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 Saúde na Praça celebra Dia Mundial do Parkinson 
Ação alusiva ao Dia Mundial do Parkinson contou com dinâmicas, pintura em tecido e atividades de fisioterapia com videogame. Atividade foi 
realizada no dia 11 de abril e contou com a participação de cerca de 30 pacientes do Ambulatório de Parkinson do HGG

O HGG realizou no dia 11 de abril, 
uma edição especial do projeto Saúde na 
Praça. O evento, alusivo ao Dia Mundial 
do Parkinson, contou com palestras de 
médicos, fonoaudiólogos e psicólogos, 
além de uma oficina de pintura em tecido. 
A ação foi realizada no jardim interno da 
unidade durante toda a tarde.

Pacientes e cuidadores participaram, 
além das palestras, de dinâmicas com as 
equipes de Fisioterapia e Fonoaudiologia. 
A artista plástica e curadora voluntária do 
Projeto Arte no HGG, Helena Vasconcelos, 
ministrou oficina de pintura em tecidos 
para que os pacientes e acompanhantes 
treinassem a coordenação motora de 

forma lúdica e prazerosa. O projeto 
Fisiogame também foi levado para 
atividade e fez sucesso entre os pacientes 
que puderam "brincar" auxiliados pelas 
fisioterapeutas. Aidê Alexandre 
acompanhou o ex-esposo, José Aleixo do 
Carmo, na atividade, e considerou toda a 
ação muito proveitosa. "É muito gratificante 
e importante para o paciente, porque ajuda 
no tratamento. Foi muito proveitosa essa 
tarde com vocês. Desmarquei tudo o que 
eu tinha pra fazer e vim porque sabia que 
seria muito importante para ele", disse.

Geralda Nazaré de Oliveira Silva 
aproveitou a oficina de pintura em tecidos 
juntamente com o esposo, Onofre 

Atividade contou com a participação de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiras e a 
presença da curadora voluntária do Projeto Arte no HGG, Helena Vasconcelos

Rodrigues da Silva, que é paciente do 
ambulatório de Parkinson do HGG. "Achei 
muito bom e gratificante, principalmente 
porque os acompanhantes puderam 
participar junto e aprender algumas 
atividades", disse. Onofre também elogiou 
a ação. "Fiquei muito satisfeito, a gente 
quer participar cada vez mais. Nunca tinha 
pintado em tecido, foi a primeira vez e 
quanto mais a gente praticar, é melhor. A 
gente não pode ficar parado, tem que 
movimentar, quem fica parado é poste".

Parkinson
A Doença de Parkinson é uma doença 

degenerativa do sistema nervoso central, 
crônica e progressiva. É causada por uma 
diminuição intensa da produção de 
dopamina, que é um neurotransmissor 
(substância química que ajuda na 
transmissão de mensagens entre as 
células nervosas), e ajuda na realização 
dos movimentos voluntários do corpo de 
forma automática, ou seja, não precisamos 
pensar em cada movimento que nossos 
músculos realizam, graças à presença 
dessa substância em nossos cérebros. Na 
falta dela, particularmente numa pequena 
região encefálica chamada substância 
negra, o controle motor do indivíduo é 
perdido, ocasionando sinais e sintomas 
característicos, como lentidão motora 
(bradicinesia), a rigidez entre as 
articulações do punho, cotovelo, ombro, 
coxa e tornozelo, os tremores de repouso 
notadamente nos membros superiores e 
geralmente predominantes em um lado do 
corpo quando comparado com o outro e, 
finalmente, o desequilíbrio.

 No dia 9 de abril, a auditora fiscal 
do trabalho, Jacqueline Carrijo esteve no 
HGG, para dar continuidade à inspeção 
da nova Central de Material Esterilizado 
(CME), inaugurada e que entrou em 
operação no mês de março. A auditora 
esteve recentemente no HGG, no dia 9 
de março, quando conheceu as 
instalações da CME, que ainda estavam 
em fase de obras.

Acompanhada de outros dois 
auditores, Carrijo percorreu todos os 
departamentos da CME e se 
surpreendeu com o sistema de 

rastreabilidade eletrônico do setor que 
garantirá um controle maior do processo, 
evitando também perdas e extravios dos 
materiais. “Chama a atenção a 
rastreabilidade dos processos da nova 
CME, realmente excelente. Foi um 
desenvolvimento enorme que, com 
certeza, vai repercutir na minimização das 
infecções hospitalares, e isso que podem 
alcançar também os trabalhadores, que 
são nosso foco, pois falamos muito na 
infecção que atinge o paciente, mas os 
colaboradores que aqui estão são os 
primeiros passíveis de ser atingidos”. 

Equipe de auditoria da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego na CME

Auditora Fiscal do Trabalho conhece instalações da nova CME do HGG 



NOSSA GENTE

“Amo lidar com o paciente 
e ajudá-lo no que eu 
puder”, diz a recepcionista  
Ana Cristina Rodrigues

Ana Cristina Rodrigues de 
Sousa, de 43 anos, é praticamente 
uma recém-chegada ao HGG. 
Atuando há quatro meses como 
recepcionista do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), é a 
primeira vez que trabalha em uma 
unidade de saúde, mas se diz 
animada e motivada. “Estou 
apaixonada pelo trabalho aqui. Amo 
lidar diretamente com o paciente, 
ajudá-lo no que eu puder e fazer o 
meu melhor. Há uns momentos que 
eles precisam muito de ajuda, e pode 
ser dar uma palavra amiga, um 
abraço. É um momento de ser 'ser 
humano', e ter esse contato é uma 
forma de demonstrar o amor ao 
próximo”, acredita. 

E se no trabalho Ana Cristina 
passa o dia auxiliando pacientes, em 
casa, ela também tem alguém que 
requer cuidados especiais. É o vira-
lata Tyson, de 8 anos, xodó dela e do 
marido Vilson. O cãozinho tem 
colapso de traqueia em momentos 
de muita euforia ou de repouso total, 
quando está dormindo. “Quando dá a 
crise, corta a respiração e ele sente 
sufoco. Aí eu acalmo ele, às vezes, 
até deito no chão do lado dele e fico 
falando no seu ouvido”.

Além do HGG, onde trabalha à 
tarde, Ana Cristina faz um trabalho 
voluntário pela manhã, como 
testemunha de Jeová, em que leva 
mensagens bíblicas às pessoas. Em 
casa, com o marido, com quem é 
casada há 15 anos, ela gosta do 
sossego do lar e de um bom 
churrasco. Aliás, ela e o Tyson. “Meu 
marido é um ótimo churrasqueiro e 
exímio cozinheiro. Por isso o Tyson 
está obeso”, conta rindo. 
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 Treinamento previne sobre H1N1 e outras gripes

A Gerência de Desenvolvimento de 
Pessoas (GDP), em parceria com o 
Serviço Especializado de Saúde e 
Medicina do Trabalho (SESMT), do HGG 
promoveu nos dias 12 e 13 de abril 
treinamento para colaboradores com o 
tema ‘Medidas preventivas de Síndrome 
Gripal (H1N1 e outras)’. A infectologista 
Débora Melo explicou que o objetivo do 
treinamento foi esclarecer aos 
colaboradores sobre as medidas que 
servem tanto para evitar a Influenza, 
quanto outras doenças respiratórias.

A profissional destacou ainda sobre as 
notícias falsas que estão sendo divulgadas 
pelas mídias digitais, esclarecendo sobre 
os sintomas e diferenças entre a gripe, 
classificada como Influenza, e o resfriado. 
A gripe caracteriza-se pela dor no corpo, 
febre, mal estar, tosse e sintomas 
respiratórios que deixam o paciente 
prostrado, diferente do resfriado, que afeta 
nariz e garganta e que o paciente 
consegue seguir com a rotina.

Alertou ainda que a melhor forma de 
prevenção são os cuidados em geral com 
a saúde, como a alimentação saudável e 
medidas preventivas, como a higienização 
das mãos. “A vacina é importante, mas não 
é a única forma de prevenção. Outras 
medidas também fazem parte e só em 
conjunto alcançam resultados.” 

O treinamento abordou, principalmente, 
sobre o H1N1, que tem causado pânico na 
população, devido a mensagens 
repassadas pelo aplicativo WhatsApp. Para 
a enfermeira Lucyana Silva Luz a ação foi 
extremamente importante para acalmar os 
profissionais da saúde sobre a doença. “O 
conteúdo esclareceu sobre a questão do 
pânico que tem afetado a população. Por 
mais que eu seja enfermeira, eu sou mãe e 
acabamos ficando com medo.”

Nos dias 27 e 28 de março, os 
colaboradores do HGG puderam vivenciar 
mais uma data festiva na unidade. A 
atividade intitulada ‘Páscoa Quiz’ foi 
realizada no departamento de Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas (GDP), e 
contou ainda com um balcão bastante 
atrativo, convidando os colaboradores a 
participarem da brincadeira. De acordo 

Colaboradores que acertaram as 
perguntas ganharam ovos de Páscoa

Infectologista Débora Melo ministrou o 
treinamento a colaboradores

com o gerente da GDP, Lázaro Rodrigues, 
o intuito da ação foi reforçar o 
conhecimento dos colaboradores sobre a 
instituição, premiando os que acertassem 
as perguntas com um mini ovo de Páscoa. 
“As perguntas foram relacionadas a 
missão, visão e valores da instituição, NR-
32, higienização da mãos, certificação 
ONA, notificação de evento adverso, entre 
outros", destacou.

Ao todo, 100 colaboradores dos mais 
variados setores da unidade foram 
premiados durante a atividade. A técnica 
em enfermagem Rosimeire Ferreira da 
Silva conta que achou a ação muito 
interessante. “Além de premiar os 
colaboradores, a ação promoveu maior 
interação sobre os assuntos relacionados 
ao hospital. Às vezes, achamos que 
estamos por dentro de tudo, mas sempre 
tem algo que podemos aprender”.

A gerente da Clínica Cirúrgica, Denyse 
Goulart, destacou ainda a promoção do 
bem-estar em atividades como essa. 
"Considero que a iniciativa foi bem criativa, 
promoveu um momento lúdico e de 
humanização no trabalho".

ACONTECEU 

“Páscoa Quiz” anima colaboradores 

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor 
Técnico: Durval Ferreira Fonseca Pedroso; 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: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina 
Pessoni; Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Sua voz também precisa de cuidados

Produzida na laringe (garganta), onde 
se localizam as pregas vocais (cordas 
vocais), a voz é gerada pela vibração 
dessas cordas. Quando respiramos, elas se 
abrem e o ar entra e sai dos pulmões. Ao 
falarmos, elas se aproximam e o ar que sai 
dos pulmões, passando pelas cordas 
vocais, produz a voz.

Os músculos da garganta, assim como 
qualquer outro, devem ser aquecidos antes 
de serem submetidos a esforços, com o 
objetivo de evitar a fadiga e o desconforto 
vocal. A hidratação das cordas vocais 
também proporciona melhor flexibilidade e 
vibração, por isso é recomendável a 
ingestão de pequenos goles de água 
enquanto falamos. 

Mudanças na voz ou rouquidão 
persistente por mais de 15 dias, que não 
estejam relacionadas a algum resfriado, 
devem ser investigadas por um 
otorrinolaringologista, especialista em nariz, 
ouvido e garganta, para diferenciar as 
causas da disfonia, alerta a fonoaudióloga 
do HGG, Mariela Vidal. “Alterações vocais 
mais graves, acabam não sendo 
diagnóstidas, pois o paciente não leva em 
consideração mudanças na voz, como a 
rouquidão”.

Outros fatores são prejudiciais à voz, 
como a ingestão de cafeína e refrigerantes, 
que podem provocar o refluxo que, devido 
ao ácido, pode irritar as cordas vocais. Além 
disso, a mudança brusca de temperatura, 
ao ingerir bebidas muito geladas ou muito 
quentes, produz choque térmico no 
organismo e alimentos como chocolate, 
leite e seus derivados aumentam a 
secreção do muco no trato vocal, induzindo 
a produção de pigarro.

Existem ainda outras comorbidades que 
podem prejudicar a saúde vocal, como o 
crescimento de nódulos bilaterais, câncer 
de laringe e traumas psicológicos. Além do 
mais, o uso intensivo da voz, abusos vocais 
e tabagismo podem gerar o edema de 

Os músculos da garganta, assim como qualquer outro, devem ser aquecidos antes de serem submetidos a esforços. Mudanças na voz ou 
rouquidão persistente por mais de 15 dias, que não estejam relacionadas a algum resfriado, devem ser investigadas

É na laringe, que fica na garganta, que localizam-se as pregas vocais (cordas vocais), e a voz é 
gerada pela vibração dessas cordas

Para manter sua voz saudável:

- Beba de 2,5 litros a 3 litros por dia;

- Não fume e evite o fumo passivo, 
pois o fumo irrita as pregas vocais;

- Evite bochechos ou gargarejos com 
produtos que contenham álcool;

-  Evite falar ou cantar quando a voz 
está rouca;

- Limite a ingestão de álcool já que o 
mesmo irrita as membranas mucosas 
que revestem a garganta;

- Uma dieta com grãos, frutas e 
legumes ajudam a manter a garganta 
saudável.

Reinke, uma lesão na camada superficial 
da prega vocal, caracterizada pelo acúmulo 
de fluído, de forma irregular. Embora possa 
haver outras causas, como doenças da 
tireoide, refluxo e mau uso da voz, a causa 
mais frequente é devido ao tabagismo.

Palestra
Em alusão ao Dia Mundial da Voz, os 

pacientes do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), foram orientados pela 
fonoaudióloga Mariela Vidal sobre os 
cuidados com a saúde vocal durante 
palestra, no dia 11 de abril. A profissional 
esclareceu sobre a prevenção dos danos 
às cordas vocais e alimentos que 
prejudicam a saúde da voz, além disso, os 
pacientes puderam sanar dúvidas com a 
profissional.

 Além do conteúdo, os pacientes foram 
orientados a fazerem dois exercícios para a 
voz, como a técnica do bocejo e suspiro, de 
forma sonorizada, mas, sem fazer nenhum 
tipo de esforço, com o intuito de relaxar a 
prega vocal. 

Palestra aborda exercícios físicos no retardo dos sintomas do Alzheimer

A importância da prática de atividades 
físicas por pacientes com Alzheimer foi o 
tema do encontro da Associação Brasileira 
de Alzheimer (ABRAz) realizado no HGG 
no dia 29 de março. A palestrante foi a 
professora e mestre em Ciências da 
Saúde, Ana Cláudia Costa. “Diversas 
pesquisas já comprovaram a eficiência e a 
importância de exercícios para a 
prevenção de demências”. 

A profissional, que atua há 20 anos 
com atividades física para a população 
idosa, compartilhou sua experiência com 
familiares e cuidadores. Explicou que 
dentro do planejamento de cuidado do 
paciente, que inclui cuidados de higiene, 
alimentação e vestuário, deve existir 

também uma atenção para a 
movimentação, que deve começar ainda 
na primeira fase da doença, quando o 
paciente ainda tem preservadas a 
movimentação, a cognição e o 
comportamento. “Os exercícios, quando 
realizados na intensidade, na duração e no 
volume corretos, contribuem para retardar 
os sintomas da doença”.

Esclareceu ainda a diferença entre 
atividade física e exercício, já que o 
primeiro é aquilo que fazemos nos hábitos 
diários, como varrer a casa, realizar uma 
faxina, lavar um carro ou ir ao banco e à 
padaria. Já o exercício físico precisa ser 
na intensidade, frequência e volume 
programados, além de ter objetivo e fim. 

Professora de Educação Física Ana 
Cláudia Costa durante a palestra

FIQUE ATENTO
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Na enfermaria coletiva, a paciente 
Iraci Almeida da Silva, de 65 anos se 
distrai com as colegas de leito em 
assuntos variados, sobre a família, a 
vida e o cotidiano fora dali. “As 
novidades são as mesmas. Por 
exemplo, eu e a Lourdes – apontando 
para a colega do leito ao lado – temos 
uns casos mais antigos, pois a gente 
é de uma geração mais velha. Mas a 
cada dia sai uma e chega outra, e fica 
a saudade, a gente chora, porque 
conquistamos uma amizade. Já 
passaram várias no tempo em que 
estou aqui, mas é assim mesmo. Hoje 
mesmo foi uma e já deixou saudade, 
agorinha chega outra”, conta rindo.

Internada há quase um mês para 
uma cirurgia de vesícula, Iraci precisou 
realizar ainda outros procedimentos, 
que estenderam seu tempo de 
internação, aumentando a cada dia a 
saudade da família. Mãe de seis 
filhos, três casais, sobre os netos, ela 
já perdeu a conta. “Parece que são 13 
ou 14 netos, já nem to sabendo, é 
uma ninhada, mas são uma benção 
de Deus. Tem uma pequenininha de 2 
anos, que sou muito apegada e estou 
com uma saudade danada dela”.

EXPRESSAS

Comunicação
A Gerência de Desenvolvimento de 
Pessoas (GDP), em parceria com o 
Serviço Especializado de Saúde e Medicina 
do Trabalho (SESMT), do HGG promoveu 
nos dias 22 e 23 de março treinamento 
para gerentes com o tema Comunicação 
Assertiva. A atividades envolveu duas 
dinâmicas e a exibição de alguns vídeos.

Fisiogame
No dia 4 de abril, a fisioterapeuta Joana 
França, juntamente com a residente da 
especialidade Amanda Campos, ministrou a 
palestra “Jogos Virtuais de incentivo para as 
funções do corpo (X-BOX)” no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA). A palestra 
esclareceu sobre os benefícios da iniciativa 
para a saúde do paciente, com destaque 
para a humanização do tratamento.

Dia da Voz
No dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, a 
Gerência de Fonoaudiologia e o Serviço de 
Otorrinolaringologia promoveram ação de 
conscientização com colaboradores e 
pacientes. A programação começou com café 
da manhã especial e a entrega de maçãs 
para todos os colaboradores, e contou ainda 
com palestra no AMA e dicas aos atendentes 
do Teleatendimento.

Premiação
A Técnica em enfermagem do HGG, 
Vanderlice Maria da Rocha Paranhos, 
recebeu no dia 3 de abril, o pôster com a 
foto ganhadora do concurso em 
homenagem ao Dia da Mulher. A 
profissional foi a grande campeã da disputa 
no Facebook, com 132 curtidas. A foto é de 
autoria do fotógrafo Cristiano Borges.

Segurança
O Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT), realiza de 6 a 27 de abril, a 
Campanha Abril Verde, com o objetivo de 
conscientizar sobre a prevenção dos 
acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais. A ação teve início com a 
distribuição de lacinhos verdes aos 
colaboradores. Ainda estão previstas 
palestras ao longo do mês com vários 
temas.

Vacinação
Nos dias 16, 17 e 18 de abril, o HGG 
promoveu mais uma campanha de 
vacinação contra Influenza (gripe) para 
seus colaboradores e terceirizados. A 
vacina aplicada foi a trivalente, contra 
Influenza A (H1N1/H3N2) e Influenza B 
(Phuket).

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira alguns momentos da apresentação realizada por Elvis Elan e Ganso Gaiteiro, no dia 12 de abril.

 "É ótimo, isso traz uma alegria pra quem tá aqui dentro. Minha mãe está aqui há mais de 70 dias e olha a 
feição dela como ficou alegre depois do show. Pode fazer várias vezes porque vai agradar todo mundo", elogiou 
Elizabete Aparecida Dias, que acompanhava a mãe internada, no show dos artistas Elvis Elan e e Ganso Gaiteiro.

No final, muita alegria junto aos pacientes 
e acompanhantes que assistiram o show

Os artistas Elvis Elan e Ganso Gaiteiro 
fizeram a alegria do público 

A colaboradora do HGG Raquel Batista 
cantou uma música no fim da apresentação
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