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Quadrilha Arriba Saia encanta no 4º Arraiá do HGG 
Pacientes e colaboradores dançaram na quadrilha da integração e teve ainda concurso de melhor caracterização. O evento contou também 
com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, brincadeiras e correio elegante

O tema da apresentação do Arriba Saia foi “Pode Apostar”, que conta história de dois reinos

Fitas de todas as cores, barracas com 
comidas típicas e até um cenário que 
remetia à fazenda foi montado no 
estacionamento do HGG, mas quando 
anoiteceu, a grande atração da noite 
encantou a plateia. A quadrilha Arriba Saia, 
que é parceira do hospital desde a 
primeira festa junina da unidade, se 
apresentou no dia 28 de junho, para 
pacientes, familiares e colaboradores.

O 4º Arraiá do HGG contou com 
barraquinhas de comidas e bebidas 
típicas, como canjica, pipoca, caldos e 
falso quentão, além de itens especialmente 
para os pacientes também apreciarem a 
culinária típica da festa. O correio elegante 
também fez sucesso entre o público, que 
enviou dezenas de bilhetinhos carinhosos 
que foram lidos ao longo da noite.

Considerada a maior quadrilha junina 
do Centro-Oeste, a Arriba Saia mais uma 
vez surpreendeu o público com a 
apresentação “Pode Apostar”, que falou 
sobre a história de dois reinos que 
representam os lados do baralho, paus e 
espadas e o outro, ouros e copas. 

Os pacientes também entraram no 
clima e dançaram quadrilha, narrada pela 
gerente do Serviço de Nutrição, Valéria de 
Souza. Ainda teve premiação para a 
melhor fantasia, e quem ganhou foi a 
paciente Karollayne Goulart, que, mesmo 
de cadeiras de rodas, era pura animação e 
estilo. Internada para passar por cirurgia 
bariátrica, a paciente Lourdes de Oliveira, 
de 44 anos, conta que não estava muito 
animada para sair da enfermaria, mas que 
iria se arrepender se não tivesse descido 
para a área externa do HGG. “Achei 
maravilhosa! Eu nunca tinha assistido à 
apresentação de uma quadrilha 
profissional, achei lindo demais. Dancei 
quadrilha com a minha colega, foi muito 
divertido! Eu estava com uma preguiça, 
mas valeu a pena ter descido”.

O coordenador do Arriba Saia, 
Giordano Rodolfo, agradeceu o convite e 
disse que todos os anos os integrantes já 
aguardam essa apresentação no hospital. 
“A Arriba Saia tem um prazer enorme de 
se apresentar no HGG. Para mim e para 
todo o grupo, é uma das melhores 
apresentações que nós fazemos. Não tem 
vínculo financeiro, e é onde a gente sai 
mais feliz, mais prazeroso. O São João é 
isso, é trazer alegria para as pessoas”.

Lázaro, gerente do GDP, entregou premiação 
de melhor caracterização à paciente 

A dançarina Amanda Lima foi um dos 
destaques da apresentação do Arriba Saia

Pacientes também puderam apreciar algumas 
comidas oferecidas

Colaboradores e pacientes dançaram na  
quadrilha da integração

Paciente se vestiu a caráter para curtir o 4º 
Arraiá do HGG

Colaboradores também marcaram presença e 
entraram no clima do arraiá
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Doença degenerativa rara é tema de palestra

O HGG promoveu no dia 29 de junho 
palestra sobre Lipofuscinose Ceroide 
Neuronal tipo 2 (LCN2), também 
conhecida como doença de Batten. A ação 
foi direcionada aos médicos neurologistas 
e residentes. A palestra,  “Quando pensar 
em Lipofuscinose Ceroide Neural – 
LCN2”, ministrada pelo neuropediatra 
André Vinícius Barbosa, convidado de 
Belo Horizonte, membro da Sociedade 
Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI), foi 
oganizada pela coordenadora da área de 
epilepsia do HGG, a neurologista Ivanice 

Ramos. O especialista orientou os 
participantes sobre a importância do 
diagnóstico precoce, principalmente por se 
tratar de uma doença silenciosa, de difícil 
controle e rápida progressão. “A LCN2 se 
manifesta geralmente em crianças, entre 5 
e 8 anos de idade, e afeta principalmente 
a fala e a visão, além das capacidades 
motora e intelectual”, alerta o palestrante.

A doença é hereditária e está no rol 
das doenças mais raras que existem. De 
acordo com o neuropediatra, apesar dos 
estudos avançados na área da genética, 
até o momento, a doença de Batten é 
incurável e, no Brasil, ainda não há 
medicamento específico, apenas medidas 
de tratamento para melhorar a qualidade 
de vida do paciente. Um dos primeiros 
sintomas da criança vítima da doença, 
segundo o especialista, é a dificuldade na 
fala, associada à crise epiléptica.

O tratamento deve ser realizado a 
partir da combinação de multiprofissionais. 
“É preciso que haja um acompanhamento 
de vários profissionais, como 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
neurologistas e pediatras, porque 
atualmente o tratamento consiste em 
melhorar as habilidades motoras, da fala e 
amenizar a dor do paciente”, diz.

No mês alusivo à campanha Junho 
Vermelho, que tem o objetivo de 
incentivar a doação de sangue, a Unidade 
Coletora de Sangue do HGG, recebeu 
210 doadores. Em funcionamento há dois 
meses, a unidade está localizada no 
jardim externo, em frente à portaria da 
Avenida Anhanguera. O diferencial da 
Unidade do HGG é que o doador pode 

Unidade proporciona facilidade de doação para 
acompanhantes e familiares 

Neuropediatra André Vinícius Barbosa palestrou 
para médicos e residentes

agendar a doação, caso ele necessite. É 
só ligar no telefone (62) 3209-9952 e 
dizer o dia e horário que deseja doar.

Entre os doadores estão 
colaboradores da unidade hospitalar, 
além de familiares e visitantes. De acordo 
com a gerente da Unidade, Bruna Paixão, 
o maior objetivo é contribuir para 
aumentar e manter um bom estoque de 
sangue no Hemocentro coordenador. 
“Conseguimos aumentar o número de 
doadores com essa facilidade de os 
acompanhantes e familiares agendarem a 
hora da doação e até mesmo realizar a 
doação na hora da visita. Estamos 
confiantes nos bons resultados”, declarou.

A unidade
O espaço, que conta com salas de 

triagem, coleta e local para lanches dos 
doadores e sala de recuperação, além de 
área técnica com laboratório de análise, 
proporciona comodidade e agilidade aos 
familiares acompanhantes ou que 
estiverem visitando um paciente e 
desejarem doar, podendo realizar o ato 
no próprio hospital. 

ACONTECEU 

Mais de 200 doações de sangue em Junho

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.

“Foi um atendimento fora 
de série. Lá é muito bonito 
e pessoal é muito 
atencioso”, elogia paciente 
João de Sousa 

João de Sousa Moreira tem 77 
anos e estava internado no HGG há 
quatro dias, aguardando por uma 
cirurgia de hérnia inguinal. Ele relata 
que sofre muito com o problema, 
que o faz ter dificuldades para 
realizar atividades rotineiras como 
agachar para pegar algo ou até 
mesmo fazer xixi. Ele já passou por 
uma cirurgia na unidade, porém, 
como teve reação à anestesia, 
precisou adiar o tratamento por um 
tempo. Após o primeiro procedimento 
no HGG, precisou ficar em 
observação no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) e se impressionou 
com a estrutura e o tratamento 
recebido. “Foi um atendimento fora 
de série. Lá é muito bonito e pessoal 
é muito atencioso”, declarou.

Apesar de já ter se aposentado, 
o idoso não abandonou o trabalho. 
Há 18 anos ele mantém o Bar do 
João, localizado no setor Buriti 
Sereno, em Aparecida de Goiânia. 
“Eu abro o bar todos os dias de 15 
às 21 horas. Além de bebidas, 
também temos espetinhos. Já estou 
com a idade avançada e às vezes 
penso em maneirar a rotina”. 
Quando não está trabalhando, ele 
gosta de descansar. “Gosto de ficar 
quieto, pensando em nada”. João 
está em seu segundo casamento, e 
no total tem 8 filhos, 14 netos e 13 
bisnetos. “É muita gente. O filho 
mais velho tem 56 anos e a mais 
nova tem 20. Ás vezes a turma se 
reúne aqui em casa, e nós 
confraternizamos”. Sobre a 
internação no HGG, ele elogiou. 
“Aqui é tudo muito bom, incluindo a 
comida e a estrutura. Os médicos e 
os enfermeiros trabalham muito bem, 
estou gostando bastante”.
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Mantenha seu cartão de vacinação atualizado

As vacinas são muito importantes em 
todas as idades, porque auxiliam na 
prevenção de doenças e podem ajudar a 
evitar surtos. Os grupos mais vulneráveis, 
como as crianças e os idosos, devem ter 
atenção redobrada pois possuem 
imunidade mais baixa que os outros. Mas 
afinal, o que são as vacinas? De acordo 
com a infectologista do HGG, Andrea 
Spadeto, a vacina é um tipo de substância 
que é introduzida no corpo para criar 
imunidade a uma determinada doença. 

No Brasil, o calendário oficial foi 
definido por órgãos governamentais, como 
Ministério da Saúde. “A rede privada 
oferece algumas vacinas que não são 
encontradas no sistema público. Porém o 
calendário do Ministério da Saúde garante 
a proteção para as principais doenças 
infecciosas. Entre a rede pública e privada 
existem algumas diferenças nos efeitos 
adversos, no entanto, não há diferenças 
no efeito protetor das vacinas”, esclareceu.  

As vacinas podem apresentar reações 
adversas, que dentro das indicações 
corretas e das faixas etárias 
recomendadas, de maneira geral são 
reações leves, como febre, mal-estar e 
dores no corpo. Entretanto, deixar de se 
vacinar pode acarretar em consequências 
graves como a volta de doenças terríveis e 
altamente contagiosas. “Quando uma parte 
da população deixa de ser vacinada, 
criam-se grupos de pessoas suscetíveis, 
que possibilitam a circulação de agentes 
infecciosos. Sabemos que a vacinação 
não atinge 100% da população. Mas, 
quanto maior for o contingente de pessoas 
vacinadas, maior a proteção conferida, 
inclusive aos não vacinados, o que 
chamamos de "imunidade de rebanho”.

O perigo de não estar vacinado é se 
manter suscetível à doença para a qual 
aquela vacina protege. Por exemplo, no 
calendário de rotina das crianças temos 
vacinas para várias doenças graves ou 

No Brasil, o calendário oficial de vacinas é definido por órgãos governamentais, como Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de 
Saúde. Vacinação é fundamental para a prevenção de uma série de doenças infecciosas  

As vacinas são tipos de substâncias que são introduzidas no corpo para criar imunidade a uma 
determinada doença

- As vacinas são muito seguras. A 
maioria das reações são geralmente 
pequenas e temporárias, como braço 
dolorido ou uma febre ligeira;

- Pessoas alérgicas a ovo não devem 
tomar vacina contra gripe;

- Todas as doenças infecciosas 
preveníveis por vacinação são 
potencialmente graves, podendo 
causar hospitalizações, sequelas ou 
óbitos;

- Mesmo doenças já erradicadas em 
um país, podem voltar a atingir a 
população, já que os agentes 
infecciosos podem atravessar fronteiras 
geográficas e infectar qualquer pessoa 
que não esteja protegida.

mesmo até fatais, como: poliomielite, 
difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, 
meningite por vários tipos de bactéria, 
pneumonias graves, sarampo, caxumba, 
rubéola, varicela, diarreia por rotavírus; 
influenza. No calendário dos adolescentes 
e adultos também existem vacinas 
fundamentais, como: HPV, influenza, 
meningite, pneumonia, herpes zoster.

Mais recentemente, reportagens 
publicadas no Brasil revelam um 
preocupante avanço do movimento 
antivacinação. “O desenvolvimento desse 
movimento tem levado a uma redução da 
cobertura vacinal, e ao consequente 
reaparecimento de doenças 
infectocontagiosas. Além disso, estamos 
em um risco iminente de uma nova 
epidemia de poliomielite no Brasil, com um 
percentual assustador de municípios com 
baixa cobertura vacinal para essa doença”, 
alertou a especialista, que ressalta ser 
extremamente importante manter o 
calendário de vacinação atualizado.

Palestra no AMA alerta sobre as hepatites virais

No dia 4 de junho, a residente em 
gastroenterologia, Francelly Alves do 
Nascimento, ministrou palestra com o tema 
"O que são hepatites virais", aos usuários 
do AMA. A doença é uma das mais comuns 
e pode ser causada por vírus através da 
contaminação sanguínea, ou seja, pelo uso 
compartilhado de materiais cortantes como 
agulhas, aparelhos de barbear e alicates de 
unha, por relações sexuais, além de 
alimentos contaminados e uso de drogas e 
medicamentos. Doenças silenciosas, elas 
nem sempre apresentam sintomas, por isso 
a importância de ir ao médico regularmente 
para exames que detectem a doença. 

As hepatites virais mais comuns são as 
causadas pelos vírus A, B e C. Pessoas 

portadoras de hepatite B e C, correm o risco 
de as doenças evoluírem (tornarem-se 
crônicas) e causarem danos mais graves ao 
fígado, como cirrose e câncer. Cabe 
ressaltar ainda que as hepatites A e E, são 
transmissíveis por condições precárias de 
saneamento básico e água, de higiene 
pessoal e dos alimentos.

“É uma doença latente, muitas vezes o 
paciente não apresenta sintomas e ele 
precisa ser diagnosticado para receber o 
tratamento. Em casos como a hepatite B, 
o tratamento evita complicações, como a 
cirrose e o câncer de fígado. Além disso, 
novos tratamentos para a hepatite C foram 
trazidos para o país recentemente, 
curando mais de 90% da população”. 

Residente Francelly Alves do Nascimento 
ministrou conteúdo

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Convenção
O diretor geral do HGG, José Cláudio 
Romero, e o coordenador administrativo-
financeiro do Idtech, Lúcio Dias, 
participaram da 12ª Convenção Brasileira 
de Hospitais (CBH). O evento aconteceu 
nos dias 3 e 4 de julho, no Centro de 
Convenção de Goiânia. A CBH é 
considerada a maior convenção do setor 
hospitalar, e tem o objetivo de discutir, 
fortalecer e inovar a área hospitalar, 
proporcionando um melhor atendimento e 
ampliando os resultados para os hospitais, 
população e para o setor da saúde. O 
evento reuniu os principais executivos, 
diretores e gestores dos hospitais do país.

Simulação
O HGG realizou no dia 30 de junho, o 
quinto treinamento para evacuação de 
prédio dos colaboradores e pacientes na 
área do Ambulatório/Consultórios, no 1º 
andar. Já no dia 13 de julho, foi realizado 
simulado de emergência na Ala 1, da Clínica 
Cirúrgica, localizada no terceiro andar. 
As atividade teve como foco avaliar 
procedimentos em situações de emergência 
e capacitar brigaditas para possíveis 
situações de risco, reforçando o 
conhecimento sobre o funcionamento de 
hidrantes, alarmes e sobre as rotas de fuga.

Sarau do HGG
 No dia 5 de julho, o HGG recebeu a 
apresentação da cantora Patrícia Morenno. 
Acompanhada dos músicos Cláudio Kalica 
(violão) e Welliton Bass (cajon), a cantora 
se apresentou no jardim da unidade, 
trazendo clássicos da MPB, samba e pop 
rock. O trio esbanjou simpatia, e atendeu 
aos pedidos do público.

Aviso 
Em cumprimento à legislação eleitoral, 
durante os três meses que antecedem o 
pleito (7 de julho a 7 de outubro, ou, em caso 
de segundo turno, 28 de outubro), as redes 
sociais do HGG, que inclui Facebook e 
Twitter serão retiradas do ar. Além disso, no 
site da instituição também serão desativadas 
algumas abas e seções, mantendo apenas o 
que é utilidade pública.

Alimentação
O consumo de alimentos nas festas juninas, 
foi tema de palestra no dia 28 de junho. A 
gerente do Serviço de Nutrição do HGG, 
Valéria de Souza, e a residente Tereza 
Raquel, falaram ao público do AMA, tirando 
dúvidas dos usuários. Assim como na 
alimentação do dia-a-dia, nas festas juninas 
não é necessário restringir os alimentos, 
mas consumir com moderação. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Disfagia
No dia 11 de junho, a fonoaudióloga do 
HGG, Vanessa Américo, ministrou palestra 
com o tema "O que é Disfagia", aos usuários 
que aguardavam por consultas no (AMA). O 
objetivo do palestra foi alertar sobre o 
diagnóstico da doença, orientando sobre os 
sintomas, tratamento e dicas para que a 
alimentação seja feita de maneira adequada.

Música
Os irmãos gêmeos JP e Henrique se 
apresentaram no Sarau do HGG, no dia 12 
de julho. Pacientes, acompanhantes e 
colaboradores assistiram a apresentação 
que contou com sucessos da música 
sertaneja, desde os tradicionais, como 
Zezé di Camargo e Luciano e Bruno e 
Marrone, até os mais recentes, como Zé 
Neto e Cristiano e Matheus e Kauan.

Apoio:

“Isso aqui é lindo demais! É a primeira vez, nunca tinha pintado. Hoje estava com dor de cabeça, depois que 
voltei da hemodiálise e estava me sentindo ruim e vim pra cá e esqueci”, contou a paciente Ivani Gonçalves 
Melo de Souza, de 61 anos, está há três meses no HGG, por complicações com uma prótese no quadril. 

Alguns pacientes de inspiram em 
paisagens do cotidiano em seus pinturas

Paciente Laíde Gomes Pinheiro da Silva, 
de 58 anos, pintou seu gatinho 

Atividade tem o auxílio do professor e 
artista plástico voluntário Alexandre Liah

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Confira os melhores momentos de oficina ministrada no dia 3 de julho pelo professor e artista plástico voluntário Alexandre Liah. 
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