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HGG promove arraiá para pacientes e colaboradores
Apresentação de quadrilha e brincadeiras de festa junina divertiu quem participou da festa caipira. Arriba Saia realizou um belo 
espetáculo na noite de 10 de junho, no estacionamento do HGG. Local foi todo decorado e alimentação adaptada para os pacientes 

Cabaças, bule, pilão, galinhas, violão, 
flores espalhadas por todo o espaço e até 
uma imagem de Santo Antônio 
Casamenteiro. O ambiente rural foi criado 
no estacionamento do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, no dia 10 de junho, para o 
1º Arraiá do HGG, que reuniu pacientes e 
profissionais que da unidade. 

A principal atração da noite empolgou 
o público. Considerada a maior quadrilha 
junina do Centro-Oeste, a Arriba Saia 
levou uma apresentação com o tema 
“Pássaros”. Várias gaiolas foram 
espalhadas pelo pátio, e um painel 
simulando o céu também se destacou. 
Durante o espetáculo, os trinta casais da 

quadrilha se alternavam dançando 
músicas que falavam de várias espécies 
como Carcará, Bem-te-vi, Sabiá, Pitiguari. 

Após a apresentação, subiu às alas 
para visitar àqueles que não tiveram 
condições de descer para a festa. O vice-
presidente da Arriba Saia, Giordano 
Rodolfo, afirmou que a primeira 
apresentação do grupo do hospital ficará 
marcada para todos os integrantes. “Além 
da emoção, estamos muito satisfeitos de 
poder mostrar o nosso trabalho e ver os 
sorrisos dos pacientes. O coração fica a 
mil. Não estávamos com a ideia de andar 
no hospital, mas Deus tocou o nosso 
coração e combinamos de subir e visitar 

Apresentação da maior quadrilha do Centro-Oeste, a Arriba Saia, prendeu a atenção dos 
pacientes no estacionamento do hospital. ‘‘Pássaros’’ foi a temática escolhida para este ano

os pacientes internados. Finalizamos esse 
dia especial com muita alegria”. 

A auxiliar de serviços gerais, Maria 
Helena Oliveira, está se recuperando de 
uma cirurgia de hérnia de disco. Ela 
assistiu toda a apresentação da quadrilha 
e diz nunca ter visto algo igual. “Eu fiquei 
impressionada. É tudo muito bonito, eu 
nunca participei de uma festa junina que 
tivesse uma apresentação deste nível. O 
grupo está de parabéns.”

Várias atrações distraíram os pacientes 
durante o Arraiá. A Barraca da Pescaria 
ficou lotada de crianças. E teve até Cadeia 
de Segurança Mínima. Um totem interativo 
que ilustrava um casal de caipiras foi 
colocado na entrada do HGG para as 
pessoas tirarem fotos. Também foram 
distribuídos lenços com estampa xadrez e 
chapéus de palha para os pacientes 
entrarem no clima da festa. As 
barraquinhas espalhadas pelo evento 
foram o sucesso. O cirurgião dentista do 
HGG, Fernando Almas, e a gerente de 
Desenvolvimento de Pessoas, Eliana Valim 
foram os donos da Barraca do Beijo. 

O cardápio da festa foi adaptado para 
atender todo o público que prestigiou a 
festa. Os pacientes com restrições de dieta 
foram identificados com pulseiras 
vermelhas e foram contemplados com 
uma barraca exclusiva para eles. Para 
este grupo, foi oferecido um caldo de 
legumes com frango e para beber, água 
de coco. Para o restante, foi oferecido 
caldo de frango, pipoca, canjica e um 
ponche de uva e maçã, além de um falso 
quentão, sem adição de álcool. 

Dançarinos do Arriba Saia visitaram o 
Centro de Terapia Intensia - CTI

Pacientes ganharam chapéus de palha 
para ficarem à caráter na festa caipira

Dançarinos posaram para fotos com os 
pacientes depois de apresentação
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NOSSA GENTE

“O meu chamado é cuidar”, 
diz o técnico de enfermagem, 
Jefferson Machado

Apesar de jovem, o técnico em 
enfermagem do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Jefferson Antônio 
Machado Barbosa de Castro está 
na profissão há 15 anos. Ele iniciou a 
carreira aos 15 anos de idade, 
quando por aconselhamento da mãe 
ele fez o curso e se apaixonou pela 
enfermagem. Antes de trabalhar na 
unidade, o colaborador já havia 
passado antes por outros nove 
hospitais, e registra na memória 
importantes acontecimentos dessa 
sua trajetória profissional. “Eu 
acredito que todos têm um chamado, 
e o meu é cuidar. O que puder fazer 
para proporcionar uma qualidade de 
vida melhor para as outras pessoas, 
eu sempre farei.”

Para ele, o lado mais difícil da 
enfermagem é que muitos pacientes 
entendem o cuidado e o carinho que 
o profissional proporciona, mas isso 
não acontece sempre. Ele conta que 
há casos em que o paciente se nega 
a receber os cuidados, e isso pode 
ser bastante frustrante. “Eu coloco 
como se fosse um familiar. Se for 
idoso, é o meu avô ou avó; se o 
paciente tiver meia idade, é o meu 
pai ou minha mãe; se for mais novo, 
é um irmão ou irmã. Assim fica mais 
fácil lidar com a negativa, e executar 
o que é preciso, independente se o 
paciente aceita ou não”, explica.

Jefferson é colaborador do Idtech 
há três anos, e aprova a gestão do 
HGG. O profissional está entre os 
mais participativos das campanhas, 
projetos e atividades realizadas no 
hospital. Ele foi o campeão de melhor 
caracterização durante o primeiro 
arraiá. “Eu gosto muito desse 
universo caipira e sertanejo, então 
para mim foi fácil me vestir assim.’’

O Hospital Alberto Rassi – HGG, para 
maior aproveitamento da capacidade 
instalada do seu Centro Cirúrgico, está 
realizando cirurgias eletivas aos sábados. 
A iniciativa, chamada de Ação 
Concentrada, deve incrementar em até 
30% o número de procedimentos 
cirúrgicos. Já foram realizadas duas 
edições, sendo a primeira com o serviço 
de Cirurgia Geral, e no último sábado, dia 
13 de junho, com a Cirurgia Vascular. E no 
dia 20 de junho foi a vez dos médicos da 
Otorrinolaringologia. 

A equipe de Cirurgia Geral do HGG 
realizou 14 procedimentos de retirada de 
vesícula e de hérnia neste sábado, dia 30 
de maio, superando o número previsto que 
era de dez. Para o chefe do serviço de 
Cirurgia Geral, Heber Cardoso, a 
estratégia da ação concentrada permitiu 
maior produtividade da equipe. 

Não houve perda de tempo. A todo 
momento chegavam pacientes na sala de 
espera do Centro Cirúrgico. ‘‘Estou 
ansiosa, mas feliz de já poder resolver 
meu problema”, disse a paciente 
Claudiane Alves Malheiros, que veio de 
Águas Lindas para a retirada da vesícula. 

A equipe de Cirurgia Vascular realizou 
nove procedimentos de varizes, para 
colocação de fístula e desbridamentos 
vasculares. O chefe da especialidade, 
Roberto Gomide, afirmou que a ação no 
final de semana permite maior agilidade e 
volume nos procedimentos. “Durante a 
semana, todas as especialidades operam 
simultaneamente no Centro Cirúrgico, e as 
salas são limitadas a cada especialidade, 
porque todos precisam trabalhar. No 
sábado, temos exclusividade e 
conseguimos operar mais pacientes”.

A ação concentrada também chegou 

no Ambulatório de Medicina Avançada. O 
coordenador do Programa de Tratamento 
de Deformidades Faciais (Proface), 
Fernando Almas, atendeu oito pacientes 
pós cirúrgicos. De acordo com ele, foram 
realizados 30 procedimentos, entre ajustes 
de oclusão em prótese, raspagem, 
restaurações, e outros. Ele continuará 
atendendo durante a semana, e 
quinzenalmente aos sábados. 

Produção
Sob gestão da Organização Social Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), o HGG também ampliou 
a capacidade do Ambulatório, incluindo o 
turno noturno no horário de atendimento. 
“O Centro Cirúrgico era apenas utilizado 
para cirurgias de intercorrência em 
pacientes já internados. Com o apoio dos 
médicos, foi possível conseguir mais este 
benefício para os usuários”, explica o 
coordenador executivo do Idtech, José 
Cláudio Romero.
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Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; 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; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

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; 
Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

Médicos aproveitam os sábados para agilizar cirurgias
Desde o dia 13 de junho, o centro cirúrgico do HGG passou a funcionar no fim de semana para 
procedimentos eletivos. Ação concentrada deve incrementar em até 30% o número de procedimentos

Equipe da Cirurgia Vascular atendeu nove 
pacientes que aguardavam por procedimentos

Profissionais da Cirurgia Geral atenderam 14 procedimentos de retirada de vesícula e hérnia. Para 
chefe da equipe, Ação Concentrada é positiva, já que as salas de cirurgias ficam disponíveis
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TEMA DA VEZ
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Doença rara causa fraqueza muscular e insuficiência cardíaca

No dia 28 de junho comemora-se o 
Dia Nacional da Conscientização sobre a 
Doença de Pompe. A patologia está 
inserida no grupo de doenças raras, cujo 
conceito utilizado pelo Ministério da 
Saúde é o mesmo da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), e atinge 65 
pessoas em cada 100 mil indivíduos. 
Para entender melhor sobre esse 
problema que possui somente dois casos 
confirmados em Goiânia, o Voz do HGG 
conversou com a neurologista do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, Susanie Rigatto. 

A médica explica que a Doença de 
Pompe é um distúrbio neuromuscular 
hereditário raro que causa fraqueza 
muscular progressiva em pessoas de 
todas as idades. Entretanto, ela pontua 
que há duas formas de manifestação do 
problema, a primeira na infância (inferior a 
um ano de idade) e a segunda a partir 
dos 12 meses de vida, considerada uma 
manifestação tardia. “A Doença de 
Pompe é muito grave na infância. 
Normalmente esses pacientes 
apresentam fraqueza muscular 
progressiva, comprometimento 
cardiológico, insuficiência respiratória, 
aumento do fígado, retardo no 
desenvolvimento motor, e isso pode 
causar o óbito antes da criança completar 
um ano de idade”, conta. 

Para ser portador da patologia, o 
paciente precisa ter herdado um gene 
autossômico recessivo, ou seja, o pai e a 
mãe da criança devem carregar o gene 
“defeituoso”. Susanie comenta que esse 
“gene com defeito” causa deficiência na 
produção da enzima GAA (alfaglicosidase 
ácida), causando um acúmulo de 
glicogênio dentro das células musculares, 
o que acarreta fraqueza muscular, 
deterioração da função respiratória e 
morte prematura. “A doença compromete 
os músculos do corpo todo, então o 
paciente também terá dificuldade para 

A Doença de Pompe tem origem genética e para desenvolvê-la é necessário ser portador de um gene específico. A manifestação pode 
acontecer no primeiro ano de vida, chamada Forma Infantil e, após este periodo, é considerada de início tardio ou do adulto

Em frente a uma queixa de fraqueza muscular, é importante que o paciente procure um 
neurologista para avaliação clínica e suspeita diagnóstica da Doença de Pompe

Você sabia?

- A Doença de Pompe é 
rara, herdada por um 
traço autossômico 
recessivo, acontecendo 
em um para cada 40.000 
nascimentos vivos. 

Confira algumas dicas:

- Os sintomas da doença podem ser 
facilmente confundidos com os de 
outras distrofias. Por isso, procure um 
especialista aos primeiros sinais do 
problema na criança. 

- É imprescindível o 
acompanhamento multiprofissional 
do paciente, sobretudo para as 
funções respiratórias, cardíacas, 
motilidade e articulação.

respirar, sofrer de dispneia e apneia do 
sono, dores de cabeça matinais e 
dificuldade para deglutir os alimentos.” 

O diagnóstico da doença é feito por 
meio de exames de laboratório. Segundo 
a neurologista, inicialmente é realizado 
um exame de triagem com papel de filtro, 
em que se retira uma gota de sangue do 
paciente para dosar a atividade 
enzimática. Confirmando a baixa ou total 
ausência de produção da GAA, outros 
exames são executados para confirmação 
do caso. “Depois fazemos uma 
investigação genética para confirmar a 
presença do gene defeituoso no 
organismo do paciente. É importante 
também analisar os outros irmãos, para 
avaliar se possuem a doença ou se 
carregam essa mutação”, esclarece.

Questionada se existe cura para a 
doença, Susanie é enfática ao responder 
que não. Por isso, o tratamento tem como 
finalidade melhorar a qualidade de vida 
do paciente e a diminuição dos sintomas. 

Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença de Pompe alerta para o diagnóstico precoce

Apesar de não ter cura, a Doença de Pompe 
é uma miopatia que pode ser bem controlada se 
descoberta no início. Se o tratamento começar 
logo, o paciente terá menos perda muscular e 
das funções. E este é o nosso maior desafio. 

Por isso, o dia 28 de junho ficou estabelecido 
como o Dia Nacional de Conscientização da 
Doença de Pompe, com o objetivo de informar a 
população sobre essa enfermidade, capacitar os 
profissionais da saúde para reconhecer os 
principais sinais clínicos da doença, e também 
ressaltar a importância do diagnóstico precoce. 
Uma iniciativa da Associação Brasileira de 
Neurologia (ABN), o Brasil é o primeiro país do 
mundo a estabelecer um dia específico para 
lembrar a doença. 

Precisamos reforçar também a necessidade 
do acompanhamento de profissionais de diversas 
áreas e especialidades. O paciente portador da 
doença de pompe terá que ser acompanhado por 
um cardiologista, pneumologista, neurologista, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e outros 
profissionais, se necessário. Com o tempo, o 
portador vai aprendendo a lidar com a doença e 
as formas de desenvolver as atividades diárias 
com mais facilidade. A qualidade de vida de 
quem tem a doença depende desse 
acompanhamento multidisciplinar, além do 
diagnóstico precoce. Por isso, precisamos 
divulgar e popularizar essa doença para que as 
pessoas tomem conhecimento e possam buscar 
tratamento o mais rápido possível. 

Susanie Rigatto é 
médica 
neurologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG 
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A VOZ DO USUÁRIO
EXPRESSAS

Conscientização 
Para lembrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o HGG promoveu uma série de 
ações para chamar a atenção dos 
colaboradores da unidade para o descarte 
incorreto de resíduos. As atividades 
envolveram blitzes no horário das refeições 
e uma palestra com a enfermeira e 
especialista em gerenciamento de 
resíduos, Fernanda Rebouças.

Preservação
Outra ação para preservação do meio 
ambiente foi a entrega de 55kg de pilhas e 
baterias à Coleta Seletiva de Goiânia. Esses 
materiais tóxicos foram recolhidos pelo Idtech 
durante um ano, em coletores especiais 
instalados nos postos de trabalho da 
instituição, incluindo o HGG, que possui dois 
pontos de coletas, no térreo e 5º andar. 

Doação
Como forma de chamar a atenção da 
comunidade para a importância da doação 
de sangue como hábito constante, o HGG 
aderiu ao movimento Junho Vermelho. 
Durante todo o mês, a unidade hospitalar 
vai manter a fachada do prédio com 
iluminação colorida, além de incentivar os 
colaboradores e usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) à doação. Faça sua parte!

Aos 26 anos de idade, a promotora 
de vendas Natianaelen Batista é um 
exemplo de força, superação e fé. 
Com histórico de internações no 
Hospital Alberto Rassi – HGG, a 
paciente foi diagnosticada há dois 
anos com uma grave doença no 
coração, e a indicação de tratamento 
era o transplante. Depois de 
peregrinar por especialistas de 
inúmeras unidades de saúde públicas 
e privadas da capital, Nati (como é 
chamada por todos), recebeu uma boa 
notícia. Na realidade, a paciente era 
portadora de uma bactéria alojada no 
coração e também no sangue.

Natural da cidade de Cacoal, em 
Rondônia, Natianaelen deixou para 
trás amigos e familiares para buscar 
tratamento em Goiânia. Ela conta que 
no último exame realizado não foi 
constatada a presença do invasor em 
seu coração, ou seja, o organismo da 

paciente está livre da infecção. 
Entretanto, Nati está novamente 
hospitalizada para investigação clínica 
de um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). “Meu coração está curado, eu 
preciso agora apenas me recuperar.”

Mãe de um garoto de dois anos, 
Nati era casada. Por causa da saúde 
frágil e debilitada, a promotora de 
vendas decidiu pedir a separação ao 
pai de Arthur. Apesar disso, em 
Goiânia ela encontrou aconchego 
pelas unidades de saúde que passou. 
“Eu fiz grandes amizades com 
enfermeiras, outros pacientes, 
acompanhantes. E essas pessoas me 
ajudam inclusive a cuidar do meu filho. 
A minha superação está em Deus, e 
no apoio que recebo de todos. Eu 
aprendi pela dor, e não pelo amor. Eu 
tinha de tudo na minha vida e não me 
contentava. Agora com o pouco que 
tenho, eu já consigo agradecer. ” 

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“Eu já fiz trabalhos assim em diversas instituições, e quero muito poder participar aqui no HGG. Acredito que 
a música é um remédio. Importantíssimo este trabalho e tomara que ele nunca tenha fim”, disse o paciente 
Wesley Borges, durante o Sarau do HGG com a participação da cantora Cláudia Garcia, no dia 3 de junho. 

Eduardo Bassan e Thais Oliver levaram o 
universo da música sertaneja para o Sarau

Cláudia Garcia dá show de talento e 
simpatia durante a sua apresentação

Coral Jovem e Adulto, da Escola de Artes 
Veiga Valle, deu a sua contribuição

0

5

25

75

95

100

jornal_hgg_nr26

quinta-feira, 18 de junho de 2015 16:18:37


