística dos pacientes. 
Tanto de fisioterapia, quanto de 
reabilitação. Tenho um carinho particular 
pela equipe de enfermagem aqui do HGG 
e diante de tudo isso que mencionei, só 
tenho a agradecer por estes dois anos”. 

Representando a equipe 
multiprofissional, a residente de 
fisioterapia Katrine Holanda, se 
emocionou ao relembrar a trajetória na 
unidade. “Vivemos muitas alegrias e 
tristezas, amores e desamores, perdas e 
ganhos materiais e imateriais. Vivemos 
renúncias, momentos de desânimos. 
Mesmo em meio a tantas incertezas nos 
apegamos às certezas. A certeza de que 
podemos realizar um bom trabalho, de 
que fizemos a diferença com apenas um 
único objetivo: cuidar do outro”, disse.

 O HGG formou especialistas em 
anestesiologia, cardiologia, cirurgia 
geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, 
cirurgia videolaparoscópica, clínica 
médica, coloproctologia, endocrinologia, 
enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, 
gastroenterologia, neurologia, nutrição, 
otorrinolaringologia, pneumologia, 
psicologia, psiquiatria, reumatologia e 
urologia.

Diretora de Ensino, Cáritas Franco, entrega 
certificado à residente Leticia Cambraia

A fisioterapeuta Katrine Holanda falou em 
nome dos residentes multiprofissionais

A médica Juliana Moreira citou a visão 
holística que ganhou no HGG



NOSSA GENTE

Me sinto realizada 
cuidando das pessoas, diz 
enfermeira Gleice Helen

Nascida em Inhumas, mas 
goianiense de coração há seis anos, 
a enfermeira supervisora da 
Diálise/Hemodiálise do Hospital 
Alberto Rassi –HGG, Gleice Helen 
Ribeiro, escolheu a profissão pelo 
forte interesse em cuidar das 
pessoas. Atenciosa, ela ressalta que 
sua relação com pacientes, muitas 
vezes, vai além do tempo de 
internação e tratamento. “Ainda 
mantenho contato com várias 
pessoas que tratei”.

Gleice se formou há nove anos 
na Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC/GO) e se inspirou 
em sua prima, também enfermeira, 
ao escolher o curso. “Nós 
conversávamos sobre o assunto e 
eu comecei a gostar. Quando 
ingressei na faculdade, pude ver que 
era realmente o que eu queria. 
Gosto muito da questão de cuidar 
do paciente e prestar assistência. E 
isso é a enfermagem”, pontua.

Há dois anos e meio no HGG, 
Gleice gosta de acompanhar de 
perto seus pacientes no período 
pós-cirúrgico, durante as sessões de 
hemodiálises e nas internações. 
Segundo a enfermeira, que também 
faz questão de manter contato com 
os familiares dos internos, eles 
“encontram força na equipe e essa 
proximidade com a família ajuda 
bastante com o tratamento”. 

Depois que foi remanejada do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
para o setor de Hemodiálise do 
hospital, Gleice decidiu se 
especializar em Nefrologia e os 
estudos estão em andamento. 
“Tomei gosto pelo assunto e decidi 
estudar para cuidar dos pacientes 
com problemas renais”, reforça.
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Obras de pacientes são expostas no hospital

Com um acervo de mais de 80 
quadros pintados por pacientes, a 
mostra “Arte que Alivia” foi aberta no dia 
14 de fevereiro, no Hospital Alberto 
Rassi – HGG. A exposição é resultado 
de três anos de oficinas de arte 
realizadas quinzenalmente em parceria 
com a Escola de Artes Visuais (EAV). A 
abertura contou com a presença da 
classe artística, da diretoria da unidade e 
da superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS, Irani 
Ribeiro, que foi representando o 
governador do Estado, Marconi Perillo.

“Com as Oficinas de Arte, nossos 
pacientes têm uma passagem melhor 
pelo hospital e uma recuperação mais 
rápida. Este hospital faz jus ao nome que 
carrega e é referência nacional, porque 
além da qualidade e dos profissionais, a 
gente vê amor nos olhos da equipe”, 
ressaltou a superintendente.

Coordenador das Oficinas de Arte, o 
artista plástico Alexandre Liah afirma 
que, desenvolver aptidões artísticas 
jamais praticadas durante a internação 
hospitalar, é singular e deve ser 
valorizado. “Percebemos a 
espontaneidade dos pacientes e artistas. 
A exposição está muito bonita e estou 
emocionado por isso, porque a gente faz 
tudo com o coração”, pontuou. 

Presenças
O evento foi prestigiado ainda pelos 

artistas plásticos Amaury Menezes, 
Sáida Cunha, além de Helena 
Vasconcelos, curadora voluntária do 
Projeto Arte no HGG. A iniciativa, do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) leva exposições para 
o ambiente hospitalar, humanizando os 
espaços. A mostra “Arte que alivia” 
acontece até o dia 08 de março.

Artista
Orgulhosa por ter seu quadro 

exposto no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) a artesã Edneusa 
Pereira, fez questão de tirar muitas fotos 
ao lado de sua criação. “Gostei demais 
de terem considerado a minha arte. Eu 
fiquei internada em 2016 por conta de 
uma bactéria e pintei este quadro. As 
oficinas de arte foram muito importantes 
e me ajudaram muito na recuperação”, 
destaca. As Oficinas de Arte do Hospital 
são realizadas com o apoio da Terapia 
Ocupacional e Enfermagem. 

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 e edição: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Reportagem: Ana 
Paula Viana; Fotografia: Patrícia Neves; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.

Paciente Edneusa mostra sua tela à 
superintendente Irani Ribeiro

Pacientes exibem as telas produzidas 
durante a Oficina de Arte do Hospital

Alexandre Liah, coordenador das Oficinas, 
recebe os artistas Sáida, Helena e Amaury



TEMA DA VEZ
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Principal disfunção sexual feminina é a falta de desejo

Depressão, traumas, desequilíbrio 
hormonal, uso de medicamentos, 
estresse. Estas são as principais causas 
de disfunções sexuais femininas. Apesar 
de não ser um assunto em evidência na 
sociedade, a sexualidade da mulher 
requer atenção, uma vez que, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a prática de relação sexual 
aumenta a qualidade de vida. Segundo a 
ginecologista do Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar em Sexualidade (Nois) do 
Hospital Alberto Rassi –HGG, Sandra 
Portela, “a falta de desejo é a disfunção 
sexual mais frequente hoje e a mais 
prevalente no hospital”. 

A ginecologista explica que 
geralmente, a paciente procura ajuda 
médica quando há uma insatisfação entre 
o casal. Existem dois parâmetros para 
identificar as causas: os fatores orgânicos 
como doenças, por exemplo, e as causas 
emocionais, que incluem traumas 
ocorridos na infância, o relacionamento 
dos pais, as relações afetivas passadas, 
além de cansaço, estresse e outros. 
“Muitas vezes, a paciente nos procura 
porque a falta de relação com o parceiro 
desencadeia brigas e crises no 
relacionamento”. 

Se a causa da ausência de desejo 
sexual não for hormonal, ou de outra 
origem orgânica, a paciente passa a ter 
acompanhamento psicológico. “É 
necessário trabalhar o conjunto, os 
traumas, os problemas psicológicos e de 
relacionamento para que assim, 
possamos alcançar uma melhora geral.”

O HGG possui um grupo informativo 
que realiza encontros, palestras e terapias 
em grupo para estas pacientes e seus 
parceiros. “Depois de passar por este 
grupo elas são encaminhadas para terapia 
individual ou de casal. Existem casos em 
que fazemos somente a orientação e já 
resolvemos o problema de alguns, porque 

O jornal A Voz do HGG conversou com a ginecologista Sandra Portela, responsável pelo Núcleo de Orientação Interdisciplinar em 
Sexualidade (Nois) sobre este problema que afeta a qualidade de vida e interfere nos relacionamentos 

Muitas vezes a falta de desejo pode ter origem psicológica, como traumas ocorridos na infância, 
o relacionamento com os pais, as relações afetivas passadas, além de cansaço e estresse

Você sabia?

-  A depressão é uma 
grande vilã para quem 
sofre com disfunções 
sexuais. De acordo com 
pesquisa feita pelo 
Hospital das Clínicas de 
São Paulo, a doença está 
por trás de 40% dos casos 
de libido abaixo de zero. 

Confira algumas dicas:

- Pratique exercícios físicos, pois  
melhoram o condicionamento físico, a 
disposição e a autoestima da mulher.

- Caso sinta dor na relação sexual, 
procure um ginecologista e explique 
com detalhes sobre o que está 
sentindo. 

muitas vezes o que falta é conhecimento”, 
revela.

Ao contrário do que muitos imaginam, 
a mulher não perde a vontade sexual por 
estar na menopausa. Segundo Sandra 
Portela, o hormônio que é diminuído nesta 
fase é o estrógeno e o mesmo não está 
relacionado a perda de desejo. “O que 
acontece é que com a falta dele, a 
lubrificação fisiológica é dificultada. Então, 
a mulher passa a ter desconforto na 
relação sexual, a fazendo perder a 
vontade de se relacionar”. 

Não é somente este desconforto que 
desencadeia uma disfunção sexual na 
mulher ao chegar na menopausa. O calor 
seguido de suor excessivo e o tabu da 
idade avançada também são fatores que 
constrangem e geram bloqueios sexuais. 
“A mulher se sente menos atraente e  vai 
se bloqueando cada vez mais. Mas isso 
está mudando. Já existem pessoas com 
60 anos que nos procuram para aprender 
a ter orgasmos”, ressalta.

O HGG recebeu a Oficina sobre 
Preenchimento de Declaração de Óbito – 
Causa morte não especificada. A 
atividade foi promovida pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia. Ao todo, 
44 médicos e residentes participaram do 
treinamento que aconteceu no Auditório. 

A enfermeira do Hemocentro de Goiás, 
Miriã Faria Duarte, esteve no AMA para 
falar sobre a importância da doação de 
sangue antes do carnaval. Nesta época, 
aumenta os acidentes nas estradas e é 
preciso estar com os estoques do banco 
de sangue abastecidos.

Alunos do curso de pós-graduação em 
Engenharia e Segurança no Trabalho, do 
IPOG visitaram o HGG no dia 11 de 
fevereiro. Os estudantes foram 
recepcionados pelo diretor 
administrativo, Alessandro Purcino e pela 
gerente do SESMT, Simone Espinar.

EXPRESSAS
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Arlindo Borges de Oliveira, 
de 68 anos, natural de Cascalho 
Rico, Minas Gerais, e nascido em 
uma família de fazendeiros, veio 
para Goiás, mais precisamente 
em Itumbiara, ainda criança e vive 
por lá desde então. O aposentado 
trabalhou como motorista de 
ônibus durante 28 anos e rodou 
todo o país exercendo a 
profissão. “Dirigi pelo Brasil 
inteiro. Fui motorista de linha, de 
excursão, de tudo”, conta. 

De poucas palavras, porém 
muito sorridente e otimista com a 
previsão de alta, o aposentado 
está internado no Hospital Alberto 
Rassi- HGG há 20 dias depois de 
passar por uma cirurgia no 
pulmão. “A pleura do pulmão 
abriu. Operei e graças a Deus 
deu tudo certo. Fui muito bem 
recebido pela equipe de 
enfermagem e médica do HGG e 
sou muito bem tratado aqui”, 
reforçou em tom de 
agradecimento. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO
DICAS DA PSICÓLOGA

TAG
Pode-se dizer que uma pessoa sofre de 
Transtorno de Ansiedade Generalizado 
(TAG) quando todo seu modo de funcionar 
é ansioso em todos os momentos de sua 
vida. Ou seja, não é algo pontual. O quadro 
é situacional quando aparece em função de 
algum trauma ou acontecimento em 
especifico como por exemplo, um assalto 
ou um acidente.  

Busque ajuda
Do ponto de vista emocional, a ansiedade é 
tratada com terapia, atividade física e boa 
alimentação. Porém, em alguns casos mais 
graves, é necessário que o paciente seja 
encaminhado para o tratamento 
psiquiátrico associado a intervenção 
medicamentosa.  

#Ficaadica
Um dos pontos importantes da ansiedade é a 
auto-observação. É imprescindível que o 
ansioso identifique o que está pensando e 
sentindo. Feita a identificação, o próximo 
passo é praticar o relaxamento e assim, 
evitar crises de ansiedade. A prática de 
atividades físicas também é fundamental. 
Portanto, se você é ansioso não fique 
parado. Os exercícios liberam endorfinas no 
organismo, que proporcionam sensação de 
paz e tranquilidade, além de melhorar a 
qualidade do sono e aspectos cognitivos, 
como a memória. 

Marília de Fátima Chaves, 
especialista em psicologia 
hospitalar e violência 
doméstica contra crianças e 
adolescentes e preceptora 
de psicologia da Residência 
Multiprofissional do HGG

O que para muitos pode ser somente um 
“friozinho na barriga”, para outros é um 
transtorno crônico. A ansiedade já pode ser 
considerada a “doença do século”, uma vez 
que de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde, 33% da população mundial sofre 
com o problema. Confira as dicas da nossa 
psicóloga:

Ansiedade normal
Seja para prepararmos uma viagem de 
longo período ou aguardando a chegada 
daquele show tão esperado, sentir certa 
dose de ansiedade é normal. É uma 
emoção que prepara o ser humano para 
situações de perigo e até estimula na 
execução de tarefas cotidianas. 

Ansiedade patológica
No entanto, se você sente sintomas como 
insônia, dores abdominais, sudorese 
excessiva, medo exacerbado, taquicardia – 
também associado ao ataque do pânico -, 
preocupação excessiva com o futuro, 
fobias, e até uma sensação de que vai 
morrer, deve procurar imediatamente um 
terapeuta para iniciar o tratamento. Todos 
estão predispostos a desenvolver um 
quadro de ansiedade seja pelo ritmo de 
trabalho, pelos problemas relacionais ou 
por circunstâncias sociais. 

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

“Após quinze dias internada, hoje eu consegui dar o meu primeiro sorriso de novo. Esse hospital está de 
parabéns, o que eu acho mais bonito aqui é o tratamento humano”, disse a paciente Rosane do Nascimento 
Lourenço, durante o Sarau da cantora de samba Mara Cristina 

A cantora Sabah Moraes e o músico Ney 
Couteiro encantaram os pacientes 

A cantora Mara Cristina levou a animação 
do samba, já no clima de carnaval

A paciente Terezinha Eulália Teles, 80 
anos, estava toda animada no Sarau
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