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Projeto Sarau do HGG comemora quatro anos 
Mais de 10 músicos de diferentes estilos cantaram em todas as alas e leitos do hospital levando música e sentimento a pacientes, 
acompanhantes e equipe de colaboradores na celebração de aniversário da iniciativa de humanização

A música ecoava por todos os 
andares, contudo, a cada andar, cada ala, 
outros tons, melodias e vozes traziam 
graça e energia ao Hospital Alberto Rassi 
– HGG naquele fim de tarde alaranjado de 
agosto. Ao fundo, nos halls, constante e 
suave, o som do piano deixava tudo 
sereno. Já nas alas, uma movimentação 
na frente aos quartos anunciava: ali tinha 
mais música e a alegria estava ali. Era o 
Sarau Especial de Aniversário de quatro 
anos, que reuniu, no dia 17 de agosto, 12 
músicos que cantaram em todas as alas 
da unidade, levando canções e emoções 
nos leitos de todos os pacientes.

 Sentada na cama, em palmas que 
acompanhavam o ritmo da música, 
Iracema Alves Ferreira, 58 anos, fazia coro 
às canções de MPB do cantor Marcelo 

Pardhal, juntamente com as colegas de 
enfermaria. “Nossa eu adorei, até me 
animei, pois a música traz um pouco de 
alegria para a gente que está nessa 
tristeza. O cantor é ótimo, pedi uma 
música e cantei todas que eu sabia”, disse.

Em outra ala, de braços para cima, 
enfermeiras nas portas e pacientes nas 
camas embalavam animados as clássicas 
canções sertanejas cantadas pela dupla 
Rezende e Renato. Não tinha uma música 
que alguém não sabia! Assim também 
foram as canções românticas tocadas por 
Willian José. Era animação que contagiava 
e deixava ansiosos os pacientes que ainda 
receberiam os artistas em seus leitos.

 Recuperando-se de um 
atropelamento, Miguel Aires França, de 73 
anos, gostou tanto que queria mais 

A harpista Aline Araújo e o saxofonista Marcos Morgado se apresentaram juntos na UTI do HGG 
proporcionando emoção aos funcionários e pacientes acamados  

música. “Achei as músicas lindíssimas e o 
cantor canta muito bem. Dei uma animada, 
queria até que ele cantasse mais. Amei 
esse projeto de música no hospital”, 
avaliou o aposentado.

 Sabah Moraes, juntamente com o 
músico Ney Couteiro, levou chorinhos e 
outros grandes sucessos da MPB aos 
pacientes. Na ala de Cuidados Paliativos, 
Cláudia Garcia e o violonista Adriano Assis 
comoveram internados e seus 
acompanhantes, emocionando-se também 
com a fragilidade de quem ali não escolhia 
estar. O cantor Xexéu também levou MPB, 
pop e samba aos pacientes do setor de 
Diálise e para a enfermaria onde estão os 
presos do Complexo Penitenciário.

 Na UTI, o silêncio também foi 
quebrado pelos acordes instrumentais da 
harpa de Aline Araújo e do saxofone de 
Marcos Morgado. Com sorrisos nos rostos 
e algumas modestas lágrimas nos olhos, 
enfermeiros apreciavam admirados o som 
afinado dos instrumentos. Na recepção, o 
pianista cego João Montenegro apresentou 
um repertório com clássicos nacionais e 
internacionais. Pela primeira vez no HGG, 
o músico falou da satisfação de tocar 
naquele ambiente. “Estou acostumado a 
tocar em hospital e os pacientes gostam, 
acham muito bom. A música faz bem para 
a alma. Gostei muito da apresentação”.  

 Já o cantor Willian José destacou o 
ineditismo das apresentações dessa 
edição. “Nossa, hoje foi espetacular. Todas 
as vezes que eu venho aqui é uma alegria 
maravilhosa, mas hoje foi diferenciado. 
Cada quarto foi uma emoção diferente e 
eu senti muitas aqui dentro hoje. Foi um 
dia abençoado por Deus”, concluiu.

Manoel Santos, José Cláudio, Helena Vasconcelos, 
Willian José, Ney Couteiro, Xexéu, Sabáh Moraes, 
Lúcio Dias, Aline Araújo e Rafael Nakamura  

Pela primeira vez no projeto, o pianista João 
Montenegro se apresentou no hall do HGG 
para paciente e colaboradores

 Rezende, Marcos Morgado, João Montenegro, 
Adriano Assis, Cláudia Garcia, Pardhal, Willian 
José e Renato



NOSSA GENTE

“Sempre quis cursar 
medicina desde pequeno”, 
afirma o residente de 
Urologia Victor Rassi Gedda  

No último ano de sua residência 
em Urologia, iniciada no Hospital 
Alberto Rassi - HGG em 2015, 
Victor Rassi Gedda, 28 anos, não 
podia ter seguido outro caminho 
senão a medicina. Formou-se na 
Faculdade de Medicina de Petrópolis 
(FMP), seguindo os passos do avô, 
tios e irmã mais velha, também 
médicos.

Aliás, o HGG também faz parte 
de sua história, já que foi fundado 
pelo seu tio avó, Alberto Rassi, 
irmão do seu avô, o oftalmologista 
Fued Raul Rassi.

Caçula de quatro irmãos, Victor 
afirma que além da influência 
familiar, a profissão sempre o 
encantou. “Sempre quis cursar 
medicina desde pequeno, acredito 
que pelo peso da família e a 
inspiração pelo meu avô, que 
também quis que eu seguisse a 
carreira. Mas eu sempre gostei de 
ajudar, acho que essa foi minha 
maior motivação. Não consigo me 
imaginar em outra profissão”, 
considera o residente. 

Quando não está no hospital, 
Victor gosta de malhar e correr, além 
de adorar estar com seus amigos e 
família. Mas sua grande paixão é o 
seu automóvel DKW Belcar 1963. 
Amante de carros antigos, ele 
aproveita as horas de lazer para sair 
no seu possante. “Nos finais de 
semana eu saio para brincar com 
ele”, conta animado.

Nos planos do futuro, assim que 
acabar sua residência, ele pretende 
montar uma clínica e especializar-se 
ainda nas áreas de robótica e 
transplantes. “Adoro cirurgia, quero 
me aprofundar cada vez mais!”
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Psicologia discute comunicação para humanização

Em comemoração à Semana da 
Psicologia, alusiva ao dia do Psicólogo (27 
de agosto), o HGG promoveu no dia 25 
de agosto, a palestra: O Papel da 
Comunicação na Assistência Humanizada, 
com a psicóloga Carolline Borges. 
Realizado no auditório, o evento contou 
com participação de cerca de 50 
colaboradores de todas as áreas da 
unidade. Carolline Borges abordou os 
processos de comunicação que envolvem 

emissor, receptor, código e mensagem e a 
importância da atenção a cada um desses 
itens dentro da assistência humanizada ao 
paciente. Expressões de sentimentos além 
das palavras, como toque, expressão facial 
e o olhar também foram destacados na 
palestra, além dos possíveis ruídos de 
comunicação que podem gerar transtornos 
na emissão de mensagens.

A psicóloga destacou que abordar este 
tema com os colaboradores é de extrema 
importância porque todas as relações 
humanas estão baseadas na comunicação 
e, por isso, não tem como ser diferente na 
relação com o paciente. "Melhorar a 
comunicação significa também melhorar a 
humanização, o atendimento que 
prestamos a nossos pacientes", pontuou.

A enfermeira Maria Aparecida dos 
Santos elogiou a palestrante e o conteúdo 
da explanação, e destacou a importância 
de renovar o aprendizado. "Foi 
interessantíssimo, muito bom ver como 
pequenas atitudes são essenciais no 
nosso trabalho. Achei muito importante 
quando a psicóloga falou sobre a 
comunicação no relacionamento entre 
colegas de trabalho e nas abordagens dos 
pacientes, colocando a humanização em 
primeiro lugar”, disse. 

Colaboradores recebem curso de brigadistas 

Teve início no 22 de agosto mais uma 
etapa do curso de Brigadistas do Hospital 
Alberto Rassi - HGG. Promovido pelo 
Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (SESMT), o 
treinamento será realizado até o dia 12 de 
setembro, com uma turma por dia nos 

Colaboradores durante aula prática de 
primeiros socorros

Psicóloga Carolline Borges ministrou 
conteúdo aos colaboradores

horários matutino e vespertino. Ao total 
serão treinados 240 colaboradores como 
brigadistas que atuarão em um simulado 
de incêndio previsto para ser realizado 
ainda no mês de setembro com o apoio 
do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O curso inclui conteúdo teórico, que 
está sendo ministrado no auditório do 
HGG, e prático, incluindo treinamento 
com extintores, hidrantes e mangueiras. O 
diretor administrativo do HGG, Alessandro 
Purcino, explica que a importância do 
treinamento e da existência de uma 
brigada se dá não apenas pela exigência 
legal, mas por atender ao plano de 
contingência do Hospital e garantir a 
segurança de colaboradores, pacientes e 
visitantes. “Além das medidas 
preventivas, o plano de contingência 
prevê que, em uma eventualidade, a 
equipe da brigada colocará em prática as 
ações de combate aos focos de incêndio, 
indicação e direcionamento às rotas de 
fuga e resgate a possíveis vítimas, até a 
chegada dos Bombeiros e equipe do 
Samu”, esclareceu.

ACONTECEU 

Expediente
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Ansiedade: a vilã do mundo moderno

Considerada a vilã do mundo moderno, 
a ansiedade afeta hoje cerca de 33% da 
população mundial, segundo levantamento 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
sendo que o Brasil aparece sempre entre os 
primeiros da lista. A ansiedade caracteriza-
se pela presença de um estado persistente 
de preocupação excessiva a eventos diários 
ou atividades na maior parte dos dias em 
um período de pelo menos seis meses, 
capaz de afetar de forma significativa a 
qualidade de vida do paciente, além de 
gerar medos onde não há um perigo real. 
Gera desconforto físico e mental, excesso 
de sofrimento (agonia/aflição) e sensação de 
desamparo, isolamento e insegurança, 
sintomas que geram prejuízo para o 
desempenho diário da pessoa.

Entre os tipos de ansiedade - o 
Transtorno de Ansiedade Generalizada 
(TAG); Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
(TOC); Transtorno de Pânico; Fobia Social 
e específica; Transtorno de Estresse Pós-
traumático e Ansiedade Secundária à 
substância exógenas, sendo que o TAG 
atinge cerca de 10% da população, sendo 
mais comum em mulheres.

A ansiedade pode ainda ter outras 
doenças psiquiátricas associadas, como a 
depressão, a fobia social, a dependência 
química e a síndrome do pânico. É comum 
provocar dores físicas e levar ou agravar 
outros problemas já existentes como dores 
crônicas, gastrite e úlceras, enxaqueca, 
diabetes, hipertiroidismo, síndrome do 
intestino irritável, doenças cardíacas e 
asma, entre outras.

“As pessoas ansiosas tendem a ter 
uma preocupação exagerada, sentem 
sensação de incompetência pessoal, 
percepção de que situações cotidianas 
sejam muito ameaçadoras, dificuldade de 
tomar decisões e valorizam o julgamento 
dos outros”, explicou o residente de 
psiquiatria, Gustavo Ferreira, durante 
palestra sobre o tema no dia 22 de agosto, 

Problema causa desconforto físico e mental e excesso de sofrimento, podendo afetar a qualidade de vida do paciente e evoluir 
cronicamente. Caso não tratado gera piora ao longo dos meses ou anos 

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) está presente em cerca de 10% da população 
geral, sendo mais comum em mulheres

Você sabia?

- Está presente em cerca 
de 10% da população 
brasileira;

- São mais de 18 milhões 
de pessoas ansiosas no 
Brasil;

- É mais comum nas mulheres;

- Cerca de 25% dos parentes de 1º 
grau são afetados;

- 80% dos pacientes com fibromialgia 
sofrem ou já sofreram de algum tipo 
de transtorno de ansiedade;

- Evolui cronicamente com episódios 
de piora que podem durar meses ou 
anos.

ministrada em ação conjunta das equipes 
de Psicologia e Psiquiatria do HGG, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA).

O tratamento consiste na psicoterapia 
cognitivo-comportamental que inclui 
técnicas de auto-controle, controle 
respiratório, de relaxamento e auto 
monitoramento de estados mentais e físico 
e psicoterapia em grupo, oferecida pelo 
HGG aos pacientes da unidade. Em 
alguns casos ainda se faz necessária 
medicação, pontua a psiquiatra Raquel 
Campelo, que deve ser ministrada por um 
profissional de psiquiatria e conciliada com 
a psicoterapia. “É comum que as pessoas 
tenham doença psiquiátrica e não saibam, 
achem que é um transtorno do hábito, do 
comportamento ou da vida difícil. Falta 
muito conhecimento, até mesmo entre os 
profissionais. Por isso a importância de 
discutirmos o assunto, para criar um alerta, 
mostrar os sintomas e estimular a procura 
por um psiquiatra e um psicólogo e fazer o 
tratamento”, esclareceu Raquel.

Palestra no AMA fala dos riscos e perigos das varizes 

O Dia do Cirurgião Vascular foi 
lembrado com a palestra “Cuidados para 
evitar varizes” no 18 de agosto, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). 
O residente em cirurgia vascular Thiago 
Rafael Souza Alencar destacou a genética 
como a questão primordial ao risco das 
varizes, seguido pelo sedentarismo, 
obesidade, longos períodos em pé ou 
sentado. Entre os sintomas: dor, cansaço 
nas pernas e câimbras, além do aspecto 
estético das veias saltadas, já que varizes 
nada mais são do que veias dilatadas que 
não retornam à sua condição original.

Para o profissional, a importância do 
tema está na grande prevalência das 
varizes na população e o risco de outros 

problemas. “É uma das doenças mais 
prevalentes no mundo inteiro e que causa 
incapacidades físicas no estado avançado, 
que é a úlcera venosa”, explicou. 

Entre as dúvidas dos pacientes, o risco 
de trombose por quem tem problemas de 
varizes. Laura Tayana Dias, de 31 anos, 
aproveitou a oportunidade e tirou a dúvida 
sobre a relação dos anticoncepcionais com 
a trombose. “Vi uma reportagem sobre 
adolescentes que faziam uso desses 
remédios e perderam alguns movimentos 
das pernas por trombose”, perguntou, 
tendo como resposta que isso ocorre em 
alguns casos que dependem de uma pré-
disposição do paciente combinado com o 
uso de alguns anticoncepcionais.

Laura Tayana aproveitou a palestra e 
tirou sua dúvida com o médico
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Recuperando-se de um 
atropelamento por moto, o 
aposentado Miguel Aires França, 
de 73 anos, já se sente melhor. 
Reestabelecido do acidente e da 
cirurgia que teve de realizar no 
joelho, ele relembra os momentos 
até estar bem. “Eu fiquei 
desmaiado, fui para o Hugo e nem 
vi nada. Se eu tivesse morrido nem 
tinha sabido. No HGG, fiquei na 
UTI por dois dias e outros dois 
internado, mas agora estou bem”.

Tão bem que ele acreditava que 
ganharia alta nos próximos dias, 
mas a sua vontade é ficar mais. 
“Aqui é uma maravilha, pra mim é o 
melhor hospital no Brasil. Estou 
muito satisfeito com o tratamento, 
as enfermeiras são super educadas, 
sempre alegres”, elogia.

Miguel nunca quis se casar ou 
ter filhos. Agora aposentado, ele 
relembra a sua loja de acessórios 
automotivos, em que trabalhou a 
vida toda, mas agora quer apenas 
curtir a vida. “O que eu trabalhei já 
foi bom, agora quero descansar”.  

EXPRESSAS

Homenagem
Em alusão ao Dia Nacional da Juventude,  
os colaboradores do HGG, Tiago de Sousa 
Nunes, gerente de almoxarifado, Anderson 
Carlos Gabriel Gomes, executor da Clínica 
Médica, e Frank Deivison Santos, jovem 
aprendiz da Diretoria de Ensino e Pesquisa 
estiveram entre os 50 homenageados como 
Líderes Jovens na Câmara Municipal de 
Goiânia, no dia 22 de agosto. 

Capacitação
No dia 24 de agosto, foi promovida a 
Capacitação Normas Gerais de 
Funcionamento e Acesso ao HGG entre 
recepcionistas e equipe de segurança. Além 
de um curso de reciclagem, o treinamento 
teve o intuito de motivá-los e instruí-los de 
novas exigências no que tange a segurança 
hospitalar para o alcance do nível 3 da 
Organização da Acreditação Nacional (ONA).

Custos
Gerentes de diversos setores do HGG 
participaram no dia 3 de agosto da reunião 
de apresentação de custos hospitalares. No 
encontro, os gerentes tiveram acesso ao 
relatório de custos do HGG, que demonstra 
os valores que são gastos em cada setor do 
hospital a partir do levantamento de custos 
departamental.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Achei uma experiência muito boa, nunca tinha pintado, nem desenhado, eu não sei nem ler. É bastante 
importante, desenvolve a gente e muda o pensamento. Eu quero fazer algumas coisas assim em casa para 
mexer com a mente, pois gostei muito”, relatou o prensista Givaldi Santana Sousa, de 53 anos.

Mesmo com dificuldade em segurar o 
pincel a paciente, pintou sua tela

Pacientes exploram a criatividade e as 
cores na pintura das telas

Temas da flora estão entre os 
favoritos dos pacientes

O projeto Arte no HGG promove a humanização através da arte, em oficinas que contam com o apoio voluntário do artista plástico  
Alexandre Liah. Confira os melhores momentos última edição realizada no dia 22 de agosto no jardim interno da unidade:

Folclore
Os acordes e dedilhados da viola caipira 
ecoaram pelo HGG no fim da tarde do dia 
24 de agosto. O violeiro Arthur Noronha foi 
a atração do Sarau especial em 
comemoração à Semana do Folclore e se 
apresentou no hall do piano, no 1º andar da 
unidade. O repertório, composto por 
músicas sertanejas de raiz, animou e 
emocionou o público. 

Na mídia
O técnico de enfermagem do HGG José de 
Paula Gonçalves foi tema de reportagem da 
TV Anhanguera/Rede Globo no último dia 
22 de agosto. O motivo foi nobre: ele se 
destaca por, voluntariamente, tocar violino 
para os pacientes internados. Nos intervalos 
do seu trabalho ou mesmo quando está de 
folga, tem levado a música clássica para dar 
mais alegria a todos da unidade hospitalar.

Alzheimer
No dia 31 de agosto, a Associação 
Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares 
(ABRAz) Regional Goiás promoveu palestra 
para familiares e cuidadores de portadores 
de Alzheimer. O conteúdo foi ministrado 
pela geriatra Isadora Crosara Alves, que 
falou ao público  sobre diagnóstico, o 
tratamento e o manejo da doença.
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