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Dança e diversão tomam conta do Carnaval do HGG 
Animação ficou por conta do grupo Noys é Noys, que agitou o hospital ao som das clássicas marchinhas de carnaval. Atividade de 
humanização aconteceu no dia 21 de fevereiro e iniciativa foi elogiada pelos pacientes e seus acompanhantes

Entre confetes, brilhos e luzes 
coloridas, os pacientes do Hospital 
Alberto Rassi-HGG se divertiram e 
cantaram as clássicas marchinhas com 
o grupo Noys é Noys, no dia 21 de 
fevereiro, no Sarau Especial de 
Carnaval. Liderada pelo cantor Xexéu, a 
banda fez todos dançarem no 
ambulatório da unidade.

Esbanjando alegria, o rei momo do 
carnaval do HGG, Sirlane Simões, fez a 
cirurgia bariátrica há dois anos e 
compareceu especialmente para 
participar do Sarau e comemorar os 94 
quilos perdidos. “A festa foi maravilhosa! 
O hospital é um lugar onde, geralmente, 

as pessoas estão debilitadas e neste 
tipo de evento podemos trazer um 
pouco de alegria para que eles possam 
passar por estes momentos difíceis com 
mais tranquilidade. O dia de amanhã a 
Deus pertence e eu sei que amanhã 
todos estarão fora daqui, vivendo e 
participando dessa grande maravilha 
que é a vida”, disse. 

Assim como Sirlane, a rainha do 
carnaval, Silvia Cabral, também fez a 
cirurgia bariátrica e frequenta o HGG há 
oito anos. Ela perdeu mais de 60 quilos 
e afirmou que participar dos eventos da 
unidade é um estímulo para quem 
precisa de mais “autoestima e energia”. 

Pacientes, acompanhantes e colaboradores do HGG comemoram ao lado da banda Noys é 
Noys no Sarau especial de carnaval, que aconteceu no Ambulatório de Medicina Avançada

“Isso aqui não pode acabar nunca! A 
gente fica mais feliz, mais animado! ”, 
ressaltou. 

Mesmo de cadeira de rodas, a artista 
plástica Marissandra Faria Vianna, 
compareceu e animou a pista de dança, 
cantando praticamente todas as músicas 
que fizeram parte do repertório. A 
paciente elogiou o evento frisando que 
havia passado por um dia difícil e que 
participar do Sarau aliviou bastante sua 
tensão. “Eu estava chorosa, com muita 
dor, vim para cá e até a dor melhorou!”

A técnica de enfermagem Janaina 
Abrantes trabalha há cinco anos no HGG 
e afirma que eventos como o Sarau de 
Carnaval fazem os pacientes se sentirem 
importantes e bem cuidados. Ela destaca 
que, frequentemente, os internos elogiam 
tais iniciativas e comentam que nunca 
vivenciaram tal tratamento em um 
ambiente hospitalar. “Eles adoram o 
Sarau. A música, de certa forma, alivia a 
dor da alma. E essa alegria acaba 
influenciando de forma muito positiva na 
passagem deles pela unidade”.

Após agradecer a todos os envolvidos 
no projeto, pacientes e em especial, ao 
diretor Geral do HGG, José Claudio 
Romero, o líder da banda Noys é Noys, 
Xexéu, e antigo parceiro cultural do 
hospital, prometeu que no próximo ano a 
animação do carnaval da unidade será 
por sua conta novamente. “É a primeira 
vez que trago a banda toda e, em 2018, 
eles vêm comigo de novo para 
comemorar com vocês!”, anunciou. 

Silvia Cabral e Sirlane Simões foram 
coroados rainha e rei do carnaval do HGG

A artista plástica Marissandra Faria Vianna 
animou a pista de dança

Enfermeiras distribuem adereços 
carnavalescos aos pacientes



NOSSA GENTE

“Tenho prazer em operar’’, 
diz Fernando Gonçalves, 
do Centro Cirúrgico

Graduado pela Universidade 
Federal de Goiás, o médico 
especialista em cirurgia geral, vice-
coordenador da Comissão de 
Residência Médica (Coreme) e 
gerente do centro cirúrgico do Hospital 
Alberto Rassi-HGG, Fernando 
Gonçalves ingressou no hospital 
através de concurso público em 1999.  
O cirurgião, que optou pela medicina 
no ensino médio por volta dos 15 anos 
de idade, passa a maior parte do dia 
no centro-cirúrgico e afirma ser 
apaixonado pelo que faz. “O cirurgião 
gosta de operar. É uma característica 
inerente a essa profissão”, afirma. 

Atuando na especialidade médica 
há pouco mais de 22 anos, Fernando 
decidiu se especializar em cirurgia 
somente no último ano de faculdade 
e, posteriormente, quis dar enfoque 
aos procedimentos do aparelho 
digestivo. “Optei por cirurgia somente 
no sexto ano do curso de medicina. 
Tive a oportunidade de fazer a 
residência toda sem trabalhar fora do 
ambiente hospitalar, o que me ajudou 
muito, já que eu estava o tempo todo 
a disposição do serviço, inclusive aos 
finais de semana. Isso influenciou 
muito na minha formação”. 

O médico destaca que, a 
satisfação em poder solucionar os 
problemas de saúde das pessoas o 
mantém na profissão. Segundo ele, a 
sensação de operar é de prazer. 
“Você entender que o paciente tem 
um problema e que uma ação sua 
vai interferir de uma forma muito 
positiva na vida dele é gratificante. 
Isso move os cirurgiões. Não 
gostamos de ficar fora do ambiente 
cirúrgico. Preferimos 10 cirurgias a 
um trabalho administrativo, por 
exemplo”, finaliza.   
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Grupos voluntários visitam pacientes do HGG

Depois do recesso de fim de ano, os 
voluntários da Liga Acadêmica do Riso 
(LAR) e Semeadores da Alegria voltaram 
a visitar os pacientes internados no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. Formado 
por jovens que frequentam paróquias da 
arquidiocese goiana, os Semeadores da 
Alegria realizaram a primeira visita do 
ano na unidade no dia 11 de fevereiro. 
Com vestimenta de palhaços, e um 
violão na mão, o grupo percorreu os 
corredores da unidade levando alegria e 
diversão para os pacientes, familiares e 
colaboradores da unidade.

No dia 17 de fevereiro, foi a vez da 
Liga Acadêmica do Riso (LAR) marcar 
presença no hospital. Formado por 
estudantes da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), o grupo 
interagiu com os pacientes internados. 
A professora Zenila Ribeiro da Silva se 

divertiu bastante com as palhaçadas 
do grupo. “O que eu mais gostei foi da 
peruca deles. Eles são muito criativos 
e trouxeram alegria e riso para nós. 
Tentei até arriscar uns passinhos de 
dança”, declarou a professora que 
está internada para passar por 
sessões de hemodiálise.

Estudante de psicologia e 
integrante da Liga Acadêmica do Riso 
(LAR), Mayara Rocha afirmou que 
durante as visitas eles procuram levar 
alegria e esperança para as pessoas 
hospitalizadas. “Percebemos que 
quando chegamos às enfermarias, nós 
conseguimos mudar o ambiente, 
mudar o humor do paciente. Nem 
sempre precisamos fazer graça, às 
vezes o paciente só quer um olhar 
amigo, alguém que os escute. E isso 
para nós é gratificante ”.

Carnaval seguro: CIPA distribui preservativos

Grupo Semeadores da Alegria se reúne 
antes da visita aos leitos

Liga do Riso diverte paciente. Visitas 
ocorrem quinzenalmente às sextas

Com objetivo de conscientizar os 
colaboradores do HGG sobre a 
importância do uso do preservativo, 
principalmente na época do carnaval, a 
equipe do Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina do Trabalho 
(SESMT), juntamente com a Comissão 
Interna de Prevenção de acidentes 
(Cipa), percorreu toda a unidade no dia 
23 de fevereiro, distribuindo 
camisinhas para os colaboradores. 
Segundo a presidente da Cipa, Simone 
Espinar, a intenção do HGG nestas 
ações é “relembrar o colaborador da 
importância do cuidado, da prevenção 
e do uso dos preservativos”. 

ACONTECEU 
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Epilepsia: doença ainda é um tabu para a população

Difícil de lidar, desconhecida pela 
maioria da população, um verdadeiro tabu. 
O Tema da Vez é sobre epilepsia, uma 
doença controladora, que afeta toda a 
família do paciente e leva 
constrangimentos diversos aos que têm 
crises e convulsões. No HGG há oito 
anos, a neurologista Ivanice Vaz de 
Andrade Ramos explica que nem toda 
pessoa que já teve uma crise é 
considerada “epiléptica”. “A classificação 
diz que, se o paciente tem duas crises 
epilépticas não provocadas no intervalo 
maior que 24 horas, pode ser 
diagnosticado com epilepsia. Ou seja, só é 
caracterizado epiléptico quando tem crises 
recorrentes”, pontuou. 

As crises são caracterizadas por 
perdas de controle motor ou alterações de 
consciência. Os motivos são muitos: 
doenças genéticas (familiares ou não), 
infecções, traumas cranianos, AVC e 
outras. “É uma doença multifatorial. 
Geralmente, se a causa for genética, as 
crises começam na infância até a 
adolescência e são consideradas de fácil 
controle, em sua maioria”, explica. 

A doença pode ser classificada em 
várias causas. “As epilepsias estruturais 
acontecem quando o paciente teve um 
AVC, um problema no parto ou um trauma 
crânio encefálico, por exemplo. Têm 
epilepsias infecciosas, que ocorrem depois 
de um quadro de meningite, encefalite, por 
uma infecção por sífilis ou HIV. E existem 
também, as epilepsias metabólicas que 
ocorrem quando o paciente tem uma 
doença metabólica, que provoca alteração 
no funcionamento do cérebro e, a partir 
disso, ele fica suscetível a ter crises”. 

Após uma crise, é necessário que, 
primeiramente, o paciente passe por uma 
avaliação clínica para compreender a 
motivação. “Ele perdeu a consciência? Foi 
um desmaio por queda de pressão? Uma 
perda de consciência por um estresse 

O jornal A Voz do HGG entrevistou a neurologista Ivanice Vaz, que explica detalhes sobre as crises epiléticas. Os tratamentos consistem 
no controle medicamentoso e, dependendo de cada caso, com procedimento cirúrgico, devolvendo a qualidade de vida aos pacientes

As crises convulsivas são caracterizadas por perdas de controle motor ou alterações de 
consciência.

Você sabia?

-  As crises convulsivas 
nem sempre estão 
associadas com a 
epilepsia, pois diversos 
fatores, como febre alta, 
desidratação, pancadas 
na cabeça e outros, 
podem desencadeá-las. 

Como auxiliar uma pessoa 
durante a crise convulsiva?
- Evite que a pessoa caia 
bruscamente no chão

- Utilize material macio para acomodar 
a cabeça do indivíduo

- Posicione-o de lado de forma que o 
excesso de saliva ou vômito escorram 
para fora da boca

emocional? Existem diversos motivos de 
perda de consciência ou desmaio. Depois 
dessa verificação, o paciente fará um 
eletroencefalograma e, se necessário, 
outros exames que identificarão se está 
sofrendo outro problema que pode estar 
provocando as crises”.

O controle da doença é 
medicamentoso e a médica explica que, 
geralmente, após o diagnóstico da 
epilepsia, o controle é eficaz logo na 
primeira tentativa de medicação.  “Em 
torno de dois terços dos casos de 
epilepsia são controlados com remédios 
de dose baixa. Porém, em um terço dos 
pacientes não se consegue controlar 
nem com doses baixas e nem na 
primeira tentativa de medicação. Esses 
são os pacientes refratários”, ressalta.  
A neurologista explica que há casos 
cirúrgicos, quando o diagnóstico aponta 
uma área específica do cérebro, mas 
isso pode não excluir totalmente o uso 
de medicamentos. 

Tipos de epilepsia e comorbidades
Crises de ausência
A pessoa apenas apresenta-se 
“desligada” por alguns instantes, 
podendo retomar o que estava fazendo 
em seguida. 

Crises parciais simples
O paciente experimenta sensações 
estranhas, como distorções de 
percepção ou movimentos 
descontrolados em determinados 
membros do corpo. O indivíduo pode 
sentir uma sensação de medo 
repentino, um desconforto no 
estômago, ver ou ouvir de maneira 
diferente.

Crises parciais complexas
Se, além dos sintomas da simples, o 
paciente perder a consciência, a crise 
será chamada de parcial complexa. 
Depois do episódio, enquanto se 
recupera, a pessoa pode sentir-se 
confusa e ter déficits de memória.

Crises tônico-clônicas (convulsões)
O paciente primeiro perde a consciência e 
cai, ficando com o corpo rígido; depois, as 
extremidades do corpo tremem e 
contraem-se. De acordo com a Liga 
Brasileira de Epilepsia, existem, ainda, 
vários outros tipos de crises. Quando 
convulsões duram mais de 5 minutos sem 

que a pessoa recupere a consciência, 
são perigosas, podendo prejudicar as 
funções cerebrais.

Comorbidades
Segundo a neurologista Ivanice Vaz, existe 
uma incidência de cerca de 20% de 
comorbidades psiquiátricas na epilepsia. 
“Por exemplo, pacientes com epilepsia 
mioclônica juvenil têm mais problemas com 
ansiedade, que é  um fator precipitante de 
crises. Outros casos de epilepsia têm mais 
depressão, psicose. A epilepsia refratária 
tem associação de 10% a 20% com 
comorbidades psiquiátricas e os  transtornos 
depressivos são os mais frequentes”.
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Alessandra Faria Albernaz, 
de 41 anos, nasceu no Hospital 
Alberto Rassi-HGG e por isso, se 
denomina “filha” da unidade. A 
cabeleireira faz tratamento há 
quatro anos para realizar a cirurgia 
bariátrica e não mede elogios para 
nossa equipe. “Para mim o HGG é 
uma segunda casa. E minha filha, 
de 25 anos, também nasceu aqui!”

Já na fase final da preparação 
para a cirurgia, Alessandra conta 
que quando solicitou o 
procedimento havia possibilidade 
do mesmo ser realizado em outro 
hospital, mas segundo ela, sua fé 
a encaminhou para o HGG. “Eu 
pedi tanto a Deus e ele atendeu 
meus pedidos. Vim parar logo aqui, 
onde eu nasci e amo tanto. Já 
passei pela equipe de psicologia 
do hospital e acredito que mês que 
vem vou operar. Nem se eu 
estivesse pagando R$ 40 mil não 
estaria sendo tão bem assistida 
quanto sou aqui. Se alguém falar 
mal deste hospital, procura briga 
comigo”, brinca Alessandra. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO
DICAS DA ENFERMEIRA

Denise Silva Goulart é 
gerente de 
enfermagem da 
Clínica Cirúrgica do 
Hospital Alberto Rassi 

Os curativos são grandes aliados na 
recuperação de um paciente que passou 
por uma cirurgia ou sofreu um acidente, 
por exemplo. Quando bem feitos e 
cuidados, podem evitar evoluções de 
necroses que levam a amputações, 
possíveis danificações nos tecidos da 
pele, além de proteger contra infecções. 
 
Por onde começar um curativo? 
O curativo requer, primeiramente, uma 
higiene corporal adequada e limpeza da 
ferida. Posteriormente, é preciso uma 
análise para medir em que grau a lesão 
está, já que muitas vezes, o paciente tem 
comorbidades que dificultam o 
melhoramento do machucado. A 
orientação é que o banho seja tomado 
sempre antes da realização do curativo e 
que o remédio seja mantido na ferida pelo 
tempo indicado, já que cada cobertura 
tem uma reação. Alguns produtos podem 
ficar de 48 até 72 horas na lesão, então é 
necessário que o paciente tome cuidado 
para não danificar o curativo e obter a 
cicatrização esperada. 

Curativos em escaras
As escaras são feridas que aparecem na 
pele de indivíduos que permanecem 

muito tempo na mesma posição. Atingem 
os acamados, tetraplégicos ou 
paraplégicos em cadeiras de rodas e 
formam lesões por pressões. Neste caso, 
pode-se usar uma placa de hidrocolóide 
para fechar a ferida, que é mais 
resistente e tem uma camada gelatinosa 
que absorve parte do impacto. Caso a 
lesão esteja aberta é necessário utilizar 
produtos que hidratem o local, controlem 
a necrose e a secreção, se existir, 
mantendo a ferida fechada.  

Ferida operatória simples
O curativo neste tipo de ferida (que tem 
pontos cirúrgicos), pode ser aberto. “A 
lesão pode ficar aberta e ser bem 
higienizada com soro fisiológico, gaze, 
álcool 70% ou clorexidina alcoólica e ficar 
sempre seca”, pontua a enfermeira.
 
Lesão aberta
Quando a lesão está aberta e há uma 
exposição de outros tecidos da pele, 
muitas vezes até nervos e ossos, é 
necessário que seja feito o tratamento 
chamado de “segunda intenção”. Neste 
caso, o curativo é fechado, pois deve 
proteger a lesão, que precisa se manter 
na mesma temperatura da pele. “Se tem 
sinais de infecção, em uma necrose por 
exemplo, podemos usar produtos à base 
de prata, com composição antibiótica que 
vão diminuir a ação de bactérias na lesão 
para que as células possam crescer 
novamente”. 

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

 ‘’Foi emocionante este momento. A energia que eles passaram para mim foi maior do que a que eu passei 
para eles. Foi algo recíproco, bem gostoso de fazer. Hoje foi um dia caloroso e este público do HGG me 
surpreendeu muito‘’, disse o cantor Fred Monteiro. 

Os pacientes se empolgaram com a 
apresentação do cantor

Fred Monteiro animou os pacientes com o 
melhor do Pop Rock nacional 

A paciente Andrea Nicole, de 14 anos, 
fez questão de registrar o momento


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

