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Mutirão de cirurgias celebra Outubro Rosa 
Unidade comemora o mês de combate ao câncer de mama com mutirão de procedimentos de retirada de nódulos mamários e reconstrução, 
além de iluminação de sua fachada e palestra sobre prevenção à doença

O HGG aderiu mais uma vez à 
campanha Outubro Rosa, de combate ao 
câncer de mama. Durante todo o mês, a 
unidade estará iluminada de rosa, a equipe 
de limpeza usará touca na cor, e  
colaboradores de diversos departamentos 
também aderiram à campanha e estão 
usando camisetas rosas.

Neste ano, com a implantação do 
Serviço de Mastologia, a unidade realizou 
12 cirurgias para a retirada de nódulos 
mamários, durante um mutirão no dia 7 de 
outubro. O Serviço de Cirurgia Plástica 
também operou mulheres que 
necessitavam de reconstrução tardia da 
mama. De acordo com a chefe de 

Mastologia do HGG, Érika Pereira de 
Sousa e Silva, a campanha Outubro Rosa 
é de extrema importância. “Quanto mais 
precocemente for diagnosticado o câncer 
de mama, mais eficácia em seu tratamento 
e cirurgias menos mutiladoras”, explica. As 
cirurgias no HGG foram para retiradas de 
nódulos benignos e suspeitos. Os 
procedimentos de reconstrução, realizados 
pela Cirurgia Plástica, incluíram o implante 
de próteses de silicones em três pacientes.

Palestra
Anteriormente, no dia 4 de outubro, a 

médica residente em Mastologia Flávia 
Vidal ministrou a palestra "Como prevenir 
câncer de mama" para pacientes que 

Durante todo o mês, a unidade estará iluminada de rosa, equipe de limpeza usará touca na cor e 
colaboradores de diversos departamentos usarão camisetas rosas

aguardavam suas consultas no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA).

Flávia explicou que qualquer câncer é 
uma célula que se reproduz sem controle 
e que o câncer de mama, especificamente, 
acomete mais as mulheres devido aos 
hormônios progesterona e estrogênio. 
Entre os fatores de risco estão a genética, 
a idade avançada e até mesmo o ganho 
de peso. A residente esclareceu ainda que 
os pacientes que já tiveram câncer de 
mama não podem fazer terapia de 
reposição hormonal, pois, com isso, há 
grandes chances de doença reaparecer.

Os pacientes aproveitaram a 
oportunidade para tirar dúvidas, entre elas 
a de que anticoncepcionais aumentariam a 
chance do aparecimento do câncer de 
mama. Flávia esclareceu que esse tipo de 
medicamento funciona como um “alimento” 
para o câncer que já está instalado, mas 
não é um fator de risco. Próteses de 
silicone não aumentam as possibilidades 
de surgimento da doença e a 
amamentação não impede o câncer de 
mama, mas diminui o risco.

O exame é muito importante para o 
rastreamento da doença, sendo o 
ultrassom e a ressonância exames 
complementares. “Toda mulher acima de 
40 anos deve realizar a mamografia 
anualmente. Abaixo dessa idade, o exame 
é indicado somente para casos 
específicos. O câncer de mama é uma 
doença silenciosa, não traz dor e tem 90% 
de chance de cura, se descoberto em sua 
fase inicial. A prevenção é, sem dúvidas, o 
melhor tratamento”, disse a médica.

A ação alusiva ao Dia Mundial de 
Cuidados Paliativos, celebrado no dia 14 
de outubro, levou a equipe 
multiprofissional do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG para 
a Praça do Bandeirante, na manhã do 
dia 11 de outubro.

Os profissionais abordaram cerca de 
400 pessoas de todas as idades fazendo 
a pergunta: ‘Se fosse o seu último dia de 
vida, o que seria importante para você?’, 
conversando sobre os desejos que elas 
gostariam de ver atendidos nos seus 
últimos momentos e explicando o que 

são cuidados paliativos. Entre as opções 
apresentadas, ter a companhia de 
parentes e de animais de estimação, 
comer suas comidas favoritas, pedir 
perdão ou dizer ‘eu te amo’ a alguém, 
autorizar a doação de seus órgãos ou 
contar – ou abrir mão – de rituais 
religiosos.

A fisioterapeuta do NAPP, Geovana 
Pacheco, relata que a equipe notou que 
há uma grande resistência das pessoas 
em falar sobre morte. “Ela (a morte) não é 
conversada em âmbito familiar e por isso 
as pessoas se afastam desse assunto”.

Equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio 
ao Paciente Paliativo conversou com público

Profissionais esclarecem população sobre Cuidados Paliativos



NOSSA GENTE

“São muitos anos junto 
com alguns pacientes”, 
revela a técnica de 
enfermagem Edilene José

Enquanto ministra as medicações 
aos pacientes na Pulsoterapia, a 
técnica de enfermagem, Edilene 
José de Oliveira Araújo, de 50 anos, 
vai conversando, conhecendo a vida 
e fazendo amizades, algumas que já 
atravessam os anos. “São muitos 
anos junto com alguns pacientes, 
outros ficam até 3 ou 4 anos longe, 
mas depois retornam para algum 
medicamento. Criamos um vínculo, 
falamos pelo Whats App, pelo 
Facebook e alguns já viraram quase 
família, até frequentamos a casa um 
do outro”, conta Edilene, que atua no 
HGG desde 2005.

A rotina da técnica é puxada, já 
que é dividida ainda com o trabalho 
no Hospital das Clínicas, onde está 
há 18 anos. Atuando no plantão da 
UTI, são nas madrugadas tranquilas 
que Edilene conhece outras 
histórias, a dos romances literários 
que tanto gosta de ler. “Eu leio 
muito, cerca de três livros por 
semana”. A leitura atual, 'Adeus 
China - o último bailarino de Mao', foi 
lhe emprestada por uma médica e, 
apesar de ainda não estar achando 
a história interessante, vai lê-la até o 
final. “Meus livros favoritos são os 
romances espíritas. Gosto muito dos 
livros da Zibia Gasparetto”, revela.

Mãe de dois filhos, a caçula 
Helen, de 32 anos, e Euler, de 33 
anos, Edilene está na expectativa 
para o casamento do primogênito, 
que aconteceria nos próximos dias. 
E quando perguntada se ainda está 
sobrando tempo para ajudar nos 
preparativos no casório, a resposta 
vem certa e com um sorriso no 
rosto. “Está sim, a gente sempre dá 
um jeito”.
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IV JOCHAR debate desafios da residência médica

O HGG realizou nos dias 6 e 7 de 
outubro a IV Jornada Científica 
(JOCHAR) da unidade. O evento, 
destinado a residentes médicos e 
multiprofissionais, objetiva incentivar a 
pesquisa científica dentro da própria 
unidade. Neste ano, o tema da Jornada 
foi "Residência Médica no HGG e 
desafios futuros".

Entre as atividades da manhã, a 
palestra “Residência Médica no HGG e 
Desafios Futuros”, ministrada pelo 
especialista em cirurgia geral e cirurgia 
plástica, Gustavo dos Santos Rezende; 
mesa-redonda "UTI: Segurança, Bundles, 
protocolos assistenciais e Sepse" 
ministrada pelo geriatra, intensivista e 
coordenador do CTI "B" do HGG, Durval 
Ferreira; palestra "Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde com ênfase na 
multirresistência", com a infectologista 
Priscilla Yoshiko Sawada; palestra "Fratura 
do Quadril no Idoso", ministrada pelo  
coordenador do grupo de Quadril do HGG 
e Hospital das Clínicas, Leandro Alves de 
Oliveira; e a palestra "Impacto de ações 
de humanização sobre a ansiedade e 
depressão hospitalar", ministrada pela 
fisioterapeuta Vanessa Guimarães.

Destaque para as mesas-redondas 
"Hemorragia Digestiva Alta, Neoplasia de 
Cólon e Cirrose Hepática" com a 
participação do mestre em Hepatologia, 
professor de Clínica Médica da UFG e da 
PUC-GO, e coordenador da residência de 
Gastroenterologia do HGG, Américo 
Silvério, e da mestre em Ciências da 
Saúde, vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Endoscopia Digestiva e 
chefe do serviço de Gastroenterologia do 
HGG, Daniela Milhomem; e 

"Megaesôfago Chagástico", com 
residentes em Cirurgia Geral do HGG 
Douglas Vinicius Silva e Natasha 
Mesquita Mota.

O período vespertino, a palestra 
"Nódulo na Tireóide", ministrada pelo 
doutor em Ciências da Saúde pela UFG e 
chefe do serviço de Endocrinologia do 
HGG, Nelson Rassi, e pela residente em 
Endocrinologia no HGG, Millene de 
Rezende Naves; e relato de caso 
"Decisões difíceis em saúde”, apresentado 
pela coordenadora do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP), a geriatra Ana 
Maria Porto Carvas, juntamente com a 
equipe multidisciplinar do Núcleo; e mesa-
redonda "Endometriose - Abordagem 
clínica e cirúrgica", com a doutora em 
Tecnologia pela Unicamp e coordenadora 
da residência médica de Ginecologia do 
Hospital Materno Infantil/HGG, Marilia 
Oliveira Ribeiro, e do supervisor da 
residência em Endoscopia Ginecológica 
da SES, Corival Castro.

Encerrando as atividades, a mesa-
redonda "Antes, Durante e Depois da 
Cirurgia Bariátrica" foi ministrada pelo 
especialista em Neurologia, 
Neuropsiquiatria, Psicogeriatria e 
preceptor na Residência de Psiquiatria do 
HGG, Leonardo da Silva Prestes; e 
"Paciente pós-bariátrico e Reconstrução 
de Mama", com o cirurgião plástico e 
coordenador da Comissão de Residência 
Médica (Coreme) do HGG, Roberto Kaluf, 
e a psicóloga, doutora em Bioética da 
UnB e coordenadora da residência 
multiprofissional do HGG, Telma Noleto.

A diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Marquez Franco, destacou 
que a JOCHAR faz parte da construção 
da história do hospital e que, a cada ano, 
o evento cresce e se qualifica mais. 
“Ainda somos muito jovens em termos 
de jornada, esta é a quarta edição e 
ainda estamos incorporando 
aprendizados. Entretanto, foi, sem 
dúvidas, um evento exitoso, que vai 
colaborar para a JOCHAR do próximo 
ano. O HGG é um espaço privilegiado 
para os residentes devido à 
oportunidade de trocas 
interdisciplinares”, destacou. O 
coordenador da Coreme, Roberto Kaluf, 
agradeceu o empenho da comissão 
organizadora da Jornada e a 
participação dos residentes. “Sozinho a 
gente não faz nada, e esse evento foi 
feito com a ajuda de muitas pessoas, às 
quais agradeço muito”, comentou. 

Coordenador da Coreme, Roberto Kaluf, fez a 
abertura do evento
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Osteoporose é causa de fraturas e quedas em idosos 

A osteoporose é definida como a perda 
acelerada de massa óssea, processo 
natural durante o envelhecimento do corpo 
e devido à perda de cálcio, que causa o 
aumento da porosidade do osso e faz com 
que ele fique mais frágil e suscetível a 
fraturas. Conforme o avançar da idade, 
com o aumento do processo degenerativo, 
os idosos são alvos fáceis dessa doença, 
já que a osteoporose é uma das principais 
causas de fraturas e quedas desse 
público, explica a reumatologista do HGG 
Cláudia Maria Rassi. “Depois de uma 
fratura, muitos idosos deixam de ter uma 
vida social, ficam acamados e a incidência 
de óbito aumenta bastante”.  

Além disso, três em cada quatro 
pacientes são mulheres, que também são 
mais afetadas em decorrência da 
menopausa, devido à queda brusca dos 
níveis de estrógeno, que interfere na 
absorção de cálcio. Contudo outros fatores 
de risco também contribuem para o 
desenvolvimento da doença, tais como 
pele branca; sedentarismo; baixa ingestão 
de vitamina D; dieta pobre em cálcio; 
tabagismo; consumo em excesso de 
bebidas e o uso de alguns medicamentos, 
como anticonvulsivantes, entre outros.

A osteoporose não é considerada uma 
doença hereditária, contudo, uma boa 
absorção de vitamina D pelo corpo pode 
ser ocasionada por fatores genéticos, e 
isso pode determinar o desenvolvimento 
da doença, pois o organismo terá maior 
dificuldade para utilizar o cálcio consumido.

Uma alimentação saudável e rica em 
cálcio é fundamental para a prevenção e o 
combate à osteoporose. Suas principais 
fontes são o leite e seus derivados (queijo, 
iogurte, manteiga), peixes (sardinha e 
salmão), e vegetais de folhas verdes 
escuras (agrião, brócolis, couve), além do 
grão de bico, aveia e linhaça, entre outros.

Os exercícios físicos, especialmente 
caminhada, pilates e musculação, são 

Perda de massa óssea que acontece durante o envelhecimento do corpo, a osteoporose é uma das principais causas de fraturas e 
quedas em idosos. Mulheres após a menopausa também são vulneráveis à doença 

Na foto, imagem à esquerda mostra estrutura óssea sadia e, à direita, imagem com osteoporose, 
que causa o aumento da porosidade do osso

Você sabia?

- Antigos esqueletos e 
múmias revelam que a 
osteoporose existe há 
milhares de anos;

- Dez milhões de 
brasileiros sofrem de 
osteoporose;

- Os locais mais comuns atingidos são 
a coluna (vértebras), o bacia (fêmur), 
o punho (rádio) e braço (úmero);

- As fraturas do quadril são uma das 
consequências mais graves da 
osteoporose;

- Após os 30 anos, quando atingimos 
o pico ou o máximo da massa óssea, 
perdemos de 5 a 10% de massa por 
década de vida. 

fundamentais no processo de 
fortalecimento muscular e para a redução 
do risco de quedas e fraturas, porém 
devem ser feitos com orientação de um 
educador físico ou fisioterapeuta, orienta a 
especialista. Deve-se evitar ter em casas 
onde vivem idosos, tapetes, fios 
embaralhados e brinquedos, assim como 
obstáculos no caminho até o banheiro, 
trajeto onde ocorre grande parte das 
quedas dos idosos.

A especialista explica que por ser uma 
doença silenciosa é necessária a 
realização de densitometria óssea para a 
sua detecção, ressaltanda ainda a 
importância da atuação multiprofissional no 
combate à doença. “Geralmente os 
pacientes não sabem qual especialista 
procurar, e a osteoporose é uma doença 
que envolve vários profissionais, como 
nutricionista, ortopedista, ginecologista, 
reumatologista e, às vezes, até o 
nefrologista e o hepatologista, por afetar 
vários órgãos”, alerta Cláudia.

 Prevenção da obesidade é tema de palestra no AMA

No Dia Nacional e Prevenção da 
Obesidade, o HGG promoveu palestra 
com o tema para pacientes do Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA). No dia 11 
de outubro, o residente da especialidade 
de cirurgia bariátrica, Eduardo Vilela 
Lacerda, explicou ao público que o 
excesso de peso acomete grande parte da 
população e está associado a milhares de 
mortes em todo o mundo. De acordo com 
ele, a obesidade está relacionada a várias 
doenças como síndrome metabólica, 
aumento dos níveis de glicemia, diabetes, 
entre outros. “É importante que as pessoas 
entendam que a cirurgia bariátrica não é a 
cura de todos os problemas. É preciso 
focar em uma reeducação alimentar, 

diminuindo carboidratos, bebidas 
alcoólicas, tabagismo. Se a pessoa 
começar a praticar meia hora de atividade 
física todos os dias, já consegue afastar o 
sedentarismo e melhorar a qualidade de 
vida”, explicou o médico.

Antes de passar pela cirurgia bariátrica, 
o paciente deve ser acompanhado, por 
pelo menos dois anos, por uma equipe 
multiprofissional. A dona de casa Sônia 
Maria Martins está em tratamento no HGG 
e explica que os profissionais auxiliam o 
paciente a mudar mentalmente. “Não 
adianta manter a mente obesa. Se você 
quer fazer a cirurgia, é preciso aprender a 
mastigar, a controlar a ansiedade e a 
praticar atividades físicas”. 

Residente de cirurgia bariátrica Eduardo 
Vilela Lacerda falou aos pacientes
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Em 2009, Fernando Rodrigues 
de Oliveira teve um AVC que o 
deixou com várias sequelas 
motoras e neurológicas. Apesar de 
aposentado, aos 75 anos, na 
época, o ex-operador de máquinas 
era uma pessoa extremamente 
ativa, mas se tornou totalmente 
dependente da esposa Rosiane. 
Paciente do HGG, era comumente 
internado devido a intercorrências e 
para troca de sondas.

Contudo, desta última vez, aos 
83 anos, com uma forte pneumonia, 
Fernando foi transferido direto para 
o NAPP. Internado, teve uma boa 
evolução e ganharia alta nos dias 
seguintes, contou a esposa. “Aqui é 
diferenciado, uma ala mais 
tranquila, com profissionais 
capacitados para lidar com pessoas 
no estado do Fernando, e tudo com 
muito carinho. É muito sofrido ter 
um paciente como ele e, sem 
dúvida, pra mim foi um conforto 
imenso vir para cá. Fico feliz em 
saber que eu tenho esse apoio 
aqui", considera Rosiane.

EXPRESSAS

Sarau
A dupla Davison e Robson animou a tarde 
do dia 5 de outubro em mais uma edição 
do Sarau do HGG. Cantando grandes 
clássicos sertanejos e modões de viola, os 
irmãos colocaram todo o público pra cantar 
e se alegrar. 

A Voz do paciente
A experiência do HGG de interação com os 
usuários para a melhoria da gestão foi 
apresentada durante Conferência 
Internacional de Qualidade, em Londres, no 
dia 2 de outubro. O trabalho selecionado 
para a programação científica do Isqua 
2017 está inserido no eixo “a voz do 
paciente” e foi apresentado pelo diretor de 
projetos do Instituto Brasileiro de Educação 
e Saúde (Ibes), Christian Hard. 

Xeroderma
A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) 
realizou no dia 28 de setembro ‘Seminário 
sobre Xeroderma Pigmentoso (XP)’. No 
evento, que contou com a participação dos 
profissionais do HGG que atuam no 
atendimento aos pacientes de XP, palestras 
e mesas-redondas para a capacitação dos 
profissionais da saúde de Faina e Matrinchã, 
que atendem o distrito de Araras, localidade 
com o maior número de casos de XP.

Homenagem
A médica reumatologista Eleusa Fleury 
Taveira recebeu homenagem pelo trabalho 
realizado no HGG. Diretores do hospital e 
das clínicas médicas se reuniram no dia 4 de 
outubro para homenagear a profissional que 
se aposenta de suas funções na unidade 
hospitalar.

Congresso
O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP) do HGG participou do 9º 
Congresso Centro-Oeste de Geriatria e 
Gerontologia (Cogen), realizado de 28 a 30 
de setembro, em Pirenópolis. O evento 
contou com apresentação de trabalhos e 
com a coordenadora do NAPP, a geriatra e 
gerontologista, Ana Maria Porto Carvas, 
que ministrou aula com o tema ‘Os 
cuidados paliativos no idoso em 
fragilização’.

Alzheimer
No dia 28 de setembro, membros da 
Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz)  
Goiás assistiram palestra com a neurologista 
Ane Cristina Dunck, responsável pelo 
ambulatório de Demências do HGG. Ela 
explicou aos cuidadores as principais 
alterações que ocorrem no cérebro de 
pessoas acometidas pelo Alzheimer.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

"A apresentação foi muito boa, criativa. A gente fica até mais leve, né? Gostei", disse a paciente Luciene Lucas, de 36 anos, 
internada há 15 dias no HGG, após a apresentação de Luciano Di Freitas, do grupo Teatro Destinatário, que apresentou duas 
narrativas cômicas, "O diabo e a sogra" e "O caldo de coca", em mais uma edição do Riso no HGG, no dia 26 de setembro.  

Riso no HGG teve contação de histórias para 
pacientes, acompanhantes e colaboradores

 O ator Luciano Di Freitas animou o público com 
duas narrativas cômicas 

Ao final, pacientes e artista se reuniram para 
a foto oficial da apresentação

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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