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TV Brasil produz reportagem sobre o xeroderma 
Matéria quer mostrar o dia-a-dia, as conquistas e os desafios dos pacientes moradores do Povoado de Araras e seu tratamento à doença 
realizado pelo HGG 

A TV Brasil está produzindo uma 
reportagem sobre o xeroderma 
pigmentoso (XP), a vida, a rotina, as 
conquistas e os desafios dos moradores 
do Povoado de Araras, comunidade 
próxima ao município de Faina (Goiás) 
onde vive o maior grupo de pacientes 
diagnosticados com a doença genética e 
que aumenta a incidência de câncer de 
pele. A matéria quer dar mais visibilidade 
ao problema, ainda pouco conhecido e 
que afeta no mundo uma em cada 250 mil 
pessoas, mas que no povoado é de uma 
para a cada 40, e as histórias desses 
moradores na sua convivência com a 
doença, como conta a repórter Manuela 
Castro. “É uma história pouco conhecida e 
que queremos apresentá-la ao público, 

contar as histórias dessas pessoas e suas 
necessidades na luta por essa doença. 
Eles já conquistaram muito, mas ainda há 
muitos desafios”, considera a jornalista.

A equipe, que chegou ao povoado no 
dia 19 de junho, passou quatro dias 
acompanhando o dia-a-dia e realizando 
entrevistas com os moradores 
diagnosticados com a doença e os que 
possuem o gene. Aos 42 anos, Lilian 
Freire de Andrade, já é aposentada em 
decorrência da doença. Ela e o seu filho 
Barack Obama, de oito anos, foram 
entrevistados pela equipe. Nascido nos 
Estados Unidos (EUA), ele veio para o 
Brasil com a mãe quando tinha apenas 
dois anos, tendo retornado a passeio 
posteriormente, contudo a vontade do 

Lilian Freire de Andrade e o seu filho Barack Obama durante entrevista à equipe da Tv Brasil

menino é voltar a morar nos EUA. “Lá é 
bom, não tem muito sol e tem muita neve. 
Aqui eu brinco dentro de casa ou debaixo 
de uma árvore onde tem sombra”, contou 
o menino que possui o gene da doença.

No dia 20, a equipe esteve presente e 
realizou o registro da ação social 
promovida pelo Projeto Rondon® Goiás, 
pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) e pelas 
Secretarias de Estado de Educação, 
Cultura e Esporte e de Estado de Saúde, 
que promoveram uma sessão de cinema 
especial e levando o ator e humorista 
Hugo Caiapônia, que se apresentou aos 
moradores. O evento teve ainda diversão 
às crianças com cama elástica, futebol de 
sabão e animação dos recreadores.

A equipe seguiu para Goiânia 
juntamente com os pacientes assistidos 
pelo HGG, para acompanhar a consulta e 
conversar com médicos e profissionais 
envolvidos no tratamento dos pacientes 
com XP. Entre eles, a dermatologista 
Larissa Fernandes Pimentel e o diretor de 
Ensino e Pesquisa do HGG, Marcelo 
Fouad Rabahi. “Além das consultas com o 
dermatologista a cada 15 dias, os 
pacientes recebem tratamento de equipe 
multiprofissional como, por exemplo, em 
Odontologia, acompanhamento que 
melhorou a qualidade e expectativa de 
vida desses pacientes”, explicou Rabahi. 
Atualmente o HGG atende cerca de 300 
pacientes diagnosticados com XP, entre 
assintomáticos e com manifestação clínica, 
sendo que destes, 24 possuem 
manifestação visível da doença.

O HGG recebeu no dia 20 de junho 
a visita do vereador Jorge Kajuru (PRP). 
Ele conheceu a estrutura do hospital e a 
gestão da unidade feita pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech). Além da estrutura física do 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP), o vereador conheceu 
os serviços de atenção ao diabetes 
desenvolvidos no HGG, como o 
Programa de Atenção ao Pé Diabético e 
o grupo de pesquisa sobre a doença, 

liderado pelo chefe do serviço de 
Endocrinologia, Nelson Rassi.

Kajuru afirmou que ficou surpreso com 
o trabalho realizado no HGG. "Embora a 
Dra. Cristina (vereadora - PSDB) já 
houvesse antecipado para mim sobre a 
estrutura, eu vi aqui em cada detalhe algo 
que é referencial não só no Centro-Oeste, 
mas, com certeza em nível nacional. Eu vi 
aqui humanidade, profissionalismo, 
competência, dedicação, ideais. Vi seres 
humanos em cada detalhe, cada visita, 
vendo o estado de cada paciente, a forma 
de cada paciente ser atendido", destacou. 

Vereador Jorge Kajuru conheceu a estrutura 
do hospital e a gestão feita pelo Idtech

Hospital Alberto Rassi - HGG recebe visita do vereador Kajuru



NOSSA GENTE

“Aprendi a amar a 
nefrologia, pelos meus 
estudos e vivência aqui no 
hospital!”, conta Ludmilla 
Martins Ribeiro

A enfermeira, Ludmilla Martins 
Ribeiro, de 32 anos, divide seu 
tempo entre os cuidados com os 
pacientes da Hemodiálise do HGG e 
seu ativo filho Heitor César, de cinco 
anos, que adora dançar, jogar 
futebol e andar de bicicleta. 
Trabalhando há quase sete anos na 
unidade, Ludmilla acha que é a mais 
antiga das enfermeiras do setor e 
não se imagina fazendo algo 
diferente da profissão que escolheu 
ainda jovem, com algumas dúvidas 
na época. 

Vinda do Pará para Goiânia com 
seus pais aos 15 anos, aos 18 
entrou na faculdade de Enfermagem 
por achar uma profissão muito 
bonita, a de cuidar de alguém. “Não 
conhecida nenhum enfermeiro a 
quem me espelhar, mas sempre 
achei um trabalho lindo”, relembra.

Já formada, Ludmilla passou em 
cinco concursos públicos, um no 
Pará, dois no Tocantins, um no 
Distrito Federal e um em Goiás, o do 
HGG, o seu escolhido. “Passei em 
5º lugar e tenho muito orgulho de 
contar isso, pois era muito 
concorrido. Eu estudei e me dediquei 
muito, mas ainda assim não 
imaginava passar de primeira, ainda 
mais em tantos concursos”, conta.  

Quando chegou ao HGG, ela 
não esperava trabalhar na 
Hemodiálise, mas aos poucos foi 
conhecendo, ganhando experiência 
e se encantou, tanto que em 2012 
decidiu realizar uma especialização 
em Enfermagem em Nefrologia. “Foi 
uma área que eu aprendi a amar, 
através dos meus estudos e da 
vivência diária aqui no hospital”.  
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Quadrilha Arriba Saia levanta pacientes e anima 
o Arraiá do HGG 

O 3° Arraiá do HGG colocou todo 
mundo para dançar e se divertir durante a 
festança na noite do dia 22 de junho, no 
estacionamento da unidade. O evento 
recebeu colaboradores, pacientes, 
acompanhantes e convidados que se 
divertiram ao som de muito forró e 
músicas típicas e se deliciaram com 
comidinhas juninas feitas pela equipe de 
nutrição do HGG. Caldos, pipoca, canjica 
e quentão foram algumas das delícias 
disponíveis nas barraquinhas e, para os 
pequenos, brincadeiras como pescaria e 
jogo das argolas com brindes. Não podia 
faltar o correio elegante.

A animação tomou conta durante a 
quadrilha dançada por pacientes e 
colaboradores. Roberto Rosa de 
Rezende, 58 anos, internado por um 
problema de bexiga, desceu com seu 
chapéu de palha e dançou ao lado de 
uma enfermeira. “A festa alegra e diverte 
os pacientes, tirando-os do quarto para 
uma festa muito bonita. É o segundo ano 
que eu participo e gosto muito”, conta o 
paciente. O artesão Sirlane Simões, de 48 
anos, paciente do Programa de Controle 
e Cirurgia da Obesidade (PCCO), vestiu-
se de paletó e gravata para ser o noivo da 

quadrilha. “Essa festa é uma benção. As 
pessoas aqui estão passando por um 
período difícil e é um momento de alegria 
e prazer”, considera.

Com um show emocionante, a 
Quadrilha Arriba Saia fez todos cantarem 
e se mexerem. O tema da apresentação 
deste ano foi “A Sorte é Cega”, que falou 
de superstições, crendices, imaginário 
popular e religiosidade, além de amor, 
claro. O marcador da quadrilha, 
Geordano Souza, falou da satisfação em 
dançar mais um ano para os pacientes. 
“É uma alegria enorme para nós 
podermos trazer este trabalho pra dentro 
do hospital e poder contribuir para a 
saúde dos pacientes, através da nossa 
alegria e da emoção que tentamos 
transmitir. Nós saímos mais 
emocionados do que nunca, pois dançar 
aqui revigora, deixa a gente mais alegre 
e é por isso que a gente sempre vem. 
Estamos desde 2015 nessa parceria 
com o HGG e esperamos que continue 
por muitos anos”.

Realizando um tratamento de 
trombose, a dona de casa Tereza de Jesus 
de Souza afirmou ter adorado a 
apresentação da Arriba Saia. “Valeu a pena 
ter descido, se eu estivesse lá em cima 
estava dormindo. Foi animada, comi um 
caldinho e uma água de coco e foi bom 
demais!”, contou. Mesmo na cadeira de 
rodas, Maria Madalena, de 66 anos, 
também não escondia a empolgação ao 
final do show. “Eu amei essa quadrilha, que 
coisa linda, dançaram muito bem!”, elogiou.

A festa contou ainda com concurso de 
melhor caracterização, com premiações 
para o 1º e o 2º lugar. As colegas 
Leidiane Alves Barbosa Moura, enfermeira 
da UTI, e a técnica de enfermagem da 
UTI, Lucilene Cândida Martins da Silva, 
concorreram como um divertido casal e 
conquistaram o primeiro lugar e seu 
bicampeonato no Arraiá do HGG.

Apresentação da Quadrilha Arriba Saia teve 
como tema ‘A Sorte é Cega’

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: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana 
Clímaco (GO-2191 JP); Fotografia: Patrícia Neves; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.

Pacientes entraram no clima de Arraiá para 
aproveitar a noite de festa e dança

Integrante do Arriba Saia encanta paciente 
com apresentação que falou de sorte e amor



TEMA DA VEZ
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Inverno pede ainda mais cuidado com a Asma

Doença crônica que afeta as vias 
respiratórias e o pulmão, a asma atinge 
6,4 milhões de brasileiros acima de 18 
anos, de acordo com a Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgada em 2015. 
Segundo o DATASUS, o banco de dados 
do Sistema Único de Saúde, a asma é 
responsável por mais de 350 mil 
internações anuais no SUS.

A asma dificulta a passagem do ar 
provocando contrações ou 
broncoespasmos, crises que 
comprometem a respiração, tornando-a 
difícil. Seus principais sintomas são 
dificuldade respiratória (falta de ar), tosse 
seca, chiado ou ruído no peito e 
ansiedade. Os problemas ocorrem porque 
os brônquios do asmático são mais 
sensíveis e tendem a reagir de forma mais 
súbita quando há exposição aos diferentes 
desencadeadores da doença: frio, 
mudança de temperatura, fumaça, ácaros 
ou fungos, e até mesmo odores fortes.

Por isso, durante o inverno, quando há 
baixa umidade do ar e o aumento da 
poluição na nossa região, a asma e as 
outras doenças respiratórias aparecem 
com maior frequência, esclarece a médica 
residente em pneumologia Natália Carelli. 
“Nessa época é quando os pacientes têm 
mais sintomas. A asma não tem cura, mas 
tem controle, por isso a importância do  
acompanhamento médico regular”, explica. 

Evento lembra prevenção à asma 
Para lembrar o Dia Nacional de 

Prevenção à Asma, o HGG promoveu no 
dia 21 de junho, mais uma edição do 
Saúde na Praça. Durante toda a manhã 
foram oferecidos serviços gratuitos de 
aferição de pressão, teste de glicemia, 
além de orientações com médicos 
pneumologistas e fisioterapeutas, que 
deram informações de como prevenir e 
agir nas crises da doença. 

Baixa umidade do ar e o aumento da poluição propiciam a asma e as outras doenças respiratórias 

Dificuldade respiratória (falta de ar), tosse seca, chiado ou ruído no peito e ansiedade estão 
entre os principais sintomas da asma 

Você sabia?

A asma não tem cura, 
mas ela pode ser 
controlada evitando certos 
produtos e situações. 

Fique longe de: 

Douglas José dos Santos passou pela 
praça para se informar melhor sobre a 
asma e aprovou a ação. "Achei muito bom, 
porque orientou a gente como devemos 
fazer, até em relação à limpeza da casa. 
Eu tenho asma, muitas informações que 
recebi aqui eu já sabia, mas não colocava 
em prática. Só quando a crise vem que 
lembramos da importância. Agora vou 
fazer tudo o que foi recomendado", disse.

Valdirene Marques Queiroz estava no 
HGG para marcar uma consulta e 
participou da ação. Ela estava com o filho, 
que é asmático, e aproveitou para se 
informar melhor sobre a doença. "Muita 
coisa que eu ouvi aqui eu não sabia. A 
médica me orientou a levar meu filho no 
especialista, pra ele ficar melhor", disse 
animada. Ela ainda destacou a importância 
de ações como esta. "É muito bom a 
gente estar passando da rua e, do nada, 
ver que está acontecendo um evento bom 
assim, onde a gente aprende muito", 
disse. O evento atendeu 302 pessoas. 

Projeto do HGG é selecionado para Conferência em Londres

O Programa Gestão Cidadã do HGG 
foi um dos trabalhos selecionados e que 
será apresentado na Conferência ISQua 
2017, que acontece em Londres em 
outubro de 2017. A conferência abordará 
11 temas com palestras e apresentações 
de trabalhos científicos, dentre eles o 
tópico "a voz do paciente", que rendeu a 
escolha do trabalho do HGG e que será 
apresentado na programação do evento. 

Com o tema Aprendendo como o 
sistema pode melhorar a qualidade e a 
segurança dos cuidados de saúde, o 
evento reunirá profissionais de saúde de 
todo o mundo que terão a oportunidade de 
realizar um networking e compartilhar 
experiências sobre gestão em saúde. 

O Programa Gestão Cidadã 
disponibilizou aos pacientes seis canais de 
comunicação e o balanço das interações 
mostra uma participação expressiva de 
quase 1/3 dos usuários, explica diretor de 
Ensino e Pesquisa do Idtech, Marcelo 
Fouad Rabahi, que representará a unidade 
e apresentará o trabalho na Conferência. 
“As mais de 40 mil informações obtidas da 
voz dos pacientes auxiliam na mensuração 
da qualidade, contribuindo para a melhoria 
contínua dos serviços. É uma oportunidade 
para as unidades de saúde ouvirem seus 
clientes, além de um reforço positivo em 
ações bem sucedidas que auxiliam na 
sinalização de investimentos estruturais e 
de recursos humanos”, avalia Rabahi.

Logo do Programa Gestão Cidadã do 
Hospital Alberto Rassi - HGG

- ácaros e fungos;

- animais com pelos e pólen;

- fumaça de cigarro;

- emoções fortes/estresse;

- produtos químicos com cheiro forte;

- ar condicionado e ambientes secos;

- Não faça exercícios físicos sem 
preparo. 
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Nem a dificuldade em segurar 
o violão e dedilhar algumas notas 
ou a voz fraquinha e cansada 
desanimaram o paciente Belchior 
José Dias, de 65 anos, de cantar 
e encantar quem ouviu os versos 
da canção 'Sonhos' de Peninha. 
Com nome de cantor famoso e 
claros olhos azuis, Belchior disse 
que cantava em barzinhos e 
botecos da capital. No repertório, 
canções românticas de cantores 
que ele considera os melhores, 
como o Rei Roberto Carlos, Tim 
Maia e o sertanejo Amado Batista.

O violão foi carinhosamente 
trazido pela enfermeira Wagna 
Teixeira Barbosa para tentar animar 
o paciente que está internado no 
Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo em decorrência de um 
câncer de pâncreas. “Esse violão é 
bom. Essa marca é a melhor de 
todas”, comentou contente com o 
violão nos braços, acrescentando 
que sua maior vontade é melhorar 
e voltar a fazer o que mais gosta. 
“Quero viver e voltar a cantar!” 

EXPRESSAS

Palestra
No dia 28 de junho, a gerente de Nutrição 
do Hospital Alberto Rassi (HGG), Valéria 
Souza, ministrou a palestra com o tema: 
Comidas de festa junina: como não abusar, 
no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA). A nutricionista citou algumas boas e 
saudáveis opções de consumo e dicas para 
torná-las menos calóricas, como o milho 
cozido ou assado, que não deve levar 
manteiga, ou a canjica, mas sem 
amendoim e com pouco açúcar. Outro 
importante ponto é o sal, que deve ser 
colocado em pouca quantidade ou não 
utilizado por aumentar a pressão arterial.

Brigadistas
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (SESMT) do HGG, 
em parceria com o Corpo de Bombeiros 
Militar, promoveu no dia 23 de junho, curso 
de brigadista. A atividade ocorreu no 
quartel do Corpo de Bombeiros, localizado 
na Alameda das Rosas, e incluiu 
treinamento com informações teóricas e 
práticas, como o combate inicial em caso 
de fogo e primeiros socorros. Participaram 
do curso cerca de 30 colaboradores e este 
foi o primeiro de vários que serão 
realizados até o próximo mês para a 
formação de 240 brigadistas. 

Cadeiras
Em junho, o HGG recebeu 50 novas 
cadeiras para acompanhantes. As  
aquisições estão sendo distribuídas nas 
enfermarias das clínicas médicas, cirúrgicas 
e do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP). É a segunda aquisição de cadeiras 
feita pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) desde que 
assumiu a gestão da unidade em 2012.

Obra
De 12 a 14 de junho, a equipe de engenharia 
responsável pela obra de ampliação do HGG 
realizou um teste de carga para avaliar as 
condições da estrutura da laje do 5º andar, 
que faz parte do projeto original do prédio, 
construído anterior a 1959. O procedimento 
foi uma precaução a mais para avaliar se a 
estrutura existente suporta com segurança a 
instalação de um novo auditório.

Sangue
No dia 14 de junho, Dia Mundial da Doação 
de Sangue, o HGG promoveu no AMA a 
palestra Doação de Sangue: mitos e 
verdades, ministrada pela enfermeira Keila 
Fábia Guilarlucci Ribeiro, do Hemocentro. A 
enfermeira falou sobre a importância da 
doação para salvar vidas, explicando que 
uma bolsa pode salvar até três pacientes. 

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: 

“Já havia assistido a uma outra apresentação do Sarau e essa foi muito boa. Quando a saúde não vai bem, a 
gente se afasta do que gosta, fica triste e com raiva e a música ajuda a trazer de volta a alegria”, avaliou 
aposentado Alcides José dos Santos, de 71 anos, internado no HGG tratando-se de um problema de próstata.

O cantor Sérgio Freitas encantou 
pacientes com repertório romântico 

Pacientes agradecem o show e posam 
junto à cantora Denise Gomes

Paciente fez questão de tirar uma foto 
com o cantor Sérgio Freitas

Apoio:
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