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Arte circense marca edição do projeto Riso no HGG
Companhia de Teatro Mezanino estrelou fragmentos da peça “O Auto do Circo” na noite de 30 de setembro, no Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA do Hospital Alberto Rassi – HGG. Público se divertiu com as lembranças de Coscorão, um palhaço velho e rabugento

Décima edição do projeto foi elogiada pelos pacientes e colaboradores da unidade hospitalar. 
Atuação da Companhia chamou a atenção pelo dinamismo e carisma dos atores 

A aposentada Margarida Ferreira interagiu com o 
palhaço Coscorão durante a peça teatral

Coscorão e seu amigo Chibeva arrancaram 
gargalhadas do público com suas histórias

Cena entre uma ‘‘odalisca’’, que na verdade 
era um homem, e um rei divertiu a plateia 

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento

A magia do circo invadiu o Hospital 
Alberto Rassi – HGG na noite desta terça-
feira, dia 30 de setembro. A Companhia 
de Teatro Mezanino levou para pacientes 
e colaboradores da unidade hospitalar 
fragmentos da peça “O Auto do Circo”, 
que conta a trajetória do circo no Brasil 
desde a sua chegada, no século 19, até 
as transformações que sofreu no decorrer 
do tempo. O espetáculo marcou a décima 
edição do projeto Riso no HGG, e lotou o 
Ambulatório de Medicina Avançada.

A história apresentada pela 
Companhia é narrada pelo velho palhaço 

Coscorão, que está preso à cadeira de 
rodas. Descendente de família Circense, 
o personagem conta as recordações de 
sua mãe durante à peça. Rabugento, 
Coscorão é cuidado pelo palhaço 
“Chibeva”, que briga com a própria 
consciência para ser mais tolerante com o 
amigo decadente. No decorrer da história, 
o enredo mágico das memórias do 
palhaço arrancou sorrisos do público, com 
as confusões vividas pelos familiares do 
personagem. De acordo com Luiz 
Eduardo Carneiro, diretor do espetáculo e 
intérprete do palhaço Coscorão, a 

iniciativa do HGG em levar humor para os 
pacientes em tratamento é singular. Ele 
comenta que esta é a primeira vez que o 
grupo se apresenta em um hospital, 
embora já fosse um desejo de toda 
equipe realizar trabalhos voluntários como 
este. “Todos ficamos muito satisfeitos com 
essa oportunidade. Hospitais são 
ambientes tão fechados e deprimidos, que 
momentos como esse contribuem para 
que os pacientes esqueçam as dores da 
doença”, disse o diretor. 

O ator da Companhia Douglas 
Anunciação comenta que a experiência foi 
bastante positiva para o grupo. Ele atua 
com o diretor Luiz Eduardo há dois anos e 
meio. “Eu senti uma energia muito boa 
vindo dos pacientes. Nos momentos que 
eles aplaudiam, sorriam, eu ficava 
bastante feliz. Nós viemos com uma 
expectativa muito boa, mas estamos 
saindo daqui com ela superada em mil 
vezes. Fomos muito bem recebidos por 
toda equipe do hospital também. ”

A aposentada Margarida Ferreira, que 
está no hospital acompanhando a filha 
que passou por procedimento de 
mamoplastia, interagiu com Coscorão. O 
palhaço rabugento disse que ia agredir a 
espectadora com uma palmatória porque 
ela riu do drama vivido por ele. “Quando 
estamos em um hospital, mesmo que 
apenas acompanhando alguém, já 
ficamos tenso. Hoje eu consegui relaxar 
um pouco, me distraí”, pontuou.



NOSSA GENTE

“É gratificante observar a 
mudança”, diz Anderson 
Karllos da Clínica Médica

Anderson Karllos Gabriel Gomes 
é colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há três anos. O 
Executor da Clínica Médica iniciou 
seu trabalho na unidade hospitalar 
quando o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) assumiu a gestão, e 
realizou processo seletivo. 

Para Anderson, o hospital 
cresceu significativamente desde que 
a Organização Social passou a 
administrá-lo. Ele conta que faltavam 
insumos básicos na Clínica Médica, 
como seringas e agulhas. “É 
gratificante observar toda essa 
mudança. Percebo que o Idtech está 
conseguindo mudar o cenário da 
saúde pública, oferecendo um SUS 
de qualidade para os pacientes.”

Anderson tem 27 anos, e é 
estudante do último período do curso 
de Tecnologia da Construção Civil, do 
Instituto Federal de Goiás (IFG). O 
colaborador explica que já faz um 
estágio no período vespertino, e as 
suas expectativas são de atuar o 
mais breve possível nesta área. 
“Antes de fazer esse curso, eu 
comecei Ciências Contábeis. Mas, 
desisti porque não era a profissão 
que eu queria. Comecei então a me 
dedicar aos estudos para passar uma 
instituição pública, e me graduar 
naquilo que eu realmente gostava. 
Foram seis meses estudando por 
conta própria, e deu certo. ”

Nos momentos de lazer, o 
colaborador revela que gosta de 
aproveitar o tempo para descansar 
da rotina corrida que os dois locais 
de trabalho e a faculdade lhe dão, e 
assistir filmes com a namorada. Além 
disso, Anderson é fascinado por 
viajar para o interior de Goiás’’.  
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Campanha de doação de órgãos movimenta o AMA

Diante da morte de um ente querido, 
você teria condições de decidir sobre a 
doação de órgãos? A aposentada Ana 
Perpétua do Socorro Ventura, mesmo com 
toda a dor de ter seu filho assassinado, 
não hesitou quando decidiu autorizar a 
doação das córneas. Ainda pesarosa com 
o que aconteceu há quatro anos, contou 
emocionada sua experiência para todos 
que participaram das atividades alusivas 
ao Dia Nacional de Doação de Órgãos no 

Ambulatório de Medicina Avançada - AMA 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, no dia 
24 de setembro.

O coordenador da Comissão de 
Transplantes do HGG, Alexandre Richter, 
mostrou a importância da doação de 
órgãos. Questionou se havia alguém na 
plateia aguardando por um transplante e 
apareceu a dona de casa Vilma Santos 
Ferreira, que faz hemodiálise há quatro 
anos. A rotina dela é bem cansativa. Vilma, 
que não consegue mais trabalhar, é de 
Mineiros, mas faz hemodiálise em Jataí. 
“Saio de casa às 02h40 da madrugada, 
chego somente às 5h30 porque é preciso 
pegar outros pacientes. As máquinas são 
desligadas às 10 horas, mas como alguns 
passam mal, temos que aguardar para 
poder voltar para casa”, contou. De acordo 
com ela, o transplante renal poderia ajudar 
muito, podendo então voltar às suas 
atividades normais. “O problema é que 
muitos têm preconceito com a doação.”

Após a palestra, foi realizada uma 
dinâmica para mostrar de forma lúdica 
que os órgãos podem ter continuidade 
em outras pessoas e salvar vidas. A ideia 
era fazer com que todos reflitam sobre o 
tema e se acreditarem na ideia, avisar a 
família da escolha. 

Ação lembra Dia Nacional do Portador de Marcapasso

“É verdade que quem tem marcapasso 
não pode passar na catraca do ônibus?”, 
perguntou o aposentado José Alexandre 
da Silva. “Claro que pode. Isso é apenas 
mais um mito que envolve o dispositivo”, 
respondeu o cardiologista do Hospital 
Alberto Rassi - HGG, Antônio Malan. Essa 

Em palestra no Ambulatório, o cardiologista 
Antônio Malan esclareceu as dúvidas dos usuários

Atividades  sensibilizaram para a doação, além de 
esclarecerem mitos sobre o tema 

e outras dúvidas foram respondidas pelo 
médico durante atividade realizada em 
comemoração ao Dia Nacional do 
Marcapasso, dia 23 de setembro.  

Malan explicou aos pacientes que 
aguardavam por consulta no Ambulatório 
de Medicina Avançada- AMA que existem 
muitos mitos com relação ao marcapasso 
e que as pessoas não devem desesperar 
se precisar utilizar. “Muitos pacientes têm 
receio de contato com objetos elétricos ou 
eletrônicos, como tomadas, geladeiras, 
fogões. O cuidado que se deve ter é para 
evitar o choque elétrico, que todos nós 
devemos ter, independentemente de ter 
ou não marcapasso”, afirmou.

Além disso, o médico ensinou o 
público a medir o próprio pulso. “Coloque 
o dedo no pulso, com um relógio na outra 
mão, conte o número de batimentos em 
30 segundos. Observe a intensidade. 
Multiplique o número de batimentos que 
você obteve por 2. Em adultos, o pulso 
normal em repouso fica entre 60 a 80 
batimentos por minuto. Se a conta não 
fechar, é preciso procurar um especialista.”

ACONTECEU 

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; 

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 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Entenda o que são e quando serão indicados os Cuidados Paliativos

Em abril do ano passado, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG implantou o Núcleo 
de Apoio ao Paciente Paliativo - NAPP. 
Desde o início do programa, 40 pacientes 
foram atendidos pela equipe 
multiprofissional da unidade. Para 
esclarecer e desmitificar o assunto, o Voz 
do HGG conversou com a coordenadora 
do NAPP, a geriatra Ana Maria Porto, e 
também com a diretora de Serviços 
Multidisciplinares do hospital, Rogéria 
Cassiano.

De acordo com Ana Maria, embora a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
reconheça os Cuidados Paliativos há 
alguns anos, foi no ano de 2002 que se 
definiu. Ela explica que se trata de uma 
abordagem multidisciplinar que visa 
melhorar a qualidade de vida de pacientes 
e de seus familiares, que enfrentam uma 
doença que pode levar à morte. “Nós 
médicos fomos treinados para curar 
doenças e quando nos deparamos com a 
impossibilidade de cura nos sentimos 
impotentes. A proposta de cuidados 
paliativos vem justamente ao encontro 
dessa necessidade. Quando temos pouco 
ou quase nada para fazer pela doença, 
entendemos que temos muito a fazer pelo 
doente e por sua família”, explora.

A médica pontua que para ser 
indicado ao tratamento paliativo o 
paciente necessita ter o diagnóstico de 
uma doença crônica, incurável e que 
ameaça a vida. Segundo Ana Maria, o 
NAPP atuará bastante nas necessidades 
da pessoa diante do sofrimento. “Quando 
optamos por cuidados paliativos não 
estamos desistindo do paciente e isso tem 
que ficar bem claro para os familiares e 
equipe multiprofissional. ”

Para Rogéria Cassiano, os resultados 
obtidos com o NAPP são satisfatórios. 
Segundo a diretora, 33% dos pacientes 
que estavam inseridos no programa 
receberam alta hospitalar, o que é visto 

Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo – NAPP foi implantado no Hospital Alberto Rassi – HGG em abril do ano passado para atender ao 
grande número de pacientes portadores de doenças crônicas, incuráveis e que ameaçam a vida. Quarenta pacientes já foram atendidos

Equipe do NAPP é composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais

Você sabia?

-  No Hospital Alberto 
Rassi - HGG, o paciente 
será indicado ao Núcleo 
de Apoio ao Paciente 
Paliativo - NAPP quando 
for portador de uma 
doença crônica, incurável 
e que ameaça a vida

Não fique na dúvida! 

- A ação da equipe multiprofissional 
do NAPP visa o melhor controle de 
sintomas como dor, náuseas, vômitos, 
insônia, fadiga, e falta de ar

- As famílias também recebem 
orientação e cuidados, apresentando 
melhor qualidade de relacionamento 
com seu ente querido

como um dado positivo pela equipe 
multiprofissional. Além disso, ela revela 
que ao sair do hospital, o paciente não 
ficará desassistido, já que o HGG auxilia 
os familiares a obterem o serviço de 
Home Care. “A alta só é permitida se 
houver segurança de que o paciente terá 
todos os recursos necessários para o seu 
conforto. E nesses casos, são realizados 
orientações e treinamentos ao familiar que 
será o cuidador do paciente.”

Quando um paciente é indicado à 
assistência do NAPP, a primeira 
abordagem é realizada com o próprio 
paciente, ou com os familiares, caso ele 
não esteja lúcido, explica Rogéria. Depois 
disso, o paciente continua a ser assistido 
pela equipe que o atendeu primeiro no 
hospital e também pela equipe 
multiprofissional do programa, formada 
por médicos, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, odontólogos, terapeutas 
ocupacionais e assistentes sociais.

Cuidados Paliativos: quando muito podemos fazer pelo paciente e familiares

Diante de uma demanda crescente no 
Hospital Alberto Rassi - HGG de pacientes 
idosos, e na maioria dos casos, portadores de 
doenças crônicas incuráveis, com perda 
importante de funcionalidade e sequelas 
neurológicas, foi urgente a mudança nessa forma 
assistencial. 

Acredito que o reconhecimento dos cuidados 
paliativos como área de atuação junto ao 
Conselho Federal de Medicina faça com que 
essa abordagem ganhe força e cresça cada dia 
mais também no Brasil como um todo.  

No HGG, o plano terapêutico do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo - NAPP é construído 
de forma compartilhada com os profissionais 
atuantes, e visa o melhor controle de sintomas 

como dor, náuseas, vômitos, insônia, fadiga, falta 
de ar, entre outros sintomas. 

Uma das propostas do núcleo é o 
acolhimento às famílias que participam 
ativamente de todo o processo, pois equipe se 
preocupa também com o luto e o pós-luto. A 
equipe é unânime em afirmar o quanto temos 
aprendido com essas experiências ricas. 

Poder estar ao lado de alguém aliviando o 
sofrimento e partilhando com ele de momentos 
únicos é emocionante. Esses momentos servem 
também para escrevermos a nossa história. 

Parafraseando Cicely Saunders, a mãe dos 
cuidados paliativos modernos: “Seguimos 
acrescentando vida aos dias quando não se pode 
acrescentar dias à vida”. 

Ana Maria Porto é 
geriatra e 
coordenadora do 
NAPP do Hospital 
Alberto Rassi - 
HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

José Waldelio e Adriana 
Freitas ganharam a simpatia dos 
colaboradores do Hospital Alberto 
Rassi – HGG. O vigilante ficou 
internado na unidade por 15 dias 
para realização de um 
procedimento cirúrgico na mão, e 
foi acompanhado pela esposa por 
todo este período. O casal, que 
está junto há quatro anos, mora 
em Água Limpa, interior de Goiás.

Sobre o atendimento que 
receberam no hospital, ambos 
concordaram. “O HGG é 100%, 
todos nos trataram muito bem. 
Mas, quero agradecer 
principalmente ao doutor Rafael, da 
angiologia”, disse José Waldelio. Já 
Adriana comentou também sobre 
as amizades e os projetos de 
humanização. “Eu achei o hospital 
excelente, muito melhor que vários 
hospitais particulares por aí. E 
esses projetos então são 
maravilhosos! Já falei para o José 
que quando estivermos em 
Goiânia, vamos vir aqui só para 
assistir o Sarau”, completou. 

EXPRESSAS

Novidade
Aconteceu no dia 24 de setembro a 
primeira edição do Papo Multi. A nova 
atividade será realizada mensalmente e vai 
reunir os profissionais para discussão de 
assunto ligados à assistência. Para 
começar, a equipe multiprofissional assistiu 
a uma palestra com o odontólogo Antônio 
José, que coordena o Servico de 
Odontologia para Pacientes Especiais. 

Sertanejo
No mês de outubro o Sarau apresentará 
shows dos primeiros colocados no concurso 
“Novos Talentos da Música Sertaneja”, 
promovido pela TV Anhanguera. João Pedro 
e Waldemar, Rômulo e Flávio, Diego e 
Leonardo, Brunno e Felipe, Chico Júnior e 
Fabrício, e Jorge Augusto e Gustavo serão 
as atrações. Confira as datas no site. 

Visita
O hospital recebeu, no dia 29 de setembro, 
a visita de representantes do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás 
(HC-UFG). A supervisora e a chefe do 
serviço de hotelaria do HC-UFG, Gláucia 
Regina Dias e Arineide Barreto Carneiro 
respectivamente, estiveram na unidade para 
conhecer o serviço de lavanderia e 
higienização. Fomos aprovados!

Encontro
Com o objetivo de trocar experiências e 
discutir assuntos relacionados à área da 
pesquisa em saúde, o HGG sediou o 1º 
Encontro Estadual de Comitês de Ética em 
Pesquisa (CEP). O evento aconteceu no 
Auditório da unidade e reuniu cerca de 50 
pessoas. O dia foi marcado por palestras e 
troca de experiências entre os treze 
Comitês do Estado presentes no encontro.

Ação
Onze pacientes que estão em tratamento no 
Programa de Controle e Cirurgia da 
Obesidade (PCCO) receberam balões 
intragástricos que auxiliarão na perda de 
peso. No total, um cirurgião bariátrico, três 
gastroenterologistas, quatro residentes e a 
equipe de anestesiologistas participaram da 
Ação Concentrada, no dia 26 de setembro.

Reconhecimento
O Programa de Residência Médica (PRM) 
da especialidade de anestesiologia do 
HGG foi reconhecido pela Sociedade 
Brasileira em Anestesiologia (SBA). No 
total, três médicos cursam o primeiro ano 
de residência na unidade. São eles: Alberto 
Dalmacio Villalba de Faria, Pauliana Sousa 
Oliveira e Yuri Augusto de Barros Curado 
Fleury. Sucesso!

“Sem fazer nada, eu já fico cansado. Mas, essa aula de pintura é tranquila e está até me ajudando a passar 
o tempo e me entreter”, disse o paciente João Luiz Correia, internado para tratamento de silicose, doença 
causada pela inalação de silica que diminui a capacidade pulmonar. 

Natureza e desenhos abstratos foram a 
inspiração da maioria dos participantes

Professor Alexandre Liah ensina técnicas 
de cores para paciente durante aula

Com dificuldade para respirar, João 
Luiz encontrou na pintura um alívio

Braço do projeto Arte no HGG, as oficinas de arte são realizadas em parceria com a Escola de Artes Visuais quinzenalmente. A atividade 
acontece no jardim do Hospital Alberto Rassi - HGG. Confira os melhores momentos da aula do dia 22 de setembro.
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