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Profissionais participam da Semana de Enfermagem 
Evento, que aconteceu entre os dias 17 e 23 de maio, contou com palestras, desfile de vestimentas antigas, homenagens e premiação 
aos profissionais destaques. Resgate histórico da profissão e seus desafios foram as temáticas abordadas durante a semana

Com o tema “Enfermagem: Uma 
história de defesa da vida, da saúde, e da 
qualidade do cuidado”, e um público de 
307 pessoas, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG realizou a XVII Semana de 
Enfermagem da unidade entre os dias 17 
e 23 de maio. A programação contou com 
palestras que abordaram questões práticas 
e técnicas ligadas à profissão, além da 
história da atividade, como o desfile de 
trajes antigos. O evento foi realizado em 
parceria com a Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO) e o 
Conselho Regional de Enfermagem de 
Goiás (Coren-GO).

Durante a abertura, a diretora de 

enfermagem, Natalie Alves Andraschko, 
explicou a importância da categoria que 
consolidou como uma profissão voltada 
para a assistência ao indivíduo, baseado 
em conhecimentos técnicos e científicos. 
“Promovemos uma assistência de muita 
qualidade, e garantimos a segurança de 
pacientes que buscam o HGG, muitas 
vezes como última solução para o seu 
problema de saúde. Defendemos o direito 
à vida, a saúde, e a humanização do 
cuidado, estimulamos nossa equipe a agir 
sempre de maneira ética e a desenvolver 
o pensamento crítico nas diversas 
situações”, pontuou a diretora. 

Também no primeiro dia do evento, os 

Desfile de trajes antigos da profissão animou a abertura do evento realizado pelo Hospital 
Alberto Rassi - HGG. Modelos foram as próprias profissionais, que se divertiram com a atividade

profissionais destaque foram 
homenageados. A enfermeira da Clínica 
Cirúrgica, Kassandra Lopes foi eleita pelos 
colegas e ficou emocionada ao falar da 
lembrança. “Foi uma surpresa gratificante 
porque fui votada pelos colegas, e 
conquistei esse destaque. Fico muito feliz 
porque isso vale mais que qualquer 
dinheiro. A enfermagem é amar o próximo, 
ser paciente, estar ali sendo psicóloga, 
assistente social, de tudo um pouco.” 

No encerramento, uma das maiores 
pesquisadoras da história da profissão em 
Goiás com atuação na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC-
GO), e primeira enfermeira a obter o título 
de doutora, Celma Martins Guimarães 
abordou a história da enfermagem no 
âmbito estadual. De acordo com ela, em 
Goiás não se preserva o patrimônio, 
porém após várias pesquisas, conseguiu 
levantar os registros históricos estaduais. 
“Os médicos tinham interesse em ensinar, 
para que os enfermeiros pudessem 
resolver os problemas que surgissem 
quando eles estivessem ausentes. Isso 
porque nos finais de semana e feriados 
eles queriam descansar”, explicou.

Michele Belmira de Amorim Rodrigues 
é enfermeira da Clínica Médica e 
participou de várias palestras, entre elas a 
que falava sobre práticas seguras de 
higienização ministrada pela enfermeira do 
trabalho, Luciene Paiva da Silva, que é 
especialista em Controle de Infecção 
Hospitalar. “Nós precisamos ter o controle 
de infecção hospitalar, não é simplesmente 
atender o paciente’’, acrescentou.

Programação extensa de palestras 
marcaram o evento científico no hospital

Maria Lúcia, enfermeira da unidade entre
1975 e 1985, participou do evento

Coral Adulto do Sesc Goiânia se apresentou 
no primeiro dia do evento no auditório



NOSSA GENTE

“Não me vejo em outra 
área”, diz o colaborador 
José Vinícius, da Astec

José Vinicius de Oliveira Souza 
é colaborador da Assessoria de 
Tecnologia da Informação do 
Hospital Alberto Rassi – HGG. 
Graduado em Gestão de TI, o 
profissional atua na unidade 
hospitalar há três anos, mas 
trabalha no Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) há seis. “A melhor 
parte de trabalhar aqui no hospital 
foi acompanhar toda a 
transformação que a unidade 
sofreu. Foi importante fazer parte 
dessa mudança e contribuir para 
que o hospital se tornasse na 
referência que é hoje.”

Sua trajetória na Organização 
Social se iniciou como agente de 
atendimento da Central de 
Atendimento ao Cidadão – 
Teleconsulta, depois passou a 
realizar o apoio administrativo da 
Central, atuando um tempo na 
Assessoria de Tecnologia da 
Informação da sede do Idtech, e por 
último no HGG. 

Sobre a profissão que escolheu, 
José Vinicius mostra paixão. “Aos 
meus 15 anos comecei a trabalhar 
em uma lan house. Sempre gostei 
muito da área de informática, e foi 
isso que eu escolhi para a minha 
formação. Não sou um fanático em 
tecnologia, não me considero um 
nerd, mas é o que eu gosto de 
fazer. Na verdade, não me vejo em 
outra área”, argumenta. 

Nos momentos de lazer, o 
colaborador conta que gosta de 
praticar atividades físicas, 
sobretudo as modalidades de luta. 
“Gosto muito de pedalar com os 
amigos e andar de patins também”, 
conta José Vinícius. 
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Crítico paulista elogia projeto Arte no HGG 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu a visita de cinco grandes artistas 
plásticos, no dia 11 de maio, com o 
objetivo de apresentar ao crítico de arte 
Enock Sacramento, de São Paulo, o 
projeto Arte no HGG. A iniciativa, que 
democratizou o acesso às artes plásticas 
aos pacientes, acompanhantes e 
colaboradores da unidade, recebeu 
elogios da classe artística e conta com 
mais um apoiador, o renomado pintor 

primitivista brasileiro Waldomiro de Deus. 
Acompanhado por sua esposa 

também artista plástica, Lourdes de Deus, 
Waldomiro e Enock Sacramento foram 
recebidos pela curadora voluntária do 
projeto, Helena Vasconcelos, e pelo artista 
da atual exposição do hospital, Omar 
Souto.O grupo, guiado pelos diretores da 
unidade hospitalar, percorreu pelos 
corredores e Ambulatório, onde estão 
localizadas 115 obras de Omar, 
considerada por ele próprio a maior 
mostra da sua carreira.

Enock Sacramento, que também é 
curador de grandes exposições em São 
Paulo, considerou o espaço para artes no 
HGG fantástico. “Não é simplesmente a 
exibição de quadros, é o exercício do 
papel que a arte desempenha na 
sociedade. Trazer a arte para um hospital, 
uma sala de espera ou para os corredores 
é uma experiência muito importante que 
deve continuar cada vez mais”, ressaltou.

“A arte no hospital é sinal de nobreza, 
educação e carinho. A arte alegra os olhos 
dos pacientes, das pessoas que visitam e 
isso nos mostra que a direção do HGG 
está preocupada em levar a cultura para a 
população”, relatou Waldomiro de Deus 
durante a visita. 

Fórum discute atendimento aos transexuais 

Humanização, acolhimento, direitos 
humanos e sociais. Todos esses temas 
embasaram o fórum "O processo 
transexualizador no HGG: aspectos 
técnicos e éticos", no dia 11 de maio. O 
evento reuniu 120 profissionais, entre 
médicos, residentes, equipe 

Palestrantes compartilharam experiências sobre o 
processo transexualizador no Ambulatório do HGG 

Enock Sacramento esteve no hospital e foi 
recebido por outros artistas e a diretoria do HGG

multiprofissional, funcionários de 
acolhimento, e outros. 

O fórum teve a explanação do 
presidente do Conselho Regional de 
Medicina de Goiás (Cremego), Aldair 
Novato Silva, da coordenadora do Projeto 
de Transexualismo no Hospital das 
Clínicas (HC) da Universidade Federal de 
Goiás, Mariluza Terra Silveira, e do 
cirurgião plástico Marcelo Soares, também 
da equipe do HC.

O processo transexualizador é um 
programa de atendimento interdisciplinar e 
de pesquisa de pacientes transexuais, com 
visibilidade de gênero de ambos os sexos, 
independente de faixa etária. O objetivo do 
programa é identificar aqueles que 
desejam se submeter à cirurgia de  
redesignação sexual, ou outras cirurgias 
(permitidas após os 21 anos) e fazer 
acompanhamento multidisciplinar.

A gerente de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Marquez afirmou o 
compromisso do HGG. "Nós sabemos que 
esse é o início, e começamos com pé 
direito nesse projeto", disse. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; 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. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini (GO-
2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso e Kalyne Menezes; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Parkinson: tratamento adequado proporciona qualidade de vida 

O   Parkinson é uma doença 
degenerativa que atinge regiões do 
cérebro e destrói progressivamente os 
neurônios, comprometendo o 
desenvolvimento das atividades dos 
indivíduos. Apesar de ser uma doença que 
não tem cura, existe tratamento para o 
alívio dos sintomas, conforme explicou o 
neurologista William Luciano de Carvalho, 
do Ambulatório de Distúrbios do 
Movimento do Hospital Alberto Rassi - 
HGG, ao jornal A Voz do HGG. 

A Doença de Parkinson tem um 
quadro clínico definido, cujos quatro 
principais sintomas são: tremor, lentidão no 
movimento (para caminhar ou levantar da 
cadeira, por exemplo), desequilíbrio e 
rigidez do corpo. O neurologista William 
acrescenta que “esses sintomas da 
doença podem aparecer tanto 
isoladamente no início ou já começar dois 
ou três sintomas ao mesmo tempo. ”

Não há uma causa definida para a 
doença, mas a frequência do 
aparecimento aumenta conforme a idade, 
em pessoas com mais de 50 anos. Pode 
existir o aparecimento precoce, “mas há 
casos em que a Doença de Parkinson é 
confundida com o parkinsionismo, que 
possui sintomas parecidos mas pode ser 
provocada por remédios ou outras causas 
que não as da Doença de Parkinson”, 
esclarece William. 

O neurologista destaca que é 
importante fazer essa diferença, pois 
muitas vezes é possível identificar a causa 
do parkinsionismo e tratar, revertendo o 
quadro e curando o indivíduo da doença. 
"Muitos medicamentos, formas genéticas, 
um tumor na cabeça, neuroinfecção, 
encefalite e outros fatores podem simular 
muito a doença de Parkinson", esclarece. 

O tratamento para a Doença de 
Parkinson depende da idade e da 
intensidade dos sintomas em cada 
paciente. O neurologista explica que o 

Apesar de ser uma doença degenerativa, os sintomas do Parkinson podem ser amenizados se as orientações forem seguidas corretamente. 
Há casos em que outras doenças podem simular Parkinson, por isso um diagnóstico eficiente é essencial para o tratamento adequado 

Atividade realizada pelo Hospital Alberto Rassi - HGG em alusão ao Parkinson no mês passado 
contou com a participação dos pacientes que realizam tratamento contra a doença na unidade

Você sabia?

-  Se não tratado, o 
Parkinson pode levar à 
deterioração de todas as 
funções cerebrais e à 
morte prematura!

Confira algumas 
dicas:

-  Os pacientes portadores da doença 
devem manter uma dieta saudável 
com frutas, vegetais, carnes, cereais
 
- A manipulação dos talheres pode ser 
melhorada alargando-se o cabo com 
espuma de borracha

- A fisioterapia ajuda a amenizar os 
sintomas de tremor, característicos da 
doença. Procure ajuda! 

tratamento é por meio de medicamentos e 
por um trabalho conjunto com diversos 
profissionais de saúde, como 
fonoaudiólogo, educador físico, 
fisioterapeuta, psicólogos, dentre outros. 
“Muitas vezes, no desenvolver da doença, 
o indivíduo começa a ter dificuldade de 
equilíbrio e de fala, dificuldade de se 
alimentar, depressão e aí encaminhamos 
para os profissionais de cada área, 
conforme necessidade do paciente”. 

Segundo o neurologista, os pacientes 
que seguem as orientações têm uma 
qualidade de vida muito boa e vivem 
adequadamente como se não tivessem a 
doença. William também destacou o 
fornecimento da medicação de alto custo 
pelo SUS para os pacientes que tratam a 
doença de Parkinson. Ainda há pessoas 
que podem se submeter a cirurgia em 
casos específicos para amenizar os 
sintomas da doença. "Não é fácil, mas 
hoje a gente pode amenizar praticamente 
todos os sintomas da doença", enfatiza.

Em parceria com a Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade (SMT) de Goiânia, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promoveu, no dia 
18 de maio, uma palestra no Ambulatório 
da unidade para alertar sobre a 
importância de manter a atenção no 
trânsito. Na ocasião, as agentes Elizabeth 
Casanova e Elaine Chediak distribuíram 
panfletos informativos informando sobre 
as atividades da campanha em Goiânia.

O agente Stuart Assunção contou que 
a SMT possui o departamento exclusivo 
para educação no trânsito, porém mesmo 
assim o índice de infração é muito alto. 
Ele explicou que existem dois tipos de 
motoristas: os desatentos e os 
negligentes. “Em alguns casos a pessoa 

comete uma infração ou se envolve em 
acidente por pura desatenção. O outro 
tipo de motorista é aquele que 
simplesmente ignora as leis. Ele sabe que 
é proibido avançar o sinal, mas o faz 
mesmo assim. Ele sabe que não pode 
falar ao celular, mas fala assim mesmo.’’

A aposentada Antônia Lopes Moreira 
aguardava por uma consulta com o 
cardiologista e elogiou a iniciativa do 
movimento afirmando que quem comete 
delito de trânsito, deve ser punido 
severamente. “Acredito que se eu 
cometer uma infração eu tenho que ser 
responsabilizada. Todo mundo fala de 
corrupção, porém o maior corrupto é o 
próprio cidadão que não tem educação”.

Campanha tem o objetivo chamar a 
atenção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no trânsito 

Secretaria Municipal de Trânsito divulga ‘Maio Amarelo’ no HGG
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Com insuficiência pulmonar, 
Maria Istela Pereira de Almeida 
recebe os cuidados do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. A paciente, 
que trabalhava como cinegrafista 
antes de amputar as duas pernas 
devido às complicações da 
trombose, aprovou o atendimento 
que recebeu da equipe 
multidisciplinar da unidade de 
saúde. “A comida é uma delícia, as 
pessoas são muito educadas, as 
camas e roupas de banho são 
limpas, vejo muita bondade em 
todos que trabalham aqui”, elogiou.

Ela aproveitou a oportunidade 
para contar sobre as complicações 
de saúde que teve por causa do 
uso abusivo do cigarro. Maria Istela 
explicou que foi fumante por muitos 
anos, e que sente hoje os prejuízos 
que esse hábito deixou na sua 
vida. “Hoje vivo para dar 
conselhos, quem não larga por 
amor, larga pela dor.” 

Na foto, a paciente recebe o 
carinho da enfermeira Graziela 
Cavalcante, de traje antigo. 

EXPRESSAS

Prevenção
Para lembrar a importância de se higienizar 
corretamente as mãos, a infectologista 
Andrea Spadeto realizou uma palestra para 
usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA. A especialista coordenou 
uma dinâmica desafiando as pessoas a 
colocarem a mão na caixa com luz negra, 
que detecta bactérias que não podem ser 
vistas a olho nu. 

Qualidade
O HGG está entre os 34 hospitais públicos 
de excelência no Brasil, de acordo com o site 
da Revista Exame, da Editora Abril. A lista é 
baseada nas avaliações realizadas pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA). 
A unidade foi a primeira pública do Centro-
Oeste a conquistar a certificação de 
qualidade chancelada pela ONA.

Aprovação
Relatório da Pesquisa Interna de Satisfação 
do projeto Gestão Cidadã do mês de abril 
apontou que 100% dos usuários do HGG 
avaliam o Sarau do HGG como positiva, 
sendo que 94% considerou ótimo e 6% 
avaliou como bom. Inserido na política de 
humanização da unidade, o projeto existe 
há quase três anos e tem alcançado 
resultados positivos desde a sua criação.

Assistência
No dia 12 de maio, aconteceu uma edição do 
Papo Multi. O tema foi “Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional: uma visão teórico-prática da 
abordagem motora e funcional”. A atividade  
reuniu residentes de psicologia, 
fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e 
geriatria. O objetivo foi reunir profissionais 
que atuam na unidade hospitalar para 
discussão de assuntos ligados à assistência.

Ensino
A residência em Otorrinolaringologia 
conquistou avaliação positiva da Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL CCF). O hospital é 
credenciado pelo Ministério da Educação e 
Cultura desde outubro de 2011 e a visita da 
Associação teve como objetivo certificar a 
qualidade do ensino da especialidade.

Renovação
O Estado renovou o contrato com o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) para a gestão do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. Há quatro anos, esta 
parceria com a Organização Social 
promove melhorias significativas nas áreas 
estruturais, assistenciais, tecnologia e 
administrativas da unidade. A renovação 
tem validade de um ano. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro, 

colar aqui e deletar este texto!

A VOZ DO USUÁRIO

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“É uma iniciativa brilhante essa de trazer música para nós pacientes. Gostei muito de participar desse show, 
foi nota dez”, disse o farmacêutico Ronaldo Ribeiro, que passou por uma cirurgia nas cordas vocais e assistiu 
ao show da Banda Smurfs no auditório do hospital.

Vocalista e músicos do grupo aprovaram o 
projeto de humanização do hospital

A Banda Smurfs deu um show de talento e 
simpatia com repertório eclético

O gospel marcou apresentação da Banda 
de Louvor da 2ª Igreja Batista de Vera Cruz
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