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XIX Semana de Enfermagem enfatiza a excelência 
Exposição de pôsteres, palestras, exposição de arte e entrega da premiação do Profissional Destaque 2017 marcaram a XIX Semana de 
Enfermagem do HGG, que trouxe como tema "A Excelência sem perder a Essência: Desafios da Enfermagem" 

O HGG promoveu, de 15 e 17 de maio, 
a XIX Semana de Enfermagem, com o 
tema "A Excelência sem perder a Essência: 
Desafios da Enfermagem". A abertura do 
evento foi realizada no auditório Dr. Luiz 
Rassi, com a premiação do Profissional 
Destaque 2017. A diretora de Ensino e 
Pesquisa do HGG, Cáritas Franco, 
destacou que, em seu início, a enfermagem 
era uma profissão essencialmente feminina, 
o que significou a inserção da mulher no 
mercado de trabalho da saúde. "Mais tarde 
os homens entraram na enfermagem, mas 
a essência feminina ficou, que é o cuidar do 
paciente. E agora, a palavra de ordem na 
saúde é a excelência, que se tornou mais 
um atributo e preocupação do profissional 
de enfermagem", disse.

A diretora de Enfermagem, Natalie 
Alves, ressaltou que são quase 600 
profissionais de enfermagem no HGG, o 
que corresponde a cerca de 50% do total 
de colaboradores. Ela exaltou ainda o amor 
e o carinho que são evidentes no cuidado 
do paciente. "Escolhemos a enfermagem 
por um propósito e toda a assistência 
prestada aqui é feita com cuidado e 
dedicação. Nossa equipe avançou muito, 
temos participação na equipe multidisciplinar 
de forma igualitária. A enfermagem é peça 
essencial para a excelência na forma de 
cuidar", reforçou.

Exposição
Em comemoração à Semana de 

Enfermagem, foi aberta a exposição ‘Toda 
beleza e a força da cor’, do artista plástico 

Após abertura, equipe de enfermagem se reuniu em frente à exposição Toda Beleza e a Força 
da Cor, do artista plástico Selvo Afonso, lançada em celebração à XIX Semana de Enfermagem

goiano Selvo Afonso. A mostra conta com 
cerca de 20 telas do artista que, em 40 
anos de carreira, tem se dedicado a 
valorizar, dignificar e difundir a beleza, a 
história e a cultura do povo negro.

Durante a abertura do evento, Selvo 
afirmou que artistas e enfermeiros têm em 
comum a sensibilidade e que, por isso, se 
sentiu muito honrado em ser convidado 
para homenagear esses profissionais com a 
exposição. Entre as telas, está o quadro de 
uma enfermeira negra, pintado 
especialmente para o HGG. "Cada figura 
aqui da exposição foi pintada com muito 
carinho, além de pesquisa de imagem sobre 
a cultura africana e brasileira. O racismo, o 
preconceito, pra mim, é a coisa mais idiota 
do mundo e eu tento mostrar isso através 
do meu trabalho", pontuou. Selvo fez a 
doação do quadro da enfermeira negra para 
ser sorteado entre os profissionais ao fim do 
evento, além de doar outra obra da 
exposição para o acervo do hospital. "É 
uma singela homenagem aos profissionais. 
Fico feliz que tenham gostado", encerrou.

Palestras
A XIX Semana de Enfermagem 

ofereceu várias palestras. A fonoaudióloga 
Ýleris de Cássia de Arruda Mourão falou 
sobre ‘Técnicas de Comunicação e Feeback 
Efetivo’e a mastercoach Stella Maris da 
Silva ministrou a palestra ‘A Excelência sem 
perder a Essência: Desafios da 
Enfermagem’, e agradeceu o convite. “É 
sempre muito prazeroso trabalhar este 
conteúdo. Foi perceptível o tamanho do 
potencial daquele grupo e a energia 
positiva que nos integrou. Fico muito feliz 
em sentir que estou contribuindo de 
alguma forma”, disse Stella Maris.

Diretora de Enfermagem, Natalie Alves, 
entrega um dos certificados 

Diretora de Ensino e Pesquisa, Cáritas Franco, 
com uma das profissionais destaque

Artista Selvo Afonso doou para sorteio quadro 
em homenagem aos profissionais
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Palestra sobre autoconhecimento encerra evento

No dia 17 de maio, o encerramento 
da XIX Semana de Enfermagem da 
unidade contou com uma experiência 
sobre autoconhecimento aos 
profissionais participantes. Coordenada 
pela geriatra Ana Maria Porto Carvas e 
pelo psicólogo Dimilson Vasconcelos 
Bezerra, a atividade, que levou o tema 
‘Autoconhecimento: Vivência Prática, um 
olhar para si mesmo’, emocionou a 
plateia. Vestidos com capas pretas que 

simbolizavam as perdas que acontecem 
durante a vida, Ana Maria e Dimilson 
convidaram os profissionais para 
refletirem.

De acordo com Ana Maria, o objetivo 
foi proporcionar aos participantes uma 
reflexão sobre a própria vida, sobre os 
valores, sobre os sonhos. “No decorrer 
da nossa vida, nós poderíamos fazer um 
monte de coisas mas vamos deixando 
sempre para depois, depois e depois. A 
capa preta sinalizou as perdas, a morte 
de sonhos. E a morte faz isso com as 
pessoas, ela chega e nós não nos 
preparamos, mas ela é real, ela 
acontece e faz parte da vida”, explicou. A 
técnica de enfermagem do Apoio em 
Diagnóstico, Eliete Aparecida dos 
Santos, ficou muito emocionada. “Foi um 
tema muito bonito de ser tratado, porque 
acontece isso mesmo, nós temos de 
valorizar o hoje e a nossa família, antes 
que seja tarde”.

Além disso, foram realizados sorteios 
de brindes para os colaboradores 
participantes da Semana, incluindo o 
quadro doado pelo artista plástico Selvo 
Afonso. A técnica de enfermagem da 
clínica cirúrgica Patrícia Alves de Sousa 
Faria foi a grande vencedora.

No mês de maio, o setor de 
Fisioterapia do HGG, em parceria com 
os estagiários da PUC-GO, ofereceu 
atendimentos personalizados para os 
colaboradores da unidade. A iniciativa 
tem o objetivo de auxiliar o Programa de 
Qualidade de Vida (PQV) do 
Trabalhador, desenvolvido juntamente 
com o Serviço Especializado de Medicina 

Alongamento, relaxamento e aplicação de 
terapias manuais integraram a ação

Ana Maria Porto Carvas e Dimilson 
Vasconcelos estiveram à frente da atividade

e Segurança do Trabalho - SESMT e 
diretoria administrativa. 

Com a supervisão da professora 
Geovana Cristina Batista Pacheco, foram 
realizados atendimentos personalizados 
aos colaboradores de diversos setores, 
que participam do programa, conforme 
autorização de sua chefia, sem causar 
com isso prejuízos à sua produtividade. 
Foram realizadas sessões de 
alongamento e relaxamento, aplicação 
de terapias manuais, ventosaterapia, 
auriculoterapia, liberação miofacial e 
grupos de ginástica laboral. 

A iniciativa está sendo amplamente 
elogiada entre os colaboradores. “A 
experiência das atividades desenvolvidas 
pela Fisioterapia, tanto as laborais como 
as individualizadas, fazem com que nós 
colaboradores possamos desenvolver 
cada vez mais nossas atividades 
cotidianas com qualidade de vida, 
ampliando o conceito de excelência que 
sempre foi nosso carro chefe”, explicou a 
gerente do Serviço de Nutrição, Valéria 
de Souza Abreu.

ACONTECEU 

Fisioterapia realiza atendimentos personalizados

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso; 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, 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.

“Estou me recuperando 
ainda, mas em vista de 
como eu estava, estou 
ótimo”, afirma o paciente 
Augusto Emanuel. 

Aos 26 anos, o autônomo 
Augusto Emanuel da Silva 
Magalhães se viu com uma infecção 
que o levou a sua internação no dia 
14 de abril, agravada por uma escara 
por uma úlcera de pressão, que já o 
fez estar há mais de 45 dias 
internado. “Estou quase bom, me 
recuperando ainda, mas em vista de 
como eu estava, estou ótimo. Agora 
falta pouco”, contou animado sobre a 
esperança de receber alta em breve.

Com dificuldade de locomoção 
devido ao local da escara e que 
também está o impedindo de sentar, 
Augusto fica mais no quarto, e tem 
constantemente a companhia da 
esposa e técnica de enfermagem 
Carolina Lauria. Por conta da 
internação, os filhos do casal, 
Fernanda Emanuele e Luis Gustavo, 
de 8 e 7 anos respectivamente, têm 
estado na casa da sogra. No último 
final de semana, Augusto havia 
recebido a visita dos filhos na 
recepção do hospital.  “A saudade 
está grande, de voltar para casa, de 
fazer bagunça com eles”, falou. 
Quem também foi para a casa da 
sogra foi o mascote Scooby, um 
filhote de shitzu que, segundo 
Augusto, não condiz com sua raça. 
“É uma fera, é pequenininho, mas 
parece um pitbull”, brinca.

Entre os planos para quando sair 
do hospital, além do churrasco que 
ele espera poder comer, uma 
entrevista de emprego que 
acontecerá em julho, e que em outra 
ocasião, não pode comparecer. “Eu 
tinha uma consulta importante em 
que eu ia pegar um atestado que eu 
precisava muito no mesmo dia, e tive 
que escolher e perdi a entrevista. Aí 
consegui outra que será em julho e 
espero estar bom até lá”.
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Dia Mundial sem Tabaco alerta aos riscos do fumo

Celebrado no dia 31 de maio, o Dia 
Mundial sem Tabaco foi criado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
com o objetivo de destacar os riscos à 
saúde relacionados ao consumo de tabaco. 
O fumo é responsável por problemas 
cardiovasculares, como o infarto e a angina, 
doenças respiratórias obstrutivas crônicas 
(DPOC), como o enfisema e a bronquite, 
causando ainda cansaço crônico, entre 
outros problemas. Segundo levantamento, 
realizado em 2015, pelo Instituto Nacional 
do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 
(Inca), a DPOC é a enfermidade 
relacionada ao tabagismo que mais gerou 
gastos aos sistemas público e privado de 
saúde em 2015, com R$ 16 bilhões. No 
mesmo ano, morreram no país 256.216 
pessoas por causas relacionadas ao tabaco, 
o que representa 12,6% dos óbitos com 
mais de 35 anos. Desse total, 35 mil foram 
vítimas de doenças cardíacas e 31 mil de 
DPOC. O câncer de pulmão é o quarto 
motivo de morte relacionado ao tabagismo, 
com 23.762 casos.

Palestra
A data foi lembrada pelo HGG durante 

palestra sobre os malefícios do tabagismo 
aos usuários do AMA. Ministrada pelos 
residentes de pneumologia, Rodolfo Furtado 
e Emanuell Felipe Silva Lima, sob a 
supervisão da pneumologista, Elina Pires 
Oliveira Marques, a apresentação abordou 
as principais doenças causadas pelo 
cigarro, os efeitos da nicotina no corpo, 
abstinência e o impacto na vida.  “Quando 
uma pessoa fuma, apenas após 20 minutos 
a pressão sanguínea se normaliza, após 
duas horas a nicotina sai do organismo e 
apenas após 12 horas o pulmão volta ao 
normal”, pontuou Rodolfo. 

Já Emanuell Felipe falou aos presentes 
sobre a importância de parar de fumar e 
deu algumas dicas para ajudar este 
processo. Segundo o profissional, o primeiro 
passo é marcar um dia para parar de fumar, 

Tabagismo é responsável por problemas cardiovasculares, como o infarto e a angina, doenças respiratórias obstrutivas crônicas (DPOC), 
como o enfisema e a bronquite, causando ainda cansaço crônico, entre outros problemas

Evitar ambientes que estimulem o fumo, fazer atividades físicas, ler um livro, ver um 
filme, beber muita água e mascar um chiclete inibem a vontade de fumar

Você sabia?

- Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), oito milhões de 
pessoas morrerão até 2030 por 
doenças decorrentes do fumo; 

- O tabagismo custa mais de um (1) 
trilhão de dólares à economia global 
por ano, em gastos com saúde e 
perda de produtividade; 

- O cigarro aumenta a propensão para 
contrair um tipo do HPV que provoca 
a maior parte dos cânceres de 
garganta associados ao vírus; 

- A dependência em fumar pode 
causar disfunção erétil, além de 
prejudicar o desempenho sexual de 
homens e mulheres.

seguido de outras medidas, como evitar 
ambientes que propiciem o hábito do fumo, 
como bares, boates e grupo de pessoas 
que fumam; fazer atividades que distraiam o 
foco do cigarro, como exercícios físicos, ler 
um livro, ver um filme, beber muita água; ou 
mascar um chiclete.

Em casos de muita dificuldade é 
importante procurar a assistência de um 
psicólogo ou de uma unidade de saúde, 
orientou Emanuell, ressaltando que a 
nicotina é um das drogas que mais causa 
dependência. “A abstinência ao fumo 
causa irritação, nervosismo, ansiedade, 
agressividade, tremores, falta de apetite e 
insônia, entre outros, mas com os dias  
esses sintomas vão diminuindo e passam”, 
afirmou Emanuell. lembrando ao público 
que não há remédio para parar de fumar, 
e sim força de vontade. “Em primeiro lugar 
e mais importante, é o desejo de parar 
com o cigarro, e ainda saber que será 
difícil, que a pessoa poderá ter sintomas 
de abstinência, mas que eles irão passar”.  

HGG atende mais 200 pessoas no Dia Mundial da Saúde Digestiva 

O HGG promoveu no dia 29 de maio, 
Saúde na Praça alusivo ao Dia Mundial da 
Saúde Digestiva. A unidade ofereceu 
serviços gratuitos para a população que 
incluiram aferição de pressão arterial, testes 
de glicemia e orientações com nutricionistas, 
fonoaudiólogos e gastroenterologistas. No 
total, 206 pessoas compareceram ao evento 
que aconteceu na Praça Abrão Rassi.

O pedreiro Lázaro Ferreira Braga, 
elogiou a iniciativa, que teve objetivo de 
sensibilizar a população para a importância 
da correta interpretação dos sintomas e o 
rápido tratamento de doenças do aparelho 
digestivo. “Achei ótimo, eu medi minha 
pressão e a glicemia, está tudo certo. Agora 
a alimentação eu devo mudar. Às vezes eu 

como alguma coisa que não devo, então a 
nutricionista sugeriu uma dieta para ajudar”. 

O gastroenterologista do HGG, José 
Cristiano Ferreira Resplandes explicou que 
existem muitas doenças do aparelho 
digestivo que a população desconhece. 
“Infelizmente por desconhecimento, as 
pessoas cometem erros na alimentação, o 
que ocasiona em doenças como refluxo, 
constipação intestinal, pancreatite, entre 
outras. A principal orientação é que a 
pessoa tenha uma vida saudável, beba 
bastante agua, pratique atividade física 
regular, inclua fibras na dieta, se atente para 
a correta higienização dos alimentos e 
também, acima de 40 anos, se consulte 
com um gastroenterologista anualmente”.

Foram oferecidos aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia e orientações multiprofissionais 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Convite
A terapeuta ocupacional do HGG, Anna 
Paula Hirako, participou no mês de maio de 
dois eventos científicos que trataram sobre 
queimaduras. A profissional foi convidada 
para XI Congresso Brasileiro de 
Queimaduras, realizado em Foz do Iguaçu, 
Paraná, e para o Congresso Nacional 
Multidisciplinar da Saúde, o CoNMSaúde.

Sarau
O cantor e instrumentista Edu Moraes foi a 
atração do Sarau do HGG. A apresentação 
foi realizada no 17 de maio, no Jardim da 
Solistência e fez parte das comemorações 
da XIX Semana da Enfermagem do 
hospital e contou com a presença de 
pacientes, acompanhantes e 
colaboradores.

Palestra
No dia 16 de maio, a fisioterapeuta Geovana 
Cristina Batista Pacheco, juntamente com a 
residente da especialidade Amanda 
Campos, ministrou palestra com o tema 
"Adequação respiratória, da prevenção à 
reabilitação" para os pacientes que 
aguardavam por consultas no AMA. O 
objetivo foi esclarecer sobre a fisioterapia 
respiratória e a importância da respiração de 
maneira adequada.

Cuidados Paliativos
A geriatra e coordenadora do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) do 
HGG, Ana Maria Porto Carvas, participou no 
dia 21 de maio, de audiência pública sobre o 
tema. Proposta pelo deputado estadual 
Hélio de Sousa (PSDB), o evento aconteceu 
na Assembleia Legislativa de Goiás e contou 
ainda com a participação de profissionais 
que atuam na área de cuidados paliativos de 
outros hospitais, além de políticos.

Benchmarking
No dia 28 de maio, o HGG recebeu a visita 
da equipe de Ensino e Pesquisa do Hospital 
de Doenças Tropicais - HDT para 
benchmarking nos processos de treinamento 
e desenvolvimento utilizados no HGG. A 
equipe foi recebida pela Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas.

Simulação
O HGG realizou no dia 18 de maio, o 
terceiro treinamento para evacuação de 
prédio, este com foco na área da caldeira. A 
atividade foi realizada com a participação 
dos brigadistas da unidade e teve como 
objetivo atualizar o conhecimento dos 
profissionais e reforçar a importância de agir 
de maneira correta em situações de sinistro, 
priorizando sempre a segurança.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Agora o HGG possui uma 
Unidade Coletora de Sangue. 

Doando aqui você tem comodidade 
e agilidade, já que pode realizar a 
doação no própr io hospi tal , 
ajudando familiares, amigos ou 
outros pacientes que precisem de 
transfusão de sangue.

A unidade é um braço da 
Hemorrede, que é o banco 

de sangue de Goiás.

Venha fazer sua doação acessando 
o espaço pelo jardim, em frente à 
Portaria  A, ou agende um horário.

Sabia que você pode 
doar sangue no HGG?

“É um momento para relaxar, tirar o estresse do cotidiano e sair da rotina. Além disso, é muito bom poder ver 
todos colocando a criatividade em prática”, afirmou a técnica de enfermagem do Trabalho, Núzia Lemes da 
Silva, durante oficina de arte “Cuidando de quem Cuida”. 

Oficina foi ministrada pela artista plástica 
Helena Vasconcelos

Enfermeira do trabalho pintou o símbolo 
do SESMT

Profissionais se reuniram com suas obras 
mostrando a criatividade das suas telas

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar e promove oficinas de arte entre os pacientes.
Mas no dia 15 de maio, foi a vez de enfermeiros e técnicos assumirem os pincéis em atividade especial da XIX Semana de Enfermagem.

De Seg a Sexta: das 7h às 16h.
Telefone: (62) 3209-9952
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