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Mostra Natureza e Paisagens Urbanas reúne artistas 
Abertura da mostra foi realizada no dia 23 de maio, no ambulatório do Hospital Alberto Rassi - HGG. Obras dos artistas plásticos Fernando 
Simon, Emília Simon, Milena Ribeiro e Vinicius Yano ficam expostas até agosto. Esta é a 13ª edição do Projeto Arte no HGG

O Hospital Alberto Rassi - HGG 
realizou, no dia 23 de maio, o vernissage 
da 13ª temporada de exposições do 
projeto Arte no HGG. A mostra Natureza e 
Paisagens Urbanas reúne obras dos 
artistas plásticos Fernando Simon, Milena 
Ribeiro e Vinicius Yano, e é realizada 
paralelamente à mostra individual de 
ilustrações de Emilia Simon, chamada 
Emília e a Imaginação. Artistas, 
convidados e colaboradores da unidade 
hospitalar participaram da abertura da 
exposição, que fica no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) da unidade de 
saúde. O evento reuniu grandes nomes 
das artes em Goiás, amigos e familiares 

dos artistas, além de colaboradores do 
hospital. 

A curadora voluntária da exposição, a 
artista plástica Helena Vasconcelos, disse 
que seu trabalho nesta mostra foi muito 
fácil, pois as referências sobre os artistas 
eram muito boas. "Agradeço aos artistas 
pela confiança na curadoria. Podem ter 
certeza que a arte exposta aqui não faz 
bem só a pacientes e colaboradores, mas 
muito mais a nós mesmos. Estou muito 
feliz por essa iniciativa", disse.

Fernando Simon agradeceu o convite 
e a oportunidade de poder expor seu 
trabalho nas paredes do HGG. "É muito 
interessante podermos colocar nossas 

Os artistas da exposição: Fernando Simon, Emília Simon, Milena Ribeiro e Vinicius Yano

obras aqui, num ambiente iluminado como 
este. Agradeço pelo convite e pela chance 
de divulgar um pouco do que fazemos a 
cada dia, mostrando nossa arte."

Referência na técnica de aquarela em 
Goiás, Amaury Menezes ficou encantado 
com os trabalhos expostos. Ele destacou 
que os artistas têm o domínio completo 
da técnica utilizada nas obras. "Esta 
exposição está uma beleza! São quatro 
artistas diferentes, mas com obras em 
sintonia. São trabalhos invejáveis, pois é 
possível perceber o domínio da aquarela, 
do branco do papel nesta técnica tão 
difícil. Melhor ainda é ver que o HGG dá 
oportunidade de novos artistas poderem 
mostrar o seu trabalho", exaltou.

Tai Hsuan foi professor dos artistas no 
Espaço Cultural Milagre dos Peixes, em 
Goiânia. Ele destacou o brilhantismo de 
seus alunos e o orgulho que sente ao ver 
os trabalhos expostos. "Fernando é meu 
colega há mais de 20 anos, mas agora 
que ele está revelando sua veia artística. 
É um mestre para mim. Emília é muito 
criativa. Usa bem a imaginação em seu 
trabalho solto, criativo e cheio de fantasia. 
Vinicius e Milena têm a técnica muito 
apurada e estão com muita liberdade de 
criação. Me sinto muito orgulhoso de vê-
los aqui hoje. Ao realizar eventos como 
estes, o HGG contribui muito para a arte 
goiana, porque dá oportunidade aos 
artistas de exporem suas obras e ao 
público, que muitas vezes não têm 
acesso à arte."

A exposição fica em cartaz até o dia 
24 de agosto no HGG. 

Diretora de enfermagem, Natalie Alves, e a 
curadora voluntária, Helena Vasconcelos

Diretor geral, José Cláudio Romero, e 
artistas Sáida Cunha e Amaury Menezes 

Ambulatório está enfeitado com dezenas 
obras de aquarela e ilustrações

Momentos



NOSSA GENTE

“Hoje estou muito 
realizado”, diz José de 
Paula Gonçalves, da ala de 
Cuidados Paliativos 

A história do técnico de 
enfermagem José de Paula 
Gonçalves certamente poderia ser 
divulgada em um livro, pois é 
recheada de emoções. Ainda criança, 
já sabia que seu caminho era a 
enfermagem. “Quando eu tinha oito 
anos vi minha madrinha fazendo um 
curativo no umbigo do meu sobrinho. 
Achei bonito o cuidado que ela teve. 
Naquele momento já decidi o que eu 
queria”, conta. 

Há duas décadas na 
enfermagem, José de Paula trabalha 
no HGG desde 2013 e atualmente 
está na ala de Cuidados Paliativos, 
onde dá mais conforto para aqueles 
que não têm mais chances de cura. 
“Deus emprestou a vida para gente. 
Ele dá e toma quando acha por bem. 
Cada um tem um sentimento de 
perda diferente e temos de respeitar.”

Além de cuidar do corpo dos 
pacientes, José de Paula cuida da 
alma deles. Rotineiramente, o técnico 
toca seu violino para quem precisa, 
além de remédios, de mais conforto 
no coração. “Fico ansioso, mas a 
minha alegria transborda em ver um 
paciente feliz com a música”, contou. 
A música foi um alento para 
momentos difíceis na vida do técnico 
de enfermagem e ainda o ajudou 
com um problema grave de audição 
que o acompanha desde o seu 
nascimento. 

“Amo, respiro e vivo a música. 
Minha alegria é esta”, disse José de 
Paula, que, cuida dos pacientes do 
HGG e também da sua mãe com 
Alzheimer. Para o técnico, estar perto 
de amigos, de preferência fazendo 
um belo som, é a receita para um fim 
de semana feliz.  
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Semana de Enfermagem: foco no profissional

O Hospital Alberto Rassi - HGG 
promoveu entre os dias 12 a 19 de maio 
a XVIII Semana de Enfermagem da 
unidade hospitalar. O evento, realizado 
em comemoração ao Dia do enfermeiro 
e do Profissional de Enfermagem, teve 
como tema Boas Práticas de 
Enfermagem: um olhar de empatia 
focado no profissional e visa humanizar 
as práticas de enfermagem, 
fundamentadas na empatia.

Durante a abertura do evento, cerca 
de 20 colaboradores foram 
homenageados como profissionais 
destaque na Enfermagem. A escolha se 
deu por meio de votação setorial e os 
homenageados receberam certificados e 
uma camiseta personalizada.

A diretora de Enfermagem do HGG, 

Natalie Alves, explicou que o foco desta 
semana de Enfermagem foi voltado para 
o ser humano dentro do profissional. 
"Não fizemos nenhuma palestra técnica. 
Nosso objetivo era cuidar da alma, dos 
sentimentos dessas pessoas. Talvez por 
isso tivemos a adesão em massa das 
equipes, que ficaram muito interessadas 
na programação", disse. Natalie 
destacou ainda que a proposta do tema 
surgiu pela percepção de que é 
necessário cuidar primeiro profissional 
para que ele possa prestar assistência 
verdadeiramente humanizada.

Segundo a diretora, está em fase de 
elaboração um projeto para que 
atividades como estas sejam 
desenvolvidas ao longo do ano com toda 
a equipe do Hospital.

Profissionais participam de oficina de arte

 Cerca de 15 profissionais de 
Enfermagem do HGG participaram de 
oficina de arte no dia 17 de maio, em 
comemoração à XVIII Semana de 
Enfermagem. O enfermeiro Carlúcio 
Rodrigues elogiou a atividade e disse 
que foi fácil pintar, apesar de não ter 

Rosângela Rodrigues de Oliveira Carlos Eduardo de Jesus

Profissionais destaque 2016 foram homenageados na abertura da Semana de Enfermagem

experiência com tintas e telas. "Achei 
muito bom! Faz a gente esquecer um 
pouco a rotina.Um momento para relaxar 
e descontrair", disse.

A oficina foi conduzida pelo artista 
plástico Alexandre Liah, que parabenizou 
o envolvimento da equipe na oficina.

ACONTECEU 

Expediente
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Câncer de intestino: maiores de 50 anos devem fazer exame

O câncer colorretal ou câncer no 
intestino engloba os tumores malignos que 
se originam no intestino grosso ou no reto. 
Estimativas do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) prevêem 34 mil casos de 
câncer do cólon e reto (16.660 em 
homens e de 17.620 em mulheres) para o 
biênio 2016/2017. Esse é o segundo tipo 
de câncer que mais acomete as mulheres, 
perdendo apenas para o de mama, e é o 
terceiro mais incidente entre os homens, 
depois do câncer de próstata e de pulmão.

O jornal A Voz do HGG entrevistou a 
chefe da Seção de Gastroenterologia do 
Hospital, Daniela Milhomem, que faz um 
alerta: o estilo de vida dos países em 
desenvolvimento como o Brasil favorece o 
surgimento da doença. Dietas pobres em 
frutas, fibras, cálcio e vitamina D e a 
pouca ingestão de água são fatais para o 
bom funcionamento do intestino.

A especialista destaca que, além da 
questão genética, o sedentarismo e 
tabagismo também podem favorecer o 
surgimento de tumores. “Especula-se que 
esses fatores de riscos estão associados 
com o aumento dramático de incidência 
de câncer no intestino que estamos 
vendo”, explica a médica. A boa notícia é 
que este tipo de câncer é um dos poucos 
que podem ser prevenidos de forma real.

Segundo Daniela, há dois tipos de 
prevenção. A primária consiste em adotar 
um estilo saudável com a velha receita 
‘boa alimentação + atividade física’. A 
secundária é que todas as pessoas, acima 
de 50 anos, independente se têm ou não 
os sintomas, devem se submeter ao 
exame de colonoscopia ou, pelo menos, o 
exame que investiga se há sangue nas 
fezes. 

A médica acredita que, futuramente, 
assim como há uma campanha para que 
o exame de mamografia seja feito nas 
mulheres e o exame de próstata nos 
homens, todos deverão examinar o 

Incidência do câncer colorretal vem crescendo e, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), estão estimados cerca de 
34 mil novos casos da doença, que pode ser prevenida adotando uma dieta rica em fibras e combatendo o sedentarismo

O câncer no intestino é um dos poucos que podem ser prevenidos de forma real. Para isso, é 
preciso adotar hábitos saudáveis com uma dieta rica em frutas e verduras

Você sabia?

-  A colonoscopia está 
disponível na rede 
pública de saúde e é 
recomendável para 
pessoas com mais de 50 
anos. 

Confira algumas dicas:

- Tenha uma dieta rica em fibras, 
cálcio e vitamina D;

- Evite carne vermelha ou processada 
(embutidos); 

- Pratique regularmente uma atividade 
física;

- Não fume; 

- Beba muita água. 

intestino. “Nos Estados Unidos, por 
exemplo, há um programa de 
rastreamento da doença. De acordo com 
um estudo publicado em 2012 no New 
England Journal of Medicine mostrou uma 
redução de 53% da mortalidade por 
câncer colorretal após colonoscopia com 
remoção de polipos”, informou. 

A médica explica ainda que a partir 
dos 50 anos de idade, 20% da população 
adulta tem pólipo (lesões internas). “Parte 
desses pólipos tem a capacidade de 
crescer, degenerar e malignizar com o 
passar dos anos. E detectando um pólipo 
que hoje é benigno, pode evitar um câncer 
que poderia aparecer entre 10 e 15 anos.” 

O câncer no intestino pode demorar 
para dar sinais visíveis no corpo. Entre os 
sintomas estão: dor abdominal, gases, 
sangramento, mudança do padrão do 
funcionamento do intestino e  
emagrecimento. O tratamento do câncer 
precoce pode ser tratado, às vezes, até 
durante a endoscopia, sem cirurgias. 

Saúde na Praça leva informação para mais de 200 pessoas 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu no dia 29 de maio mais uma 
edição do Saúde na Praça, que desta vez 
celebrou o Dia Mundial da Saúde 
Digestiva. Por toda manhã, foram 
oferecidos serviços gratuitos como aferição 
de pressão, testes de glicemia e 
orientações com nutricionistas e com 
médicos gastroenterologistas. Participaram 
do evento, cujo objetivo era conscientizar 
sobre o câncer de intestino, 218 pessoas.

O comerciante Antônio Elias de Melo 
aprovou o evento. “Achei bom demais. 
Graças a Deus não tenho problema de 
pressão e o diabetes está normal. Mas a 
médica me alertou sobre um exame no 
intestino, que vou procurar fazer”, disse 

ele, se referindo à colonoscopia. Este 
exame é fundamental para identificar o 
aparecimento de pólipos (lesões) que 
podem virar tumores cancerígenos. Está 
disponível no SUS, é feito com sedação e 
demora em média de vinte a trinta 
minutos. 

Paciente do HGG, a dona de casa 
Edna Gonçalves Pinto foi para o hospital 
se consultar e aproveitou para participar 
do evento. “Foi ótimo o atendimento. Não 
sabia sobre a prevenção do câncer no 
intestino e já estou na idade que deve 
tomar os cuidados”, disse. De acordo com 
Daniela Milhomem, este tema foi escolhido 
porque as sociedades médicas estão em 
alerta com o alto índice da doença. 

Serviço de Gastroenterologia do HGG 
realizou orientações sobre câncer
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Ianara Rocha Medeiros, de 19 
anos, é estudante, mas teve que 
deixar a sala de aula devido à 
descoberta do lúpus, há dois anos. 
"Não conseguia ficar na aula direito 
e depois tive que parar de ir à 
escola por causa do tratamento", 
contou a estudante fã matemática. 
Ela nasceu em Rondon (PA), mas 
mora em Trindade desde os 4 
anos. Quando está em casa, gosta 
de assistir à televisão, 
principalmente o Jornal Nacional, 
seu programa preferido. "Gosto 
muito do William Bonner", disse.

Há dois meses Inara está 
internada no HGG para tratamento 
da doença e elogia a atenção 
recebida pelas enfermeiras e 
médicos da unidade. "Sou muito 
bem atendida. O pessoal é muito 
legal, gosto muito dos médicos e 
da enfermeira Juliana". A vontade, 
entretanto, e voltar logo para casa 
e retomar os estudos. "Gosto muito 
do pessoal daqui, mas quero ter 
alta e ir embora para voltar a 
estudar", disse.

EXPRESSAS

Música
A cantora Déborah Victória foi a atração do 
Sarau do HGG do dia 25. A apresentação, 
realizada no jardim da Solistência, animou 
pacientes, acompanhantes e 
colaboradores, que se divertiram ao som 
de muita música sertaneja. O público se 
animou e cantou junto com a cantora todo 
o repertório da apresentação, que foi do 
modão ao universitário. 

Ética Médica 
Os médicos do HGG elegeram os seis novos 
membros da Comissão de Ética Médica. 
Cada mandato de chapa tem duração de três 
anos. Foram eleitos, como titulares e 
suplentes, Alyne Machado Cardoso, Claudia 
Fonseca Sena, Marcela M. Damasceno, 
Marco Aurélio Borges Barbosa, Marco Aurélio 
Viana França e Teresinha Teixeira de Sousa.

Transplante
O HGG realizou no dia 26 mais um 
transplante renal. Desta vez, o órgão veio 
do Espírito Santo e foi transplantado no 
paciente Pedro Jesus de Oliveira, 61 anos, 
que fazia hemodiálise há um ano em 
Goiânia. Para o lavrador, a cirurgia era um 
momento muito feliz pois não dependeria 
mais da máquina e poderia voltar para a 
sua cidade: Correntina, na Bahia.

Maio Amarelo
O Serviço Especializado de Medicina e 
Segurança do Trabalho (SESMT) realizou 
ação relacionada ao Maio Amarelo, mês de 
prevenção a acidentes de trânsito. 
Profissionais do SESMT ficaram na 
portaria A do HGG para a entrega de 
panfletos e orientação dos colaboradores 
nos horários de troca de turnos.

Hospitalar
Comitiva do HGG marcou presença na 
Hospitalar 2017 – 25ª Feira Internacional de 
Produtos, Equipamentos, Serviços e 
Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, 
Farmácias, Clínicas e Consultórios. O evento, 
considerado o mais importante encontro 
anual de atualização para o mercado de 
saúde, aconteceu entre os dias 15 e 18 de 
maio, na Expo Center Norte, em São Paulo.

Título
Entre os dias 16 e 26, a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) promoveu a Semana Internacional 
da Tireoide e no dia 25, o Serviço de 
Endocrinologia do HGG promoveu uma 
ação para esclarecer sobre o que são os 
nódulos na tireoide e como tratar, com a 
distribuição de panfletos. A atividade foi 
coordenada pela médica Daniela Pultrini.

A VOZ DO USUÁRIO

Apoio:

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

“Nós achamos que estávamos doando, mas, de verdade, nós que ganhamos com esta apresentação. Não 
somos cantores, somos cuidadores. E hoje, cuidar da alma dos pacientes foi um peso muito grande”, disse o 
enfermeiro Reginaldo Vieira, representando os demais colegas no Sarau especial da Semana de Enfermagem. 

Show dos colaboradores foi animado, com 
músicas com mensagens positivas 

Profissionais de enfermagem da Clínica 
Médica se apresentaram no Sarau

Pacientes aprovaram o Sarau especial 
da Semana da Enfermagem
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