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Fábio D'Brito diverte pacientes durante projeto Riso  
Projeto de humanização do Hospital Alberto Rassi – HGG foi realizado no dia 1º de abril. Humorista levou também outros convidados para a 
apresentação voluntária no Ambulatório de Medicina Avançada – AMA da unidade e marcou a terceira edição deste ano da iniciativa

O humorista Fábio D'Brito conhece 
bem o Hospital Alberto Rassi – HGG. Seu 
avô esteve internado em 2015 e nesta 
época, pediu para mostrar seu talento em 
um evento da enfermagem e fez o maior 
sucesso. Desta vez, ele foi a atração 
principal do Projeto Riso no HGG, que 
tem como objetivo levar alegria aos 
pacientes, como forma de humanização 
hospitalar. A apresentação ocorreu no dia 
1º de abril.

Com quadros que satirizam situações 
do cotidiano, Fábio D' Brito alternou o 
palco com o também humorista 

Ueiguimar Neves. Juntos, fizeram os 
pacientes se divertirem. Até mesmo um 
outro “palhaço” que estava na plateia. 
Antônio Moraes, de Trindade, foi artista 
de circo e fazia palhaçadas acompanhado 
com sua sanfona. “Gostei do show. 
Quando eu ficar bom também vou trazer 
um riso para vocês”, disse.

Quando Fábio D'Brito interpretou a 
personalidade do último mico leão 
dourado do mundo, a paciente 
Resemiriam Rosa de Jesus adorou. “Foi 
muito engraçado, primeira vez que assisto 
um show assim”, contou. Ela está há dez 

Fábio D’Brito e convidados animaram a noite dos pacientes e colaboradores do hospital. 
Descontração e interação marcaram o evento que contempla o programa de humanização do HGG

dias no HGG tratando de um problema 
reumatológico e disse estar sendo tratada 
como uma “rainha” no Hospital. “Quero 
sair daqui só quando eu estiver 100%.”

Para Fábio D'Brito, se apresentar 
novamente no HGG é gratificante. “Cada 
vez que eu volto, é uma renovação de 
energia. Fico muito feliz em compartilhar 
minha arte com pessoas que estão numa 
fase complicada da vida e ver elas 
sorrindo é um prêmio incomensurável, 
impagável”, declarou. O humorista 
Ueiguimar também gostou da experiência 
e disse que vai voltar para contar mais 
piadas. “Foi maravilhoso! Gosto de 
participar destes projetos. O HGG está de 
parabéns”, agradeceu o humorista.

O projeto
A iniciativa teve início em novembro 

de 2014, e tem como objetivo utilizar a 
terapia do riso como estratégia auxiliar do 
tratamento. Desde a sua criação, o 
projeto já levou treze atrações para 
pacientes e colaboradores da unidade 
hospitalar. Além do humorista Fábio 
D'Brito e a “Cia de Comédia Seis de 
Paus”, passaram pelo palco do hospital 
os artistas Nilton Pinto e Tom Carvalho; 
Delesmano, Dener Bruno e Michel 
Humorista; Marcos Bazzar; Toni Marmo; 
Juquinha; Fio Dental; Oloares Ferreira; 
Companhia de Teatro Cultural Gustav 
Ritter; Companhia de Teatro Mezanino, 
Mímico Pith, Companhia de Teatro Cada 
Macaco; e Grupo Teatrês. 

Para quem assistiu, foi dificil segurar as 
risadas com o show de talento dos artistas

Ueiguimar Neves foi convidado pelo humorista 
para se apresentar na unidade hospitalar

Fábio D’Brito e o paciente Antônio Moraes, 
que já foi palhaço de circo



NOSSA GENTE

‘‘É uma recompensa muito 
grande ajudar ao próximo’’, 
diz o urologista Murilo Tadeu

Murilo Tadeu Camargos é 
colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há 18 anos. O médico 
atua na área ambulatorial e cirúrgica 
na especialidade de urologia, mas 
também possui um grande 
envolvimento com a área de Ensino 
e Pesquisa. Apesar de ser efetivado 
somente na reabertura do hospital, 
no ano de 1998, o colaborador já é 
um velho conhecido do HGG, já que 
concluiu a sua residência também 
na unidade hospitalar. 

Murilo conta que concluiu a 
graduação em 1987, e a princípio 
desejava seguir a carreira como 
cirurgião geral. Porém, durante a 
residência se identificou com a 
especialidade de urologia, e a 
profissão tomou novos rumos. “A 
urologia representou para mim um 
desafio maior, mas eu atuei 
bastante na área de cirurgia geral 
também. Quando eu trabalhava no 
Hospital de Urgências de Goiânia 
atendia casos de emergência, e 
haviam muitos casos de cirurgias 
gerais e de trauma. Inclusive, eu e o 
Wilson iniciamos um projeto de 
ensino na unidade para orientar os 
residentes nas cirurgias gerais, a 
minha parte era a torácica”, lembra.

Sobre a profissão que escolheu, 
o médico conta que não sofreu 
influência e a decisão foi movida 
pelo sentimento de ajudar o 
próximo. Ele explica que se sente 
feliz ao colaborar com o paciente e 
seus familiares para a superação de 
um problema de saúde. “É uma 
profissão muito bonita e me 
proporciona muito prazer. É uma 
recompensa muito grande quando 
ajudamos alguém a sair de um 
sufoco causado por uma doença.”
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Show de Rock fecha agenda de março do Sarau 

O cabelereiro Fábio Pereira Oliveira 
estava internado no Hospital Alberto Rassi 
– HGG para um procedimento cirúrgico. 
Embora tenso e preocupado com sua 
saúde, ele se divertiu no dia 31 de março 
com o show de Danilo Rosa e Vinicius 
Góis. Sentado na primeira fila do 
Ambulatório de Medicina Avançada – 
AMA, o paciente acompanhou os músicos 
em todas as canções e não desgrudou os 
olhos da apresentação de Rock Clássico.

Fábio conta que o Rock sempre foi um 
dos estilos musicais que mais gostou de 
ouvir. De acordo com o paciente, Danilo e 
Vinícius escolheram bem o repertório para 
o último Sarau do mês. “Amei o show! 
Primeira vez que vejo música em hospital 
e achei a ideia bastante interessante. Os 
músicos são excelentes, e tocaram 
somente coisa boa”, disse.

O aposentado Eurípedes Soares da 
Silva também aprovou a apresentação de 
Danilo e Vinicius. “Eu gosto muito de 
música, inclusive eu tenho um grupo que 
chama Trio Goiano. Achei que os meninos 
escolheram a dedo o repertório, foi muito 
boa a apresentação deles”, elogiou.

Esta foi a primeira vez de Danilo Rosa 
e Vinicius Gois no Sarau. Eles comentam 
que desejam ser chamados sempre para 
se apresentar no projeto e que a iniciativa 
é muito positiva também para os músicos 
parceiros. “Eu quero ser chamado pelo 
menos uma vez por mês para tocar para 
essa galera. O público foi muito receptivo, 
e estou muito contente com o resultado”, 
contou Danilo. “Foi uma experiência legal! 
Tentei olhar nos olhos de cada um que 
estava nos assistindo, e vi que todos 
estavam curtindo muito”, completou o 
músico Vinicius. Veja fotos na página 4.

Usuários do AMA terão limite de faltas às consultas

Com o objetivo de diminuir o índice 
de absenteísmo dos pacientes às 
consultas do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA, o Hospital Alberto 
Rassi – HGG passou a aplicar, no dia 4 
de abril, um termo de compromisso para 
a realização das consultas médicas e 

Termo de compromisso será assinado pelos 
pacientes no ato de confirmação da consulta

Apresentação de Danilo Rosa e Vinicius Gois 
conquistou os pacientes e colaboradores

multiprofissionais. O documento, que 
será assinado pelo usuário do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no momento da 
confirmação da consulta, tem como 
finalidade conscientizar os pacientes 
para a quantidade limite de faltas, e 
diminuir o índice de consultas 
desperdiçadas que chega a 20% ao 
mês, e de 110 atendimentos por dia. 

Pelo termo de compromisso, o 
paciente ficará ciente que o máximo de 
faltas permitidas será de duas 
consecutivas ou quatro alternadas no 
período de um ano, e para os pacientes 
inseridos no Programa de Cirurgia e 
Controle da Obesidade – PCCO este 
limite será de apenas uma falta por 
semestre. Caso o usuário extrapole esse 
limite de absenteísmo ele receberá alta 
hospitalar e voltará para a rede básica 
de saúde do seu município, onde deverá 
passar por todo o processo de regulação 
para retomar o tratamento. Além disso, o 
termo será anexado ao prontuário do 
paciente, que mostra o histórico de 
consultas. Se informe! 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; 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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Hábitos alimentares errados podem agravar quadro de hemorroidas  

Sofrer com problemas de 
hemorroidas pode ser constrangedor 
para grande parte das pessoas. A 
doença, que é envolta de mitos, 
preconceitos e muito tabu, é bastante 
frequente e pode ser tratada de forma 
eficaz se acompanhada desde o início 
pelo especialista. Para esclarecer as 
dúvidas sobre este problema, o “Voz do 
HGG” conversou com o chefe do Serviço 
de Coloproctologia do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Marco Aurélio Viana.

De acordo com o especialista, a 
principal causa das hemorroidas são os 
fatores genéticos. Ele comenta que o 
DNA e a predisposição familiar são os 
definidores do desenvolvimento ou não 
da doença, porém alguns hábitos 
contribuem para a piora do quadro. 
“Temos o hábito de ingerir muito 
carboidrato, poucas fibras e pouco 
liquido, e isso dificulta o processo de 
digestão e evacuação. Há necessidade 
de que metade do nosso prato seja 
constituído por legumes e verduras e 
que bebamos entre dois e três litros de 
liquido ao dia, de preferência agua.” 

Outro fator que pode agravar o 
quadro da doença hemorroidária é o uso 
do papel higiênico. Marco Aurélio explica 
que após a evacuação, é importante que 
seja feita uma higienização adequada do 
ânus, já que o papel pode irritar a região. 
Além disso, a obesidade e gravidez são 
fatores que contribuem ainda mais para 
o problema por causa da pressão que o 
excesso de peso exerce. “É comum 
ouvirmos os pacientes reclamando de 
dores nas pernas, cefaleia, tonturas e 
até mesmo diminuição da visão por 
causa das hemorroidas, mas isso não é 
verdade. Os principais sintomas da 
doença são o sangramento vermelho 
vivo durante as evacuações, caroços no 
ânus e dor local.”

Marco Aurélio esclarece que por 

Dieta saudável deve envolver grande consumo de fibras e água para facilitar o processo de digestão e evacuação, evitando a piora do quadro 
de uma doença hemorroidária. Apesar de causar grande constrangimento em quem tem, o problema é mais comum do que se imagina

Esforços durante a evacuação e constipação intestinal podem agravar ainda mais um quadro de 
doença hemorroidária. Alimentação saudável e rica em fibras pode auxiliar nesse sentido

Você sabia?

- Uma dieta saudável à 
base de alimentos ricos 
em fibras e frutas frescas 
podem ajudar na 
diminuição dos sintomas 
das hemorroidas.

Confira algumas dicas:

- Banheiro não é biblioteca! 
Permaneça sentado no vaso sanitário 
somente o tempo necessário para 
evacuar. Se não conseguir naquele 
momento, tente mais tarde.

- Evite permanecer muito tempo na 
mesma posição. Caminhe sempre 
que possível, inclusive no seu 
ambiente de trabalho. 

muito tempo as hemorroidas foram 
associadas às varizes, entretanto este 
conceito mudou. O médico ilustra que as 
varizes são veias tortuosas e dilatadas, 
que carregam sangue que já passou 
pelos tecidos, o que o torna escuro, 
enquanto o sangramento das 
hemorroidas é caracterizado por um 
sangue de vermelho vivo. “Uma 
definição muito nova na medicina mostra 
que as hemorroidas são uma dilatação 
do corpo cavernoso do ânus. É uma 
estrutura que todos nós temos que tem a 
função de evitar que nós percamos fezes 
ou gases de forma involuntária.’’

O tratamento disponível para as 
hemorroidas pode ser medicamentoso 
ou cirúrgico, e a indicação do 
especialista vai depender do grau da 
doença, que varia de um a quatro. “Se 
eu consigo diagnosticar essa doença no 
primeiro grau, somente as mudanças na 
alimentação, nos hábitos intestinais e na 
higienização vai aliviar os sintomas.’’

HGG encerra “Março da Prevenção” com palestra sobre doenças renais 
O Hospital Alberto Rassi – HGG 

encerrou, no dia 31 de março, o ciclo de 
palestras no Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA para o mês. O “Março 
da Prevenção” abordou as doenças renais, 
as formas evitá-las e os possíveis 
tratamentos, sendo a última edição 
realizada pela nefrologista Ana Laura 
Bezerra, que respondeu as principais 
dúvidas dos usuários sobre as doenças 
renais crônicas. 

Ana Laura iniciou a atividade alertando 
os pacientes para as outras doenças que 
podem facilitar o surgimento de problemas 
renais, como o diabetes e a hipertensão. A 
médica explicou que inicialmente a 
doenças renais crônicas são silenciosas, e 

Usuários do Ambulatório puderam sanar as 
dúvidas sobre as doenças renais crônicas

quando os sintomas aparecem 
normalmente o problema está em um 
estágio bastante avançado. “É importante, 
principalmente para quem tem outras 
doenças crônicas, realizar os exames de 
urina e creatinina rotineiramente. Assim, 
podem descobrir logo no início se os rins 
estiverem com algum problema”, alertou.

A auxiliar de serviços gerais Regina 
Márcia estava acompanhando o esposo 
em uma consulta e tinha dúvidas 
frequentes sobre o assunto. “A médica 
conseguiu esclarecer o que eu não 
entendia muito bem, e com certeza vou 
procurar um especialista para verificar o 
meu caso e descobrir se tenho mesmo 
alguma doença nos meus rins”, disse.



4 De 1° a 15 de abril de 2016 A VOZ DO HGG 

Portadora de lúpus há seis 
anos, a paciente Rosemirian Rosa 
de Jesus recebe os cuidados da 
equipe multiprofissional do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 14 dias. 
Simpática, a estudante de 
fisioterapia disse ao “Voz do HGG” 
que está satisfeita com o 
atendimento que a unidade lhe 
oferece e que se inspira no 
trabalho dos colaboradores que a 
atendem. “Eu estou no quarto 
período da faculdade, e depois do 
acolhimento que recebi do HGG 
tenho mais certeza que quero ser 
uma profissional da saúde para 
ajudar as pessoas, assim como 
estão me ajudando aqui.”

Rose, como é carinhosamente 
nomeada, teve de paralisar suas 
atividades na cidade de Anicuns 
para realizar o tratamento para a 
doença na capital. ‘‘Eu estou com 
saudade de casa, e também não 
tenho ninguém aqui em Goiânia. 
Mas, quero ir embora somente 
quando eu estiver em condições 
boas de saúde’’, comentou. 

EXPRESSAS

Institucional
O chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, 
Sérgio Augusto Conceição, é o mais novo 
membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional Goiás (SBPC-GO). O 
especialista exercerá o cargo de secretário 
no exercício do biênio 2016/2017. Além dele, 
foram empossados o presidente,  Luiz 
Humberto Garcia de Souza, e também a 
tesoureira da entidade, Adriana Gondim. 

Musical
O Sarau do HGG fechou a sua programação 
para o mês de abril e levará para os 
pacientes e colaboradores atrações de 
Sertanejo e Pop Rock. A abertura ficou por 
conta da banda Banda Mangue Jam, que se 
apresentou no dia 14 de abril. As próximas 
atrações ficarão por conta de Victor Marinho, 
Edu Moraes e Diego Paes. Participe!

Treinamento
Com o objetivo de fortalecer a execução do 
protocolo Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC), os colaboradores que 
compõem as equipes de enfermagem e 
fisioterapia passaram por um treinamento 
ente os dias 31 de março e 04 de abril. A 
equipe de Educação Continuada visitou todos 
os postos de trabalho, entre Clínicas Médica 
e Cirúrgica, Diálise e Hemodiálise.

Conhecimento
A chefe do Serviço de Pneumologia, 
Lorena Barbosa de Moraes Fonseca, teve 
sua tese de mestrado aprovada na 
Universidade Federal de Goiás (UFG). A 
médica realizou uma dissertação que 
abordou a apneia do sono, sendo orientada 
pelo diretor de Ensino e Pesquisa do 
hospital e também pneumologista, Marcelo 
Rabahi. Parabéns, Dra. Lorena! 

Postura
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina Trabalho (Sesmt) e a Fisioterapia 
se uniram para ajudar os colaboradores do 
HGG a manterem a postura correta no 
trabalho. Para isso, uma atividade foi 
realizada nos postos de trabalho para 
orientar sobre ergonomia, os riscos para a 
coluna, e exercícios para alongamento. 

Prevenção
Os cuidados com a voz e a hipertensão 
serão os temas abordados este mês no 
projeto “Abril da Prevenção”. As palestras 
vão abordar os alimentos que devem ser 
evitados ou inseridos na dieta para ficar 
longe da pressão alta e prevenir problemas 
nas cordas vocais, e também as principais 
doenças e tratamentos para ambos os 
casos. Não fique de fora, previna-se! 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

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

“Acredito que esta é a experiência mais profunda para um músico. Após o show, quando podemos conversar 
com os pacientes e ver a alegria nos olhos deles é muito bom”, disse o músico Domis Wagner depois de 
apresentação no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA. 

Domis Wagner e Paulo Rorato também 
participaram do projeto no dia 23 de março

Danilo Rosa e Vinicius Gois com o 
paciente Eurípedes Soares depois do show

Depois da apresentação de Domis 
Paulo, pacientes posaram para fotos
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