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Comunicadores da Alegria divertem pacientes no HGG 
No dia 15 de dezembro, jornalistas da imprensa goiana conheceram a realidade da unidade e interagiram com pacientes e familiares.
Atividade promovida pelo Idtech e Secretaria do Estado de Saúde contou com o apoio do músico William José e dos palhaços do Circo Laheto.

Muita alegria, música e emoção 
marcaram a manhã dos pacientes do 
Hospital Alberto Rassi - HGG. A quarta 
edição do projeto Comunicadores da 
Alegria aconteceu  na quinta-feira, 15 
de dezembro e reuniu vários jornalistas 
de rádio, TV e impresso do Estado. O 
objetivo foi apresentar a realidade do 
Sistema Único Saúde (SUS) para os 
formadores de opinião. Os corredores 
que costumavam ser silenciosos foram  
invadidos por esta turma disposta a 
fazer o bem. Acompanhados por 
palhaços do Circo Laheto e pelo músico 
William José, o grupo percorreu as 
enfermarias e o Centro de Terapia 
intensiva (CTI) da unidade.

 O projeto idealizado pela Secretaria 

Estadual de Saúde é realizado pelo 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização social 
gestora do HGG, desde 2013. Pela 
primeira vez a repórter da TV Record, 
Mariane Ferreira, participou da atividade e 
interagiu com os pacientes internados e 
seus familiares. ”Foi uma experiência 
muito positiva. Temos de aprender a viver 
e aproveitar o hoje. E quando temos a 
oportunidade de viver o que vivemos aqui, 
entendemos que estamos no caminho 
certo. Assim, vamos sempre querer fazer o 
melhor”, declarou.

 Colunista do Diário da Manhã, Ulisses 
Aesse trocou o visual ”rock”, por um jaleco 
branco, nariz e maquiagem de palhaço. O 
jornalista já participou de outras edições 

Jornalistas de rádios, TVs  e impressos percorreram as enfermarias e o Centro de Terapia
intensiva do Hospital. Atividade com a imprensa acontece uma vez ao ano

Yuri, Salma, Eva, Cássio e Jerônimo
alegraram as crianças a espera de cirurgia

Cantor  William José ajudou a animar a turma
e fez a festa dos colaboradores

Cinegrafista André Luiz e a repórter Mariane
Ferreira se divertiram com os pacientes

do Comunicadores da Alegria e aprova a 
iniciativa do hospital. ”É muito interessante 
porque humaniza o tratamento dos 
pacientes que estão passando por uma 
dificuldade momentânea, por algum 
problema de saúde. Essa experiência 
tanto para nós quanto para os pacientes 
faz com que nós percebamos uma nova 
perspectiva, que a vida é o fator mais 
importante que nós temos”.

 Cacau Mila é apresentadora de 
programas da Rádio Interativa FM, além 
de cantora, escritora e atriz. ”Senti uma 
montanha russa de emoções. Pudemos 
extravasar e percebemos a sensação das 
pessoas quando chegávamos às 
enfermarias, foi muito forte ver o quanto 
essa atitude faz a diferença. A minha 
experiência mais marcante foi com um 
paciente que conversei bastante e depois 
descobri que ele estava em cuidados 
paliativos. A gente fica refletindo sobre a 
importância e brevidade da vida”.

 Participaram do projeto os 
comunicadores: Alex Atanásio (PUC TV), 
Caroline Mendonça (Diário da Manhã), 
Daniela Martins (Tribuna do Planalto), 
Fausi Humberto (Diário da Manhã), 
Galtiery Rodrigues (O Popular), Júnior 
Bueno (O Hoje), Jerônimo Venâncio 
(TBC), Márcia Alves (Rádio Paz), 
Mariane Ferreira (Tv Record), Melany 
Bessa (Tv Serra Dourada), Nathália Lima 
(CBN), Petras David (Rádio 730), 
Ronaldo Coelho (Tribuna do Planalto), 
Ulisses Aesse (Diário da Manhã), Yago 
Sales (Tribuna do Planalto), Yuri Lopes 
(A Redação), além dos assessores de 
comunicação Cássio Neves (Fecomércio) 
e Eva Taucci (Agetop).
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NOSSA GENTE

Meu sonho é fazer um curso 
superior, diz Joana D’arc da 
Silva da GDP

Servidora pública aprovada no 
concurso de 2010, Joana D’Arc 
Pereira da Silva trabalha há seis 
anos no Hospital Alberto Rassi - 
HGG. Sempre atuou na rouparia da 
unidade, mas, quando o serviço foi 
terceirizado, teve a oportunidade de 
trabalhar na Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas (GDP). 
”Foi algo apaixonante e que abriu 
minha mente para coisas novas, 
além disso, busquei fazer um curso 
na Escola do Governo para me 
aperfeiçoar e aprender mais sobre a 
gestão de pessoas”, contou.

 Para 2017, Joana aposta ainda 
mais na sua carreira. Seu sonho é 
fazer um curso superior. ”Não tive a 
oportunidade até hoje porque na 
minha juventude não era algo tão 
fácil entrar numa faculdade federal e 
não tive condições de custear uma 
particular. Mas agora tenho mais 
facilidade e tentei o Enem. Estou na 
expectativa”, disse a colaboradora.

 O curso almejado por Joana é 
Letras. Apaixonada por leitura, é fã do 
escritor Khaled Hosseini, autor do 
romance ”O caçador de pipas”. Já leu 
todos os livros do autor e está atrás do 
último que ainda não foi editado para 
o português com o título de ”Mil Sóis 
Resplandecentes”. ”Para me agradar 
basta me presentear com um livro. 
Amo cheiro de livro novo. Leio de tudo 
desde jornais aos livros.”

 Joana tem 55 anos e é natural 
de Firminópolis, interior de Goiás. 
Mora em Goiânia desde os onze e é 
mãe de uma filha e três netos. Gosta 
também de jardinagem e cinema, 
dando preferência a filmes que 
chamem a atenção e que a história 
tenha algo a acrescentar. Assim é um 
pouco da Joana D’Arc, que já nasceu 
com nome de heroína.
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Dia do Fonoaudiólogo é lembrado com palestra

No dia 9 de dezembro, data em que é 
comemorada o Dia do Fonoaudiólogo, o 
HGG promoveu uma palestra no 
Ambulatório para os usuários que 
aguardavam por consulta. A 
fonoaudióloga da unidade, Mariela Vidal, 
abordou sobre sintomas e tratamentos 
da disfagia, que é caracterizada por uma 
dificuldade ou por uma incapacidade de 
engolir. O intuito foi esclarecer e orientar 

a população sobre o problema. O público 
também recebeu panfletos informativos.

 A disfagia pode afetar o indivíduo 
desde a infância até a terceira idade. Ela 
pode ser manifestada, de acordo com 
Mariela, por emagrecimento, 
desidratação, engasgos, tosses 
frequentes, entre outros. ”O 
fonoaudiólogo, juntamente com uma 
equipe multiprofissional, trata a disfagia 
e faz  o diagnóstico. A pessoa sente 
dificuldade em várias fases da 
alimentação, desde o início até o final da 
deglutição. O líquido é a consistência 
que apresenta maior dificuldade, porém 
a consistência sólida também pode levar 
aos engasgos.”

 A Câmara Municipal de Goiânia 
promoveu também uma sessão solene 
em homenagem ao Dia do 
Fonoaudiólogo, uma iniciativa da 
vereadora Dra. Cristina Lopes. A 
fonoaudióloga do HGG, Cristiane de 
Cássia Caldas, além de profissionais de 
outras unidades de saúde foram 
homenageados e receberam os 
diplomas de honra ao mérito por 
exercerem papel fundamental na 
recuperação de pacientes.

Oncologista orienta sobre prevenção do câncer

 O câncer é a segunda principal 
causa de mortes no Brasil, perdendo 
apenas para as doenças 
cardiovasculares. Apesar de muitas 
vezes o prognóstico não ser satisfatório, 
diversas mortes poderiam ser evitadas 
com o descobrimento precoce da 

Omar Abdallah sanou as dúvidas dos
pacientes que aguardavam por consultas

Luciana Motta e Mariela Vidal,
fonoaudiólogas, orientaram os usuários

doença. A fim de conscientizar a 
população sobre a importância do 
diagnóstico precoce e da adoção de 
medidas de prevenção contra o câncer, o 
HGG promoveu no dia 30 de novembro, 
palestra alusiva ao Dia Nacional de 
Combate ao Câncer, no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA).

 O médico oncologista do HGG, 
Omar Abdallah, explicou que o número 
de casos de câncer no Brasil esta 
relacionado principalmente com hábitos 
de vida pouco saudáveis. ”As pessoas 
que praticam exercícios físicos 
frequentes e conseguem manter o Índice 
de Massa Corporal (IMC) abaixo de 30, 
tem muito menos chance de desenvolver 
o câncer de intestino, mama e ovário. O 
câncer de pulmão é o tipo que mais mata 
e está relacionado com o hábito fumar. 
Todos os fumantes deveriam fazer 
prevenção, com tomografia de tórax e 
consultar um oncologista todos os anos”, 
declarou. Ele destacou ainda que a 
obesidade associada ao colesterol alto e 
diabetes é um dos principais fatores de 
risco para o câncer de mama e ovário.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; 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: 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:  1.000 exemplares.
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Aids: Ações educativas para conscientizar colaboradores e usuários
 Para comemorar o Dia Mundial de 

combate à Aids, o HGG, em parceria com 
a Coordenação DST/Aids da Secretaria 
Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 
promoveu no dia 7 de dezembro, uma 
ação educativa no Ambulatório da unidade. 
Os usuários que aguardavam por consulta 
puderam realizar testes rápidos para 
detecção de Aids e Sífilis, medir a pressão, 
além de tirar dúvidas com a palestrante 
Milca Queiroz, responsável pela 
Coordenação DST/Aids da SES-GO.

 Milca afirmou que quando surgiu a 
primeira epidemia de Aids, existiam os 
grupos de risco, porém com o avanço da 
doença, o foco da campanha tomou outro 
rumo. ‘‘A doença se espalhou e está em 

todos locais, atingindo todas as classes 
sociais, faixas etárias, econômicas, 
culturais. Falamos agora em 
comportamento de risco. O principal deles 
é a relação sexual sem o uso do 
preservativo”.

 Foram disponibilizados 50 testes 
rápidos para o público que estava no 
Ambulatório. A dona de casa Cleuzimar 
dos Santos Costa fez questão de realizar 
o teste, que apresentou o resultado em 
vinte minutos. ‘‘Eu achei a palestra muito 
esclarecedora e o teste foi muito simples. 
Nunca fiz e é importante a gente saber 
se tem algum problema, para que 
possamos começar o tratamento o 
quanto antes”, declarou.

Usuários puderam fazer testes rápidos 
para identificar Aids e Sífilis

Ansiedade e estresse são as principais causas do bruxismo

Presente em pelo menos 70% dos 
adultos, o bruxismo não é um transtorno 
perigoso, no entanto pode causar dano 
permanente aos dentes se não tratado 
adequadamente. A doença afeta pessoas 
de todas as faixas etárias e ambos os 
sexos, sendo mais comum em mulheres 
entre 15 e 35 anos. De acordo com o 
odontólogo do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Antônio José Marques Romano, é 
comum as pessoas associarem o 
problema somente às crianças, porém 
nesta fase da vida o que existe é uma 
atrição de adaptação da mandíbula, 
característica normal. 

Antônio José explica que os principais 
agentes causadores do bruxismo são os 
distúrbios emocionais, como a ansiedade 
e estresse. Em casos mais avançados, ele 
alerta que o paciente pode perder a 
capacidade de mastigar ou até mesmo os 
dentes. “As pessoas acreditam que o 
bruxismo está relacionado à formação dos 
dentes, e esse é o fator que menos 
implica na doença. Na infância, por 
exemplo, a maior incidência de casos é 
em pacientes especiais, porque eles já 
possuem uma carga de ansiedade muito 
grande. É importante saber que os fatores 
psicológicos estão extremamente ligados 
ao bruxismo, e por isso também é tão 
difícil realizarmos o tratamento”, reforça.

O especialista aponta que os principais 
sintomas são ranger ou apertar os dentes 
(às vezes tão alto que pode despertar 
uma pessoa que estiver dormindo ao 
lado), dentes achatados, fraturados, 
lascados ou soltos, aumento da 
sensibilidade dentária, esmalte dental 
desgastado, expondo camadas mais 
profundas do dente, dores na mandíbula e 
ouvido. “É importante reforçar que nem 
sempre esse apertar ou ranger dos dentes 
acontece durante o sono. É mais provável 
que isso aconteça no momento de maior 
estresse do dia do paciente, no meu caso 
por exemplo acontece quando estou no 

Doença é comum em mais da metade da população, tendo maior incidência entre as mulheres jovens. Tratamento envolve a reabilitação 
dentária e controle dos fatores psicoemocionais, podendo envolver relaxantes musculares e antidepressivos

O bruxismo pode, em casos mais avançados, causar problemas de mastigação e até mesmo a 
perda dos dentes. O tratamento deve ser multiprofissional

Você sabia?

-  As mulheres entre 15 e 
35 anos tem mais 
tendência a ter o 
bruxismo.

Confira algumas 
dicas:

- Pratique exercícios físicos para 
aliviar as tensões do dia a dia;

- O tratamento deve contemplar 
também o controle dos fatores 
psicológicos, que desencadeiam a 
doença;

- Chocolates e cafeína são 
estimulantes e impedem um sono 
tranquilo e profundo. Evite!

trânsito”, explica.
O tratamento do bruxismo deve ser 

multiprofissional. O odontólogo esclarece 
que os profissionais vão atuar na 
reabilitação dentária e também no controle 
dos fatores psicológicos que 
desencadeiam a doença. “Precisamos 
bloquear o problema em todos os níveis, 
utilizando inclusive medicamentos 
antidepressivos e relaxantes musculares, 
caso necessário, além da placa para evitar 
o atrito entre os dentes e evitar o 
desgaste. ”

Para um melhor convívio com a 
doença é importante que o paciente 
procure alternativas para aliviar as tensões 
diárias, como a prática de exercícios 
físicos e técnicas de relaxamento. “O 
bruxismo separa as pessoas. O barulho 
realmente incomoda, o parceiro vai dormir 
em outro quarto, a pessoa já acorda 
irritada e com dores na face. Então, é 
importante associar o tratamento 
odontológico com outras terapias 
alternativas”, completa. 
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Antônio Augusto Rodrigues 
Daibert, é vendedor ambulante e 
está há mais de 20 dias internado 
devido problemas de vesícula e 
complicações da diabetes. Nas 
proximidades do Natal, sua grande 
barba tem feito sucesso no 
hospital, sendo apelidado de Papai 
Noel. Viajado, já morou em 
diversos países da Europa, como 
Alemanha, Bélgica, França e 
Espanha, onde uma parte da sua 
família está espalhada.

 Por saber da realidade dos 
países desenvolvidos, Antônio não 
hesita em dizer que o HGG é um 
hospital de primeiro mundo. ‘‘O 
Brasil tem solução. Basta copiar o 
modelo do HGG”, disse. Grato 
pelo atendimento de toda a 
equipe, fez questão de elogiar os 
médicos, enfermeiros, condutores 
de pacientes, entre outros, além 
da higiene e da alimentação. 
”Todos são muito competentes e 
fazem o que gostam. Quero 
parabenizar a administração 
realizada pelo Idtech.”

EXPRESSAS

Premiação
As residentes de fisioterapia, Larissa 
Battisti e Katryne Holanda da Silva foram 
premiadas no VII Congresso Goiano de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia 
Intensiva. Elas escreveram um pôster 
científico sobre o pré e pós-operatório de 
pacientes do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO) do HGG.

Internacional 
Publicação internacional especializada em 
dermatologia, o British Journal of 
Dermatology, divulgou artigo científico sobre 
Xeroderma Pigmentoso (XP), doença rara de 
origem genética, cujo tratamento é realizado 
no HGG. A pesquisa é assinada pela 
dermatologista Sulamita Chaibub e outros 
pesquisadores internacionais.

Pós-doutorado
Médica nefrologista e preceptora do HGG, 
Maria Goretti Polito concluiu seu pós-
doutorado pela Unifesp, onde participava 
do grupo de estudos sobre nefrite. Sua tese 
foi sobre genética e doenças renais. 
Médica do Hospital há 15 anos, afirmou 
que se sente mais preparada e mais 
segura para o ensino na residência médica. 
Parabéns!

Praça
Já estão bem adiantadas as obras na 
Praça Abraão Rassi, localizada em frente 
ao HGG. Apesar do tempo chuvoso, a 
equipe da Comurg está trabalhando firme 
para entregar a obra ainda este ano. A 
diretoria do Hospital  está acompanhando 
os trabalhos, com objetivo de trazer maior 
conforto aos usuários.

Neurologia
O HGG recebeu o especialista em 
neurologia e neurofisiologia Luiz Antonio 
Bretones Filho, para a palestra 
”Eletroneuromiografia: como solicitar e 
analisar a qualidade do exame”. O evento 
contou com a participação de cerca de 30 
médicos da área. A iniciativa do evento foi da 
médica do Hospital, Susanie Rigatto.

Farmácia
A subcomissão de Farmacovigilância 
promoveu uma campanha para 
conscientizar os colaboradores da unidade 
sobre a importância de notificações de 
eventos adversos com medicamentos. O 
objetivo é garantir que os benefícios 
relacionados ao uso desses produtos 
sejam maiores que os riscos por eles 
causados.

A VOZ DO USUÁRIO

 ”Por ser a primeira vez, gostei bastante. Sair um pouco do quarto faz bem, além de arejar a cabeça”, 
disse Severino Anastácio dos Santos, 85 anos, aposentado, que nunca havia utilizado o pincel e a tinta.

A comerciante Fernanda Abadia
Fernandes de Araújo se divertiu na oficina

Severino pela primeira vez usou os 
pincéis e gostou de sair do quarto

Pacientes pintaram temas variados e 
levaram suas telas como lembrança

O projeto Arte no HGG tem como objetivo divulgar as artes plásticas em diversos ambientes do Hospital, além de promover 
oficinas de pintura para os pacientes em parceria com a Escola de Artes visuais. Veja como foi a última edição:
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