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Doe Sangue ao som do Rock reúne motociclistas
Apesar da chuva que não deu trégua durante toda a manhã do dia 24 de novembro, a 5ª edição do evento promovido pelo HGG, em parceria 
com o Hemocentro, reuniu mais de 30 motoclubes, cerca de 250 participantes e arrecadou 98 bolsas de sangue

A chuva fina que caiu na manhã do dia 
24 de novembro não atrapalhou os 
motoclubes que compareceram em peso 
para doar sangue. O evento “Doe Sangue 
ao Som do Rock”, chegou a sua quinta 
edição e mais uma vez contou com o 
apoio de mais de 30 motoclubes da 
capital. A iniciativa do HGG, em parceira 
com o Hemocentro, fez parte das ações 
em celebração à Semana do Doador de 
Sangue Voluntário, e reuniu cerca de 250 
participantes, arrecadando 98 bolsas de 
sangue.

A animação do evento ficou por conta 
das bandas Balaclava e The Masters. Na 
entrada do hospital já era possível escutar 
os acordes da guitarra e o som da bateria. 

Quem esteve no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), aprovou a iniciativa. Foi 
o caso do administrador de empresas 
Antônio Teodoro Neiva Meireles, integrante 
do motoclube Tribos do Cerrado. 
“Participei de todas as edições e acho 
muito legal. Todos os anos o índice de 
acidentes aumenta e a demanda por 
sangue cresce cada vez mais. Eu mesmo 
já precisei de sangue após uma cirurgia”, 
relatou.

A gerente financeira, Arikelly Aparecida 
Florencio, do Fulanos Motoclube, também 
participou contribuindo com a sua doação. 
“Podemos ajudar outra pessoa de uma 
forma tão simples, pois é só sentar ali e 
doar, é um prazer para a gente. Eu nunca 

Mais de 30 motoclubes apoiaram mais uma edição do evento, levando seus integrantes para 
doarem sangue durante a ação no HGG

precisei, mas eu tenho conhecidos que já 
se acidentaram e precisaram, por isso eu 
sei como é importante”, relatou.

As crianças foram um show à parte 
dentro do hospital. Muitos exibiam em 
suas camisetas as paixões dos pais, ou 
deles mesmos, com nomes das bandas 
favoritas, ou o brasão do motoclube. 
Alguns ainda bem novinhos se 
encaixavam no aconchego do bebê 
conforto. Outros aproveitavam para correr 
de um lado para o outro, curtindo o som do 
rock, e conferindo a moto que ficou 
exposta dentro do próprio Ambulatório.

O baterista da banda The Masters, 
Flávio Scartezini, ressaltou a vontade de 
participar de outra edição. “Para nós da 
The Masters foi um prazer participar deste 
evento, uma iniciativa diferenciada de 
suma relevância para conscientização da 
população sobre a importância do ato de 
doar sangue. Esperamos que se repita 
todos os anos e estamos à disposição 
para participar novamente”.

De acordo com a assessora técnica do 
Hemocentro, Denyse Goulart, a iniciativa 
tem como objetivo aumentar as doações 
neste período de férias. “O objetivo foi 
comemorar a data, Dia Nacional do 
Doador de Sangue e também abastecer 
os estoques no mês de dezembro, em 
que, tradicionalmente, ficam mais baixos. 
Na segunda-feira estávamos com 100 
bolsas de sangue, o que é um número 
preocupante, porque atendemos a toda a 
Hemorrede de Goiás. Mas com esta ação 
e as outras que aconteceram durante a 
semana, conseguimos aumentar bastante 
as bolsas de sangue”, ressaltou.

Pela primeira vez na ação, Banda The 
Masters fechou as apresentações 

Cerca de 250 motociclistas e convidados 
comparecerem e 98 bolsas foram doadas

Banda Balaclava foi a primeira a se 
apresentar no evento
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III Jornada Multi aborda interdisciplinaridade

Com o tema “Trilhando os caminhos 
para a interdisciplinaridade”, o HGG 
promoveu no dia 29 de novembro, a III 
Jornada Científica Multiprofissional da 
unidade. Com o intuito de avançar as 
fronteiras das disciplinas para pensar e 
desenvolver habilidades para o trabalho 
conjunto, a Jornada contou com a presença 
de profissionais de várias especialidades. 
Fazendo a abertura, o músico Xexéu 
propôs uma dinâmica, quando sugeriu que 
cada um participasse cantando olhando 
para colega ao lado.

A primeira palestra teve a psicóloga 
Patrícia Marinho Gramacho falando sobre 
tema “Vivências de luto da equipe 
multiprofissional”. A musicoterapeuta 
Ludmila Rodrigues da Silva Utida 
apresentou sobre a música no contexto 
clínico para a prevenção e apoio a 
problemas de saúde mental, promovendo 
qualidade de vida e bem-estar.

Mesa-redonda discutiu sobre a atuação 
interdisciplinar na visita estendida em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 
importância da equipe multiprofissional no 
cuidado ao paciente transexual foi o assunto 
abordado pela ginecologista e coordenadora 
do Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador do HGG, Mariluza Terra.

O psiquiatra Leonardo da Silva Prestes 
ministrou uma palestra sobre Síndrome de 
Burnout, que é conhecida como a Síndrome 
do Esgotamento Profissional. Aspectos 
endócrinos do envelhecimento e Yoga como 
prática integrativa no autocuidado 
encerraram a programação da Jornada. 
Para a enfermeira Katrine de Souza 
Cândida, este tipo de evento é uma 
oportunidade para atualizar conhecimentos. 
“Gostei da Jornada, principalmente a 
palestra sobre a atuação interdisciplinar na 
visita estendida em UTI”, relatou.

O HGG recebeu no dia 28 de 
novembro a visita de duas profissionais 
do Hospital Albert Einstein de São Paulo: 
a coordenadora de Facilities, Mariana 
Cavalcante e a consultora interna de 
Recursos Humanos, Fernanda Prado. O 
hospital visitante será o responsável pela 
gestão do Hospital Órion, previsto para 
ser inaugurado em julho de 2019, e será a 
primeira a receber o modelo de 

Equipe foi recebida pelo diretor 
administrativo e pela gerente de Hotelaria

O psicólogo Marcos Antonio Ribeiro 
Moraes foi um dos palestrantes da Jornada

administração do hospital fora da capital 
paulista. A proposta é que os mesmos 
processos administrativos sejam aplicados 
na unidade goiana.

As profissionais conheceram a 
estrutura do hospital, incluindo 
Ambulatório, auditórios, consultórios, CTI, 
ala de Cuidados Paliativos, lavanderia, 
Central de Material Esterilizados (CME), 
entre outros. 

O objetivo da visita, de acordo com 
Mariana Cavalcante, foi conhecer os 
fornecedores que o HGG trabalha e saber 
mais sobre a cultura da capital. “Decidimos 
vir aqui porque várias pessoas indicaram 
por ser um dos maiores da cidade e, além 
disso, para conhecer a relação de vocês 
com prestadores de serviço. Conhecemos 
a estrutura e ficamos encantadas, é um 
ambiente extremamente limpo e 
organizado”. Fernanda Prado ainda 
complementou: “Fiquei impressionada com 
a organização, com a higiene e a 
estrutura. Nós chegamos a Goiânia para 
somar, e essa troca de experiências é 
muito válida”, disse.

ACONTECEU 

Profissionais do Albert Einstein visitam unidade

“Eu falo que minha 
segunda família são as 
enfermeiras aqui do HGG”, 
considera a paciente  
Karollayne da Silva

Karollayne da Silva Goulart, tem 
22 anos e é portadora de Lupus, 
dermatopolimiosite e fibromialgia, e 
já faz tratamento há oito anos no 
HGG. Dependendo do nível das 
crises, que causam nela dor, febre, 
enjoos, fraqueza e cansaço, é 
necessária a internação, que pode 
durar mais ou menos tempo. Nesta 
última internação, Karollyne já 
estava há 10 dias na unidade e na 
expectativa de receber alta nos 
próximos dias.

Sob o leito, cadernos, folhas e 
lápis de cor, e na parede da 
enfermaria, diversos desenhos 
mostram a aptidão da jovem pela 
arte, que ela usa como distração 
para ajudar a passar o tempo no 
hospital. “Sou apaixonada por 
desenho. Desde criança eu pinto, 
mas nunca fiz curso, apenas eu 
gosto. Faço de tudo um pouco, 
gosto muito de flores”.

Quando perguntada se gostaria 
de fazer um curso na área de 
design ou pintura, ela é categórica, 
que ser enfermeira. A jovem 
precisou interromper os estudos 
ainda no ensino fundamental devido 
à baixa imunidade, mas o desejo é 
completar seus estudos. “Eu acho a 
profissão muito interessante, pois 
há um carinho que pegamos pelos 
pacientes, um amor como se fosse 
da familia. Eu falo que minha 
segunda família são as enfermeiras 
aqui do HGG, porque já passei 
muito tempo internada”. Há quatro 
ano esteve internada três meses, 
numa crise após a morte do avô. 
“Eu tomava morfina e sentia muita 
dor. Foi uma época muito dificil mas 
o pessoal do HGG me ajudou a 
passar por isso”. 

Expediente
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Burnout - o que é a Síndrome do esgotamento profissional

Conhecida como a síndrome do 
esgotamento profissional, a Síndrome de 
Burnout, está ficando cada vez mais 
conhecida no mundo corporativo. Segundo 
estimativa da International Stress 
Management Association (Isma), cerca de 
30% dos mais de 100 milhões de 
trabalhadores brasileiros sofrem com o 
problema. No Brasil, a falta de produtividade 
causada pela exaustão gera prejuízo de 
3,5% do PIB, conforme cálculos feitos pela 
Isma em 2010.

De acordo com o psiquiatra do HGG, 
Leonardo Prestes, a síndrome de Burnout 
ocorre principalmente em pessoas que se 
dedicam muito à vida profissional e depois 
se sentem frustradas por acharem que o 
seu trabalho não é devidamente 
reconhecido ou valorizado. “Estão entre os 
principais sintomas da síndrome, o 
pessimismo, exaustão emocional, fadiga 
mental, cansaço crônico, distanciamento e 
perda de empatia por outras pessoas, 
apatia, ansiedade, entre outros”. 

O estresse no trabalho é encarado para 
a maioria dos trabalhadores como algo 
comum e que pode ser resolvido com 
alguma atividade de lazer pós-expediente. 
Porém, para os portadores da doença, esse 
estresse se torna algo tão forte, que é como 
se queimasse de dentro para fora, daí, o 
nome da síndrome que no inglês significa 
queimar de dentro pra fora, relatou o 
psiquiatra. 

“Existe a suspeita de Síndrome de 
Burnout quando a pessoa precisa se afirmar 
ou provar ser sempre capaz, dispõe de uma 
dedicação intensificada, com a necessidade 
de fazer tudo sozinho e a qualquer hora do 
dia, deixa de lado as necessidades 
pessoais como comer, dormir, sair com os 
amigos, entre outras situações”, explica o 
psiquiatra. Algumas profissões que têm a 
tendência de desenvolver a síndrome como 
profissionais na área da saúde que tratam 
pacientes com doenças agudas e crônicas, 

Problema ocorre principalmente em pessoas que se dedicam muito à vida profissional e depois se sentem frustradas por acharem que o 
seu trabalho não é devidamente reconhecido ou valorizado

A síndrome de Burnout ocorre principalmente em pessoas que se dedicam muito à vida 
profissional e vivem sob forte nível de estresse

Confira algumas dicas para 
fugir da Síndrome de Burnout:

- Faça atividade física regularmente;

- Durma bem; 

- Alimente-se bem; 

- Mantenha uma vida social ativa;

- Reorganize suas tarefas;

- Saiba dizer não;

- Conheça mais sobre si mesmo; 

- Atribua um hobby;

- Desabafe.

professores e policiais. “Alguns fatores 
podem agravar a situação do portador, 
muitas vezes a estrutura do local de 
trabalho, a carga horária e a forma como os 
gestores conduzem a equipe não 
favorecem o melhor aproveitamento das 
competências dos trabalhadores”, explicou.

O esgotamento profissional corresponde 
ao colapso físico e mental. “Existe a 
expressão que o corpo fala. Esse estágio é 
considerado de emergência e a ajuda 
médica e psicológica uma urgência, com 
sintomas variados como fortes dores de 
cabeça, tonturas, tremores, muita falta de 
ar, oscilações de humor, distúrbios do sono, 
dificuldade de concentração e problemas 
digestivos. Quando o problema chega 
neste estágio, a intervenção de um 
especialista é essencial para o desfecho 
do problema”. O tratamento depende de 
cada caso, mas pode ser com 
medicamentos, psicoterapia, afastamento 
das atividades, o que significa mudança 
de emprego, e também atividades físicas.

Mais de 300 pessoas são atendidas no Dia Mundial do Diabetes

Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, 
o HGG, por meio do Centro Estadual de 
Atenção ao Diabetes (CEAD), promoveu 
uma manhã de serviços gratuitos para a 
população. Em uma tenda montada na 
Praça Abrão Rassi, 317 pessoas receberam 
atendimentos que incluiram orientações com 
nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, 
fisioterapeutas, endocrinologistas, além de 
aferição de pressão arterial, cálculo de IMC 
e teste de glicemia.

Neste ano, o Dia Mundial do Diabetes 
tem como tema “Família e Diabetes”, com o  
objetivo é conscientizar a população que o 
diabetes tipo 2 é amplamente evitável. 
Profissionais do Serviço de Nutrição 
distribuíram informativos alertando a 

população para a necessidade de ler os 
rótulos. Em uma brincadeira, a pessoa era 
convidada a colocar a mão em uma caixa 
fechada e adivinhar o alimento que estava 
ali dentro, no caso uma espiga de milho. A 
ideia é mostrar que os alimentos essenciais 
para a saúde não possuem rótulos.

A funcionária pública Maria Margarete 
Macedo realizou todo o circuito de saúde. 
Acompanhando o marido, que é diabético, 
ela explica que nunca tirou um tempo para 
fazer exames e cuidar da saúde. “É a 
primeira vez que medi minha glicemia e 
fiquei assustada quando deu o resultado 
141. Apesar de não ir regularmente ao 
médico, eu sou muito cuidadosa com a 
alimentação”, explicou.

Teste de glicemia esteve entre os serviços 
oferecidos à população na atividade

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Empresário Sombra
A Junior Achievement Goiás, promoveu a 
quinta edição do projeto “Empresário sombra 
por um dia”, em que proporciona aos jovens 
a chance de conhecer o dia-a-dia de um 
profissional atuante na área de formação 
almejada. Parceiro do projeto, o HGG, 
recebeu estudantes no dia 22 de novembro.

PROADI-SUS
O HGG integra o projeto do PROADI-SUS do 
Ministério da Saúde “Implantação da Técnica 
de Videolaparoscopia em procedimentos de 
Gastroplastia nos hospitais nacionais com 
habilitação em alta complexidade ao paciente 
com obesidade”. O projeto será realizado em 
parceria com Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
que, no dia 7 de novembro, enviou 
profissionais para explicar os detalhes e fazer 
um diagnóstico do HGG. 

Diabetes
Para conscientizar a população sobre a 
importância do diagnóstico precoce do 
diabetes, o HGG promoveu no dia 14 de 
novembro palestra para os pacientes que 
aguardavam por consulta no AMA. A 
residente de endocrinologia, Fernanda Barra 
Franco, tirou as dúvidas do público, 
explicando o que é a doença, formas de 
prevenção e tratamento.

Cuidados Paliativos
Os profissionais que integram o Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), Dimilson 
Vasconcelos (psicólogo), Fernanda Bernardes 
(fisioterapeuta), Wagna Barbosa (enfermeira), 
Ana Maria Porto Carvas (geriatra) e Telma 
Noleto (psicóloga), apresentaram trabalhos no 
VII Congresso Internacional de Cuidados 
Paliativos, realizado em Belo Horizonte, entre 
os dias 21 a 24 de novembro.

Brigada
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt) do HGG 
promoveu nos dias 21 e 22 de novembro 
um treinamento de formação para os novos 
brigadistas e de reciclagem para brigadistas 
veteranos. O conteúdo contemplou teoria e 
prática de combate a incêndio e primeiros 
socorros, incluindo treinamento com 
extintores, hidrantes e mangueiras.

Aids
Na semana em que celebra o Dia Mundial de 
Combate à AIDS, usuários do AMA do HGG, 
participaram de palestra de prevenção à 
doença com a residente em ginecologia 
Jaqueline Soares de Freitas. Usuários que 
aguardavam atendimento no dia 28 de 
novembro, esclareceram as dúvidas sobre as 
formas de contaminação e tratamento do vírus.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Disfagia
O HGG sediou no dia 29 de novembro a 
reunião da Associação Brasileira de 
Alzheimer e Doenças Similares de Goiás 
(ABRAZ). Nesta edição, a fonoaudióloga 
Marcia Cristina ministrou palestra sobre 
disfagia, explicando sobre o problema e 
tirando dúvidas dos cuidadores que 
participaram da atividade.

Resísuos
O HGG encaminhou para a reciclagem 
13.640 quilos de resíduos sólidos, que inclui 
papel, papelão e plástico, entre outros. O 
número é referente a janeiro a novembro de 
2018, sendo que este ano, o mês com 
maior recolhimento de resíduos recicláveis 
foi em julho, período em que se arrecadou 
2.770 quilos, seguido do mês de outubro, 
em que foram contabilizados 2570 quilos.

Raio X
Realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem (Fidi), a reforma da sala de exames 
de Raio-X do  HGG foi finalizada. O Serviço 
de Manutenção do hospital acompanhou 
toda a reforma, em que foi refeita a estrutura 
de tubulações e circuitos de iluminação. A 
sala recebeu um novo aparelho de Raio-X, 
enviado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos da apresentação do : Ministério de Louvor da Segunda Igreja Batista de Vera Cruz

 “Eu gostei demais e fiquei até mais alegre. Estava triste por estar longe de casa e da família e veio esse 
pessoal trazendo uma mensagem tão bonita, eu amei”, declarou a paciente Cleusa Rodrigues Barbosa, durante 
o Sarau Gospel, realizado no dia 22 de novembro.

Pela segunda vez no Sarau, o grupo 
emocionou pacientes

O grupo escolheu um repertório de canções 
com mensagens positivas e de fé

O hall ficou lotado de pacientes e 
acompanhantes até o final do Sarau
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