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Espetáculo Fuxicos diverte pacientes no Riso no HGG 
Romance, boatos e muita confusão deram o tom da encenação da Cia de Teatro Mezanino durante apresentação no dia 25 de julho. Foi a 
segunda participação da Cia no projeto de humanização do hospital

Em passos lentos, alguns levando 
seus suportes de soro, outros em 
cadeiras de rodas ou auxiliados pelas 
enfermeiras, aos poucos os pacientes 
chegavam em silêncio e acomodavam-se 
nas poltronas do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do HGG. Não era um 
dia de consulta, aliás, era noite e a meia 
luz e um cenário fechado por cortinas 
anunciavam que algo diferente estava por 
vir. Sim, seria um dia de risadas e muita 
alegria, era dia de Riso no HGG! 

A Cia de Teatro Mezanino trouxe em 
primeira mão para o palco e para o 
público da unidade o Espetáculo Fuxicos 
na noite do dia 25 de julho. Na 
encenação, vivida na fictícia cidade 

nordestina de Breajatuba do Sul, a 
história de uma mentira, que levou a 
descoberta de um segredo e a 
provocação de um boato entre os 
moradores da cidade de interior gerado 
por uma dupla de beatas fuxiqueiras. 
Toda essa confusão, que gira em torno do 
amor proibido e do namoro escondido de 
Esmeralda, filha de um poderoso coronel, 
e do simples Tunico, gerou grande 
gargalhadas entre pacientes, 
acompanhantes e colaboradores.

O carteiro Loureci Lopes Ribeiro, de 
49 anos, considerou uma grata surpresa 
a peça. “Não esperava que iria chegar no 
hospital e veria um espetáculo, mas 
gostei muito e ri bastante. Foi um 

Ao final da apresentação, elenco do Espetáculo Fuxicos e público posaram para foto celebrando 
mais uma edição do Projeto Riso no HGG

privilégio!”, declarou. A mesma surpresa 
teve o mecânico Jonas Machado dos 
Santos, 26 anos, internado há 18 dias e 
que já é publico assíduo do Sarau do 
HGG. “Foi ótimo, não sabia que aqui 
também tinha espetáculo. Ri o que eu dei 
conta, pois hoje ainda estou um pouco 
dolorido”, contou, se referindo à cirurgia 
vesícula que havia feito no mesmo dia. 

Luiz Eduardo Carneiro, diretor do 
espetáculo e da Cia de Teatro Mezanino, 
afirmou que a apresentação, a primeira 
do elenco encenando a peça, ainda em 
montagem e finalização, atendeu às suas 
expectativas. “Fiquei satisfeito, pois 
olhava na carinha deles e vi que estavam 
divertindo, com um brilho no olhar 
interessados em saber a continuidade da 
historia”, considerou, destacando como é 
valiosa essa interação entre atores e o 
público do HGG. “Isso é muito importante 
nesse momento frágil que estão 
passando, de vulnerabilidade, de estarem 
aqui internados e adoentados. É a reação 
do público nesse tipo de evento que paga 
o nosso trabalho”, relatou Luiz.

Ansiosa pela cirurgia bariátrica que 
fará nos próximos dias, a professora 
primária Thâmara Thayane de Oliveira, 
33 anos, aprovou mais essa atividade de 
humanização do HGG. “Amei a peça. De 
manhã eu pintei na oficina de arte, fiz 
uma pintura linda e agora à noite assisti à 
peça. Nunca imaginei fazer tantas coisas, 
pois hospital é sempre paradão e a gente 
fica dentro do quarto. A peça foi muito 
boa, eu ri muito e estava precisando, pois 
estava meio ansiosa”, revelou.

O casal Esmeralda e Tunico tem a ajuda de 
alguns amigos para o romance proibido 

Momentos

Dupla de beatas fofoqueiras que tomam 
conta da vida de todos os moradores

Público assiste atento ao espetáculo de 
humor Fuxicos



NOSSA GENTE

“Acho que foi um dom de 
Deus e a vontade de fazer”, 
considera a técnica de 
Enfermagem Diná Gomes

Precisando fazer a barba ou 
cortar o cabelo? Chama a Diná! 
Técnica de Enfermagem do Núcleo 
de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP), Diná Gomes da Silva já é 
conhecida como a barbeira oficial do 
HGG e se presta à atenção e ao 
zelo dos pacientes de todas as alas. 
Por iniciativa própria, um dia fez a 
barba de um paciente e daí não 
parou mais, passando também a 
cortar as madeixas de quem está 
com os cabelos crescidos ou em 
desalinho. “Nunca fiz curso algum de 
corte, acho que foi um dom de Deus 
e a vontade de fazer”, acredita Diná.

 E uma vez por semana ou 
quando é solicitada pelas equipes, 
Diná sai pelas alas aparando a barba 
ou o cabelo de quem precisa e 
deseja se sentir um pouco melhor 
com a aparência. “Eles se sentem 
cuidados e agradecidos, ficam 
contentes e isso levanta a 
autoestima”, conta contente, citando 
um paciente morador de rua que já 
não se via há um longo tempo de 
cabelo cortado. “Alguns me 
perguntam se precisam pagar algo e 
eu digo que é apenas um 'obrigada'!”

 Atuando há quase nove anos no 
HGG, Diná se recorda até a data da 
sua admissão na unidade, 29 de 
janeiro de 2009. O amor pela 
profissão e a vontade de cuidar do 
outro e acolher é exercido 
constantemente hoje no NAPP, setor 
que ela comemora trabalhar 
atualmente. “Foi um presente eu ir 
para lá, um lugar em que o paciente 
precisa de uma atenção ainda maior 
por saber que está no final da vida, 
assim como a família, que precisa de 
muito apoio”, considera a técnica.
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Artistas plásticos ministram Oficina em Aquarela

“Emociona a gente ver a dimensão da 
arte. Nos toca saber que meia hora que 
ficamos aqui faz a alegria dessas pessoas 
e que damos uma contribuição, ainda que 
singela, para a qualidade de vida delas”, 
considerou emocionado o artista plástico 
Fernando Simon ao final da Oficina de Arte 
em Aquarela, ministrada por ele ao lado do 
artista Vinícius Yano, no dia 25 de julho.

Já parceiros da iniciativa Arte do HGG 
na exposição “Natureza e Paisagens 

Urbanas”, foi a primeira vez que os artistas 
foram voluntários da oficina, que estimula 
a pintura como terapia ocupacional, em 
que deram orientações básicas aos 
pacientes de como utilizar a tinta para a 
técnica de aquarela. 

A costureira Adejanira Caetano de 
Melo, de 57 anos, nem parecia nunca ter 
usado tinta, segundo revelou. Combinou 
cores marcantes e fez uma linda borboleta 
em azul e laranja. “Gostei muito, na 
próxima eu quero vir se eu estiver aqui. 
Nunca pintei, acho que vou achar um jeito 
de seguir na pintura”, afirmou a paciente.

Roneide Maria Gonçalves, de 39 anos, 
participou pela segunda vez e diz ter 
adorado a atividade. “Em abril, eu 
participei, gostei muito e levei o quadro pra 
casa, está lá na parede da casa da minha 
mãe, de lembrança”, contou.

Ao final, artistas e pacientes posaram 
junto do seu bando de borboletas e 
coloriram o jardim do HGG. Vinícius Yano 
se surpreendeu com os dons artísticos dos 
pacientes e celebrou o resultado da 
oficina. “Adorei a oportunidade de estar 
aqui, foi um ótimo curso. Senti que a 
recepção foi calorosa e gostei do empenho 
de cada um e do resultado. Todos 
obtiveram bons resultados!”, considerou. 

HGG se prepara para nível 3 da ONA

Entre os dias 10 e 12 de julho, o 
HGG recebeu a visita da Consultoria 
Make Sure, que está desenvolvendo um 
trabalho de preparo do HGG para 
chegar ao nível 3 da certificação da 
ONA. A consultora Sueli Luz participou 
de reuniões com os responsáveis de 
diversas áreas da unidade conhecendo 
as rotinas e os protocolos de trabalho e 

Reunião da consultoria Make Sure com 
direção, lideranças e equipes do HGG

Adejanira Caetano de Melo combinou cores 
e fez uma borboleta em azul e laranja

sugerindo melhorias. “O hospital tem 
grande potencial de conquistar o 
upgrade, mas é necessário o esforço de 
todos em demonstrar o resultado dos 
seus processos de trabalho, uma vez 
que o principal foco do nível 3, que é 
considerado excelência, está em 
evidenciar resultados”, explicou Sueli. 

Segundo a assessora de 
Planejamento do Idtech, Tatiane Lemes, a 
contratação da Make Sure fez toda 
diferença para o amadurecimento da 
cultura de qualidade por meio da gestão 
dos processos. “Já tivemos dois encontros 
em que foram realizadas várias reuniões 
de acompanhamentos personalizados 
com a alta direção, lideranças e equipes 
do Hospital. Todo o trabalho tem primado 
pelo compromisso com datas e prazos e o 
método de acompanhamento, em especial 
a disponibilização de relatórios e planos 
de ações, é um diferencial para incentivar 
e promover um ambiente favorável a 
mudanças, assegurando a implantação de 
ações necessárias para o alcance do nível 
3 da Certificação ONA”, avaliou Tatiane.

ACONTECEU 

Expediente
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O que você sabe sobre as hepatites?

A hepatite é uma inflamação do fígado, 
que pode ser causada por medicamentos, 
doenças autoimunes, metabólicas e 
genéticas, álcool, substâncias tóxicas e 
vírus. Ela é considerada, atualmente, um 
dos maiores problemas globais de saúde 
pública e, se não for adequadamente 
diagnosticada e tratada, pode levar à 
insuficiência hepática aguda, cirrose, 
câncer do fígado e até mesmo à morte.

São conhecidos cinco tipos principais 
do vírus da hepatite – A, B, C, D e E. Os 
tipos A, B e C são doenças causadas por 
três vírus diferentes e são as ocorrências 
mais comuns. O tipo D se manifesta na 
pessoa já contaminada pelo B; o E, raro 
no Brasil, é contraído da mesma forma 
que a hepatite A. Embora cada tipo de 
hepatite possa causar sintomas similares, 
elas têm diferentes formas de transmissão.

Na hepatite A, a transmissão ocorre 
por água e alimentos contaminados ou 
contato pessoal com pessoas infectadas, 
apresentando maior incidência em áreas 
de condições sanitárias precárias. Os tipos 
B, C E D são transmitidos por contato com 
fluídos corporais infectados, como no sexo 
sem camisinha, durante o parto, uso em 
conjunto de seringas ou por sangue não 
tratado em transfusões e compartilhamento 
de objetos de higiene pessoal (lâminas de 
barbear e depilar, escovas de dente, 
alicates de unha, etc). A hepatite E é mais 
frequente de transmissão por ingestão de 
água contaminada, sendo que o seu vírus 
(HEV), assim como o da hepatite A, causa 
uma infecção benigna que não evolui para 
a forma crônica.

As hepatites podem causar uma 
doença aguda e ou crônica, explica o 
gastroenterologista Américo de Oliveira 
Silvério. “Nos casos de doença aguda a 
pessoa normalmente ficará amarela, terá 
mal-estar e fraqueza e, em casos mais 
graves, ela pode chegar a óbito, de acordo 
com a gravidade da doença. Na forma 

Se não diagnosticadas e tratadas, alguns casos podem levar à insuficiência hepática aguda, cirrose, câncer do fígado e até mesmo à 
morte. Conheça cada tipo de hepatite, suas causas, sintomas e formas de transmissão

O fígado se localiza do lado direito do abdômen e é a maior glândula do organismo. A hepatite é 
uma inflamação do fígado, que pode ter diferentes causas

Você sabia?

- O fígado se localiza 
do lado direito do 
abdômen;

- Ele é a maior 
glândula do organismo;

- Pesa em torno de 1,5 quilo nos 
homens e 1,3 quilo nas mulheres;

- Existem 3 milhões de brasileiros 
contaminados com hepatite;

- De 2000 a 2010 foram mais de 300 
mil casos notificados de hepatite;

- Entre 2000 e 2010 as hepatites 
levaram à morte 37 mil pessoas;

- 1 a cada 3 transplantes de fígado 
decorrem de complicações da 
hepatite C;

crônica ela pode evoluir para uma cirrose 
e terá todas as complicações inerentes da 
doença, como ascite (barriga d'água), ficar 
amarelo, varizes gastroesofágicas e, em 
alguns casos, progressão para o câncer 
de fígado, e consequentemente, também à 
morte”, alerta o especialista.

Tratamento
Ele esclarece ainda que como a 

hepatite é um processo inflamatório do 
fígado e que pode ser causada por vários 
fatores, a grande maioria delas cura-se 
com a mudança de hábitos. “Por exemplo, 
a causada pelo álcool, se a pessoa para de 
beber, ela tende a melhorar, assim como a 
medicamentosa, ao suspender o uso, 
também a tendência é a melhora”, pontua 
Américo. No caso das virais, como a 
hepatite C, atualmente com os novos 
tratamentos, a cura é acima de 90%, já nas 
tipo B, a maioria cura espontaneamente, 
contudo cerca de 10% podem evoluir para 
um estágio crônico, que normalmente são 
mais difíceis de curar.

Saúde na Praça realiza 315 atendimentos no combate às hepatites virais

O HGG realizou no dia 28 de julho 
mais uma edição do evento Saúde na 
Praça. O tema foi o Dia Mundial de Luta 
contra Hepatites Virais. Durante a manhã, 
foram oferecidos serviços gratuitos de 
aferição de pressão, testes rápidos de 
detecção de hepatite B e C, além de 
orientações com nutricionistas e 
gastroenterologistas, que informaram a 
população sobre alimentação saudável e 
como ela pode ser utilizada para prevenir 
a doença. Durante todo o evento foram 
atendidas 315 pessoas.

Benjolina Batista da Silva, de 62 anos, 
ficou sabendo do evento pela televisão e 
decidiu comparecer para verificar se 
estava tudo bem com sua saúde. "A gente 

só tem certeza que está tudo bem depois 
que fazemos o teste. Valeu muito a pena 
vir aqui, porque vi que está tudo certo, 
não tenho nada, graças a Deus", 
comemorou. Eledirce Gomes da Silva, de 
56 anos, aprovou a ação promovida pelo 
HGG. "Gostei muito! é uma grande 
oportunidade de verificarmos uma coisa 
que no cotidiano acabamos esquecendo", 
avaliou sobre a iniciativa.

O técnico em enfermagem Rafael 
França, de 33 anos, também aproveitou 
para fazer os testes rápidos. "Esse evento 
é excelente! Vi na televisão e vim 
participar. Ações como essas são 
importantes porque a população precisa 
estar sempre informada", ressaltou.

Foram realizados aferição de pressão e 
testes rápidos de detecção de hepatites
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Há sete meses, na véspera de 
Natal, nascia Mariana, caçula da 
professora Leila Naiara Lopes Portela, 
de 28 anos, e irmã do Ceiber, de 7. 
Dois meses após o parto, ela ainda 
sentia dores abdominais. A causa, que 
foi diagnosticada como fecoloma, foi 
depois identificada como um problema 
na vesícula.

Passados cinco meses, Leila já 
não trabalhava e mal conseguia 
cuidar da pequena Mariana sem o 
auxilio da mãe. Moradora de Alvorada 
do Norte, Leila foi operada da vesícula 
em Nerópolis, porém, após dois dias, 
as dores pioraram. Um novo exame 
identificou nela um corpo estranho e 
numa nova cirurgia foi descoberta 
uma compressa esquecida durante a 
cesariana. Muito debilitada, Leila ficou 
internada 10 dias na UTI, até vir para 
o HGG, onde está se recuperando 
desde o dia 13 de julho.

Mesmo sem previsão de alta, ela 
já comemora sua melhora e está na 
expectativa de ir logo para casa. “De 
lá para cá eu só tive melhoras aqui. 
Ontem a minha bebê fez sete meses, 
já tem um mês que estou longe dela”, 
falou com os olhos marejados.

EXPRESSAS

Sertanejo
A dupla Wellington e Wanderson levou 
animação para pacientes, acompanhantes 
e colaboradores da unidade com o melhor 
do modão sertanejo em show no Sarau do 
HGG no dia 13 de julho. O repertório 
contou com clássicos do gênero dos 
cantores Chrystian e Ralf, Milionário e José 
Rico e Trio Parada Dura, além de sucessos 
atuais, como dos cantores Felipe Araújo e 
Guilherme e Santiago. 

Certificado
O HGG passou a ser certificado pelo 
Conselho Regional de Odontologia de 
Goiás (CRO-GO). O documento é a 
primeira certificação do HGG nessa 
categoria. O Conselho atua na regulação e 
supervisão da prática e da ética 
odontológica em clínicas, centros e 
unidades de saúde que atuam na área.

Urologia
A equipe de Urologia do HGG realizou  
reunião de morbimortalidade, controle de 
qualidade e produção, realizada 
bimestralmente. Staffs e residentes do 
setor e o chefe do Serviço de Urologia, 
Theo Rodrigues Costa, analisaram casos 
de pacientes atendidos e internados 
nesses meses.

Palestra
Foi ministrada no dia 19 de julho, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
pela psicóloga Cláudia Cezar Ferreira 
palestra com o tema 'A importância da 
adesão aos tratamentos'. A profissional 
explicou sobre as cinco fases que passam o 
paciente que descobre uma doença grave, 
destacou o a importância do paciente 
conhecer suas doença e o tratamento, sobre 
o papel da família e da mudança de hábitos.

Curso
No dia 5 de agosto, das 8 às 12 horas, o 
serviço de Urologia do HGG promove curso 
de sling masculino. O evento compreende 
módulos teórico e prático, com a realização 
de procedimentos no centro cirúrgico. O 
curso contará com a presença do médico 
membro da Sociedade Brasileira de 
Urologia, Danilo Souza Lima da Costa Cruz.

Fornecedores
Gerentes e executores de contratos do 
HGG participaram de reunião para 
avaliação de fornecedores no dia 24 de 
julho. O objetivo foi orientar sobre a 
emissão de relatórios de qualificação e 
avaliação padronizados conforme a 
orientação da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA).

A VOZ DO USUÁRIO

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos do show da dupla Rizzo e Netto realizado no dia 24 de julho: 

"É uma ideia ótima. Os pacientes ficam deprimidos e a música dá a eles ânimo para recuperar", destacou 
Selvandra Harmon Damasceno, acompanhante de uma paciente internada no Núcleo de Atendimento ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG.

Ao final da apresentação, dupla, pacientes 
e colaboradores posaram para foto

Rizzo e Netto se apresentaram pela 
primeira vez no projeto Sarau do HGG

Dupla canta para paciente internada no 
Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo
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