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HGG apresenta ala especial para cuidados paliativos
Espaço foi inaugurado no dia 8 de novembro e conta com sala de acolhimento familiar, atendendo pacientes portadores de doenças 
crônicas sem possibilidade de tratamento curativo e que necessitam dessa modalidade de atendimento integral

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
apresentou para o secretário de Estado 
da Saúde, Leonardo Vilela, a nova ala de 
Unidade Terapia Intensiva (UTI) dedicada 
exclusivamente para pacientes sob 
cuidados paliativos. O espaço possui 10 
leitos com televisores, sistema de som, 
cadeiras para acompanhantes e uma sala 
de acolhimento para abordagens junto às 
famílias. Com a ala especial, o HGG, que 
é membro da Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos, torna-se pioneiro no 
tratamento de doentes crônicos não 
oncológicos no setor público em Goiás. 

Leonardo Vilela explicou que a nova 
ala é considerada um avanço não só para 

o Estado, mas para todo o País. “A nossa 
proposta é dar um tratamento 
absolutamente digno, aliviar a dor do 
paciente e da família”.

O secretário explicou, ainda, que a 
nova ala vai abrir espaço para a 
disponibilização de leitos de UTI na rede 
pública de Goiás, já que os cuidados 
paliativos prevê um tratamento menos 
invasivo e doloroso. “Essa é uma 
discussão que já vem sendo feita há pelo 
menos dois anos, quando entrei na 
secretaria de saúde, e está intimamente 
ligada a questão recorrente de falta de 
leitos de UTI, apesar de que nos últimos 
cinco anos nós aumentamos em mais de 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo, Ana Maria Porto, e o diretor geral do 
Hospital Alberto Rassi - HGG, José Cláudio Romero, receberam o secretário de Estado da Saúde

50% o número de leitos pelo SUS. É um 
exemplo que o HGG dá para outros 
hospitais de Goiás, do Brasil, e mais uma 
vez nós mostramos o pioneirismo desse 
hospital”, disse.

“É um serviço inovador e fundamental 
para pacientes crônicos portadores de 
doenças sem possibilidades de cura. Esta 
modalidade de cuidados é oferecida 
principalmente na região Sul e Sudeste, e 
muitas vezes somente aos pacientes em 
fases final de vida ou com câncer e 
muitas vezes em serviços privados”, 
declarou a médica geriatra e paliativista 
Ana Maria Porto Carvas, que coordena a 
equipe multidisciplinar de cuidados 
paliativos.

Humanização
Desde abril de 2014, o HGG conta 

com o Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP), formado pelos 
profissionais de diversas especialidades, 
como médicos, enfermeiros, psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, 
odontólogos terapeutas ocupacionais e 
voluntários de apoio espiritual. 

Até o mês de outubro de 2016, a 
equipe atendeu 179 pacientes, sendo 
86% na faixa etária acima de 50 anos. O 
atendimento ocorre para os enfermos 
portadores de doenças raras e em estágio 
avançado, como Parkinson, Esclerose 
Lateral Amiotrófica (ELA), doenças 
reumatológicas, renais crônicos, 
cardiopatas, pneumopatas, demências e 
outras patologias crônicas.

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu nos dias 7 e 8 de novembro, a 
II Jornada Científica Multiprofissional e a 
III Jornada de Cuidados Paliativos da 
unidade. Com mesas redondas e 
palestras, os eventos reuniram cerca de 
150 profissionais de saúde do hospital e 
de outras unidades da capital. No dia 7 
as discussões aconteceram em torno do 
tema “Interdisciplinaridade e qualidade 
de vida”, que abordou principalmente 
sobre a importância do trabalho 
multiprofissional para garantir o bem-
estar do paciente. No dia, 8 de 
novembro, a III Jornada de Cuidados 

Paliativos trouxe o tema “Dimensionando 
cuidados”.

Elielza Pereira de Macedo é 
residente de fonoaudiologia no Centro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo – Crer e atualmente está no 
HGG para fazer um intercâmbio de um 
mês. Ela elogiou a iniciativa do hospital 
em promover as jornadas que discutem 
temas multiprofissionais, o que abrange 
várias áreas da saúde. “Achei muito 
interessante porque estou inserida em 
um hospital de reabilitação em que o 
foco é outro. Foi muito legal, com temas 
diferentes, pude ter outra visão’’, elogiou. 

Com mesas redondas e palestras, eventos 
foram aprovados pelos participantes

Jornadas científicas simultâneas reúnem 150 profissionais da saúde 



NOSSA GENTE

“No HGG recebemos muito 
incentivo”, diz João Paulo, 
da Tecnologia da Informação

Aos 24 anos, João Paulo 
Evangelista de Souza está 
concluindo a graduação em Rede 
de Computadores pela Faculdade 
de Tecnologia Senai Fatesg. Ele é 
colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há nove meses, 
porém já faz parte do quadro do 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) 
desde o ano de 2014, atuando 
anteriormente na Central de 
Informática do Paço Municipal. 

João Paulo conta que está 
gostando de atuar na unidade 
hospitalar. Ele explica que no HGG 
existe uma grande estrutura e 
organização, o que permite que o 
profissional tenha mais liberdade e 
condições boas para desempenho 
do seu papel. “Aqui nós contamos 
muito com o incentivo da direção do 
hospital, que investe bastante 
nessa área tecnológica. Além disso, 
falando da área de Recursos 
Humanos, somos respeitados”, 
comenta o profissional. 

Antes de ser colaborador do 
Idtech/HGG, João Paulo lembra 
que trabalhava realizando 
manutenção em notebooks e 
suporte de sistemas. Entretanto, 
antes de entrar na área da 
informática, ele atuava como 
mecânico de veículos. “Eu queria 
ter a oportunidade de crescer 
profissionalmente, por isso decidi 
mudar de profissão. Essa área da 
tecnologia atualmente é muito 
valorizada”, reforça.

Nos momentos de lazer, João 
Paulo conta que também se dedica 
à tecnologia. “Saio às vezes, mas 
gosto mesmo é de jogos de 
videogame e seriados.”
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Banda Young diverte pacientes no Sarau do HGG

A animação dos pacientes no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
roubou a cena no Sarau do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, no dia 27 de 
outubro. A apresentação da Banda Young, 
colocou o público para dançar e cantar, 
fazendo com que cada detalhe se tornasse 
inesquecível. Sindolfo Bittencourt Filho 
levantou na primeira música para dançar e 
não parou mais. A sua disposição foi 
comentada por toda a equipe de 

enfermagem e entre os pacientes que 
estavam no evento.

Ele elogiou toda a estrutura do Sarau e 
o repertório apresentado pela banda. “Eu 
gostei demais das músicas. A iniciativa 
dessa banda de vir aqui tocar para nós e 
trazer toda essa estrutura me deixou 
lisonjeado. Coloca todo mundo no mesmo 
nível, mostra que ninguém é melhor que 
ninguém e que hoje estou internado, mas 
amanhã pode ser qualquer um da banda, 
pode ser alguém da enfermagem, algum 
médico”, declarou o construtor civil.

A Banda Young levou para o Sarau 
parte da sua estrutura de shows. A 
apresentação contou com palco, caixas de 
som e iluminação especial. Três cantores 
se revezaram em um repertório que 
contou com músicas do grupo Roupa 
Nova, Erasmo Carlos, Tim Maia, clássicos 
internacionais dos anos 80, forró e 
sertanejo universitário. A produção que 
acompanha a banda nos shows pelo País 
marcou presença garantindo a qualidade 
da apresentação especial para o público 
da unidade. “Agradecemos o convite, foi 
maravilhoso estar aqui. Optamos por um 
repertório animado, que foi montado 
especialmente para esse público”, disse a 
vocalista Fabiana de Oliveira. 

Governo e HGG assinam termo de cooperação 

O governador Marconi Perillo assinou, 
no dia 28 de outubro, termo de 
cooperação técnica para incrementar o 
ensino de residentes médicos em 
psiquiatria do Hospital Alberto Rassi – 
HGG e contribuir com a qualificação na 
assistência aos dependentes químicos. A 

Iniciativa vai incrementar o ensino dos 
residentes de psiquiatria do hospital

Apresentação marcou a última edição do 
mês de outubro do Sarau do HGG

formalização ocorreu em solenidade que 
anunciou a ampliação de vagas para 
tratamento em instituições terapêuticas, na 
sede do Grupo Executivo de 
Enfrentamento às Drogas (GEED).

Perillo afirmou que o Governo de 
Goiás tem políticas concretas de 
prevenção e tratamento para os usuários 
de drogas. “Nós estamos completando 
todo um ciclo de apoio aos dependentes 
químicos e às suas famílias. Temos o 
Credeq em funcionamento e outros em 
construção. Temos em Goiás dezenas de 
comunidades terapêuticas que, ao longo 
do tempo, se especializaram em cuidar de 
pessoas usuárias de drogas. E não dá 
para ignorar instituições tão sérias e 
experientes em uma área tão importante 
para a cidadania como essa”, disse.

Representaram o HGG na solenidade, 
o diretor técnico, Rafael Nakamura, e a 
diretora de Ensino e Pesquisa, Cáritas 
Marques. Os residentes médicos em 
psiquiatria atuarão, além do Credeq, no 
Centro Estadual de Avaliação Terapêutica 
Álcool e outras Drogas (CEAT).

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.
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Reposição hormonal é o tratamento mais indicado para menopausa

Com sintomas tão abrangentes, que 
vão de ondas de calor a alterações de 
humor – não é à toa que tantos mitos 
envolvam a menopausa. O período 
chamado de climatério é uma transição 
entre a fase reprodutiva e a não 
reprodutiva da mulher, tendo como 
marco a última menstruação. Para 
esclarecer as principais questões em 
torno deste assunto, o “Voz do HGG” 
conversou com a ginecologista do 
Hospital Alberto Rassi, Sandra Portela. 

Segundo a médica, não há uma 
idade exata para a menopausa: ela varia 
de acordo com cada mulher. Entretanto, 
é mais comum que ocorra entre os 45 e 
55 anos de idade, sendo considerada 
precoce antes dos 45. “O organismo 
deixa de produzir, de forma lenta e 
gradativa, os hormônios estrogênio e 
progesterona. A intensidade ou a 
duração do fluxo menstrual vai ficando 
irregular, a tendência é a menstruação 
ficar mais espaçada, até parar 
totalmente”, explica.

As ondas de calor são o sintoma 
mais popular da menopausa, contudo a 
ginecologista pontua que existem outros 
sinais bastante comuns do problema, 
como o ressecamento vaginal, insônia, 
diminuição do desejo sexual, depressão, 
alterações na distribuição da gordura 
corporal e outros. “Quando a mulher 
começa a ter esses sintomas é 
importante que ela procure o seu 
ginecologista para uma investigação do 
quadro, pois existem patologias que 
podem desenvolver esses mesmos 
sinais. Depois que for diagnosticada a 
menopausa, o médico deve conversar 
com a paciente sobre a reposição 
hormonal”, pontua.

Sandra conta que, até pouco tempo 
atrás, a reposição hormonal era indicada 
somente para as mulheres com os 
sintomas da falta de produção hormonal. 

Sintomas comuns nesta fase da vida da mulher, como as fortes ondas de calor, alterações do sono e humor, diminuição do desejo sexual 
e ressecamento da vagina podem ser amenizados com o tratamento adequado. Reposição é indicada para a maioria das mulheres

Manter hábitos saudáveis de vida com a prática diária de exercícios físicos, alimentação 
balanceada e acompanhamento médico pode reduzir os sintomas da menopausa

Você sabia?

-  A terapia hormonal é o 
tratamento mais efetivo 
para as ondas de calor, 
trazendo uma redução 
de até 75% em sua 
frequência e de 87% em 
sua severidade

Confira algumas dicas:

- Pratique exercícios leves 
regularmente. Caminhada, natação e 
dança ajudam a fortalecer os 
músculos

- Use roupas leves e procure 
ambiente fresco e ventilado

- Evite fumo, álcool ou outras drogas. 
Faça refeições mais leves

Mas, atualmente o tratamento é 
aconselhado para todas as mulheres que 
não possuem nenhuma contraindicação 
clínica, uma vez que a longo prazo a 
reposição promove benefícios que vão 
desde o alívio dos sintomas até a 
prevenção de outras patologias mais 
graves, como o atrofiamento da vagina, 
infecções e incontinências urinárias. 
“Ouvimos muito que a reposição 
hormonal causa câncer, e isso é um mito. 
O tratamento não é indicado somente 
quando a paciente já possui câncer ou 
histórico na família, porque os hormônios 
aceleram o crescimento dos tecidos. 
Também não indicamos para mulheres 
com predisposição à trombose”, revela.

A ginecologista alerta para a 
necessidade do acompanhamento 
médico pelo menos uma vez por ano. 
“Muitas mulheres me perguntam se há 
como prevenir ou diminuir os sintomas 
da menopausa, e a minha dica é sempre 
manter uma vida saudável’’, completa.  

Síndrome de Guillain-Barré associada ao Zika Vírus é tema de palestra
 O Hospital Alberto Rassi – HGG 

recebeu no dia 4 de novembro o médico 
neurologista e professor titular da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), unidade de Ribeirão 
Preto, Amilton Antunes Barreira. O 
especialista ministrou a palestra “Síndrome 
de Guillain-Barré associada ao Zika Vírus”, 
no Auditório do HGG, para os profissionais 
da unidade hospitalar.

Amilton explicou que a Guillain-Barré 
se manifesta através de uma paralisia, que 
pode envolver as pernas, os pés, os 
braços e a musculatura. Ele afirma que a 
síndrome é pouco frequente, podendo 
ocorrer um caso a cada cem mil 
habitantes. “Porém nós estamos frente a 

uma situação nova e ainda muito 
desconhecida, que é a síndrome 
associada ao Zika Vírus. Acredito que em 
cinco anos muita coisa vai mudar, no 
entendimento não só sobre Zika Vírus mas 
sobre outras viroses também”.

A iniciativa da palestra foi da 
neurologista Susanie Rigatto. “Nós 
estamos com uma nova proposta de 
educação continuada que iniciamos no 
módulo que discutiu assuntos 
neuromusculares. Antes promovíamos 
seminários no mês de setembro, entre os 
residentes e preceptoria, e agora 
conseguimos trazer grandes profissionais 
da medicina para discutir assuntos 
pertinentes”, disse. 

Evento foi realizado no auditório para 
profissionais que atuam no hospital
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Rosena Policeno era 
costureira até ser diagnosticada 
com neuromiolite óptica. A 
doença acomete a medula 
espinal, causando dificuldades 
para andar, dormência nos braços 
e nas pernas e alterações do 
controle da urina e do intestino. 
Há três anos  a paciente realiza 
tratamento com a equipe 
multiprofissional do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, e agradece 
o carinho que sempre recebe dos 
colaboradores da unidade.

“Eu sou apaixonada pelo 
HGG, o atendimento que recebo 
é o melhor. Eu gosto muito dos 
médicos Fernando e Vinícius, da 
Neurologia, porque eles tratam a 
mim e a minha família com muito 
carinho e atenção. Se não fosse 
por estar doente, ficar neste 
hospital seria maravilhoso. O 
HGG é uma casa de amor, sinto 
como se cada um fosse parte da 
minha família e aqui fosse a 
minha casa. Obrigada a todos os 
profissionais”, disse. 

EXPRESSAS

Institucional 
O coordenador do programa de transplantes 
dos hospitais Bandeirantes e Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, Marcelo Perosa, 
esteve no HGG. O médico foi acompanhado 
pelo superintendente de Acesso aos 
Serviços Hospitalares e Ambulatoriais da 
Secretaria de Estado da Saúde, Deusdedith 
Vaz, e da equipe da Central de Transplantes 
do Estado de Goiás. 

Vem aí
Para encerrar o ano com boas vibrações, o 
projeto Sarau preparou uma programação 
especial para dezembro. Entre as atrações 
confirmadas estão o Coral Jovens e 
Adultos, da Escola de Artes Veiga Valle, a 
musicista Elen Lara e a harpista Aline 
Araújo. O foco serão as canções natalinas. 
Não fique de fora!

Premiação
As residentes da gastroenterologia Laize 
Mariane Gonçalves Castro e Giovana Ferraz 
Cavalcanti foram premiadas durante a XV 
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, 
realizada entre os dias 29 de outubro e 02 
de novembro, em Belo Horizonte. As 
médicas apresentaram trabalhos sob a 
orientação dos preceptores Américo Silverio 
e Daniela Milhomem. Parabéns! 

Prevenção
A Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (Cipa) promoveu entre os dias 1º 
e 3 de novembro a Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes (Sipat). Neste ano, 
a atividade abordou a influência da 
ergonomia na saúde do trabalhador, a 
segurança no descarte de resíduos sólidos, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
educação para o trânsito. 

Falando nisso
Os novos membros da Cipa tomaram 
posse em solenidade que aconteceu na 
Sala Multiuso, do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), no dia 26 de outubro. A 
eleição ocorreu de forma separada, sendo 
eleitas duas Cipas: uma entre os 
servidores estatutários e outra entre os 
colaboradores celetistas.

Solidariedade
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) arrecada até o dia 02 de 
dezembro brinquedos novos e usados para 
serem doados às instituições filantrópicas 
cadastradas pela Organização Social. A 
iniciativa é realizada há nove anos e tem 
como objetivo proporcionar um Natal mais 
solidário a milhares de crianças. O HGG 
apoia essa campanha, participe!

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

 “Adorei o show! Me diverti muito, gostei de todas as histórias que eles contaram. Já temos tantos problemas na vida, é 
bom ter um momento assim para relaxar e descontrair um pouco”, disse a paciente Maria de Nazaré, depois da apresentação 
de Dener Bruno e Michel Humorista no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA. 

‘Zé Golinho’, personagem do Michel Humorista, 
conquistou o público com suas histórias

Dener Bruno também dividiu o palco do 
Ambulatório com o personagem ‘Mano Zoinho’ 

Após o show, os artistas conversaram com 
pacientes e posaram para fotos

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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