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Evento de rock e doação de sangue reúne motociclistas 
Segunda edição do “Doe Sangue ao Som do Rock'n Roll” conseguiu arrecadar 84 bolsas de sangue. O resultado superou em 65% o 
quantitativo arrecadado em 2014. A banda ‘Dry Mouth’ animou a manhã de quem participou da iniciativa do Hospital Alberto Rassi - 
HGG

Show de rock em um hospital já é 
algo inusitado. Imagine ainda reunir 170 
motociclistas em uma manhã de sábado 
em torno de uma causa: a doação de 
sangue. No dia 21 de novembro, o 
Hospital Alberto Rassi – HGG e o 
Hemocentro de Goiás (Hemogo) 
promoveram a segunda edição do evento 
“Doe Sangue ao Som do Rock'n Roll, que 
conseguiu arrecadar 84 bolsas de 
sangue, quantidade 65% maior do que a 
campanha de 2014.

O colete preto, as tatuagens, o gosto 
pelo rock e a cara de mau podem formar 
estereótipo dos motociclistas. Mas 
engana-se quem acha que os caras não 

estão nem aí para o próximo. Teve clube 
de motociclistas que veio de São Paulo 
especialmente para o evento no HGG. 
“Saímos às 4 horas da manhã de Araras 
e rodamos 780 quilômetros para estar 
aqui”, contou Carlos Eduardo Silveira 
Moraes, vulgo “Pombo”, do motoclube 
Sinistro, que viajou com dois amigos.

Para o bombeiro e motociclista do 
Lemurianos, Valdir de Lima Freitas, o 
evento serviu também para desmistificar a 
imagem do motociclista. “Faço doação de 
sangue rotineiramente. Todos podem 
precisar de sangue, ainda mais a gente, 
que está sempre na estrada”, disse. O 
casal Arikelli Aparecida Guerreira e 

Equipe de profissionais do Hemocentro de Goiás se uniu com os colaboradores do Hospital 
Alberto Rassi - HGG para ação que aconteceu no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA 

Wanderley Sartin foram os primeiros a 
chegar no HGG. Integrantes do QBU, 
estiveram na primeira edição do evento e 
repetiram o gesto. “Achei muito legal a 
proposta e vou continuar vindo sempre”, 
disse Arikelli.

O HGG recebeu o apoio de 15 
motoclubes. Engana-se que só homens 
são amantes das máquinas. As mulheres 
também estiveram no evento e elogiaram 
a iniciativa. “Estivemos ontem no Hospital 
do Câncer e hoje não poderíamos deixar 
de vir e apoiar esta causa”, disse a 
presidente do motoclube, Ana Clay da 
Silva Oliveira, que já está acostumada a 
participar de campanhas de 
solidariedade. 

O Hemocentro montou uma estrutura 
para receber até oito doadores 
simultâneos, o que agilizou o processo de 
captação. Com o apoio dos 
colaboradores do HGG, a equipe de 
atendimento foi formada por 30 
profissionais. Enquanto não estavam 
doando sangue, os participantes puderam 
assistir ao show da banda de heavy metal 
Dry Mouth, que empolgou a galera com 
os clássicos do Iron Maiden, Deep Purple, 
Scorpions e outros sucessos do rock. 

O 'Doe Sangue ao Som do Rock'n 
Roll' foi prestigiado pela superintendente 
de Educação em Saúde e Trabalho para 
o SUS, Irani Ribeiro, que agradeceu os 
participantes. Também esteve presente a 
ex-deputada estadual Marina Sant'Anna, 
e Jeff Boy, motociclista da Rádio 
Interativa, responsável por noticiar a 
situação do trânsito na cidade.

O motociclista da Rádio Interativa, Jeff Boy, 
compareceu à ação e doou sangue

A banda ‘Dry Mouth’ animou o evento com 
os maiores clássicos do Heavy Metal

O rapazes do grupo de motociclismo ‘Sinistro’ 
viajou quase 800 km somente para o evento



NOSSA GENTE

“Amo cuidar do próximo”, 
diz a enfermeira Graziela 
Freire, do PCCO

Graziela Freire Cavalcante é 
enfermeira do Programa de 
Controle e Cirurgia da Obesidade 
(PCCO) há três anos. A 
colaboradora começou a trabalhar 
no Hospital Alberto Rassi – HGG 
quando o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) assumiu a gestão 
do hospital, no ano de 2012. A 
enfermeira escolheu a profissão ao 
notar a paixão com que a irmã 
exercia a atividade, e quando iniciou 
o curso superior não teve dúvidas 
de que estava no caminho certo.

Com simpatia, Grazi (como é 
conhecida por todos os colegas de 
trabalho) conquistou não apenas os 
demais colaboradores da unidade 
hospitalar, como também os 
pacientes com os quais lida 
diariamente. A sala da enfermeira 
está sempre de portas abertas para 
receber a pessoas, além da 
colaboradora participar ativamente 
dos projetos de humanização, como 
o Sarau, as oficinas de arte e o 
Riso. “Eu sou apaixonada em cuidar 
do próximo. Nós precisamos ser 
carismáticos e saber conversar com 
as pessoas. Às vezes chega um 
paciente aqui com dúvidas ou 
algum problema, e eu tenho o maior 
prazer em poder ajudar. Se eu 
pudesse escolher outra profissão, 
eu escolheria novamente a 
enfermagem”, reflete.

Nos momentos de lazer, Grazi 
prefere dedicar o tempo livre à 
família. Os programas envolvem na 
maioria das vezes viagens para 
cidades turísticas do interior de 
Goiás, sessões de cinema, 
passeios ao shopping, aulas de 
dança e a leitura. 
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HGG comemora primeiro aniversário do projeto Riso

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
comemorou no dia 17 de novembro o 
primeiro aniversário do projeto Riso. Para 
celebrar, a dupla de humoristas goianos 
Nilton Pinto e Tom Carvalho se apresentou 
para pacientes e colaboradores. Os 
artistas levaram para o público os quadros 
mais famosos do show, e também melôs 
de músicas popularmente conhecidas. O 
projeto teve início há um ano com o 
objetivo de utilizar a terapia do riso como 

estratégia auxiliar do tratamento, e leva 
mensalmente atrações de humor para o 
ambiente hospitalar.

Com duração de quarenta minutos, a 
apresentação de Nilton Pinto e Tom 
Carvalho arrancou sorrisos dos pacientes 
que lotaram o Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA. Antes mesmo do 
espetáculo, o público comentava 
ansiosamente sobre o talento dos dois 
artistas. Foi o caso da cuidadora de 
crianças, Clemilda Gomes Ferreira, que é 
fã da dupla. “Hoje foi o dia mais feliz para 
mim este ano. Eu tinha o sonho de 
conhecer os dois, e quando fiquei 
sabendo que iam se apresentar aqui eu 
liguei para toda a minha família. A 
apresentação deles veio no momento 
certo da minha vida, estava mesmo 
precisando disso”, disse a paciente que 
descobriu recentemente o lúpus. 

Esta foi a segunda vez que os artistas 
se apresentaram para pacientes do 
hospital. Durante o show, Nilton desabafou 
sobre os problemas de saúde que está 
enfrentando, e deixou uma mensagem de 
motivação para as pessoas que estão 
fazendo algum tratamento médico. “Vocês 
não são doentes, vocês apenas estão 
doentes.” Mais fotos na página 4.  

Jornadas científicas reúnem profissionais da saúde 

Com o objetivo de realçar a 
importância do trabalho multiprofissional na 
integralidade da assistência à saúde, a II 
Jornada de Cuidados Paliativos e a I 
Jornada Científica Multiprofissional do 
Hospital Alberto Rassi – HGG 
aconteceram entre os dias 24 e 25 de 

Mais de 100 pessoas compareceram aos eventos 
realizados no auditório da unidade hospitalar

Dupla de humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho 
se apresentaram no Ambulatório do hospital

novembro no Auditório da unidade. Os 
eventos científicos foram realizados 
simultaneamente e tiveram como tema 
“Buscando a interdisciplinaridade para 
garantir a segurança do paciente”. Com 
mesas redondas, palestras e dinâmicas, 
os eventos foram aprovados pelos 
participantes.

Os eventos receberam participantes de 
vários hospitais de Goiânia. Enfermeira do 
Hospital Araújo Jorge, Leiliane Alcântara 
Brito atua no Grupo Paliativo ao Paciente 
Oncológico da unidade e aprovou a 
iniciativa. “As duas jornadas foram 
excelentes com temas inovadores, que a 
gente não está acostumado a tratar em 
eventos científicos”.

A diretora de Serviços Multidisciplinares 
do HGG, Rogéria Cassiano, avalia 
positivamente as atividades. “De uma 
forma geral, os temas foram bastante 
pertinentes ao momento que o HGG está 
passando que é a segurança do paciente. 
Tivemos uma participação muito grande de 
residentes e o resultado foi muito positivo’’, 
reforçou a diretora. 

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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Infecções de ouvido não tratadas podem levar à surdez

Dores de ouvido, quem nunca sofreu 
por elas? Muito comum em crianças, as 
otites acometem também os adultos e 
podem ser causadas por diversos fatores, 
como por exemplo o contato com água 
contaminada ou uma gripe e resfriado. 
Para entender sobre este problema, que 
parece simples mas se não tratado pode 
causar grandes transtornos, o Voz do 
HGG conversou com o 
otorrinolaringologista do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Emílio Santana, que 
explicou a melhor forma de cuidar das 
orelhas e mantê-las sempre saudáveis. 

Para começar, o médico explicou que 
as pessoas têm o costume de denominar 
a parte interna da orelha de ouvido, porém 
este é um termo que não é mais utilizado 
pelos médicos. Santana esclarece que 
atualmente a nomenclatura correta na 
medicina é mesmo “orelha”, e a otite nada 
mais é do que a inflamação deste órgão, 
seja interna ou externa. A maioria das 
otites, segundo o especialista, tem origem 
em alguma infecção respiratória, de 
garganta, alergias e gripes. “Existem dois 
tubos que ligam as orelhas ao final do 
nariz e início da garganta, quando o 
paciente está com algum problema 
respiratório esses canais se enchem de 
secreção (catarro) impedindo a passagem 
do ar, o que facilita a proliferação de vírus 
e bactérias.’’ 

Outra forma de desenvolver uma otite 
é por agentes externos. O 
otorrinolaringologista comenta que essa 
manifestação da doença é causada em 
grande parte dos casos pelo contato com 
água contaminada em piscinas de uso 
público, manipulação com cotonetes, 
introdução de outros objetos, como caneta, 
grampos de cabelo, clipes, fones de 
ouvido, infeções da própria pele, entre 
outros. “O mais importante é diagnosticar a 
doença e trata-la corretamente. Se não 
curada, uma otite pode evoluir para uma 

Especialista explica que se não diagnosticada e tratada de forma adequada, a doença pode evoluir para uma meningite e causar a perda da 
audição. As causas podem ser agentes externos, como contaminação por meio da água e cotonete, ou internos, como gripes e resfriados

Cotonetes ou outros objetos pontiagudos não devem ser introduzidos dentro das orelhas. A 
limpeza deve ser feita somente com a toalha envolta dos dedos, após o banho 

Você sabia?

Segundo a crença 
popular, azeite quente, 
álcool, café, leite materno 
ou cera de vela resolvem 
alguns desconfortos na 
orelha. Mas não se deve 
colocar nada dentro dela, 
somente medicações com 
orientação médica! 

Confira algumas dicas:

- Evite deixar a orelha úmida. Seque-a 
com a toalha até onde o dedo 
alcançar, não force ou esfregue

- Nunca sacuda a orelha ou bata no 
canal auditivo para tirar a água

- Evite mergulhar em águas sujas

meningite e causar até mesmo a perda da 
audição. Normalmente, o diagnóstico é 
clínico, mas pode ser que o especialista 
solicite um exame de audiometria para 
verificar se há secreção na parte interna 
das orelhas.”

Os sintomas da otite muitas vezes 
começam de dois a sete dias após o início 
de uma infecção respiratória. Os sintomas 
podem incluir dor, febre, secreção 
amarelada ou com aspecto de sangue 
saindo do canal, dor de cabeça, vômitos e 
outros. O médico pontua, ainda, que 
alguns sinais mostram que existe o 
acúmulo de secreções no interior da 
orelha, como zumbido ou sensação de 
pressão, tonturas, problemas de audição, e 
equilíbrio afetado. “O tratamento vai 
envolver o uso de antibióticos e anti-
inflamatórios. No caso das otites externas, 
provavelmente será necessário algum tipo 
de curativo, e nas internas somente o uso 
dos medicamentos. Para dor, o médico 
prescreverá um analgésico”, comenta.  

Fones de ouvido podem ser prejudicais à saúde das orelhas

Colocar os fones de ouvidos e aumentar o 
volume no máximo quando aquela música favorita 
está tocando. Quem nunca fez isso? Todo mundo 
gosta de escutar música em algum momento do 
dia, seja no caminho do trabalho, de casa, 
enquanto realiza as atividades cotidianas, para se 
distrair, aliviar o estresse. Mas, os dispositivos 
conectados ao aparelho celular e às orelhas 
escondem um grande perigo, e pode causar até 
mesmo a perda gradativa da audição. 

Duas atitudes ao utilizar o fone de ouvido 
podem ser prejudiciais: o volume, e o tempo de 
exposição. Se você coloca o fone e não escuta o 
que está acontecendo ao redor, é um indicador 
que você deve baixar o volume. Dosar o tempo 
em que fica com os fones conectados, também é 

importante para manter a saúde das suas orelhas. 
O volume ideal para que sua audição não seja 
afetada, é 50% da capacidade total do aparelho. 

É muito importante alertar a população 
também quanto ao uso dos cotonetes e outros 
objetos para limpeza das orelhas. A forma correta 
de realizar a higienização é somente com os 
dedos enrolados em uma toalha após o banho. O 
local até onde o seu dedo alcança é o limite para 
que sua orelha interna não seja prejudicada. 
Quando necessário, em uma consulta de rotina o 
médico prescreverá uma limpeza mais profunda, 
que deve ser feita em consultório pelo próprio 
especialista. Mas, isto só acontece em casos em 
que a cera esteja prejudicando a audição do 
paciente.  

Emílio Santana é 
médico 
especialista em 
otorrinolaringologia 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Elaine Venâncio está internada 
no Hospital Alberto Rassi – HGG 
há mais de 20 dias para tratamento 
de uma trombose venosa. Paciente 
da unidade há oito anos, a 
cozinheira se preparava para a 
cirurgia bariátrica quando descobriu 
a doença e teve de adiar o sonho. 
Vaidosa e espontânea, a paciente 
se arrumou para receber o Voz do 
HGG e sair bonita na foto, fez 
questão também de mostrar o 
quadro que pintou durante a 
Oficina de Arte. 

“Eu estou sempre assim de 
unhas feitas, um brinco, um batom. 
Gosto de me cuidar, e aqui no 
HGG estou recebendo também os 
melhores cuidados. Sou pacientes 
do hospital há muitos anos, e 
posso assegurar que aqui tudo 
mudou, da estrutura ao 
atendimento. Aqui é a minha 
segunda casa, o hospital é bonito, 
me proporciona bem-estar, tem os 
projetos fantásticos que nos distrai, 
os profissionais são maravilhosos, 
e a comida também”, disse.

EXPRESSAS

Brincadeira
Pacientes e colaboradores tiveram a 
oportunidade de comprar livros sem 
dinheiro. Isso mesmo! O Núcleo de Ex-
Achievers, da associação educativa Júnior 
Achievement, (NEXA) levou para o hospital 
o projeto “1010 maneiras de se comprar um 
livro sem dinheiro”. A iniciativa incentivou a 
leitura, além de proporcionar momentos de 
diversão entre os participantes. 

Premiação
O Circuito Saúde atingiu bons resultados nos 
últimos meses. Com o início em agosto, 69 
colaboradores se inscreveram para receber 
orientações da equipe de nutrição da 
unidade. A premiação dos vencedores 
aconteceu no dia 17 de novembro, na Sala 
Multiuso do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) da unidade.

Prevenção
O HGG desenvolveu durante todo o mês 
de novembro atividades alusivas à Saúde 
do Homem. No dia 18 de novembro, duas 
palestras marcaram essa iniciativa. O chefe 
do Serviço de Urologia da unidade, Theo 
Costa, e a técnica de Saúde do Homem da 
Secretaria de Estado da Saúde, Luiza 
Cruz, trataram sobre o câncer de próstata e 
outras questões com os pacientes do AMA.

Sombra
Onze estudantes de Goiânia que estudam 
no ensino médio passaram pela 
experiência de conhecer a rotina de um 
hospital público e a atuação do médico 
neste cenário. No dia 19 de novembro, o 
HGG foi parceiro do projeto “Empresário 
Sombra por um dia” e proporcionou aos 
estudantes um momento de convivência 
com a área de interesse.  

Chefia
Referência no tratamento de deformidades 
faciais, o Serviço de Cirurgia 
Bucomaxilofacial do HGG tem novo 
coordenador. Doutor em cirurgia e 
traumatologia, o cirurgião-dentista Raul 
Seabra atua na unidade hospitalar desde a 
sua reabertura, no ano 1998, e assumiu a 
chefia do setor. Parabéns!

Musical
Neste fim de ano, o HGG preparou uma 
agenda comemorativa para o projeto 
Sarau. Estão agendadas dez atrações 
dentro, principalmente corais de vozes, que 
prometem emocionar os pacientes e 
colaboradores com músicas natalinas. Até 
uma missa sertaneja comandada pelo 
cantor Xexéu vai se apresentar na unidade. 
Não fique de fora! 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

“Precisamos nos abrir para a vida e absorver energias boas, e sorrir e se divertir é uma ótima forma para que isso 
aconteça. Quando ligaram no escritório nos convidando para participarmos mais uma vez desse projeto, aceitamos de 
imediato”, disse o humorista Tom Carvalho, durante a comemoração do primeiro aniversário do projeto Riso no HGG. 

O paciente Francisco Dantas aproveitou o 
momento depois do show para fotos com a dupla

Artistas foram atenciosos com todos os pacientes. 
Na foto, Marilda Pereira ‘tieta’ os humoristas

Jaime Mendonça, que recebeu o rim da irmã, 
participou e se divertiu com o show no AMA

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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