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Pacientes se divertem durante o 2º arraiá do HGG 
Festa junina aconteceu no dia 15 de junho no estacionamento do Hospital Alberto Rassi. Pacientes, familiares e colaboradores se 
divertiram nas barraquinhas que ofereceram bebidas e comidas típicas, além de muitas brincadeiras como a pescaria 

Os pacientes do Hospital Alberto Rassi 
– HGG tiveram uma experiência diferente 
no dia 15 de junho. Colocaram chapéus 
de palha e saias rodadas e desceram 
para o estacionamento da unidade para 
dançar quadrilha no 2º Arraiá do HGG. 
Para o aposentado Raimundo Nonato da 
Silva, a dança foi uma novidade. Ele 
contou que já participou de várias festas 
juninas, mas apenas para assistir. “Eu 
nunca dancei, e tive a sorte de dançar 
hoje. Gostei bastante e achei a festa 
muito animada”, afirmou Raimundo.

A narração da quadrilha ficou por 
conta da gerente da clínica médica do 
HGG, Wagna Teixeira. Os pares dos 

pacientes foram os colaboradores do 
hospital. Por cerca de vinte minutos, os 
quadrilheiros percorreram “o caminho da 
roça” e exibiram o “balancê”. Muito 
animados, uns até esqueciam que 
estavam com o soro, só para poder 
aproveitar o momento. A apresentação do 
maior grupo de quadrilha do Centro-
Oeste, Arriba Saia, emocionou e animou a 
plateia. Intitulada “Assim na terra como no 
céu”, a dança instigou o público a refletir 
sobre a importância da fé, tema que muito 
veio a calhar com a realidade vivida pelos 
pacientes do hospital.

A noiva do grupo, Celine Ramos falou 
da satisfação em apresentar pelo segundo 

Considerada a maior quadrilha organizada do Centro-Oeste, Arriba Saia se apresentou pela 
segunda vez no estacionamento do hospital para pacientes e colaboradores  

ano consecutivo para pacientes do 
Hospital Alberto Rassi. “Esse ano nós 
trouxemos uma mensagem que é preciso 
acreditar. Seja na cura, na família, na vida. 
Dançar para pacientes do hospital que 
estão debilitados, com soro, cadeirantes é 
muito gratificante”. Após o espetáculo, os 
casais do Arriba Saia visitaram os 
pacientes do Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) e das enfermarias que não puderam 
descer para a festa.

Idealizada pela equipe de 
enfermagem, a decoração foi um show a 
parte. Máquinas de costura, xícaras de 
ferro esmaltado, retratos antigos, móveis 
com madeiras desgastadas lembrando o 
ambiente das fazendas do interior. Cores 
variadas. Muitas flores e até uma porteira 
compôs a segunda edição do Arraiá do 
HGG. A imagem de Santo Antônio 
Casamenteiro se destacou. Muitas moças 
solteiras fizeram a prece pedindo ajuda 
para sair do “caritó”, expressão popular 
usada para a moça quando não casa. A 
festa contou ainda com barraquinhas de 
pescaria, bebidas, comidas típicas e até 
correio elegante. 

No dia da festa, os colaboradores 
foram trabalhar com camisas xadrez, 
enfeites no cabelo e pintas no rosto. As 
melhores fantasias foram premiadas 
durante o 2º Arraiá do HGG. A técnica de 
enfermagem Lucilene Cândida Martins e a 
enfermeira Leidiane Alves Barbosa, 
ambas do Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) ganharam em primeiro lugar e 
receberam uma cesta recheada de 
produtos típicos. 

Quadrilha de pacientes e colaboradores 
divertiu o público na festa da unidade

Após a apresentação, dançarinos visitaram os 
pacientes que não puderam participar

Lucilene Cândida Martins e Leidiane Alves 
Barbosa venceram o concurso de trajes



NOSSA GENTE

‘‘Sou muito feliz com o meu 
trabalho’’, diz Gil, executor 
da enfermagem

Gildelvan Joaquim de Oliveira. 
Por este nome nenhum colaborador 
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
saberia indicar o executor da 
enfermagem, conhecido como Gil. 
Graduado em gestão hospitalar, o 
colaborador foi convidado pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) em 
2013 para compor a equipe da 
unidade hospitalar. Primeiramente, 
como auxiliar da gerência de 
enfermagem do Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA, e 
depois como executor. 

Porém, o HGG conta com o 
carisma e responsabilidade de Gil 
há muito mais tempo. Antes da 
Organização Social assumir a 
administração da unidade, o gestor 
hospitalar trabalhou no hospital 
entre os anos de 2008 e 2011 com 
contrato temporário. “Depois que o 
Idtech passou a administrar o 
hospital, eu me cadastrei no 
processo seletivo e me chamaram 
para trabalhar no Ambulatório. 
Depois disso, a Natalie me propôs 
ser o executor da enfermagem, e 
aceitei mais uma vez esse desafio. 
Sou muito feliz com o meu 
trabalho”, conta.

Gil é casado há treze anos com 
outra colaboradora do hospital, a 
supervisora de enfermagem do 
Centro de Terapia Intensiva – CTI, 
Cinthia Moraes. O casal tem dois 
filhos, e nos momentos de lazer se 
dedica a atividades que envolvam a 
família. Além disso, o executor conta 
que tem paixão pelo futebol, e aos 
finais de semana pratica o esporte. 
“Quando temos uma folga temos o 
costume de viajar para Caldas 
Novas, gostamos muito. ” 
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HGG atende comunidade em evento sobre asma

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu no dia 21 de junho, uma ação 
para comemorar o Dia Nacional de 
Prevenção à Asma. A data marcou 
também o início do inverno, período 
caracterizado pelo ar seco e frio, o que 
acarreta no aumento de doenças 
respiratórias. Durante o evento, foram 
disponibilizados serviços gratuitos como 
aferição de pressão, cálculo do IMC e 
orientações com pneumologistas e equipe 

multidisciplinar. No total, 187 pessoas 
foram atendidas.

O lavrador aposentado Agnaldo 
Francisco Valadão chegou cedo para o 
evento. Ele contou que já sofreu bastante 
com crises de asma, a última foi há trinta 
anos. “Nesta época não tinha os remédios 
que tem hoje, eu nem conhecia essa 
“bombinha” que os asmáticos carregam. E 
o pior é que a doença passou para os 
meus filhos e netos. Todos eles sofrem 
com falta de ar neste período de inverno”, 
explicou Agnaldo que atualmente faz 
tratamento com a equipe de urologia.

A médica residente em pneumologia 
Eliane Consuelo Alves Rabelo ministrou 
uma palestra para os participantes 
explicando o que é a doença e como fazer 
para evitar as crises. Ela afirmou que a 
asma é subdiagnosticada e por isso é 
importante as campanhas de prevenção 
com o objetivo de disseminar informações. 
“Muitas pessoas chiam o peito, tem falta 
de ar, tem sintomas pensando que é algo 
passageiro e ficam sofrendo com a 
doença. As orientações de hoje vão fazer 
com as pessoas fiquem alertas e procurem 
tratamento especializado para o 
diagnóstico, tratamento correto e melhora 
da qualidade de vida”.

Profissionais participam de seminário sobre OS’s

Os profissionais do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) e do Hospital Alberto Rassi – 
HGG participaram no dia 23 de junho, do 
seminário “Organizações Sociais da 
Saúde: O Modelo na Prática”, promovido 
pela Secretaria de Estado da Saúde. O 

Evento foi promovido pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) no dia 23 de junho

Ação aconteceu em uma tenda montada no 
estacionamento da unidade hospitalar

evento reuniu especialistas na área, entre 
ele, o superintendente dos Hospitais 
Afiliados da Associação Paulista para 
Desenvolvimento da Medicina (SPDM), 
Nacime Salomão Mansur, o professor da 
Fundação Getúlio Vargas, Afonso de 
Matos, e o consultor em gestão por OS, 
Wladmir Taborda.

Representando o Idtech estiveram 
presentes o coordenador Executivo, José 
Cláudio Romero; o coordenador 
Administrativo, Lúcio Dias Nascimento; o 
assessor Jurídico, Juscimar Ribeiro; o 
diretor Técnico, Rafael Nakamura, a 
diretora de Enfermagem, Natalie Alves, o 
gerente de Contratos, Alex Lima; o 
assessor técnico, Daniel Regis; o controler, 
Rodolfo Vieira; e a assessora de 
planejamento, Tatiane Lemes. 

Para o coordenador executivo do 
Idtech, José Cláudio Romero, o evento 
abordou de forma lúcida a relação entre as 
organizações sociais e Estado para a 
gestão compartilhada. “O sucesso do 
modelo de gestão vem através da 
transparência, confiança e autonomia’.’

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; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  500 exemplares.



TEMA DA VEZ
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Uso adequado do protetor solar pode prevenir o melasma

Muito comum em mulheres entre os 
20 e 50 anos, o melasma se caracteriza 
por manchas escuras na pele, que 
normalmente aparecem no rosto, mas 
pode ocorrer em outras áreas expostas ao 
sol, como braços e colo. A dermatologista 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, Maria 
Ângela Carneiro, explica que as causas 
para a doença são diversas, mas que as 
principais origens têm fundo hormonal e 
predisposição genética, tendo a exposição 
solar como fator desencadeante.  

Segundo a médica, apesar do 
melasma ser mais comum entre as 
mulheres, os homens não estão livres de 
desenvolverem o problema. Além disso, 
Maria Ângela pontua que as pessoas 
costumam associar a doença somente à 
gravidez, porém o período gestacional é 
apenas um fator de risco para o 
surgimento do melasma. “Quando as 
manchas ocorrem na gravidez nós 
chamamos a doença de cloasma. Neste 
período é comum surgirem as manchas 
por causa das alterações dos hormônios. 
Mas, os anticoncepcionais, que também 
são hormônios, podem desencadear a 
doença”, explica.

Infelizmente, não existe uma cura 
definitiva para o melasma. Por isso, a 
médica alerta para a prevenção com o 
uso adequado e diário do protetor solar. O 
produto ideal para cada tipo de pele será 
indicado por um dermatologista, porém é 
fundamental que o fator mínimo de 
proteção solar seja de 30. “Nós temos 
inúmeros tratamentos que amenizam 
essas manchas, como despigmentantes e 
outros métodos mais avançados, como 
luz pulsada, peeling e laser, porém esses 
procedimentos devem ser indicados com 
muito critério”, pontua. 

Maria Ângela faz outro alerta 
importante: o uso de produtos incorretos e 
inadequados pode agravar o melasma. A 
dermatologista conta que procedimentos 

A doença tem origem hormonal e genética, e tem como principal fator desencadeante a exposição solar. Especialista do Hospital Alberto Rassi 
– HGG condena tratamentos por conta própria ou sem o acompanhamento de um dermatologista, já que o problema pode ser agravado

Doença é caracterizada por manchas escuras na pele do rosto, mas que também podem surgir 
em outras áreas expostas ao sol. Prevenção ainda é a melhor forma de combater o problema

Você sabia?

-  O uso de protetor solar 
diariamente é importante 
para todas as pessoas, 
mas para aquelas que  
têm tendência a adquirir 
o melasma ou se 
enquadram nos fatores 
de risco os cuidados devem 
ser ainda maiores!

Confira algumas dicas:

- É importante estar atenta para a 
qualidade dos cremes e maquiagens 
que utiliza, para evitar irritações que 
podem agravar o melasma. 

- Não faça nenhum tratamento sem o 
acompanhamento de um especialista. 
A automedicação é prejudicial! 

estéticos devem ser recomendados e 
acompanhados por um especialista, e 
nunca por conta própria. “É preciso que o 
profissional médico acompanhe esse 
tratamento, pois além de existirem 
produtos que não devem ser utilizados, 
cada um tem o tempo certo de utilização. 
Outro ponto importante é que depois que 
o tratamento acaba, o paciente deve 
continuar sendo assistido pelo 
dermatologista, pois as manchas podem 
retornar’’, comenta a médica.

Proteção solar
Para casos de melasma, Maria Ângela 

reforça que fatores de proteção maiores 
são mais recomendados. De acordo com 
a dermatologista, quanto maior o índice 
de proteção UVB, maior será também a 
proteção UVA. “Faça chuva ou faça sol, a 
aplicação do protetor solar com fator de 
pelo menos 30 (FPS) é fundamental para 
evitar manchas na pele, além do câncer 
de pele e envelhecimento precoce.”

Nutricionista do hospital faz alerta sobre alimentos de festa junina 
Com a chegada das festas juninas, o 

pensamento é unânime: fartura de 
guloseimas. É comum as pessoas 
exagerarem na quantidade de pamonha, 
canjica, pé de moleque, paçoca, quentão, 
pipoca, entre outros. O excesso desse tipo 
de comida ou até mesmo a procedência 
podem causar danos à saúde. Para alertar 
o público do Hospital Alberto Rassi – HGG 
sobre esse problema, a gerente do Serviço 
de Nutrição da unidade, Valéria de Souza 
esteve no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) para tirar todas as 
dúvidas dos usuários.

A nutricionista explicou que neste 
período ocorre um aumento do número de 
infecções estomacais, porque se os 

quitutes não forem armazenados de forma 
correta, podem perder mais rápido. Valéria 
sugeriu que antes de comer o alimento, a 
pessoa sinta o cheiro. “É importante saber 
a procedência da comida. A nossa dica é 
que antes de ingerir qualquer tipo de 
alimento, que a pessoa cheire antes. Se 
estiver com cheiro azedo, não coma! Além 
disso, as comidas são bastante calóricas, 
o que pode fazer a pessoa engordar 
muito”, alertou. 

A dica é curtir com moderação. A 
prioridade é substituir os alimentos, para 
que a dieta fique balanceada. “Sempre dê 
preferência para os alimentos menos 
calóricos, como o milho cozido por 
exemplo’’, disse a nutricionista. 

Valériza de Souza realizou palestra 
para usuários do Ambulatório



4 De 16 a 30 de junho de 2016 A VOZ DO HGG 

Em tratamento no Hospital 
Alberto Rassi – HGG, o 
empresário Roberto Rosa de 
Rezende passou por uma cirurgia 
de bexiga há pouco tempo e se 
recupera bem. Morador do 
município de Morrinhos, o 
paciente conta que não se sente 
hospitalizado, mas sim 
hospedado na unidade de saúde. 

“Nunca tinha sido tão bem 
tratado assim. O carisma de 
todos os profissionais que me 
atendem me encanta, todos 
procuram me agradar de todas as 
formas. O hospital tem um padrão 
muito elevado de qualidade, e 
quando os procedimentos não 
saem conforme o esperado, as 
equipes refazem todo o trabalho. 
O pessoal do atendimento me liga 
para avisar o dia em que devo 
voltar, e me trata com carinho e 
respeito. O HGG tinha de receber 
mil estrelas de qualidade, estou 
hospedado em um hospital de 
luxo, o melhor que existe”, 
elogiou o paciente. 

EXPRESSAS

Conhecimento
Profissionais que atuam no Núcleo de 
Apoio aos Pacientes Paliativos (NAPP) 
participaram no dia 18 de junho do I 
Workshop de Cuidados Paliativos do 
Hospital Sírio Libanês de Brasília. Durante 
a atividade foram abordados conceitos, 
aspectos legais e bioéticos dos cuidados 
paliativos, tratamento de sintomas, 
comunicação e estudos de casos.

Normas
O HGG e Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) promoverão vistorias e 
fiscalização em toda a unidade hospitalar 
com o objetivo de identificar o cumprimento 
da Norma Regulamentadora 32. A NR-32 
deve ser adotada por todos os profissionais 
que atuam no ambiente hospitalar. Faça a 
sua parte, seja consciente! 

Vem aí!
No dia 13 de julho, acontece o vernissage 
da mostra “Vozes”, que contempla a 
décima edição do projeto Arte no HGG. Até 
o dia 30 de setembro, os artistas plásticos 
Chico Santos, Diomar Lustosa e Santana 
deixam em exposição obras que refletem 
situações sociais e políticas atuais, além de 
destacar importantes figuras da natureza, 
como a fauna e flora do Cerrado. 

Sertanejo
Os corredores das enfermarias foram 
tomados por clássicos da música sertaneja 
raiz e popular com o show do “Quarteto de 
Violeiros”, membros da Orquestra de 
Violeiros do Estado de Goiás. Os músicos 
participaram do projeto Sarau do HGG no 
dia 23 de junho, que levou programação 
especial para o mês junino. Pacientes e 
colaboradores aprovaram o show! 

Capacitação
A Comissão de Análise e Revisão de 
Prontuários realizou, em parceria com a 
Educação Continuada e Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas, a Semana de 
Qualidade do Prontuário. O evento 
aconteceu entre os dias 20 e 27 de junho 
para conscientizar os profissionais para o 
correto preenchimento do documento.

Treinamento
Outra capacitação envolveu os 
profissionais de enfermagem e fisioterapia 
do Centro de Terapia Intensiva. O Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
visitou os colaboradores para mais uma 
etapa do treinamento do Ciclo de Bundles, 
que tem como objetivo orientar sobre a 
prevenção de infecção relacionada à 
ventilação mecânica.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

“Eu gosto de desenhar. Quando estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) eu pedi um papel e uma caneta 
para a terapeuta ocupacional para que eu pudesse desenhar e passar o tempo”, contou a costureira industrial 
Edivaneide Jovino Nogueira, que passou por cirurgia recente para retirar nódulos no pulmão.

Terapeuta Ocupacional da unidade, 
Patrícia auxilia paciente na oficina

A paciente Edivaneide aprovou a atividade 
ao ar livre no jardim do hospital 

Maria também participou da aula de 
desenho e pintura com 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 da Oficina de Arte, ministrada pelo artista plástico Alexandre Liah no dia 21 de junho:
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