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Artistas plásticos prestigiam a mostra “A imensidão das cores” 
Encontro aconteceu durante o vernissage da mostra “A Imensidão das Cores”, dos artistas plásticos Dilvan Borges, Manoel Santos e W. 
Bonnardiny. Esta é a quinta edição do projeto “Arte no HGG”. Vernissage aconteceu no dia 3 de fevereiro no Ambulatório da unidade hospitalar

O Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) em 
parceria com a Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), lançaram no Hospital 
Alberto Rassi – HGG a mostra de estilo 
naif “A imensidão das cores”, dos artistas 
plásticos Dilvan Borges, Manoel Santos e 
W. Bonnardiny. O vernissage, que 
aconteceu no dia 3 de fevereiro, reuniu 
familiares dos artistas expositores, 
colaboradores, amigos, vários artistas 
renomados além de representantes do 
governo.

No Ambulatório de Medicina Avançada 

(AMA), a abertura do evento foi realizada 
pelo diretor de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Marcelo Rabahi, que agradeceu a 
presença dos convidados, a 
disponibilidade dos artistas em produzir 
obras exclusivas e destacou a importância 
de ações de humanização. “Trabalhamos 
em um ambiente com desgaste emocional 
e é muito bom esses eventos que nos 
permitem recarregar as baterias. Aqui no 
HGG nós temos a oportunidade de viver a 
humanização no tratamento aos pacientes 
e também aos colaboradores”, afirmou. 

Dilvan Borges, Manoel Santos e W. 

Artistas plásticos se reuniram para apreciar as obras de Dilvan Borges, Manoel Santos e Willian 
Bornnadiny em exposição no Hospital Alberto Rassi - HGG até 10 de abril

Bonnardiny foram até o microfone e 
estavam bastante emocionados. Manoel 
Santos, o porta-voz deles, agradeceu a 
oportunidade de expor as obras no 
hospital. Porém, ao falar da obra mais 
especial da exposição produzida para a 
mãe, que faleceu ano passado, caiu em 
lágrimas. Ele recebeu abraços dos 
colegas de exposição e também dos 
amigos que estavam presentes. 

O artista plástico Omar Souto 
parabenizou o HGG. “Goiás deveria ter 
outros espaços assim. Um hospital que 
preza pela cultura e humaniza o 
ambiente. Aqui é maravilhoso. Eu gosto 
de espaços grandes, paredes largas e 
aqui eu estou no paraíso”, disse Souto 
emendando uma gargalhada. 
Participaram do vernissage Argus Ridan, 
Brenda Lee, Chico Santos, Helena 
Vasconcelos, Heloá Moraes, Omar Souto, 
Rucélia Ximenes, Samira Berigo, Selvo 
Afonso, Soni-Pin, Rosângela Lopes, entre 
outros.

A coordenadora da Política Nacional 
de Humanização em Goiás conhecido 
como Humaniza SUS, Maria Salette 
Paulino, ficou impressionada com a 
iniciativa de levar o mundo das artes para 
o ambiente hospitalar. ”Saio daqui muito 
feliz. Esse momento de trazer a cultura 
não somente para os usuários mas 
também para os colaboradores é ímpar. O 
Idtech conseguiu quebrar o paradigma de 
hospital”, finalizou ela, que visitou também 
as demais dependências do Ambulatório. 

Exposição leva diversidade e cores para o ambiente hospitalar

Três artistas autodidatas que tem 
em comum a paixão pela abundância 
nos detalhes e a vontade de fazer o 
bem. Manoel Santos é gari durante o 
dia e a noite usa o tempo para pintar as 
telas. Ele utiliza a diversidade como 
principal vertente. Prioriza os animais 
em situações divertidas e com cores 
fortes passando a ideia de um 
ambiente ingênuo, quase infantil. Dilvan 
Borges retrata a piracema, com 
cardumes nadando rio acima para a 
desova no período de reprodução. 
Quem está apreciando a obra e vê a 

brincadeira das cores tem a sensação de 
que a imagem está em movimento. 
William Bonnardiny é autêntico retratando 
o meio urbano e suas indefinições. Em 
seu trabalho é possível ver as situações 
humanas frequentemente convencionais, 
ricas em cores e texturas, e que 
exemplifica a alma do povo brasileiro. 

A exposição faz parte do projeto 
inovador Arte no HGG, que promove a 
inclusão cultural de usuários 
colaboradores, e também usa a arte 
como terapia alternativa, contemplando a 
política de Humanização da unidade. 

 

Colaboradores também prestigiaram 
abertura da exposição no Ambulatório



NOSSA GENTE

“Eu amo o trabalho do 
HGG”, diz a bibliotecária 
Matilde Ferreira

O bibliotecário trabalha como um 
administrador de dados, que também 
processa e dissemina a informação. 
Além de catalogar e guardar as 
informações, ele orienta sua busca e 
seleção. E esse é o papel de Matilde 
Ferreira dos Santos Silva, que 
trabalha na biblioteca do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 14 anos. “É 
a profissão que eu escolhi. Eu gosto 
de informação, e foi uma escolha 
pessoal trabalhar na área de 
Ciências Aplicadas, trabalhar com 
pessoas é fascinante”, comenta.

Gratificante. Assim Matilde define 
o seu trabalho na unidade hospitalar. 
Ela conta que vê grande importância 
no papel que desempenha, já que 
apoia os outros profissionais do 
hospital na hora da busca pela 
informação especializada. “A 
biblioteca é subordina à seção de 
Ensino e Pesquisa, e eu vejo grande 
importância nela. É por aqui que os 
profissionais conseguem se atualizar, 
sanar dúvidas, e melhorar cada vez 
mais o atendimento do hospital. 
Então, precisamos valoriza-la.”

Aprovada em concurso público 
do Estado, a bibliotecária conta que 
assim que começou a trabalhar no 
hospital se apaixonou pelos 
programas de promoção à saúde. 
“Quando cheguei foi bem na época 
do Operation Smile e eles faziam um 
trabalho lindo. Os profissionais 
atendiam pessoas simples do interior, 
fiquei emocionada. Hoje gosto muito 
do PCCO, mas é difícil falar de 
todos. Eu amo o trabalho do HGG.”

Nos momentos de lazer, a 
colaboradora gosta de viajar. ‘‘Mesmo 
que a viagem seja para perto, 
sempre conhecemos pessoas novas, 
imagens novas, coisas novas.’’

EDITORIAL
Quem nunca sentiu uma dor de 

cabeça? As cefaleias são mais comuns do 
que imaginamos, e muitas vezes não 
possuem uma causa específica. A 
enxaqueca é uma dessas dores que 
incomodam e pode até atrapalhar o 
desempenho de quem tem a doença no 
trabalho, em casa, e nos afazeres diários. 
Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia 
apontam que pelo menos 15% dos 
brasileiros possui essa doença, e a maioria 
é mulher. Por isso, o Voz do HGG 
conversou com um especialista no assunto 
para esclarecer os principais pontos dessa 
patologia que causa fortes dores. 

Nesta edição, você também confere 
como foi o primeiro baile de Carnaval do 

Hospital Alberto Rassi – HGG. O Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) inovou mais uma vez na 
gestão do hospital e levou para os 
pacientes uma atividade com as 
tradicionais marchinhas, máscaras, e 
diversão. Essas ações contribuem para um 
ambiente mais humanizado e um 
tratamento, que se torna menos doloroso.

Você também vai conhecer a história 
de Delcimaura Lemes, que perdeu parte 
da carne da cabeça em um acidente de 
carro e hoje agradece à Deus por estar 
viva, e sendo atendida por uma das 
melhores equipes de cirurgia plástica do 
Estado de Goiás. 

Aprecie mais esta edição do Voz!
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Governador do Alagoas se impressiona com HGG

Comitiva formada pelo governador de 
Alagoas, Renan Calheiros Filho, e seus 
secretários, visitou o Hospital Alberto 
Rassi – HGG no dia 2 de fevereiro, a 
convite do governador Marconi Perillo. O 
secretário de Saúde de Goiás, Leonardo 
Vilela, acompanhou os visitantes, 
juntamente com a diretoria da unidade e 
dos coordenadores do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização social responsável 
pela gestão hospitalar.

O governador Renan Filho e seus 
auxiliares conheceram de perto o 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) e o Centro de Terapia Intensiva 
(CTI). O alagoano ficou entusiasmado 
com as obras de arte da nova edição do 
Projeto Arte no HGG, que conta com o 
acervo de três artistas goianos: Dilvan 

Borges, Manoel Santos e W. Bornnardiny. 
Também destacou a qualidade do Centro 
de Terapia Intensiva, que, conforme o 
secretário da Casa Civil de Alagoas, 
Fábio Farias, pode ser comparado ao do 
Hospital Sírio Libanês.

“Fiquei muito bem impressionado. 
Acredito que o serviço prestado aqui 
neste hospital do Estado, um hospital 
público, não deixa nada a desejar aos 
melhores hospitais do país e talvez até 
do mundo”, disse o governador, que 
também visitou a Secretaria de Estado 
da Saúde. Segundo Renan, o modelo 
utilizado em Goiás deve ser 
“urgentemente” adotado em todo Brasil. 
“É preciso trazer a eficiência da iniciativa 
privada para o serviço público. É isso que 
o cidadão espera dos novos gestores”, 
destacou.

Secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, levou Renan Calheiros Filho para conhecer a 
unidade hospitalar. Governador foi acompanhado pela diretoria do Hospital Alberto Rassi - HGG 



TEMA DA VEZ
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Dores pulsáteis e alterações visuais podem ser enxaqueca

Dados da Sociedade Brasileira de 
Cefaleia apontam que 15% da população 
do país tem enxaqueca. Muito mais 
comum do que se imagina, a enxaqueca 
afeta mais as mulheres, atingindo cerca de 
20% da população feminina. A doença 
está no grupo das cefaleias primárias, 
cujas origens são desconhecidas, ou 
quando não há outro fator que pode estar 
causando a dor. Para entender melhor 
quais as causas, sintomas e tratamento 
para a patologia, o Voz do HGG conversou 
com o chefe do serviço de Neurologia do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, José 
Alberto Alvarenga. 

A doença se caracteriza por dores 
pulsáteis em um dos lados da cabeça ou 
às vezes dos dois. Mas, Alvarenga explica 
que a enxaqueca pode vir acompanhada 
também de outros sintomas neurológicos 
que se apresentam, normalmente, um 
pouco antes da dor de cabeça. “Tem o 
grupo das migrâneas com aura, e das 
migrâneas sem aura. Com aura, aparece a 
fotofobia, alterações visuais, náuseas, 
vômitos, alterações do odor, mau humor. 
Depois de um tempo, passam esses 
sintomas, e permanece aquela dor 
latejante na cabeça.”

O fato de a doença ser mais difundia 
entre as mulheres pode ser explicado pela 
presença do hormônio estrógeno. De 
acordo com o neurologista, o hormônio é 
protetivo do espasmo vascular, já a 
progesterona é ao contrário. “O ciclo 
hormonal da mulher muda o humor e as 
condições fisiológicas do corpo. Quando 
se faz o uso contínuo do anticoncepcional 
conseguimos reduzir drasticamente as 
crises de enxaqueca justamente porque 
não há essa variação hormonal”, revela. 

Além do fator hormonal, outros 
comportamentos podem desencadear 
crises da doença, conforme explica o 
especialista. A alimentação é um dos 
fatores que podem contribuir para o 

Mais comum entre as mulheres, a doença está em um grupo classificado de cefaleias primárias e não tem causa específica definida. Variação 
hormonal e de humor, estresse, alguns alimentos, e uso excessivo de medicamentos analgésicos são fatores que desencadeiam crises

Lidar com as fortes dores de cabeça e os outros sintomas causados pela enxaqueca pode ser 
difícil para muitas pessoas. Alivio das crises envolve repouso e alimentação balanceada

Você sabia?

- A duração de uma crise 
de enxaqueca é de 3 
horas a 3 dias, seguida 
de um período variável 
sem nenhuma dor de 
cabeça.

- A enxaqueca é autolimitada e 
raramente resulta em complicações 
neurológicas permanentes e/ou 
maiores

Confira algumas dicas:

- Durante uma crise de enxaqueca 
tome o medicamento; entenda o que 
alivia a sua dor; trate os sintomas 
separadamente; descanse em um 
local escuro e silencioso; faça 
refeições leves e hidrate-se!

aparecimento da dor, e o portador da 
doença deve evitar ou ingerir com cautela 
alimentos como o chocolate, frutas cítricas, 
alimentos muito gelados, nozes, gorduras, 
condimentos, glutamato monossódico 
(muito presente em salgadinhos e em 
molhos aji-no-moto), adoçantes. Além 
disso, o estresse, o uso excessivo de 
analgésicos, antidepressivos, e o 
sedentarismo podem contribuir para o 
surgimento da enxaqueca. “É preciso ficar 
atento a essa questão da alimentação. 
Muitas vezes a dor de cabeça pode ser 
originada porque o paciente tem uma 
síndrome metabólica.”

O tratamento das migrâneas primárias, 
grupo da enxaqueca, é feito por meio de 
medicamentos baseados em triptanos. 
Entretanto, a indicação do melhor 
tratamento deverá ser feita de acordo com 
o tipo e a variação das crises. “É melhor 
que o paciente procure um especialista em 
neurologia para acompanhar a dor de 
cabeça. Ele fará o melhor diagnóstico.’’

Nem toda dor de cabeça é aneurisma! Procure um médico especialista 

Nós não podemos difundir entre a população 
que toda cefaleia é um aneurisma na cabeça, 
porque isso leva ao uso excessivo e desregrado de 
imagem. Hoje o próprio paciente induz o médico a 
solicitar esses exames, e isso eleva o custo da 
medicina. Mesmo sendo pagos por planos de 
saúde ou mesmo pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), nós especialistas temos metodologias para 
diagnósticos e que precisam ser cumpridas. 

 O bom profissional sabe a forma correta de 
analisar o paciente, e tem metodologias eficientes 
para diagnosticar uma enxaqueca. É muito comum 
pessoas curiosas que sentem a necessidade fazer 
vários exames sem precisar. 

Apesar disso, o diagnóstico da doença é muito 
importante. Isto porque atrás de uma dor de 

cabeça podem estar fatores neurológicos. Por 
exemplo, dores de cabeças persistentes e intensas 
podem indicar uma gama de outros problemas, 
como hipertensão cranial, tumores, e até o 
aneurisma. Ou seja, é imprescindível que as 
cefaleias sejam levadas a sério e tratadas com o 
médico neurologista, porque somente ele vai 
identificar a verdadeira origem do problema. 

Se o médico não tem habilidade e capacitação 
para identificar a enxaqueca no grupo das 
cefaleias primárias, ou até mesmo as secundárias, 
ele erra o diagnóstico e coloca em risco a vida do 
paciente. Por isso, quem tem dor de cabeça 
precisa procurar um especialista que tenha 
gabarito, e não acreditar que qualquer dor que 
venha a ter na cabeça seja um aneurisma. 

José Alberto 
Alvarenga é chefe 
do Serviço de 
Neurologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Delcimaura Lemes do Prado 
quase perdeu a vida em um 
acidente automobilístico há quase 
um mês. Agora, ela está 
internada no Hospital Alberto 
Rassi – HGG para a realização 
de uma cirurgia plástica de 
enxerto na cabeça, já que perdeu 
parte da carne quando o veiculo 
que pilotava estourou o pneu e 
capotou. Durante a oficina de arte 
com o artista plástico Alexandre 
Liah, a agente funerária falou 
sobre a sua satisfação em ser 
atendida pelos profissionais da 
unidade.

“O atendimento aqui é 
excelente. Nunca vi um hospital 
proporcionar tanta coisa 
maravilhosa para nós pacientes. 
Em outras unidades é só ficar na 
cama tomando soro, mas aqui é 
festa, é aula de pintura, é música. 
Porque o maior sofrimento de um 
paciente é ficar esperando pelo 
médico, pela alta, e aqui o tempo 
passa e a gente nem vê, dá para 
se divertir”, elogiou.

EXPRESSAS

Agradecimento
O reeducando da Penitenciária Odenir 
Guimarães (POG), Daniel Cândido de Siles, 
recebeu alta do HGG. O paciente, que 
estava com escaras em todo o corpo e em 
estado de desnutrição, ficou internado por 
quase 40 dias e agradeceu o atendimento 
que recebeu na unidade. “O atendimento 
aqui é muito bom, parece particular”, disse. 
(Foto: Ricardo Rafael/O Popular)

Recorde
Eduardo Bassan e Thaís Oliver animaram 
os pacientes durante o Sarau do HGG no 
dia 4 de fevereiro. A dupla levou o sertanejo 
universitário e os “modões” para os 
corredores, enfermarias, e Centro de 
Terapia Intensiva. A apresentação teve 
quase quatro horas de duração e quebrou 
todos os recordes do projeto. 

Novidade
Quem também fez história no Sarau foram 
os músicos Rozinaldo Miranda e Pedro 
Jordão. Eles, que se apresentaram na 
edição do dia 12 de fevereiro, são 
integrantes da banda Baú Novo e levaram 
pela primeira vez até a unidade hospitalar o 
som do chorinho, estilo tipicamente 
brasileiro. A atração colocou pacientes e 
colaboradores para dançar.  

Institucional
O procurador do Estado de Goiás Rafael 
Arruda, especialista em direito 
administrativo e entusiasta do modelo de 
parceria pública-privada, conferiu na prática 
o trabalho desenvolvido no hospital. Ele foi 
acompanhado pelos diretores, 
coordenadores e assessores jurídicos do 
Idtech, e ouviu depoimentos espontâneos 
de usuários satisfeitos com a nova gestão. 

Atualização
Atenção médicos! Já começou a valer o 
novo método de solicitações de exames 
laboratoriais. Desde o dia 9 de fevereiro, é 
necessário que o pedido seja feito via 
sistema MV Prontuário Eletrônico do 
Paciente (MVPEP). O objetivo da mudança 
é modernizar o processo e diminuir o tempo 
de solicitações. 

Carnaval
Para alertar os colaboradores sobre a 
importância do uso do preservativo, a Cipa 
do HGG e a seção de Ensino e Pesquisa 
promoveram a campanha Carnaval 2015. 
Durante dois dias foram distribuídos 
preservativos e folders informativos sobre as 
principais Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) e a Aids. A equipe de 
conscientização se fantasiou para a atividade

“Foi muito animado. É bom quando têm essas atividades que fazem com que a gente esqueça dos 
problemas, tira o foco da doença. Aqui não parece hospital”, disse o paciente João Serafim de Oliveira, 
internado depois de sofrer um princípio de infarto e ficar oito dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI).  

Diretora de Enfermagem, Natalie Alves 
ficou responsável pela decoração 

Festa na unidade hospitalar teve 
serpentina e muita marchinha 

Cantor Xexéu animou a festa 
carnavalesca no Ambulatório 

O Hospital Alberto Rassi – HGG inovou mais uma vez e promoveu, na noite de 6 de fevereiro, um baile de Carnaval para 
pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade. Confira os melhores momentos da festa popular: 
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