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Doe sangue ao som do rock arrecada 119 bolsas 
No Dia do Doador de Sangue, 25 de novembro, evento reuniu cerca de 300 pessoas no Hospital Estadual Alberto Rassi, incluindo 
motociclistas de quase 30 motoclubes, inclusive de outros Estados. Evento contou com apresentação de duas bandas voluntárias  

O Dia do Doador de Sangue, 25 de 
novembro, foi comemorado com muita 
solidariedade e rock no HGG. Em parceria 
com o Hemocentro de Goiás, foi realizada a 
quarta edição do evento ‘Doe sangue ao 
som do rock’, que reuniu cerca de 300 
pessoas e arrecadou 119 bolsas de sangue. 
As doações atenderão à demanda do 
banco de sangue neste fim de ano.

Dezenas de motoclubes apoiaram o 
evento e teve motociclista que veio de longe 
especialmente para a iniciativa. Raimundo 
Portela Barbosa Neto, aposentado, do 
grupo Metal e Óleo, viajou de Oeiras, Piauí, 
para Goiânia. Foram quase 2 mil 
quilômetros e dois dias de viagem. “Vim 
para me solidarizar com este momento 
extremamente necessário. Nós, 

motociclistas, estamos mais suscetíveis a 
acidentes e quando a gente está doando, 
pode estar beneficiando a si próprio”, disse.

O professor Olavo Medeiros também 
saiu da sua cidade, Brasília, para 
acompanhar pela quarta vez o evento no 
HGG, “Temos de apoiar ações como esta, 
pois quem mais precisa de sangue são os 
motociclistas. Vir aqui não é gasto e sim 
investimento, saúde é investimento”, 
considerou. Também é público cativo do 
evento o casal Arikelli Aparecida Guerreira e 
Wanderley Sartin, do motoclube QBU. Eles 
são sempre os primeiros a chegar e doam 
sangue juntos. “Participamos de todas as 
edições. É uma ótima oportunidade para 
reunir a galera e ainda fazer uma boa ação”, 
disse Wanderley.

Motociclistas de quase 30 motoclubes marcaram presença no evento juntamente com outras 
pessoas que reservaram a manhã para doarem sangue e aumentar os estoques do Hemocentro

Esposa de um motociclista do 
motoclube Abutres, Severina Almeida Costa 
viu nas redes sociais sobre o evento e fez 
questão de participar. “Eu sou um exemplo 
vivo de que o sangue pode salvar vidas. Eu 
fiz uma cirurgia e precisei de sangue. Se eu 
não tivesse um doador, provavelmente não 
estaria aqui para doar. Ou seja, fui 
receptora e agora sou doadora”, disse 
orgulhosa.

Não foram apenas motociclistas que 
participaram do evento. Dezenas de fiéis da 
igreja Universal do Reino de Deus 
estiveram presentes para doar sangue. 
“Aproveitamos este evento para somar. 
Todos aqui têm o mesmo objetivo, o de 
salvar vidas. Nossa igreja faz a política da 
boa vizinhança e estamos todos em 
comunhão. Sempre mobilizamos para a 
doação de sangue e pela primeira vez 
estamos no HGG”, contou o pastor Carlos 
Lopes, responsável pelo grupo de fiéis.

Rock e presentes
Nesta edição, o evento contou com a 

apresentação de duas bandas voluntárias 
de renome. A primeira foi a Sunroad, com 
seu hard rock bastante dinâmico pela sua 
influência do blues e do rock progressivo. 
Depois, a Acorde 7 se destacou com 
releituras de grandes clássicos musicais do 
blues, aliado ao jazz, soul e rock. A banda 
já está produzindo o seu sétimo álbum. 
Além de doar sangue, os clubes também 
fizeram outra boa outra ação: anteciparam 
o Natal para os pacientes internados no 
HGG. O motociclista Cláudio Simões 
Ventriglia chegou vestido de papai-noel em 
grande estilo e, junto com os colegas de 
motoclubes, distribuíu abraços e presentes 
nas enfermarias.  

Papai Noel motociclista visitou pacientes nos 
leitos e levou alegria e presentes

A Acorde 7 Blues Band tocou clássicos do 
blues, jazz e rock, além de canções próprias

Banda Sunroad agitou a manhã de sábado 
com muito rock’n roll



NOSSA GENTE

“É gratificante quando um 
paciente grave tem alta”, 
conta a enfermeira da UTI 
Louise Flores 

Enfermeira da ala C da UTI do 
HGG, Louise Flores, de 28 anos, 
estava ansiosa para as férias que 
iria tirar nos próximos dias em 
Trancoso, na Bahia. Para fazer 
bonito, ela tem estado focada na 
academia, se dividindo entre aulas 
de jump, spinning e musculação. 
“Agora estou disciplinada, pois eu 
estava muito sedentária e nosso 
trabalho aqui é cansativo, a cabeça 
cansa e o corpo sofre também. 
Além disso, com o passar dos anos 
percebi que o emagrecimento fica 
mais difícil”, conta descontraída. 

Apesar da expectativa para as 
férias, Louise ama o que faz e onde 
trabalha, mesmo sendo um 
ambiente, às vezes, pesado e sob a 
responsabilidade do cuidado de 
pacientes críticos. “Muita gente 
acha que aqui na UTI o paciente 
vem sempre gravíssimo e que não 
tem expectativa. É muito gratificante 
quando chega um paciente grave e 
posteriormente nós o vemos indo 
embora de alta e agradecido com a 
equipe”, relata.

Na família, Louise, que é a 
caçula de três irmãos, divide a 
paixão pela Enfermagem com uma 
irmã mais velha que quase seguiu a 
área de fisioterapia, diferente de 
Louise. “Eu sempre fui decidida em 
ser enfermeira, nunca me vi em 
outra área se não a da saúde”. Nos 
planos do futuro, Louise pensa em 
fazer um curso de Odontologia, mas 
ainda está amadurecendo esta 
ideia. “Não me vejo trabalhando em 
outra área, mas um novo curso 
ainda é um plano mais para frente”.
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 Simulação de incêndio movimenta colaboradores 

O HGG promoveu, em parceria com 
o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), 
uma simulação contra incêndio no dia 17 
de novembro. A ação teve como objetivo 
preparar as equipes da Brigada de 
Incêndio do hospital a atuarem em 
conjunto com o Corpo de Bombeiros em 
situações de controle de pânico, resgate 
e combate a incêndio na unidade.

Um foco de incêndio surgiu no andar 
térreo, no local onde funciona o abrigo 

de recicláveis da unidade. A Brigada de 
Incêndio foi acionada e os brigadistas, 
responsáveis pelos primeiros socorros, 
puderam colocar em prática o que foi 
aprendido nas aulas teóricas e práticas 
em casos de ocorrências desta natureza. 

O tenente do Corpo de Bombeiros 
Daniel Costa destacou que a corporação 
está sempre a disposição para este tipo 
de exercício, porque treina a brigada do 
hospital e ainda funciona como um 
aprimoramento técnico profissional para 
os militares. "A situação que nós vimos 
aqui hoje é o que realmente acontece 
nas ocorrências, como familiares 
tentando entrar no local do acidente, 
vítimas graves, e às vezes poucas 
viaturas para tanta gente", explicou.

Para a técnica em segurança do 
trabalho do SESMT do HGG e uma das 
brigadistas, Ana Paula Figueiredo Costa, 
a simulação foi importante para 
aprimorar os conhecimentos da Brigada. 
"No geral, o treinamento foi ótimo, pois o 
simulado vem para nos adequarmos a 
algumas situações no caso de 
emergência e combate a fogo. Tivemos 
algumas falhas, mas elas servem para 
aprimorar e melhorar nossos 
conhecimentos", destacou.

O HGG participou de mais uma 
webconferência da Rede Universitária de 
Telemedicina (Rute), no dia 21 de 
novembro. Desta vez, a sessão foi 
destinada ao grupo de pneumologia e 
contou com a presença da 
superintendente de Educação em Saúde 
para o SUS da Secretaria de Estado de 
Saúde, Rafaela Júlia Batista Veronezi, que 

Superintendente da SES, Rafaela Veronezi, 
participou da videoconferência no HGG

Os brigadistas do HGG realizaram os primeiros 
socorros às vítimas

esteve na unidade para conhecer o 
recurso de videoconferência para debates, 
discussões de caso, aulas, pesquisas e 
avaliações a distância.

A superintendente considerou a Rute 
como uma ferramenta fundamental para o 
ensino e pesquisa, que tem como função 
não só receber como disseminar o 
conhecimento entre as unidades de saúde 
que fazem parte da rede. "Esta troca abre 
inúmeras possibilidades no que diz 
respeito ao ensino. A tecnologia 
educacional e o uso dessas ferramentas 
são, hoje, uma realidade", destacou.

Para Rafaela, a participação do HGG 
na Rute coloca a unidade em evidência e 
expõe o ensino de qualidade que é 
realizado dentro do hospital. "O HGG sai 
na frente por ter preparado um local 
específico para esse tipo de conferência e 
troca de experiências. Isso traz novas 
possibilidades e melhora a assistência 
prestada ao paciente, já que coloca em 
contato profissionais de vários centros, em 
busca de soluções e construção de 
conhecimento", ressaltou.

ACONTECEU 

HGG participa de mais uma transmissão da Rute
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Previna-se contra a Aids, use camisinha

A data 1º de dezembro celebra o Dia 
Mundial de Combate à Aids. Segundo o 
UNAids, órgão das Nações Unidas para 
lidar com a epidemia, o Brasil registrou em 
2016 48 mil novos casos da doença, 3% a 
mais do que os registrados em 2010, uma 
taxa maior do que a média mundial, que 
teve uma diminuição de 11% no período.

O HIV é a sigla em inglês do vírus da 
imunodeficiência humana e causador da 
Aids. Ter o HIV não é a mesma coisa que 
ter Aids, que é a manifestação do vírus no 
corpo que já se debilitou pelo ataque ao 
seu sistema imunológico. O vírus ataca as 
células do sistema imunológico, destruindo 
os glóbulos brancos, chamados linfócitos, 
responsáveis pela defesa do organismo. 
Sem eles o organismo é incapaz de 
defender-se de doenças oportunistas.

Muitos portadores de HIV (também 
chamados soropositivos) vivem anos sem 
apresentar sintomas e sem desenvolver a 
doença, mas podem transmitir o vírus a 
outras pessoas pelas relações sexuais 
desprotegidas, pelo compartilhamento de 
seringas contaminadas ou de mãe para 
filho durante a gravidez e a amamentação, 
quando não há prevenção por 
acompanhamento médico. Por isso, é 
sempre importante fazer o teste e se 
proteger em todas as situações.

Apesar da camisinha ser o método 
mais seguro de prevenção ao vírus HIV e 
às Doenças Sexualmente Transmíssiveis 
(DSTs), 52% dos brasileiros nunca ou 
raramente a usam, 10% utilizam às vezes 
e só 37% se protegem sempre ou 
frequentemente, segundo pesquisa 
publicada na Revista Saúde, em 2016. 
“Apesar de todo o trabalho que o governo 
faz, tanto federal, quanto estadual e os 
municípios, em campanhas para o uso do 
preservativo, nós ainda temos uma taxa 
pequena de pessoas que fazem uso 
regular”, explica a coordenadora de 
DST/Aids da Secretaria de Estado de 

Dia Mundial de Combate à Aids lembra a importância da prevenção com o uso do preservativo e a realização do exame para detecção da 
doença. Pesquisa aponta que 52% dos brasileiros nunca ou raramente a usam a camisinha em suas relações 

Em 2016, foram registrados 48 mil novos casos da doença, 3% a mais do que os casos de 2010 
e taxa maior que a média mundial

Você sabia?

Não se transmite HIV 
por:

 - Beijo no rosto ou na 
boca;

 - Suor e lágrima;

 - Picada de inseto;

 - Aperto de mão ou abraço;

 - Sabonete/toalha/lençóis;

 - Talheres/copos;

 - Piscina;

 - Banheiro.

Saúde de Goiás, Milca de Freitas Queiroz 
Prado. As DSTs têm se disseminado com 
mais incidência entre jovens e público da 
terceira idade, que também teve dobrado 
os casos de infecção por HIV na última 
década, segundo o Ministério da Saúde. 

Palestra
Com o tema Aids: o que é e como 

prevenir, Milca de Freitas ministrou palestra 
no dia 28 de novembro aos pacientes do 
AMA. Ela explicou a diferença do vírus HIV 
para a Aids e destacou a importância do 
uso da camisinha. “É sempre importante 
falarmos da prevenção das DSTs e fazer 
ações no sentido de alertar a população 
para a importância do uso do preservativo 
e de ainda procurar uma unidade de saúde 
e fazer o teste sorológico”, alertou Milca. 
Ela destacou ainda que apesar do HIV 
hoje ser bem controlado através do 
tratamento, que proporciona uma boa 
qualidade de vida ao paciente, ele é uma 
doença que não tem cura e a prevenção 
ainda é a melhor saída.

Serviço de Fisioterapia lança projeto piloto de ginástica laboral

A partir deste mês de novembro, o 
Serviço de Fisioterapia lançou projeto 
piloto de ginástica laboral nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) e ala de Cuidados 
Paliativos (NAPP). No início do 
expediente, os profissionais presentes nas 
alas, médicos, residentes, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e equipe 
multiprofissional são convocados a 
realizarem por 20 minutos exercícios de 
alongamento, relaxamento muscular, 
flexibilidade, concentração e equilíbrio, sob 
monitoramento de um fisioterapeuta.

O objetivo é melhorar a qualidade da 
saúde dos colaboradores e evitar lesões 
dos funcionários por esforços repetitivos e 

algumas doenças ocupacionais. A 
ginástica laboral prepara o organismo para 
o trabalho físico, com melhora da 
oxigenação tecidual, da disposição e da 
concentração, explica a chefe do Serviço 
de Fisioterapia do HGG, Joana França. 
“Após estudos junto ao Serviço 
Especializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), verificamos um alto 
índice de ausência, principalmente devido 
distúrbios osteomusculares, com grande 
prevalência nos colaboradores das 
Unidades de Terapia Intensiva”. As 
atividades estão acontecendo às terças e 
quintas-feiras nas UTIs e às segundas e 
quintas-feiras no NAPP. A princípio projeto piloto tem sido realizado 

com equipes das UTIs e NAPP
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Recuperando-se de uma cirurgia 
para a colocação de uma placa na 
cabeça, Sebastiana Conceição dos 
Reis, de 17 anos, era só sorrisos ao 
lado da irmã Maria dos Remédios 
durante a Oficina de Arte. Pintaram 
juntas um autorretrato de ambas, lado 
a lado, com seus cabelos amarrados 
por uma trança e, do outro lado, 
raspados. “Ela raspou a cabeça para a 
cirurgia e, por amor, eu também raspei 
a minha para ela não ficar triste. Ela é 
apegada no cabelo e não queria que 
tivesse vergonha”, contou Maria. 

Com 13 anos, Sebastiana teve 
uma grave infecção de ouvido, que a 
levou a realizar uma cirurgia em que 
foi necessária, inclusive, a retirada de 
um pedaço do crânio. “Ela não podia 
brincar, correr e até arrumar o cabelo, 
que ela gostava muito”, relembra.

Maria tem se revezado com as 
outras seis irmãs nos cuidados à 
caçula, já que a família mora em 
Palmeiras de Goiás. Após a 
recuperação, a expectativa da menina 
é poder voltar a fazer o que mais 
gosta: futebol. “Ela chorava por querer 
jogar com as amigas e a gente falava 
que ela não podia”, lembra a irmã.  

EXPRESSAS

Congresso 
A equipe do serviço de Psiquiatria do HGG 
participou do 35º Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria, realizado em São Paulo, no 
mês de outubro. O evento é considerado o 
maior e melhor congresso da especialidade 
médica da América Latina, o primeiro em 
atualização científica psiquiátrica, e o 
segundo melhor do mundo. Na foto, o 
residente Agnes Dan Barbosa e Silva.

Ambulatório TX
No dia 22 de novembro, foi realizada 
reunião entre as equipes do HGG e Hospital 
das Clínicas para a implantação do serviço 
ambulatorial do serviço transexualizador no 
município de Itumbiara. O objetivo do 
encontro foi a troca de experiências entre os 
profissionais que já atuam neste serviço no 
HGG, na condução do Ambulatório TX, e os 
da nova equipe de Itumbiara. 

Visita
Um grupo de alunas e uma professora do 
curso Técnico em Enfermagem do Colégio 
Vitória visitou o HGG no dia 16 de 
novembro. Na visita, as alunas tiveram 
contato com o ambiente hospitalar, 
conheceram as clínicas Médica e Cirúrgica, 
além de poder ter contato com profissionais 
da área em seu ambiente de trabalho.

Trabalho
A residente de Clínica Médica do HGG 
Patrícia Freire Cavalcante participou do 
Congresso Mundial de Medicina Intensiva, 
realizado no Rio de Janeiro, entre 7 e 11 de 
novembro. No evento, ela apresentou 
trabalho desenvolvido em parceria entre o 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) e o Núcleo 
de Apoio ao Paciente Paliativo do HGG.

Dengue
Na segunda quinzena de novembro, a 
Vigilância Sanitária realizou visita e vistoria 
nas instalações externas e internas do 
HGG a procura de focos de Dengue. 
Foram verificados vasos sanitários, caixas 
de passagem de água pluvial, dutos de ar 
condicionado, ralos, telhado e calhas da 
unidade e canteiro de obras, locais onde 
não foram encontrados nenhum foco do 
mosquito Aedes Aegypti.

Obras
No dia 21 de novembro, após a reunião 
semanal da Alta Gestão, diretores, 
gerentes e assessores do HGG vistoriaram 
as obras da unidade.  Percorreram o 5º 
andar – Ensino e Pesquisa, Central de 
Materiais Esterilizáveis (CME), Sala da 
Família/Morgue, Agência Transfusional e 
Fisioterapia/Reabilitação Cardíaca.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Gostei, até que foi bom, porque a gente fica só dentro do quarto trancado”, contou paciente Pedro Vieira de 
Carvalho, de 44 anos, internado há mais de um mês devido a uma infecção pulmonar. Ele teve a ajuda do filho 
Warley, de 23 anos, que o incentivou a descer e participar da oficina, e colaborou com a pintura da tela. 

O artista plástico Alexandre Liah, que 
coordena as oficinas, posou com paciente

Pedro Vieira e o filho Warley participaram 
juntos da oficina

O paciente Márcio aprovou a 
atividade de pintura

A Oficina de Arte, que faz parte do Projeto Arte no HGG, promove a pintura em atividades quinzenais no hospital. A última edição, 
realizada no dia 28 de novembro, foi de integração entre pacientes e seus acompanhantes que pintaram juntos.
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