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Projeto Arte no HGG lança exposição ‘‘Imaginário Primitivo’’
Mostra reúne obras dos artistas plásticos Américo Poteiro, Helena Vasconcelos, Sandro Carvalho e Veramarina. Vernissage aconteceu no dia 
11 de novembro, no Ambulatório de Medicina Avançada – AMA. O acervo de obras retrata a simplicidade e a cultura popular goiana

O Hospital Alberto Rassi – HGG abriu 
no dia 11 de novembro, a oitava 
temporada de exposições do projeto Arte 
no HGG. Com diversidade de inspirações 
e temáticas, quatro artistas autodidatas 
adeptos do Naïf uniram seus dons para a 
mostra “Imaginário Primitivo”, assinada 
por Américo Poteiro, Helena Vasconcelos, 
Sandro Carvalho e Vera Marina.  

O artista plástico e assessor do 
governador Marconi Perillo, Aguinaldo 
Coelho, esteve na solenidade 
representando o chefe do Estado. O 
convidado parabenizou à coordenação do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) pela humanização 

promovida no HGG por meio da arte e da 
cultura. “Essa foi a primeira vez que entrei 
em um hospital e me senti agradável. 
Essa transformação feita não é benéfica 
apenas para os pacientes, mas também 
para os profissionais que atuam aqui e 
precisam dessa injeção de humanização 
para continuarem realizando bem o seu 
trabalho ”, disse Coelho.  

Sáida Cunha também prestigiou os 
amigos no vernissage da mostra. A 
artista, que participou da sexta edição do 
projeto em “Mestres da Arte”, aprovou a 
nova mostra. De acordo com ela, as 
obras de Américo Poteiro, Helena 
Vasconcelos, Sandro Carvalho e Vera 

Américo Poteiro, Sandro Carvalho, Helena Vasconcelos e Vera Marina receberam os convidados 
para a abertura da exposição composta por mais de cem obras do estilo naïf

Marina são uma aula de cultura e 
proporcionam alegria aos amantes da 
arte. “É colorido e bonito, essas obras 
fazem bem para a nossa alma. O HGG 
está de parabéns, eu fico cada dia mais 
encantada com as exposições, gosto de 
acompanhar cada temporada e meu 
desejo é que essa iniciativa permaneça 
por muito tempo.”

O jornalista e pesquisador em história 
cultural, PX Silveira, também aprovou a 
mostra. O autor de diversos livros na área 
da cultura avalia a mostra “Imaginário 
Primitivo” como um resgate da arte Naïf 
em Goiás, e observa que as obras são 
verdadeiros registros históricos. “É 
inovador levar arte para um local onde 
não esperamos encontrar arte. Acredito 
que o objetivo maior seja humanizar, 
comunicar, inserir culturalmente e 
melhorar a qualidade de vida de quem 
visita essas obras”, comentou. 

Advogada aposentada, Veramarina 
Barata é uma das artistas que entraram 
em exposição no hospital. Mesmo com 
fortes dores no joelho, a anfitriã veio de 
Brasília para o evento e se emocionou. 
De acordo com a artista, o HGG é um 
hospital que tem música, poesia, cor e 
amor. “Nossas obras têm sentimento, 
mas o HGG também tem. Estou muito 
feliz em trazer uma parte de mim para 
alegrar este hospital, e as pessoas que 
passam por ele. Vou levar essa iniciativa 
para Brasília, quero dar o testemunho 
desse momento mágico que estou 
vivendo e que todos conheçam o 
hospital”, comemorou a artista.  

Américo Poteiro contou com a presença de 
seu filho, Antônio Neto na abertura

Vera Marina apresenta as suas obras a 
visitantes da exposição no hospital

Os artistas plásticos Sáida Cunha, Amaury 
Menezes e Aguinaldo Coelho prestigiaram



NOSSA GENTE

‘‘Consegui unir duas paixões: 
a medicina e o ensino’’, diz a 
reumatologista Eleusa Fleury

Eleusa Fleury Taveira é médica 
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
desde o ano de 1998, quando o 
hospital foi reaberto. Professora 
aposentada da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), a reumatologista 
passou em concurso público do 
Estado para trabalhar na unidade 
hospitalar, e atualmente trabalha 
também como preceptora da 
residência médica da especialidade. 

A colaboradora conta que 
concluiu o curso de medicina em 
1971. Depois disso, Eleusa fez pós-
graduação pela Escola Paulista de 
Medicina, atual Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), e passou a 
trabalhar na área de farmacologia da 
UFG, com dedicação ao Ensino e 
Pesquisa. Ao se aposentar, a médica 
concluiu a residência em 
reumatologia, e passou a atuar com 
o atendimento clínico. 

“Quando terminei a residência, 
passei no concurso do Estado em 
primeiro lugar para o HGG. Mas, 
depois houveram alguns impasses 
burocráticos, e tivemos de sair, e 
fiquei um tempo como professora 
substituta da UFG. Com a entrada 
do Marconi Perillo, ele regularizou e 
nós fomos chamados novamente. ”

De acordo com Eleusa, a 
medicina não foi uma escolha 
mercadológica, pois ela nutre amor 
pela profissão que tem. Além disso, 
ela consegue unir outra paixão, que 
é o ensino. Natural de Pirenópolis, 
ela é casada, e tem três filhos, que 
seguiram as áreas engenharia, 
farmácia e também da medicina. 
Nos momentos de lazer, Eleusa 
prefere a companhia da família e de 
um boa literatura. 
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Promotor da saúde elogia estrutura do hospital

O promotor de Justiça na área da 
Saúde, Vinícius Jacarandá Maciel, 
esteve no dia 5 de novembro, no 
Hospital Alberto Rassi – HGG, onde 
foram apresentados os dados de 
produção do Serviço de Odontologia, os 
avanços estruturais pós gestão do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) e os programas de 
assistência da unidade. O representante 
do Ministério Público de Goiás afirmou 

que o HGG é exemplo de excelência na 
saúde pública e que saiu de lá motivado 
porque usará este parâmetro em suas 
próximas visitas às unidades de saúde 
em Goiânia.

O promotor Vinícius Jacarandá, que 
está há quase cinco anos na área da 
Saúde, foi um dos articuladores para a 
redução de uma fila represada para 
atendimento especializado em 
Odontologia, principalmente na área 
bucomaxilofacial e para pacientes com 
necessidades especiais. “Para evitar que 
as grandes filas voltem a acontecer, nós 
fazemos o acompanhamento da 
produção constantemente das unidades. 
O HGG é um grande parceiro nesta 
área”, explica.

Após a apresentação dos dados, ao 
conhecer a estrutura do Hospital e os 
projetos desenvolvidos, Vinícius 
Jacarandá elogiou a modernidade do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI), o 
atendimento humanizado e a qualidade 
da prestação dos serviços. “Como tudo 
que é tratado aqui, desde a roupa que é 
utilizada até o medicamento. Tudo isso é 
bastante interessante”. O promotor 
acredita que o Hospital está no “caminho 
certo”, disse o promotor. 

Colaboradores da hotelaria são homenageados

A hotelaria hospitalar é a união de 
todos os serviços de apoio como 
processamento de roupas, rouparia, 
higienização, controle de pragas. Para 
homenagear os profissionais que atuam 
nessas áreas, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG está promovendo uma série de 

Programação foi elaborada em reconhecimento ao 
Dia do Hoteleiro, comemorado em 9 de novembro

Vinícius Jacarandá Maciel, da 88ª Promotoria, 
visitou a unidade hospitalar no dia 5 de novembro

atividades. Quem passar em frente ao 
refeitório da unidade poderá conferir uma 
exposição com fotos e informações 
sobre o serviço desenvolvido no HGG. 

De acordo com a gerente de hotelaria 
do hospital, Karollyne Nogueira, o intuito 
da exposição é que as pessoas saibam 
que a hotelaria é um dos serviços 
fundamentais em uma unidade de 
saúde. “Muitas vezes nós entregamos o 
enxoval embalado, mas as pessoas não 
sabem como ele é desenvolvido, sabem 
que existe a limpeza, mas não sabem 
que temos de seguir um protocolo com 
normas instituídas”. 

Além da exposição, os colaboradores 
receberam nécessaires e participaram 
de um Sarau especial em alusão ao dia 
deles, comemorado em 9 de novembro, 
com sorteio de brindes. 

Andrews Rocha atua na rouparia há 
nove meses e ficou feliz com as 
homenagens. “Eu achei interessante 
principalmente o Sarau, que nós 
trouxemos a família. Acho que isso nos 
valoriza bastante”.

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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Conheça os principais distúrbios sexuais que acometem os homens

Mesmo com o grande avanço da 
modernidade, discutir sexualidade ainda 
pode ser tabu. O assunto fica ainda mais 
complicado de ser abordado quando os 
problemas masculinos são o alvo. O 
Hospital Alberto Rassi – HGG possui um 
programa específico para atender homens 
e mulheres que sofrem de algum distúrbio 
sexual, o Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar Sexual (Nois). Novembro é 
o mês dedicado à saúde do homem, por 
isso o Voz do HGG conversou com o 
coordenador do atendimento masculino do 
NOIS, o urologista Paulo Tadeu Machado, 
que esclareceu os principais pontos sobre 
a impotência, ejaculação precoce e a 
andropausa (sim, ela existe!)

Segundo o médico, a disfunção erétil 
(impotência sexual) é causada na maioria 
das vezes por problemas orgânicos. Ele 
comenta que o diabetes, hipertensão, o 
tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, e 
as doenças neurológicas são os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento 
do distúrbio. “Quando o homem sofre pela 
primeira vez desse problema, ele fica com 
o emocional afetado. A sexualidade tem 
uma importância muito grande para o 
homem, e ele terá receio de ter novas 
relações e não conseguir manter a ereção 
novamente. É normal que isso aconteça.”

A ejaculação precoce ocorre quando 
um homem tem um orgasmo mais cedo 
do que o esperado durante a relação 
sexual. Se isso acontecer uma ou outra 
vez, não há motivo para preocupação. 
Mas se esse for um problema recorrente, 
é importante procurar um médico, ilustra 
Paulo Tadeu. O especialista conta que as 
instabilidades emocionais ou mentais 
limitam a habilidade de concentração e 
relaxamento do homem durante a relação 
sexual, podendo levar à ocorrência desse 
problema. “Quando isso acontece, é 
necessário que o homem procure ajuda de 
um urologista. Aqui no HGG, nós temos 

O urologista do Núcleo Interdisciplinar de Orientação Sexual do Hospital Alberto Rassi – HGG (NOIS) falou sobre a disfunção erétil, a 
ejaculação precoce, e o hipogonadismo. Você sabe a diferença entre cada um deles? Entenda as causas, os sintomas e os tratamentos

Depois que o homem sofre com algum tipo de distúrbio sexual pela primeira vez, é normal sentir 
receio e/ou medo de falhar novamente, não atendendo às expectativas da parceira 

Você sabia?

- Pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira de 
Urologia em 2014, com 
1.506 pessoas entre 40 
e 69 anos, mostrou que 
59% dos homens já 
tiveram problema de 
ereção. Desses, 12% 
convivem com a dificuldade de forma 
recorrente.
 
Confira algumas dicas:

- Mantenha uma vida saudável. 
Doenças como diabetes, hipertensão 
e obesidade são fatores de risco para 
homens desenvolverem algum 
distúrbio sexual. Pratique atividade 
física e tenha uma alimentação 
balanceada. 

um diferencial que no Nois contamos 
também com o apoio de uma psicóloga.”

A falta de interesse do homem pelo 
sexo pode estar ligada à baixa dos 
hormônios. Popularmente conhecida como 
andropausa, o hipogonadismo existe. 
Paulo Tadeu comenta que a andropausa 
aparece com maior frequência nos 
homens a partir dos 60 anos de idade, e 
afeta não somente a saúde sexual, como 
provoca também cansaço, diminuição do 
crescimento dos pelos, perda de massa 
óssea e muscular, além de contribuir para 
o surgimento de doenças como o 
diabetes, obesidade, colesterol e 
hipertensão. “Nem toda falta de libido 
sexual é o hipogonadismo. A depressão, 
por exemplo, provoca esse desinteresse 
sexual, que na verdade é falta de 
motivação para tudo na vida. Mas, para 
casos em que a baixa do hormônio é a 
causa, hoje em dia trabalhamos muito com 
a reposição hormonal para homens.”

HGG celebra Novembro Azul com palestras e iluminação 

Iluminado na cor azul, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promove neste 
mês uma série de atividades para 
conscientizar os homens a cuidarem 
melhor da saúde. No dia 18 de 
novembro, quarta-feira, o tema da 
palestra será “Câncer de próstata, o 
que é e como prevenir”, que será 
ministrada pelo urologista Théo 
Rodrigues. Na última quarta-feira de 
novembro, Paulo Tadeu Machado 
falará sobre “Como preservar a saúde 
sexual do homem”. Todas as 
palestras acontecem às quartas-
feiras, no Ambulatório do HGG, a 
partir das 7h30. O público alvo das 

ações são os usuários que frequentam a 
unidade e também a população em geral. 

Fechando a programação especial, o 
serviço de urologia do HGG realizará no 
sábado, dia 28 de novembro, a ação 
concentrada de cirurgias eletivas. Cerca 
de dez pacientes serão operados. De 
acordo com o chefe do serviço, Theo 
Rodrigues, a campanha Novembro Azul 
é muito importante para a 
conscientização da população. “O 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata reduz a mortalidade por este 
tipo de tumor e melhora inclusive a 
sobrevida dos pacientes afetados pela 
doença. É possível curar até 90% dos 

casos quando descobertos na fase 
inicial. Além disso, precisamos acabar 
com o preconceito que existe entre os 
homens”, afirma.

NOIS
O Núcleo de Orientação 

Interdisciplinar em Sexualidade – Nois 
é um programa pioneiro no Estado de 
Goiás, que foi estruturado no Hospital 
Alberto Rassi – HGG em novembro de 
2009 com o objetivo de garantir o 
acompanhamento médico, psicológico, 
educativo e social às pessoas com 
histórico de disfunção sexual. Se 
informe! 
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A VOZ DO USUÁRIO

Francisco Dantas Barbosa, 
de 73 anos, há um mês sofreu 
uma paralisação súbita do lado 
direito do corpo, e desde então 
está internado no Hospital Alberto 
Rassi – HGG para diagnóstico do 
problema. Mesmo debilitado, o 
paciente já retomou os 
movimentos e aguarda pelo 
resultados dos exames realizados 
na unidade. O aposentado falou 
com o ‘‘Voz’’ sobre o atendimento 
que os profissionais da unidade 
estão prestando a ele e sua 
família, e elogiou a humanização 
do ambiente hospitalar. 

‘‘Ninguém gosta de hospital, 
mas estou sendo tão bem 
cuidado pelas enfermeiras e 
pelos médicos que não tem como 
eu dizer que é ruim estar aqui. 
Hospital igual a este eu nunca vi, 
nunca fui atendido como estou 
sendo.” Sobre os projetos que o 
HGG promove para os pacientes, 
Francisco disse gostar de um em 
especial. “Gostei do dia que teve 
as piadinhas, gosto de sorrir”, 
disse se referindo ao Riso. 

EXPRESSAS

Modelo
Diretores e equipe técnica do Centro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (CRER) estiveram no HGG, no dia 
12 de novembro, para conhecer o modelo 
da Central Humanizada de Internação 
(CHI). A comitiva foi recebida pelos 
diretores do hospital que apresentaram 
como era antes da implantação da CHI e 
como ela funciona atualmente. 

Prevenção
A 10ª Semana Interna de Prevenção a 
Acidentes de Trabalho do HGG aconteceu 
entre os dias 3 e 6 de novembro e envolveu 
colaboradores da unidade. As atividades 
foram promovidas pelo Serviço Especializado 
em Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT) 
e a Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes – Cipa, em parceria com o Serviço 
Social do Comércio (SESC).

Cliques
De acordo com o relatório mensal do 
projeto Gestão Cidadã, as visualizações no 
site do hospital dobraram em outubro, 
comparado ao mês anterior. Em setembro 
foram contabilizados 32.933 acessos, já 
neste mês foram 59.897, um aumento de 
81,88%. Além disso, as reclamações dos 
usuários caíram consideravelmente.   

Solidariedade
No dia 10 de novembro, o HGG realizou 
um transplante renal entre pacientes vivos. 
Com 40 anos de idade e há mais de um 
ano fazendo hemodiálise, o lanterneiro 
Jaime Medonça Vera recebeu o órgão da 
irmã, Iraci Mendonça Vera. O procedimento 
contou com a parceria da Central de 
Transplantes de Goiás, e foi realizado com 
sucesso. Parabéns equipe!

Oportunidade
A Secretaria de Estado da Saúde abriu 
processo seletivo para concessão de bolsas 
integrais de estudos para cursos técnicos, 
superiores ou de pós-graduação em diversas 
áreas de conhecimento. Podem participar 
colaboradores com vínculo municipal, 
estadual, federal e celetistas prestadores às 
Organizações Sociais. As inscrições devem 
ser feitas até o dia 18 de novembro. 

Doações 
Foi dada a largada para a Campanha do 
Brinquedo 2015. Até o dia 11 de dezembro, 
o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) receberá brinquedos 
novos ou usados, que serão doados para 
entidades filantrópicas. Faça a sua parte e 
colabore para que o natal de uma criança 
seja mais humano. Participe! 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

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

“Esse projeto veio somente para acrescentar na vida de nós pacientes, pois ficamos tristes aqui dentro. 
Como o próprio nome diz, nada é imune a música e estou indo para o meu quarto muito mais feliz e leve”, disse 
a paciente Gilvânia Pereira Rosa Cabral, durante a apresentação de Bruno Bonfá com Clube da Esquina. 

Sérgio Freitas homenageou a banda 
Engenheiros do Hawaii em sarau especial

Jorge Augusto e Gustavo se apresentaram 
na última semana do mês de outubro

Os sucessos do Clube da Esquina 
invadiram o hospital com Bruno Bonfá
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