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HGG utiliza tecnologia de impressora 3D em procedimento cirúrgico
Paciente do Programa de Tratamento de Deformidades Faciais (Proface) recebeu prótese biocompatível e bioinerte impressa em terceira 
dimensão. Esta é a primeira vez que o procedimento é realizado pelo Hospital Alberto Rassi - HGG

 Hospital Alberto Rassi – HGG 

Orealizou, no dia 4 de setembro, 
a primeira cirurgia de 

implantação de prótese mandibular 
produzida por uma impressora 3D. O 
procedimento inédito foi executado pela 
equipe do Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface), e 
contemplou o paciente Danúbio Nogueira 
Fernandes, de 73 anos, que teve parte da 
mandíbula retirada em decorrência de um 
tumor maligno. 

O cirurgião bucomaxilofacial e chefe do 
Proface, Fernando Almas, explica que a 
prótese foi elaborada por uma empresa de 
Belo Horizonte, em Minas Gerais. “A 
prótese que ele recebeu é feita de resina 
acrílica. Esse material tem um custo bem 
mais baixo que os demais, é biocompatível 
e bioinerte, além de não desgastar áreas 
receptoras como a base do crânio ou a 
parte remanescente da mandíbula”, orienta 
o especialista. 

Os problemas de Nogueira tiveram 

Equipe multidisciplinar do Proface com Danúbio Nogueira. Paciente perdeu parte da mandíbula 
devido a um tumor maligno, e tinha o sonho de voltar a comer pão

início com a descoberta do câncer. Antes 
ativo, o paciente, que é radialista e 
publicitário, teve a sua rotina alterada com 
as sessões de quimioterapia e 
radioterapia, além da remoção da parte 
afetada pela doença. Depois disso, as 
refeições passaram a ser feitas de duas 
em duas horas, sendo composta somente 
por alimentos pastosos e líquidos. “Eu 
nunca me preocupei muito com o 
preconceito das outras pessoas. Eu tenho 
a autoestima bem elevada. Sou um 
homem feliz e realizado, tenho filhos e 
uma mulher que cuida de mim”, conta. 

A peregrinação para o tratamento 
perdurou por anos, até que ele conheceu 
o Proface. Após as consultas necessárias 
para o tratamento com a equipe 
multiprofissional e com a operação 
agendada, a expectativa começou a 
rondar Danúbio. Com a fala e a 
alimentação prejudicada, o maior sonho do 
radialista é poder voltar a comer pão.“Essa 
cirurgia representa meu renascimento.” 

O próximo procedimento que dará 
andamento ao tratamento de Nogueira 
será uma cirurgia na língua, já que ele 
ainda apresenta dificuldades para falar e 
se alimentar. “Daqui uns tempos eu vou 
poder andar mais na rua, participar de 
reuniões e comer um pão tomando 
refrigerante. A gente não pode impedir o 
corpo de envelhecer, mas a alma continua 
sempre jovem.”  

Proface atende pacientes com deformidades congênitas ou adquiridas
O Proface foi implantado no HGG 

no dia 8 de março de 2013 com a 
proposta de aumentar as vagas para 
tratamento facial, como a correção de 
lábios leporinos e de deformidades 
nos maxilares. O Programa é fruto de 
um termo de cooperação assinado por 
representantes do Ministério Público, 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) – 
Organização Social gestora do HGG – 
e Associação de Combate às 
Deformidades Faciais (Reface). A 
parceria garante atendimento integral 
e totalmente gratuito a pacientes com 

deformidades faciais encaminhados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme explica Fernando Almas, o 
Proface está à procura de pacientes 
como Nogueira,  que possuem 
deformidades faciais, sejam elas 
congênitas ou adquiridas. “O grande 
intuito do Proface não é apenas operar 
seus pacientes. Vai mais além. Nossa 
grande missão é de reinserir essa 
pessoa no convívio social, pois a 
aparência faz com que ele se afaste. 
Estamos buscando essas pessoas, pois 
poucas sabem que o SUS oferece esse 
tratamento”, explica. 

Procedimento cirúrgico do paciente Danúbio 
Nogueira envolveu tecnologia 3D



NOSSA GENTE

“O HGG já se tornou a minha 
família”, diz Lana Abreu, da 
gerência de pessoas

Servidora estatutária, Lana 
Alves de Abreu trabalha há 16 anos 
no Hospital Alberto Rassi – HGG, 
sendo oito deles como executora 
administrativa na gerência de 
pessoas da unidade hospitalar. 
Tímida e reservada, Lana 
conquistou seu espaço pelo 
trabalho de qualidade que 
desempenha. “Passo a maior parte 
do meu tempo trabalhando, então o 
HGG já se tornou a minha família”, 
relata a colaboradora.

Aos 47 anos de idade, mãe de 
um rapaz de 26 anos, Lana conta 
que a maior dificuldade que 
enfrentou em sua carreira foi o 
período de transição da gestão 
pública do hospital para a 
Organização Social. De acordo com 
ela, a adaptação aos novos 
procedimentos administrativos 
gerou insegurança nos 
colaboradores e novas 
metodologias de trabalhos foram 
aplicadas. “No começo foi muito 
difícil. Foi uma mudança de 180 
graus. Mas, a gente aprende, vai se 
adaptando. Porque aqui no 
Recursos Humanos a gente só 
entendia de estatuto, nunca 
tínhamos trabalhado com a CLT, 
tivemos que aprender muita coisa, 
e ainda continuo aprendendo.”

“Feliz com o trabalho”, assim se 
considera a colaboradora. Para 
Lana, a atividade de gestão de 
pessoas é prazeroso. “Eu amo o 
que eu faço, adoro trabalhar com 
departamento de pessoal, tenho 
uma boa relação com meus 
colegas. Sou daquelas que se tem 
um acento errado em alguma 
palavra do documento, eu preciso 
fazer tudo de novo”, brinca.

EDITORIAL

HGG promove curso de 
capelania hospitalar

O serviço de assistência espiritual do 
Hospital Alberto Rassi – HGG está 
crescendo e recebeu, no dia 6 de 
setembro, mais 31 voluntários para o 
curso de Capelania Hospitalar. Além 
destes, 13 voluntários também optaram 
por fazer uma reciclagem de seus 
conhecimentos e participaram da 
atividade, que aconteceu entre as 8 e 16 
horas, no auditório do hospital.

O curso começou com uma 
emocionante apresentação do Coral 
Vozes da Terra. E após serem informados 
sobre a Norma Regulamentadora 32, 
como funciona o Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, e sobre a importância 
da lavagem das mãos, os participantes 
assistiram a palestra sobre Cuidados 
Paliativos, ministrada pela médica 
convidada Érika Pereira, especialista na 
área. O curso contou ainda com palestras 
dos coordenadores da Comissão de 
Assistência Espiritual, Walter Paulo 
Duarte e Cybelle Sales, que abordaram 
sobre as regras do voluntariado e das 
relações interpessoais.  

Embora o Ministério da Saúde não 
meça esforços para combater o 
tabagismo no Brasil, proibindo 
propaganda de cigarros e fumódromos em 
ambientes coletivos, ao mesmo tempo em 
que amplia as mensagens de alerta em 
maços de cigarro, 200 mil pessoas ainda 
morrem todos os anos em virtude do 
fumo. Como unidade de saúde, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG também não tem 
mensurado forças para combater este 
mal. Esta edição do “Voz do HGG” traz 
reportagem especial sobre os riscos que o 
hábito de fumar traz a saúde. 

No dia 29 de agosto comemoramos o 
Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para 

alertar os pacientes e colaboradores da 
unidade, o HGG promoveu atividade no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
com palestra educativa sobre os males 
causados pelo tabagismo, e uma 
apresentação teatral. Além disso, há 
algum tempo o HGG vem adotando outras 
medidas para coibir o fumo, como a 
proibição do cigarro dentro das 
dependências do hospital, tanto para 
pacientes, quanto para colaboradores.  

Além de ter a vida prolongada por 
alguns anos, o não fumante pode 
desfrutar ainda de uma saúde com mais 
qualidade. Não fume! Preserve a sua 
saúde, e a de seus familiares.  
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Com centenas de pacientes 
internados diariamente no HGG, como 
os enfermeiros não confundem os 
horários, os remédios corretos, e as 
pessoas que deverão recebê-los?  
Além da prática, esses profissionais 
contam com uma ajuda fundamental.

Assim que realizada a prescrição 
de um medicamento ao paciente, uma 
solicitação é feita ao setor de 
Farmácia. Os colaboradores da 
seção, que atuam diuturnamente, 
verificam a disponibilidade do produto, 
separam todo o material que será 
utilizado pelo paciente no dia, e 
colocam-nos em sacos plásticos  
identificados com o nome do paciente 
e os horários em que a medicação 
deverá ser aplicada. Além disso, todos  
os medicamentos de alto risco 
recebem uma etiqueta vermelha. Feito 
todo esse processo de seleção, os 
kits com os remédios são distribuídos 
nas alas das enfermarias.

Novos voluntários da capelania hospitalar 
receberam orientações durante curso

Expediente
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Como os medicamentos 
são separados no HGG?



Dia Nacional de Combate ao Fumo é lembrado no HGG

No ano passado, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) registrou 1,4 milhão de 
diárias por internação relacionada ao 
tabagismo. Agente causador de diversas 
doenças, o cigarro mata cerca de 200 mil 
pessoas todos os anos no Brasil e é 
consumido por 11,3% dos adultos que 
vivem nas capitais brasileiras, segundo 
dados do Ministério da Saúde. No dia 29 
de agosto, data em que se comemora o 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, o 
Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu 
uma ação no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) para alertar usuários 
sobre os malefícios causados pelo fumo. 

Durante o evento, a pneumologista 
Heicilainy Gondim ministrou uma palestra 
e abriu espaço para as pessoas que 
conseguiram largar o vício contarem suas 
histórias de superação. Assim como no 
Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, 
comemorado no dia 31 de maio, o mote 
da campanha foi formar multiplicadores de 
combate ao fumo. “O primeiro passo para 
largar o cigarro é estar decidido quanto a 
isso”, explicou a médica.

Dados do Ministério da Saúde 
apontam que o cigarro está associado a 
26% das mortes por todos os tipos de 
câncer. No caso de tumores no pulmão, 
esse índice aumenta para 84%.  
Entretanto, Heicilainy alerta que as 
pessoas têm o hábito de associar o 
tabagismo somente às doenças 
respiratórias, como por exemplo, o 
enfisema e câncer pulmonar, o que não 
deve acontecer. “Não devemos nos 
esquecer de outras doenças 
cardiovasculares, como o infarto do 
miocárdio, aneurismas, derrames 
cerebrais, e também os cânceres de boca, 
laringe, esôfago. E além de tudo isso, o 
cigarro pode causar a impotência sexual, 
a disfunção erétil.”

Durante a palestra que foi realizada no 
AMA, vários idosos disseram ter 

Responsável por 200 mil mortes no Brasil, o cigarro causa além de doenças respiratórias, diversos tipos de cânceres e problemas 
cardiovasculares. Evento realizado no hospital teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre os malefícios do hábito de fumar 

Ações educativas visam conscientizar população sobre os malefícios do tabagismo

Um inimigo tão poderoso quanto o tabagismo 
não pode ser combatido com medidas brandas. 
O combate ao tabagismo tem que ser mais 
incisivo e constante. Apesar dos avanços 
alcançados no Brasil, com as leis de proibição de 
fumar em locais públicos e das propagandas de 
cigarro na mídia de uma forma geral, precisamos 
intensificar as políticas educativas, 
especialmente dentro das instituições de saúde e 
de ensino, públicas e privadas. 

A Divisão de Pneumologia do HGG está 
cumprindo o seu papel e desenvolvendo um 
projeto para tornar rotineira a divulgação para os 
seus usuários e colaboradores sobre os 
malefícios do cigarro e das estratégias para 
abandonar o vício do tabagismo. O HGG já é 

uma unidade de saúde livre da fumaça de 
cigarros há dois anos, mas queremos mais. 
Queremos estender esta vitória para a vida das 
pessoas que por aqui passarem. 

As ações de combate ao fumo para os jovens 
e adolescentes também precisam de estratégias 
mais efetivas. Sabemos que esta é uma fase da 
vida do indivíduo de grande vulnerabilidade para 
o vício, por diversos motivos. Por isso, é 
necessário promover ações educativas nas 
escolas, e também que as instituições de ensino 
contribuam para esta questão, trabalhando 
diretamente com os familiares dos alunos na 
cosncientização. Pais tabagistas não conseguem 
ter autoridade sobre seus filhos quando o 
assunto é dependência química.

TEMA DA VEZ

Em evento no Ambulatório, o usuário Francisco Alves da Rocha fez questão de contar sua 
experiência quando largou o vício do cigarro
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Heicilainy Gondim 
é médica 
pneumologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

- Fora a alteração na voz 
e a rouquidão, o cigarro 
pode causar também 
perda óssea nos dentes. 
Isso acontece porque a 
nicotina e outros 
componentes agridem a 
gengiva e a raiz dos dentes
 
- Fumantes passivos apresentam 30% 
mais risco de ter uma doença 
cardiovascular 

Quanto você ganha de vida se 
largar o fumo aos 

60 anos - 3 anos
50 anos - 6 anos
40 anos - 9 anos
30 anos - 10 anos

começado o vício muito cedo. Uma delas 
contou que a mãe começou aos cinco 
anos porque sua avó dizia que “espantava 
mosquito”. A médica pneumologista 
confirmou o caso da usuária e lembrou 
que, antigamente, poucos sabiam o poder 
de destruição dos cigarros e fumavam 
para passar o tempo. “Não adianta trocar 
uma marca considerada forte para outra 
fraca, isso só faz você gastar mais 
dinheiro porque fumará uma maior 
quantidade de cigarros”, alertou.

O lavrador Domingos Lima de Sena 
também participou da atividade no HGG. 
Ele contou que começou a fumar aos 12 
anos de idade, mas parou ainda jovem, 
aos 18. Ele decidiu parar quando procurou 
saber por que andava cansado e não 
conseguia jogar bola direito. “O médico 
disse que era por causa dos cigarros. 
Respondi a ele que então não seria mais 
por conta disso, porque eu iria parar 
naquele mesmo dia. Peguei a carteira de 
cigarros e joguei fora”, brincou. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Sandra da Rocha Félix, de 43 
anos, está internada no Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 15 dias. A 
paciente passou por procedimento 
cirúrgico para retirada de cálculo do 
canal da uretra, e luta agora contra 
um processo infeccioso. “Sou muito 
bem tratada aqui no hospital. 
Admiro esse carinho que todos têm 
com a gente”, afirmou.

Sandra participou da terceira 
edição do projeto que leva oficina 
de arte para o ambiente hospitalar, 
realizado em parceria com a 
Escola de Artes Visuais da 
Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult). Para retribuir o 
atendimento especial que recebeu 
no HGG, ela pintou muitos 
corações. “Acho bonito esses 
projetos que o hospital faz para a 
gente. Eu já sou alegre, e fico 
ainda mais contagiada com o 
tratamento que recebo aqui. Brinco 
com as enfermeiras e elas brincam 
comigo, vou nas outras 
enfermarias conversar com meus 
amigos, essa sou eu.”

EXPRESSAS

Visita
O vice-presidente, Maurício Duarte, e o 
diretor Marcos Tadeu Câmara, ambos do 
Grupo Jaime Câmara (GJC) visitaram o 
HGG no dia 8 de setembro.  Eles foram 
convidados pelo presidente da Agência 
Goiana de Comunicação (Agecom), Orion 
Andrade, e pelo presidente do Conselho de 
Excelência do hospital, Nion Albernaz. 

Visita 2
Além do Grupo Jaime Câmara, os novos 
membros do Conselho Administrativo do 
Idtech, do Conselho de Excelência, e do 
Movimento Nós Podemos Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás 
visitaram a unidade hospitalar. Eles 
conheceram as melhorias implantadas para  
a acreditação hospitalar, os projetos de 
humanização, como o Sarau e Arte no HGG, 
e o Ambulatório de Medicina Avançada.

Ciência
O cirurgião plástico Sérgio Augusto 
Conceição participará, entre os dias 2 a 4 
de outubro, da 19ª Jornada Mineira de 
Cirurgia Plástica, realizada em Belo 
Horizonte. Durante o evento, que abordará 
a plástica em pacientes que realizaram a 
cirurgia bariátrica, o profissional irá mostrar 
dois casos que foram atendidos no HGG. 

Humanização
O HGG promoveu no dia 9 de setembro a 
terceira edição do projeto que leva oficinas 
de arte para os pacientes com orientação 
do artista plástico Alexandre Liah. O 
paciente Alvair Corrêa, natural do Rio 
Grande do Sul, foi um dos participantes da  
da atividade e, pela primeira vez, desenhou 
e pintou um quadro.

Internacional
O diretor de Ensino e Pesquisa, Marcelo 
Rabahi, participou do Congresso Europeu 
de Pneumologia, em Munique, na 
Alemanha. O evento científico foi realizado 
entre os dias 6 e 10 de setembro, e 
abordou temáticas relacionadas às 
mudanças climáticas e suas consequências 
nas doenças respiratórias. Ele apresentou 
um estudo sobre doenças crônicas e os 
distúrbios respiratórios do sono.  

Velinhas
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), Organização Social 
gestora do HGG, comemorou no dia 5 de 
setembro o nono aniversário. Além do 
hospital, o Instituto é responsável por 
diversos projetos de responsabilidade 
social, como o Centro de Inclusão Digital 
do Trabalhador e Plateia Social. 

“A música é tudo pra mim. Eu nasci no meio dela, com minha família. Ela alivia a alma e ajuda muito”, 
Fernando Pereira da Silva, paciente portador de Lúpus, que foi atração durante edição especial do projeto Sarau 
do HGG. Apresentação foi apreciada pelo apresentador da TV Record, Oloares Ferreira. 

Grace Venturini e João Garoto cederam espaço 
para o paciente Fernando cantar

Fernando surpreende a todos, e é convidado para 
se apresentar em uma edição extra do Sarau

Apresentação de Fernando foi apreciada pelo 
apresentador da TV Record, Oloares Ferreira
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