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Sarau apresenta catira e música raiz na Semana do Folclore
Atividade realizada no estacionamento do Hospital Alberto Rassi – HGG no dia 18 de agosto marcou pacientes e colaboradores com música 
raiz e um show de catira. Edição especial do projeto de humanização Sarau comemorou os costumes e tradições goianas no Folclore

Para lembrar a importância de se 
preservar os costumes populares e 
comemorar a semana do folclore 
brasileiro, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG promoveu no dia 18 de agosto 
edição especial do projeto Sarau. A 
iniciativa, que tem como objetivo 
humanizar o ambiente hospitalar e 
utilizar a música como estratégia auxiliar 
de tratamento médico, recebeu o músico 
Arthur Noronha e o grupo de catira “Os 
Filhos de Aparecida”. As atrações 
aconteceram no estacionamento da 
unidade hospitalar e reuniu cerca de 100 
pessoas, entre pacientes, colaboradores 
e convidados externos.

Arthur Noronha foi o primeiro a subir 
ao palco. O artista de apenas 18 anos 
surpreendeu o público com o talento para 
a viola, e cantou os maiores clássicos da 
música raiz. Ele contou aos pacientes 
que iniciou os estudos do instrumento há 
quatro anos por incentivo do pai, e que 
atualmente a música é o que mais lhe 
encanta. “Foi a primeira vez que me 
apresentei em um hospital, e gostei 
bastante da iniciativa. Estou feliz por ter 
contribuído com esse projeto, acredito 
que os pacientes gostaram bastante da 
minha apresentação. Essa oportunidade 
me despertou o interesse em fazer 
outras vezes ações assim”, disse.

Apresentação voluntária do músico Arthur Noronha e do grupo de catira ‘‘Os Filhos de 
Aparecida’’ emocionou os pacientes e colaboradores da unidade hospitalar

Depois do violeiro, foi a vez do grupo 
“Os Filhos de Aparecida” encantar ao 
público com as batidas sincronizadas no 
tablado de madeira. Esta foi a segunda 
vez que os catireiros se apresentaram na 
Semana do Folclore do HGG, e mais 
uma vez conquistou elogios e gratidão 
dos pacientes. “Os Filhos de Aparecida” 
se apresentam acompanhados de um 
berrante, dois violeiros e a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida. 

Para a coordenadora do grupo, 
Divina Delfina de Brito, participar das 
atividades no HGG é sempre uma 
emoção muito grande. “Percebemos que 
a maioria dos pacientes são pessoas 
idosas e que tiveram uma história no 
interior, nas fazendas. É visível a alegria 
que eles ficam em poder lembrar a 
história que viveram, além de 
proporcionar um momento diferente do 
que eles vivem aqui dentro do hospital 
com a rotina de tratamento. Estamos 
muito felizes em contribuir com essa 
iniciativa”, reforçou.

Onorfo José de Oliveira é um destes 
pacientes que vivenciou bastante a 
catira. O aposentado conta que viveu por 
muitos anos em fazenda, e nas “rodas de 
viola” sempre se arriscava na dança. 
“Quando eu era jovem eu dançava 
demais, como eu amava aquilo. Eu 
estava no quarto quando o enfermeiro 
me convidou para a apresentação, mas 
não disse que era uma catira. Quando 
fiquei sabendo que era a dança, me 
animei de imediato e vim prestigiar. Foi 
lindo!”, elogiou o paciente. 

Pacientes e familiares assistiram atentos à 
apresentação no estacionamento 

Catireiros levaram alegria e recordações aos 
pacientes hospitalizados na unidade

Arthur Noronha impressionou o público com 
o seu talento para a música raiz



NOSSA GENTE

‘‘A terapia intensiva é uma 
especialidade resolutiva’’, 
diz o médico Marco Antônio

Marco Antônio Mendes Castilho 
Júnior é colaborador do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há três anos. O 
médico intensivista é coordenador da 
Ala C do Centro de Terapia Intensiva 
– CTI, e participou da restruturação 
que a unidade sofreu tanto para obter 
o certificado da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), 
quanto para oferecer o melhor 
atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

“O HGG estava passando por 
uma mudança na coordenação do 
CTI, e então o Dr. Marcelo Rabahi 
convidou a mim, ao Dr. Humberto e 
ao Dr. Durval para assumir cada um 
uma ala. Juntos, realizamos a 
implantação do Epimed, os 
protocolos atuais da terapia intensiva, 
modelamos o MV para atender às 
necessidades do CTI e todas as 
mudanças necessárias para 
conquistarmos também a 
acreditação. Sempre tivemos apoio e 
suporte dos coordenadores”, conta. 

Marco Antônio é natural de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, e mora 
em Goiânia há seis anos. Em outra 
oportunidade, o colaborador também 
atuou no munícipio de Anápolis. “Eu 
concluí meus estudos e a minha 
residência em Minas. Depois disso, a 
minha esposa – que é oncologista - 
foi convidada para uma oportunidade 
de trabalho em Anápolis, nos 
mudamos para lá e depois de um 
ano voltamos para Belo Horizonte. 
Em 2010, voltamos para Goiânia. ”

Sobre a medicina intensivista, 
Marco Antônio fala da resolutividade 
da especialidade. “É incrível quando 
com dedicação conseguimos 
contornar o quadro de um paceiente 
grave e vê-lo recebendo alta.”
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‘Semeadores da Alegria’ divertem pacientes 

Formado por jovens ligados à 
Arquidiocese de Goiânia, o grupo 
“Semeadores da Alegria” voltou a se 
apresentar para pacientes do Hospital 
Alberto Rassi – HGG. No dia 13 de 
agosto, a unidade de saúde contou com 
a visita dos “palhacinhos”, que tocam 
músicas com mensagens positivas e 
presenteiam os pacientes com balões 
coloridos. Durante a tarde, os voluntários 
visitaram todos os leitos das enfermarias 

e Centro de Terapia Intensiva – CTI 
proporcionando momentos de diversão. 

Aos 72 anos, Iris Vilma Ferreira 
voltou à infância ao receber de um dos 
integrantes do grupo um “cachorrinho” 
feito com balão. A paciente está 
hospitalizada há 10 dias para tratamento 
de uma forte anemia ocasionado por 
outros problemas de saúde. “Eu gosto 
muito de coisas alegres e gente para 
cima. Estava me sentindo muito triste, 
pois nem sempre meus familiares podem 
ficar aqui comigo. Eles trouxeram sorriso 
para o meu dia.”

A dona de casa Rosalina Santos 
Araújo também recebeu a visita dos 
Semeadores da Alegria. Internada devido 
a problemas intestinais, a paciente posou 
para fotos com os jovens e agradeceu 
pela visita surpresa. “Eu moro no interior, 
em Palminópolis, então não dá para 
minha família vir me visitar. Foi muito 
bom receber esses palhacinhos aqui 
para animar o meu dia”, comentou.

As visitas do grupo de recreação 
hospitalar devem acontecer 
quinzenalmente, sempre aos sábados, a 
partir das 14 horas. A iniciativa integra, 
ainda, a Política de Humanização da 
unidade hospitalar. 

Projeto ‘Dose de Letras’ recebe convidados

“O projeto Dose de Letras é um 
sucesso no HGG. Quando a biblioteca 
itinerante passa pelos corredores, os 
pacientes escolhem as suas leituras da 
semana”. A afirmação é do aposentado 
Odenildo Rodrigues Limírio. Internado na 
unidade para tratamento de problemas 

Grupo Ciranda de Contos se apresentou para 
pacientes e colaboradores do hospital

Rosalina Santos recebeu os ‘Semeadores da 
Alegria’ com muito carinho e bom humor

nos rins, coração, fígado e vesícula, ele 
afirma que atividades que quebram a 
rotina hospitalar auxiliam na recuperação 
de quem está hospitalizado. No dia 16 de 
agosto, o grupo Ciranda dos Contos 
trouxe todo o universo da literatura para o 
público da unidade. 

De forma lúdica e engraçada, Shirlene 
Álvares, Denise Batulevicius e Wellington 
Barros divertiram os pacientes com 
contos da literatura brasileira. Até o 
Soneto de Fidelidade do saudoso Vinicius 
de Moraes foi recitado para os pacientes. 
Odenildo, que também é contador de 
histórias aprovou a iniciativa e disse que 
em outra oportunidade vai contar histórias 
para o público também. “Eu achei ótimo, 
ajuda na nossa recuperação, muda o 
nosso astral. Tem muitos pacientes e 
acompanhantes sofrendo, e essa 
atividade ajudou a quebrar a rotina. Da 
próxima vez eu também quero contar 
uma história. Já passei por muitos 
hospitais, mas afirmo que o HGG é o 
melhor que eu já pisei. Aqui é um centro 
de referência”, disse.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; Diretora de Ensino e Pesquisa: Cáritas Marques Franco; 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; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

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.



TEMA DA VEZ
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Saiba como identificar a síndrome do pânico

A síndrome do pânico é um quadro 
psiquiátrico que exige diagnóstico exato e 
tratamento correto, uma vez que os 
ataques são difíceis de controlar por 
conta própria e podem piorar bastante se 
não houver acompanhamento adequado. 
O psiquiatra do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Claudio Reimer, conversou com o 
“Voz do HGG” e explicou como 
acontecem as crises de pânico, e o que 
pode ser feito para amenizar o problema. 

De acordo com o especialista, a 
síndrome do pânico é na verdade um 
ataque de ansiedade. O médico explica 
que ela pode acometer a esfera física e 
mental do paciente. “Na parte física, o 
paciente vai sofrer com uma descarga de 
substâncias químicas na corrente 
sanguínea, como por exemplo a 
adrenalina. Isso vai ocasionar boca seca, 
aumento dos batimentos cardíacos, 
vermelhidão facial e tremores, cólicas 
abdominais, sudorese e outros sintomas. 
Já na esfera mental, o paciente tem a 
sensação de que vai morrer, que está 
perdendo o controle e/ou 
enlouquecendo.”

Reimer pontua que as causas da 
síndrome do pânico são diversas, ou seja, 
há um conjunto de fatores que podem 
desencadear o desenvolvimento deste 
transtorno. O especialista comenta que 
alguns fatores que predispõem são 
transtornos de ansiedade prévios, 
estresse crônico, temperamento ansioso 
e consumo de estimulantes como café, 
refrigerantes de cola ou até mesmo 
algumas fórmulas para emagrecimento 
sem acompanhamento médico. “Além 
disso, alguns ataques de pânico são 
secundários a alterações hormonais ou 
outras complicações orgânicas, por isso o 
portador deve realizar uma avaliação 
médica geral”. 

É importante ressaltar que existem 
diferenças entre síndrome de pânico e 

Doença psiquiátrica causa aumento dos batimentos cardíacos, vermelhidão facial e tremores, cólicas abdominais, sudorese e outros 
sintomas físicos. Os sintomas mentais envolvem sensação de morte e perca do autocontrole. Síndrome ainda envolve o preconceito

Diagnóstico precoce, acompanhamento médico adequado e o tratamento com 
psicoterapia e uso de antidepressivos elevam a qualidade de vida do paciente

Você sabia?

- O tratamento para a 
síndrome do pânico 
envolve medicamentos 
antidepressivos para 
reorganizar a química 
cerebral, e também a 
Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC)

Confira algumas dicas:

- Faça parte de um grupo de apoio e 
compartilhe suas experiências sobre a 
síndrome do pânico

- Evite o consumo exacerbado de 
cafeína e bebidas alcoólicas

- Horas regulares de sono podem 
ajudar a controlar a ansiedade.

transtorno de pânico, pontua o médico. 
Reimer explica que no caso os 
transtornos de pânico são uma doença 
psiquiátrica em que o paciente apresenta 
crises inesperadas e recorrentes de 
ansiedade aguda, ou seja, sem que exista 
necessariamente um desencadeante 
externo para isso. “No transtorno de 
pânico o paciente tem de preencher 
outros critérios clínicos para diagnóstico. 
Ele é caracterizado por crises súbitas, 
recorrentes e incapacitantes”, alerta.

Os pacientes que sofrem de síndrome 
e transtornos de pânico esbarram, ainda, 
em outro ponto muito importante: o 
preconceito. O psiquiatra aponta que 
muitas vezes as pessoas que chegam ao 
pronto-socorro com uma crise de pânico 
são acusadas de estar dando “piti”. “Este 
é um termo inadequado para falar das 
crises de ansiedade, pois tem uma carga 
pejorativa e maliciosa. Todos nós estamos 
sujeitos a isso, e não podemos inferiorizar 
a doença”, completa. 

Pacientes do HGG recebem orientações sobre colesterol 
Na semana que se comemora o Dia 

de Combate ao Colesterol, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promoveu mais uma 
ação para informar o público da unidade 
sobre os riscos da doença. No dia 10 de 
agosto, quem passou pelo Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) teve a 
oportunidade de tirar as dúvidas sobre 
colesterol com os médicos residentes em 
cardiologia, Matheus Vitor Benito Blanco e 
Omar Chedraqui. Além disso, os usuários 
também aferiram a pressão com a equipe 
de enfermagem e receberam orientações 
de nutricionistas e fisioterapeutas.

De acordo com Omar Chedraqui, a 
principal causa de infarto é o aumento da 
aterosclerose, que é quando ocorre um 

aumento de gordura nas principais artérias 
do nosso organismo. “O colesterol é a 
principal causa do acúmulo de gordura, 
que pode levar ao estreitamento das 
artérias, resultando em diminuição ou 
interrupção do fluxo de sangue para o 
coração, ocasionando o infarto”, explicou.

A administradora Silene Alves de 
Magalhães aguardava pela consulta com a 
equipe de cirurgia plástica. Ela elogiou a 
palestra e também os serviços de medição 
de pressão e orientação com a equipe 
multidisciplinar. “Meus pais são hipertensos 
e eu consegui esclarecer muitas dúvidas 
sobre o tratamento deles. Consegui muitas 
dicas que vão melhorar a qualidade de 
vida deles’’, disse. 

Usuários do Ambulatório receberam 
orientações e serviços de saúde
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Aos 56 anos, Elenita 
Crecêncio de Souza conhece 
bem a história do Hospital Alberto 
Rassi – HGG. A paciente 
descobriu o reumatismo há 20 
anos, e desde então realiza o 
tratamento na unidade hospitalar. 
Com carinho, ela fala sobre a 
gratidão que tem pelos 
profissionais que auxiliam na sua 
recuperação.

“Eu sempre preciso ficar 
hospitalizada, quando tenho 
crises passo mais de mês 
internada aqui no HGG. Todo o 
meu tratamento sempre foi 
realizado pelos médicos daqui, e 
sou muito feliz por isso. Esse 
hospital é o melhor que existe, e 
tenho somente o que agradecer a 
Deus por ter colocado o HGG na 
minha vida. A minha parte 
preferida do hospital é a equipe 
de enfermagem, meus médicos e 
também o pessoal que faz os 
meus exames. São todos 
excelentes profissionais e estão 
de parabéns!’’, elogia. 

EXPRESSAS

Palestra
A coordenadora de Gestão de Riscos e 
Acreditação da Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás, Andréa Peixoto, ministrou 
palestra para colaboradores que estão 
ligados à gestão da qualidade do HGG. Na 
ocasião, foi realizada uma dinâmica com os 
gestores sobre a importância da análise 
crítica dos indicadores. O evento aconteceu 
no dia 18 de agosto, no auditório. 

Solidariedade
O Serviço de Capelania Hospitalar abriu 
inscrições para novos visitadores de apoio 
espiritual. Os interessados devem 
comparecer ao HGG entre os dias 1º e 12 
de setembro, entre às 14 horas e 17 horas, 
portando um documento de identidade e uma 
foto 3x4. As vagas são para visitadores do 
segmento católico e espírita. Participe!

Produtividade
A Central de Relacionamento é um dos 
canais do programa Gestão Cidadã, e é 
responsável por agendar as consultas dos 
pacientes, incluindo pré e pós-operatório, 
além de cirurgias. Somente no mês de julho, 
foram realizados 5.253 agendamentos. Para 
a confirmação de consultas, o departamento 
conta com um telefone exclusivo, que no 
último mês recebeu 2.470 ligações.

Prevenção
Em comemoração ao Dia do Cirurgião 
Vascular, o HGG levou para usuários do 
Ambulatório uma palestra sobre varizes.  
No dia 17 de agosto, os médicos 
residentes na especialidade, Thiago 
Raphael Sousa Alencar e Gustavo Barra 
Carvalho explicaram sobre a doença e 
tiraram as dúvidas dos pacientes que 
aguardavam por consulta na unidade. 

Blitz
Colaboradores que atuam na área 
assistencial receberam, entre os dias 08 e 12 
de agosto, instruções sobre o descarte 
correto de materiais perfurocortantes. A 
iniciativa partiu da Comissão de NR-32 e a 
Seção de Educação Continuada para alertar 
os profissionais sobre os riscos de não seguir 
os protocolos adequados. 

Reforma
As obras de revitalização da praça Abraão 
Rassi, localizada em frente ao hospital, 
tiveram início. A iniciativa foi tomada após 
uma reunião de representantes do Idtech 
com a Companhia da Urbanização de 
Goiânia (Comurg). O espaço urbano deve 
ficar pronto em 90 dias, e vai contar com 
nova jardinagem, calçamento, bancos e 
uma área de alimentação organizada. 

A VOZ DO USUÁRIO

 “Não sei nem pintar, mas somente de estar aqui estou numa alegria imensa. Nesse momento aqui eu não 
vejo doença, distraio a minha cabeça, respiro um pouco de ar puro e relaxo. Com certeza é uma excelente 
atividade”, disse o paciente Albone Vitor Martins, mestre de obras.

Flânia desenhou um vaso com flores e 
também gostou de participar da oficina

Albone aprovou a atividade realizada aos 
pés da árvore da Solistência 

Maria resolveu sair um pouco do 
quarto para se distrair com a atividade

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Além disso, a iniciativa proporciona aulas de arte quinzenais para pacientes. Confira os melhores momentos da última oficina: 
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