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Marchinhas e samba animam Saraus de Carnaval
Pacientes, acompanhantes e colaboradores celebraram a data festiva em duas apresentações. O Esquenta ficou por conta do samba do 
músico Fernando Boi e banda e o grupo Nóys é Nóys comandou a quarta edição do Sarau especial Grito de Carnaval 

Confetes, serpentinas, brilho e muita 
alegria tomaram conta do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) do HGG no dia 
7 de fevereiro, na quarta edição do Sarau 
especial Grito de Carnaval. O evento 
contou com participação em peso de 
pacientes, acompanhantes e colaboradores 
de diversos setores da unidade, que se 
alegraram e aproveitaram o momento de 
descontração.

O grupo Nóys é Nóys foi o responsável 
pela animação da festa. Durante mais de 
uma hora, as tradicionais marchinhas de 
carnaval ecoaram pelo AMA, que estava 
decorado especialmente para a ocasião. 
"Chiquita Bacana", "A Pipa do Vovô", "Me 
dá um dinheiro aí", "Abre alas", "Mamãe eu 
quero", "Turma do funil", "Cabeleira do 

Zezé", entre tantas outras, foram entoadas 
em coro pelo público, que se enfeitou com 
plumas, máscaras e diversos adereços, 
mesmo com suporte de soro e cadeira de 
rodas, e se divertiu, arriscando alguns 
passos de dança.

José Ferreira, internado para tratamento 
do pé diabético, nunca tinha participado do 
carnaval e, mesmo na cadeira de rodas, 
aproveitou a apresentação do início ao fim. 
"Foi bom demais. Melhora muito o ânimo 
da gente. Aproveitei, cantei, foi muito 
animado!", elogiou. O vocalista do Nóys é 
Nóys, Xexéu, destacou que mesmo sendo 
o quarto ano de participação no evento, a 
sensação é sempre única. "Às vezes as 
músicas não mudam muito, mas ver o 
brilho nos olhos das pessoas é muito 

Evento chegou à sua quarta edição com muita alegria e animação e apresentação do grupo 
Nóys é Nóys, liderado pelo cantor Xexéu

dignificante pra gente. Aqui no HGG nem 
se fala, é muito diferente sempre." Ao final, 
o músico agradeceu pelo grupo ter sido 
convidado para mais uma programação 
especial de Carnaval. "Vocês nos 
agradecem, mas no fundo a gente que tem 
que agradecer pela oportunidade que nos 
dão de dispor de um pouquinho do nosso 
dom pra essa turma tão maravilhosa de 
pacientes, familiares e colaboradores", 
destacou Xexéu.

Esquenta
O Esquenta do Carnaval ficou por conta 

do samba do músico Fernando Boi e 
grupo, no dia 1º de fevereiro. A 
apresentação animou o público que não 
conseguiu assistir sentado e colocou muito 
samba no pé para dançar o repertório da 
banda. Teve samba clássico, samba de 
roda e sucessos de Elis Regina, Djavan e 
Zeca Pagodinho ao som de cavaco, surdo 
e pandeiro. O paciente Rogério Gonçalves 
Cotrin, de 31 anos, era um dos mais 
animados e dançou do início ao fim da 
apresentação. “Sempre gostei de Carnaval 
e de dançar. Vou dançar sempre que tiver”. 
Teve ainda trenzinho formado por 
pacientes, equipe de enfermagem e 
multiprofissional. 

Em nome do grupo, Fernando Boi falou 
da experiência de tocar pela primeira vez 
em um hospital e da satisfação que a 
apresentação proporcionou. “O show foi 
maravilhoso, bem diferente. Nós ficamos 
meio acanhados no início, mas depois o 
pessoal entrou no clima e a gente se soltou 
mais também. Vimos que os pacientes 
corresponderam e interagiram. Foi 
surpreendente! Agradecemos a 
oportunidade”, falou o vocalista. 

Fernando Boi e grupo animaram pacientes no 
Sarau de Esquenta de Carnaval

Pacientes, acompanhantes e colaboradores de 
divertiram no Grito de Carnaval

O grupo Nóys É Nóys animou o público em 
mais de uma hora de show



NOSSA GENTE

“Trabalhar aqui no setor de 
transplantes é incrível”, 
orgulha-se a enfermeira 
Naiara Rodrigues 

Naiara Rodrigues Ribeiro chegou 
a passar no vestibular de Medicina, 
mas optou pela enfermagem, sua 
grande paixão. Apesar da mãe 
também ser enfermeira, ela não teve 
incentivo para seguir a carreira pois, 
segundo ela, era um trabalho muito 
cansativo e em que trabalharia 
demais. “Desde pequena eu ia vê-la 
no trabalho e gostava de hospital e de 
conversar com os pacientes”.

Em setembro de 2016, Naiara 
entrou no HGG onde trabalha no setor 
de Diálise e Hemodiálise. Antes, seu 
único contato com a área foi quando, 
na faculdade, foi apresentada ao setor 
passando apenas na porta. “Quando 
entrei me coloquei à disposição para 
conhecer uma área nova e me 
apaixonei. Acho muito interessante e 
trabalhar aqui no setor de transplantes 
é incrível, uma oportunidade única de 
experiência na área”, considera, 
contando que atualmente está fazendo 
uma pós-graduação em Nefrologia.

Fora do hospital, Naiara procura 
descansar em casa ao lado de seu 
companheiro, o gato rajado de nome 
Madruguinha, que ela adotou há 
alguns anos. “Chamei ele assim 
porque era muito magro e tinha um 
cabeção, aí não pensei em outro 
nome. Ele faz muita companhia pra 
mim”, uma ótima parceria, já que 
atualmente ela tem optado por 
programas caseiros. “Gosto bastante 
de ir ao barzinho, mas não tenho 
saído muito, tenho preferido ficar em 
casa e descansando”. Outra grande 
paixão dela é a fotografia, que pratica 
nas horas vagas. “Tiro algumas fotos 
de paisagem, faço ensaios de amigos, 
mas gosto muito de fotografar 
grávidas e crianças”.
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Palestras motivam gerentes e chefias 

O HGG promoveu momentos 
diferentes para suas chefias e gerências: 
palestras que mostraram a importância da 
união das equipes durante mais uma 
etapa da acreditação hospitalar. Além 
disso, foram apresentados os vídeos 
institucionais da campanha alusiva aos 12 
anos do Idtech, gestora do HGG. Os 
vídeos, que já começaram a entrar no ar 
pelas redes sociais, destacam algumas 
frentes de trabalho e projetos realizados 
pelo Idtech, entre eles as ações de 
humanização do HGG e iniciativas na área 

de responsabilidade social e frentes de 
trabalho do Instituto. 

As palestras foram ministradas por 
uma convidada inédita, a administradora e 
consultora parceira da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), Leila Dutra, e 
aconteceram em dois eventos diferentes. A 
primeira ocorreu para os gerentes e 
supervisores das áreas assistenciais e 
administrativas, no dia 2 de fevereiro, e a 
segunda, durante a reunião mensal de 
chefias médicas, realizada no dia 06. 

Ao final de ambas as reuniões, os 
participantes receberam um pote e foi 
proposto a eles o ‘Desafio da Gratidão’ em 
que, durante 21 dias, ao final de cada dia, 
deve-se escrever em um papel três 
agradecimentos por fatos ou ações 
daquele dia. “Algumas ações são 
importantes para deixarmos de estar 
focados no que é negativo na vida e sim 
no que é positivo, pois isso nos ajuda a 
nos renovar”, considerou Leila.

Para o chefe da Cirurgia Vascular, 
Roberto Gomide, a palestra aconteceu em 
um bom momento. “Foi excelente! Foi uma 
reunião diferente, motivacional e isso é 
bom para a equipe porque descontrai e 
agrega trazendo novas motivações para 
continuar melhorando”, disse.

Com o objetivo de alertar sobre os 
riscos de se contrair Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e 
Aids, durante o Carnaval, juntamente com 
o risco de uma gravidez indesejada, o 
Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) e a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) realizaram no dia 9 de 

Comissão entregou preservativos 
masculinos e femininos aos colaboradores 

Leila Dutra ministrou palestras para 
gerências e chefias médicas do HGG

fevereiro, ação de entrega de preservativos 
masculinos e femininos aos colaboradores 
da unidade.

Em clima de festa e caracterizados, 
integrantes passaram por todos os 
departamentos e alas das clínicas médicas 
e cirúrgicas, além dos setores 
administrativos. A enfermeira do SESMT, 
Rejane Araujo, destacou a importância da 
ação preventiva. “É bom para lembrar 
sobre o uso do preservativo tanto 
masculino quanto feminino, sendo que 
este, as mulheres ainda têm um grande 
receio de utilizar. Mas, principalmente, 
durante essas festas, todos devem se 
prevenir mais ainda pela maioria ter 
relações com pessoas que não têm muito 
contato e conhecem numa noite de 
Carnaval”, alertou, lembrando que ‘quem 
vê cara não vê doença’.

A técnica de enfermagem, Keila da 
Silva Gabriel, achou interessante e 
necessária a iniciativa. “É muito importante, 
ainda mais em um tempo que as pessoas 
não têm se preocupado com o depois e só 
pensam no hoje e no agora”. 

ACONTECEU 

SESMT e CIPA realizam ação preventiva

Expediente

Hospital Estadual 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: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina 
Pessoni; Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Endometriose é responsável por 40% dos casos de infertilidade

O tecido que reveste o útero 
internamente chama-se endométrio, tecido 
onde se implanta a gravidez e, quando esta 
não ocorre, há menstruação e ele é 
eliminado a cada mês. A endometriose é 
uma doença em que este tecido se localiza 
fora do útero, podendo se espalhar pelo 
abdome, ovários, intestino, bexiga, até 
mesmo em órgãos mais distantes. A doença 
é um problema comum, que afeta cerca de 
7 a 10 milhões de mulheres no Brasil e é 
responsável por 40% dos casos de 
infertilidade, segundo a Sociedade Brasileira 
de Endometriose (SBE).

Não há uma única causa, mas estudos 
indicam que fatores genéticos, imunológicos 
e hormonais podem contribuir para o seu 
desenvolvimento, mas outros fatores 
também são considerados de risco, como 
menstruar muito cedo, nunca ter tido filhos, 
ciclos menstruais frequentes, menstruações 
longas que duram sete dias ou mais e 
anormalidades no útero. Às vezes, ela pode 
ocorrer em gerações seguintes de uma 
mesma família.

A doença é característica do período 
reprodutivo da mulher, ou seja, ocorre a 
partir do início das menstruações até a 
menopausa, explica o ginecologista do 
HGG, Corival Castro. Entre os principais 
sintomas estão cólica menstrual muito forte, 
sangramento intenso durante a 
menstruação, dor durante a relação sexual 
e dificuldade para engravidar. Além disso, o 
risco de câncer de ovário é mais alto em 
mulheres com o problema.

De difícil diagnóstico, é comum que 
exames de rotina como a ultrassonografia, a 
ressonância magnética e a tomografia 
apresentarem laudos normais. “Um médico 
especialista deve indicar exames de 
imagem a serem feitos com preparo 
adequado e por profissionais capacitados 
para este diagnóstico. A videolaparoscopia 
muitas vezes é utilizada para o diagnóstico 
da doença, mas atualmente ela é 

Pouco conhecido, problema afeta cerca de 7 a 10 milhões de mulheres no Brasil e é característico do período reprodutivo da mulher, 
podendo ocorrer a partir do início das menstruações até a menopausa

Seus principais sintomas são cólica menstrual muito forte, sangramento intenso durante a 
menstruação, dor durante a relação sexual e dificuldade para engravidar 

recomendada mais como tratamento e não 
apenas para descobrir se a paciente tem ou 
não a doença" esclareceu Corival, que é 
staff da residência médica em Endoscopia 
Ginecológica do HGG.

O especialista explica que as 
alternativas de tratamento são várias e 
devem ir ao encontro das necessidades e 
do sofrimento de cada paciente. A prioridade 
pode ser dada ao tratamento da 
infertilidade. Já ao tratamento clínico das 
dores e melhoria da qualidade de vida é 
recomendado o uso de medicamentos e 
terapias auxiliares, e, no caso de tumores e 
comprometimento profundo de órgãos 
importantes como intestino, bexiga e 
ovários, é indicado procedimento cirúrgico.

A cirurgia deve ser realizada por equipe 
multidisciplinar para trabalhar em conjunto, 
de forma a oferecer uma abordagem 
completa da doença. “A complexidade da 
cirurgia acompanha a da doença. Com o 
envolvimento de diferentes órgãos é 
necessário uma equipe multidisciplinar 

Saúde na Praça atende mais de 200 pessoas em ação pré-Carnaval 

O HGG realizou no dia 8 de fevereiro 
uma edição especial do projeto Saúde na 
Praça com o objetivo de conscientizar a 
população para uma folia de Carnaval mais 
segura. Entre os serviços gratuitos, a 
disponibilização de testes rápidos de sífilis, 
doença cujos casos aumentaram mais de 
400% em Goiás.

A ação, realizada na Praça Abrão Rassi, 
atendeu 218 pessoas entre 7 e 12 horas. 
Três pessoas tiveram o diagnóstico de sífilis 
nos testes rápidos e foram encaminhadas 
para tratamento na rede básica. A 
população contou também com serviços de 
aferição de pressão, distribuição de 
preservativos e orientações com equipe 
multiprofissional sobre saúde sexual. 

No mesmo dia, pacientes e 
acompanhantes que aguardavam por 
atendimento no AMA assistiram à palestra 
"No Carnaval, cuidado redobrado com 
doenças sexualmente transmissíveis". O 
tema foi abordado pela técnica do IST/Aids, 
Cenília Alves de Jesus Ramos, que falou 
com mais ênfase de três tipos de infecções 
sexualmente transmissíveis: a sífilis, o HIV e 
as hepatites virais. 

A palestrante destacou que o índice de 
sífilis vem aumentando entre a população 
devido à falta de prevenção, alertando que 
as gestantes precisam ter ainda mais 
cuidado e fazer corretamente todos os 
exames do pré-natal para que o bebê não 
seja infectado. 

Ação contou com teste rápido de sífilis e 
distribuição de preservativos

coordenada pelo ginecologista com o 
objetivo de realizar a cirurgia completa 
atuando em todos os órgãos que estejam 
acometidos”, finalizou o especialista.

- Uma mulher cuja mãe ou irmã tem 
endometriose apresenta seis vezes 
mais probabilidade de desenvolver o 
problema; 

- Ela é uma doença progressiva. A 
falta de tratamento vai causando 
processos de aderências e infiltração 
dos focos da doença em órgãos 
vizinhos; 

- Pesquisa revela que um terço das 
pacientes têm depressão ou 
ansiedade severa associada à 
endometriose.

FIQUE ATENTO:
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Paranaense, Rubens Francisco 
da Silva foi criado em Santos e veio 
para Goiânia em 1986. Passou um 
período no Nordeste e anos mais 
tarde retorno à capital goiana, onde 
tem alguns familiares. Em 1999 foi em 
missão à África. “Perguntei ao Senhor 
onde eu poderia estar para ajudar e 
senti no coração que eu tinha que ir 
para a África, aí quando cheguei lá me 
apaixonei por aquele povo e fiquei”.

Morando em uma aldeia do 
Senegal, realiza um trabalho 
missionário com crianças e mulheres, 
atuando em uma pequena igreja. 
“Damos assistência a um local muito 
pobre que tem uma grande deficiência 
humanitária, de ensino e de saúde, e 
levamos também o evangelho. Nessa 
aldeia só tem Fulanis (grupo étnico 
africano), que são muçulmanos, e eu 
sou o único branco e cristão”.

Em Goiânia, Rubens sentiu dores 
abdominais que o levaram ao HGG, 
onde foi constatado um problema 
gástrico e varizes no esôfago, em 
decorrência da várias malárias que já 
teve. Conhecendo o projeto Arte no 
HGG, doou diversas fotos do seu 
acervo que retratam a vida e o 
trabalho missionário na aldeia para 
uma futura exposição.  

EXPRESSAS

Visita
No dia 7 de fevereiro, comitiva formada 
pelo senador Wilder de Moraes, pelos 
superintendentes da SES-GO, Cleudes 
Bernardes da Costa e Rafaela Veronezi, e 
pela diretora de Enfermagem do HGG, 
Natálie Andraschko, estiveram em Brasília, 
para audiência com o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros. O objetivo da visita foi a 
intenção da implantação do Centro 
Estadual de Atenção aos Pacientes com 
Diabetes (CEAPD), entre outros assuntos.

Portaria
O HGG implantou uma nova portaria de 
acesso para garantir a segurança e o 
conforto dos pacientes e familiares. Ao 
todo, são quatro portarias: A, B, C e D. A 
novidade fica por conta da C, que vai 
receber internações e altas de pacientes 
acamados e em cadeiras de rodas; entrega 
de óbitos e acolhimento de familiares de 
pacientes que foram a óbito.

Respeito
No dia 31 de janeiro, o psicólogo do HGG, 
Marcos Antônio Ribeiro Moraes, ministrou 
palestra com o tema 'Como lidar com o outro 
em suas diferenças', que abordou respeito às 
diversidades na convivência com o outro, em 
diferentes situações e contextos.

Participação
O cirurgião plástico do HGG Roberto Kaluf 
foi um dos convidados do Master Training 
2018, realizado no Rio de Janeiro, no dia 27 
de janeiro. Com o tema Cirurgia Plástica 
Pós-Bariátrica, o curso avançado abrangeu 
aspectos práticos da área e desenvolvimento 
de novas técnicas e contou com diversos 
cirurgiões brasileiros que atuam com cirurgia 
reparadora em pacientes pós-bariátricos.

Presidência
O chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do 
HGG, Sérgio Augusto da Conceição, 
assumiu a presidência da regional Goiás da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBPC-GO) para o biênio 2018/2019. 
Sérgio, que foi secretário da gestão 
anterior, vê como uma realização assumir 
uma cadeira da entidade, mas também 
como uma grande responsabilidade.

Cirurgia
O Serviço de Ginecologia do HGG 
recebeu um investimento de cerca de R$ 
420 mil em instrumentais, insumos e 
equipamentos. A maioria destes materiais 
já está sendo utilizada e, na primeira 
semana do mês, os médicos 
ginecologistas realizaram a sua primeira 
cirurgia videolaparoscópica na unidade.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Gostei muito, é a primeira vez que eu pinto, nunca tinha pintado, também não estudei. Achei muito bom, 
distraí, pois ficamos muito no quarto”, contou Maria Pereira de Macedo, de 66 anos, internada há 58 dias para 
uma cirurgia de troca de uma prótese no joelho e que desceu de cadeiras de rodas para a atividade. 

Helena Vasconcelos posou ao lado da 
paciente Maria Pereira de Macedo

A oficina teve o auxílio do artista plástico e 
professor de artes Alexandre Liah

O paciente Divino Braga da Silva 
pintou ao lado do neto John Lennon

O projeto Arte no HGG promove atividades de terapia ocupacional como Oficina de Arte para pacientes, que acontece com o apoio  
de artistas plásticos voluntários. Confira alguns momentos da oficina ministrada pela artista Helena Vasconcelos no dia 8 de fevereiro.
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