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HGG realiza cirurgia rara de hemangioma gigante 
Má formação rara está sendo tratada pela equipe de Cirurgia Plástica do Hospital Alberto Rassi em parceria com o cirurgião Zacharias 
Calil. Caso foi acompanhado pelo canal americano Discovery Channel. Paciente fará novas cirurgias

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
realizou, no dia 25 de janeiro, cirurgia 
para retirada de hemangioma gigante em 
uma paciente de 53 anos. O 
hemangioma cresceu sobre uma lesão 
chamada de nevus piloso pigmentado, de 
cor escura e sangrante. A má formação 
rara precisou de um tratamento de alta 
complexidade. O caso foi conduzido pelo 
chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do 
HGG, Sérgio Augusto da Conceição, em 
parceria com o cirurgião Zacharias Calil.

A cirurgia foi realizada na paciente 
Raimunda de Carvalho Pereira, 
moradora de Inhumas. Viúva e mãe de 
duas filhas, a dona de casa demorou 

para procurar ajuda por não gostar de 
hospitais e achar que era uma “coisa 
boba, que não incomodava”. O tumor foi 
crescendo de forma incontrolável em oito 
anos, chegando a cerca de dez 
centímetros acima da cabeça, ocupando 
uma grande parte da face esquerda.  

“Este caso é totalmente atípico e 
inédito no HGG. Sem dúvida, as cirurgias 
vão trazer uma qualidade de vida muito 
grande à paciente, pois a aparência ficou 
assustadora, levando a exclusão social 
devido ao constrangimento”, explica o 
cirurgião plástico. Além disso, a paciente 
corria risco de morte, pois a lesão 
poderia sofrer um grande sangramento 

Cirurgia foi conduzida pelos cirurgiões Sérgio Augusto da Conceição (HGG) e Zacharias Calil, 
referência no tratamento de hemangiomas. Procedimento durou cerca de quatro horas

se ocorresse uma queda ou batida.
Quando Raimunda entrou no Centro 

Cirúrgico, a programação dos médicos 
era de apenas implantar expansores de 
tecido para a posterior reconstrução do 
rosto. Mas, após anestesia-la, a equipe 
constatou que havia uma piora grande do 
quadro clínico. “Em menos de 24 horas 
ela apresentou uma necrose extensa do 
tumor, provocando muito mal cheiro. No 
decorrer do procedimento, fomos 
dissecando e percebemos a 
oportunidade da tumorização ser 
ressecada em sua totalidade”, explicou o 
cirurgião Zacharias Calil. 

Referência internacional na 
separação de gêmeos siameses e no 
tratamento de hemangiomas, Zacharias 
Calil também afirmou que foi a primeira 
vez que viu tumor deste porte durante 
sua experiência. Para Raimunda e sua 
família, foi um grande alívio saber que a 
retirada do tumor aconteceu antes do 
previsto. Quando foi para o Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) se recuperar, sua 
filha Luciana ficou emocionada ao ver 
que o “pesadelo” tinha acabado.

“O atendimento foi muito bom. O 
pessoal me tratou muito bem, não deixou 
cair o padrão de comida, sempre tinha 
um lanchinho. Fiquei muito feliz que a 
minha cirurgia principal já foi feita”, 
declarou Raimunda ao ter alta hospitalar 
após cinco dias de internação. 

A paciente ainda passará por 
cirurgias plásticas para a retirada do 
nevus piloso  e resquícios do 
hemangioma. 

O caso da paciente Raimunda de 
Carvalho Pereira chamou a atenção do 
canal de televisão internacional 
Discovery Channel. O documentarista 
inglês Benedict Adams e a jornalista 
brasileira Marla Rodrigues estiveram no 
Hospital Alberto Rassi especialmente 
para acompanhar toda a história de 
vida e o tratamento da dona de casa. 

O chefe da Cirurgia Plástica do 
HGG, Sérgio Augusto da Conceição, 
foi acompanhado de perto pela equipe 
de televisão, com entrevistas sobre 
cada momento que Raimunda esteve 

no Hospital. Foi registrado desde quando 
ocorreu a internação, a cirurgia, a 
recuperação na UTI, até a alta hospitalar.

Ao todo, foram quatro dias de 
gravações, que resultaram em muitas 
horas de material, que serão editados 
pela televisão americana. Após a edição, 
a história será transmitida por todo o 
mundo através do programa Meu Corpo, 
Meu Desafio (Body Bizarre), que reúne 
diversos casos que testam os limites da 
medicina. No Brasil, o Discovery Channel 
é disponibilizado somente na rede de 
canais pagos.  

 

Benedict Adams e Marla Rodrigues da 
Discovery Channel e o cirurgião plástico 
Sérgio Augusto da Conceição (centro)

Todo período de internação foi filmado
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UTI do HGG é uma das 
melhores do Centro-Oeste, 
diz médico José Vitelio

Apesar de falar fluentemente o 
português, o sotaque do médico José 
Vitelio Ruiz Rivero mostra que ele 
veio de terras estrangeiras. Natural 
de Cuba, da cidade de Santiago de 
Cuba, ele veio ao Brasil em 2006, 
para um mestrado na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás 
(PUC). Questionado se sua vinda 
estava relacionada ao Mais Médicos, 
ele lembra que sua vinda às terras 
tupiniquins aconteceu antes do 
programa, lançado pelo Governo 
Federal em 2013. 

Em uma década morando no 
Brasil, José Vitélio é naturalizado. “O 
país passa por dificuldades em várias 
áreas, como saúde, educação, 
segurança e principalmente 
econômica. Mas acredito que ele 
voltará a crescer, os empregos 
devem aumentar, principalmente na 
área da saúde”. 

Com residência em Clínica 
Médica e Cardiologia, José Vitelio fez 
pós-graduação em medicina intensiva 
pela Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (Amib) e colabora 
no Centro de Terapia Intensiva do 
HGG desde 2013, quando aconteceu 
a inauguração da reforma e 
ampliação pelo Idtech. “Acredito que 
a UTI do HGG é considerada uma 
das melhores de Goiás e do Centro-
Oeste. No início da gestão tivemos 
um pouco de dificuldade, mas foi 
tudo evoluindo tão bem, que não é à 
toa que o hospital conseguiu a 
acreditação”, explica. 

José Vitélio divide sua rotina 
também no Hospital de Urgências 
Governador Otávio Lage de Siqueira 
(Hugol) e Maternidade Vila Nova. 
Nos momentos de lazer, não abre 
mão de ficar com sua esposa e seu 
filho, ambos brasileiros.
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Tom Carvalho abre programação do Riso no HGG
O humorista goiano Tom Carvalho se 

apresentou no Hospital Alberto Rassi – 
HGG, no dia 31 de janeiro, abrindo a 
programação de 2017 do projeto Riso. O 
artista realizou um pocket show que 
reuniu os quadros mais famosos do seu 
show, e também melôs de músicas 
popularmente conhecidas. O projeto de 
humanização do HGG teve início há dois 
anos e surgiu com o objetivo de utilizar a 
terapia do riso como estratégia auxiliar 
do tratamento, levando mensalmente 
atrações de humor para o ambiente 
hospitalar.

Em quase uma hora de 
apresentação, Tom Carvalho arrancou 
sorrisos dos pacientes que lotaram o 
Ambulatório de Medicina Avançada – 
AMA. Foi o caso da dona de casa Lúcia 
Goulart, que é fã do humorista. “Eu já 
assisti a dois shows dele em Inhumas, 
mas aqui no hospital a sensação é 
diferente. Estava no quarto, desanimada 
e agora consegui distrair bastante”, 
elogiou a dona de casa que está 
internada há uma semana para 
tratamento de pneumonia. 

O frentista Luiz Humberto Belchior da 
Silva também aprovou a apresentação. 
Internado há 11 dias para tratamento de 
problemas cardíacos, ele afirma que as 
atividades de humanização do hospital 
funcionam como terapia para quem está 
internado. “Quando estamos internados, 
tomamos medicamento forte, às vezes 
dá fraqueza e a gente só quer ficar 
deitado. E aqui tem essas atividades que 
auxiliam no nosso tratamento. Participei 
mais cedo da Oficina de Arte, e agora 
assisti a esse show que foi maravilhoso. 
Para mim o hospital está de parabéns”, 
declarou Luiz Humberto que revelou que 
até então só conhecia o humorista pela 
televisão.

Esta é a terceira vez que Tom 
Carvalho se apresenta no HGG. Nas 
outras vezes, estava acompanhado do 
“cumpadi” Nilton Pinto, que por 
problemas de saúde não pôde estar 
presente. “Eu sou muito espiritualista e 
acredito que a energia da alegria abre e 
flui para que a pessoa possa recuperar. 
Geralmente quem está doente fica tenso, 
com dor, com medo, e quando a pessoa 
fica alegre, acalma e relaxa. Pra mim é 
sempre fantástico ser um desses 
agentes de alegria por esse Brasil. Pode 
ter certeza que nesse tipo de show que 
eu faço, eu me sinto mais gratificado do 
que em um show cobrado”, declarou.

Tom Carvalho não poderia deixar de 
interpretar o famoso caipira goiano

O humorista também mostrou seus dotes 
musicais, com paródias que empolgaram

O riso é o melhor remédio! Pacientes deram 
gargalhadas com as piadas de Tom
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Falta de testosterona em homens pode parecer depressão

O homem, a partir dos 50 anos, 
começa a reduzir os níveis de 
testosterona. Este é o principal hormônio 
masculino, fundamental para o 
desenvolvimento dos tecidos 
reprodutores masculinos, como os 
testículos e a próstata. Esta seria a 
causa da Andropausa, que você já deve 
ter ouvido falar. Entretanto, o chefe do 
Serviço de Urologia do Hospital Alberto 
Rassi, Théo Costa, explicou que, além 
deste termo ser empregado 
erroneamente, a “andropausa” não é 
exatamente igual à menopausa. 

O termo correto é Distúrbio 
Androgênico do Envelhecimento 
Masculino (DAEM) e diferentemente da 
menopausa, que ocorre com a parada 
abrupta da produção dos óvulos e 
hormônios, no homem, acontece 
gradualmente. “A quantidade de 
hormônio tem uma variação muito 
grande para cada indivíduo. Varia entre 
350 a 1000 em homens saudáveis. 
Abaixo de 350 consideramos que o 
paciente tem o distúrbio. Este problema 
atinge cerca de 10% da população 
masculina, e entre 40 e 50 anos, vai 
acontecendo progressivamente com a 
idade”, explica Théo Costa. 

Os sintomas do DAEM podem ser 
confundidos com a depressão. “A 
primeira coisa que o homem percebe é a 
diminuição do desejo sexual. Não estou 
falando de ereção, que é um efeito 
secundário. O humor muda e há uma 
indisposição generalizada, para sair de 
casa, para fazer atividades físicas”, 
esclarece o médico. Para identificar se o 
problema é a redução de testosterona ou 
depressão, é solicitado o exame de 
sangue. Outro sintoma é a perda de 
massa óssea (osteoporose).  

Como é uma consequência do 
envelhecimento, o homem não consegue 
evitar o DAEM. Apesar disso, fatores 

Conhecida popularmente como andropausa, o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (Daem) acontece progressivamente 
com a idade e provoca perda de libido, mudança de humor, perda de massa óssea, entre outros sintomas

É possível amenizar os efeitos da redução da testosterona com a reposição hormonal. Mas é 
imprescindível a prescrição médica, que vai receitar a dosagem correta

Você sabia?

-  O termo andropausa 
não é considerado 
correto pelos médicos. O 
ideal é chamar de 
Distúrbio Androgênico do 
Envelhecimento 
Masculino (DAEM).

Confira algumas dicas:

- O DAEM não pode ser evitado, mas 
manter hábitos saudáveis como boa 
alimentação e atividades físicas 
regulares é fundamental para que não 
aconteça precocemente.

- Para amenizar o DAEM é possível 
fazer a reposição hormonal. Existem 
fórmulas que podem ser aplicadas em 
forma de gel ou injetável. 

ambientais podem reduzir as taxas 
hormonais, como por exemplo, a 
obesidade. “Mantendo uma alimentação 
saudável, se mantendo ativo, existem 
mais chances de se ter mais 
testosterona”, lembra o médico. Estresse 
também contribui para a redução dos 
hormônios.

De acordo com o médico, a 
alternativa para amenizar o DAEM é a 
reposição hormonal. Existem fórmulas 
manipuladas ou compradas diretamente 
nas farmácias comuns e podem ser 
aplicadas em forma de gel ou injetável. 
“É imprescindível a prescrição médica, 
que vai receitar dosagem de acordo com 
a necessidade do paciente. Se bem 
dosada, ela tem um efeito imediato, que 
melhora muito a qualidade de vida.” Ele 
alerta que o uso indevido dos hormônios, 
principalmente os comprados de forma 
ilegal, pode causar efeitos colaterais 
graves, como problemas de fertilidade e 
até câncer de fígado.

EXPRESSAS

Automedicação
Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, 
o gerente da Farmácia do HGG, André 
Cândido, ministrou palestra aos pacientes 
no AMA. Ele mostrou que a 
automedicação, vista como uma solução 
para o alívio imediato de alguns sintomas, 
pode trazer consequências graves.

 Calouros 
O HGG tornou-se em cenário para um vídeo 
promocional (teaser) do Show do Esqueleto, 
espetáculo teatral destinado aos calouros de 
medicina da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Seis estudantes, dois produtores e 
um diretor de teatro participaram das 
gravações em diversas áreas do hospital. 

Escovação
O odontólogo Jonas Henrique Barbosa 
Batista, especialista em odontologia 
hospitalar e atendimento a pessoas com 
deficiência, também fez palestra no 
Ambulatório. Ele explicou os principais 
cuidados para manter a saúde bucal em dia 
e derrubou os mitos sobre a escovação
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Letícia Maria Souza Brito, 22 
anos, está internada no HGG há 
mais de um mês. Natural de Jataí, 
Goiás, a estudante de enfermagem 
explica que começou a sentir dores 
nas articulações, e quando chegou 
à unidade foi diagnosticada com 
lúpus e vasculite. Cursando o 
oitavo período do curso na 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), a jovem explica que após a 
internação no HGG, passou a 
enxergar o atendimento aos 
pacientes com outros olhos. 

“Aqui todos os profissionais são 
humanos, tantos os médicos 
quanto à equipe de enfermagem. 
Eles se preocupam com o nosso 
bem estar. Vou atuar como 
enfermeira, mas hoje estou aqui 
como paciente, e posso dizer que 
aprendi bastante”, declarou.  Ainda 
sem previsão de alta, Letícia revela 
os planos para quando voltar pra 
casa. “Quero começar a fisioterapia 
para voltar a andar o mais rápido 
possível. E também espero voltar a 
estudar em breve”. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO
DICAS DO FISIO

“Segunda-feira eu começo na academia”. 
Quem nunca disse essa frase? Ou melhor, 
quem até tentou, se matriculou, arriscou 
uma ou duas semanas, mas com a correria 
do dia a dia acabou desistindo? 
Planejamento é a palavra-chave para que 
essa promessa se torne uma realidade. E 
não é necessário se matricular em uma 
academia para começar a se movimentar. 
Confira as dicas do nosso fisioterapeuta:

Xô Sedentarismo!
Para quem não pratica nenhuma atividade 
física, o mais importante é escolher uma 
atividade que te satisfaça e que realmente 
goste. Caso contrário, existem grandes 
chances de desistir logo no inicio. As 
atividades que causam menos impacto são 
as mais recomendadas como caminhada e 
natação.

Atividade x exercício
Atividade física é qualquer movimento 
corporal produzido pela musculatura que 
resulte num gasto de energia acima do 
nível de repouso, como por exemplo, tomar 
banho, subir e descer escadas no trabalho, 
levantar um balde entre outros. Já o 
exercício físico é uma forma de atividade 
física planejada, repetitiva, que exige maior 
esforço para se executar o movimento.

e seu nível de habilidade.

Procure um profissional
O ideal é que antes de começar a praticar 
exercícios físicos, a pessoa procure um 
cardiologista para exames prévios. Através 
do eletrocardiograma e o teste de esteira 
será possível detectar se a pessoa possui 
algum problema de saúde.

Importância para a saúde
O exercício físico é fundamental para 
garantir um bem-estar completo, e entre os 
inúmeros benefícios auxilia na prevenção 
de doenças crônicas, reduz pressão 
arterial, alivia o estresse diário, diminui a 
ansiedade e depressão, diminui e controla 
o peso, melhora a imunidade, aumenta a 
autoestima e o condicionamento físico.

Quando começar?
É importante que seja desde a infância. Os 
pais devem incentivar os filhos a 
brincadeiras como jogar bola, andar de 
bicicleta porque assim a criança tem 
chances de desenvolver o gosto pelo 
exercício físico desde cedo. Porém nunca é 
tarde para começar. 

#Ficaadica
Para o exercício físico se tornar prazeroso, 
procure realiza-lo em grupo. Além de 
facilitar a integração com outras pessoas, 
contribui para a aderência à rotina e 
também pode incentivar a avançar no 
treinamento conforme seu nível de 
habilidade.

Gustavo Silva de Azevedo é 
fisioterapeuta, mestre em 
Atenção à Saúde e tutor de 
fisioterapia da Residência 
Multiprofissional do HGG

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 tipo de atividade proporciona momentos de alegria para o paciente internado. A música desperta 
vários sentimentos, e faz com que o paciente queira estar bem, queira viver. Esse Sarau foi muito importante 
pra mim”, disse a paciente Wanderlania Godoy dos Santos, sobre apresentação do Juninho Mamede

O show do cantor Juninho Mamede foi 
diversificado com rock e pop 

Juninho Mamede, acompanhado com 
Alexandre Amorim, animou os pacientes

O cantor Britto levou músicas gospel e 
romântica para as enfermarias
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