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HGG estreia exposição Poética Contemporânea 
Mostra coletiva, assinada pelos artistas Brenda Lee, Carlos Catiti e Pedro Galvão, é a décima 15ª edição do Projeto Arte no HGG. Vernissage de 
lançamento no dia 30 de janeiro reuniu personalidades das artes, familiares e convidados

Na 15ª exposição do Projeto Arte No 
HGG, as cores e a alegria prevaleceram 
não apenas nas cerca de 80 telas dos 
artistas Brenda Lee, Carlos Catini e Pedro 
Galvão, mas em toda a atmosfera do 
Vernissage de lançamento da exposição 
coletiva Poética Contemporânea, no dia 30 
de janeiro. As obras, expostas na recepção 
central, galeria permanente, corredor do 
primeiro andar e Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), chamavam a atenção dos 
convidados e do público que frequenta o 
hospital pelo colorido e expressividade das 
telas. “Achei tudo muito bonito e isso alegra 
a gente, quando vemos todas essas obras”, 
avaliou a paciente Sônia Eliete Silva de 
Oliveira, de 62 anos, que desceu do seu 
quarto para conferir a exposição.

“Apesar dos artistas não se conhecerem 
antes da ideia da mostra e seus quadros 
trazerem propostas e técnicas diferentes, as 
telas conversam harmoniosamente entre si, 
num misto de movimento, cor e emoção”, 
disse a curadora da exposição, a artista 
plástica Helena Vasconcelos, que 
agradeceu a disponibilidade dos artistas em 
cederem voluntariamente suas obras para 
compor a mostra. “Vocês enriqueceram 
nossa galeria hospitalar. Parabéns a todos 
vocês artistas que não pouparam esforços 
para brindarem o público do hospital e lhes 
proporcionarem momentos mais alegres em 
sua estadia ali”. 

 A satisfação estava no semblante dos 
artistas ao receberem dezenas de colegas e 
personalidades do universo das artes que 

Os artistas plásticos Pedro Galvão, Brenda Lee e Carlos Catini assinam cerca de 80 obras 
expostas na mostra coletiva Poética Contemporânea

prestigiaram o Vernissage, como artistas 
plásticos, jornalistas, produtores culturais, 
cantores e escritores, além de familiares, 
amigos e diretoria do HGG. O presidente da 
Associação Goiana de Artes Visuais 
(AGAV), Nonatto Coelho, lembrou a 
primeira exposição do Projeto, que expôs 
obras suas entre as de vários outros artistas 
e ressaltou a proposta da acessibilidade da 
arte. “Eu estive na inauguração desta 
'galeria', que no dia-a-dia é um ambulatório. 
É uma iniciativa extremamente louvável pela 
arte ser uma coisa singular, pois o projeto 
permite que artistas goianos profissionais e 
apaixonados pela arte exponham aqui suas 
obras para um público que não tem acesso, 
por, no Brasil, não haver uma tradição em 
artes visuais, como em outros países”.

 A diretora de serviços multiprofissionais 
do HGG, Rogéria Cassiano, falou aos 
presentes em nome da diretoria da unidade 
lembrando que o Arte no HGG é um dos 
projetos de humanização, que têm como 
objetivo melhorar a estadia do paciente no 
hospital e auxiliar no seu tratamento, 
ressaltando que há estudo que comprova 
os resultados dessas iniciativas. “Todas 
essas ações têm como objetivo 
descaracterizar um pouco o ambiente 
hospitalar e tirar o foco da doença, o que é 
muito benéfico ao tratamento, já que ajuda 
no alívio de sintomas, do estresse e 
ansiedade”. Durante a cerimônia, o artista 
plástico Juca de Lima, autor da última 
exposição de arte do HGG, foi 
homenageado com um certificado de 
contribuição com a sua arte recebido pelas 
mãos da sua esposa Branca de Lima, que 
prestigiou o Vernissage ao lado da filha 
Zeila de Lima.

José Cláudio Romero, Branca e Zeila de Lima, 
Helena Vasconcelos e Valdir Ferreira

Branca de Lima, esposa do artista Juca de 
Lima, recebe homenagem do HGG

Helena Vasconcelos, curadora da exposição, 
fala da escolha das obras
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NOSSA GENTE

“Me chamava a atenção um 
livro sobre os pulmões”, 
lembra Natália Carelli, 
residente de Pneumologia

O sonho da residente de 
pneumologia Natalia Carelli de Castro 
Bosso de cursar medicina começou 
ainda na infância, quando o pai 
estimulava sua leitura dando-lhe livros 
de diversos temas e, em uma ocasião, 
exemplares que traziam o corpo 
humano. “O que mais me chamava a 
atenção era um dos pulmões, que 
trazia um desenho muito bonito e eu 
fiquei encantada, daí cresceu em mim 
o amor pela medicina e, em especial, 
pelos pulmões e a respiração”, lembra. 

Há dois anos no HGG, ela não 
tem dúvida da profissão escolhida ou 
da área que seguiu e comemora atuar 
na unidade. “O hospital me oferece 
suporte para tudo, tanto na 
investigação com exames 
complementares com rapidez e 
precisão, como no acesso a remédios 
de qualidade, e na assistência da 
equipe multidisciplinar e de 
enfermagem, que é muito importante”. 

Além do HGG, Natália ainda dá 
plantões nos fins de semana na 
emergência e na UTI do Hugol, o que 
faz sua vida ainda mais corrida. 
“Quando não estou trabalhando meu 
hobby é dormir (risos), mas ainda tento 
fazer academia duas vezes na 
semana. Também gosto de ir ao 
cinema e sair para jantar”, conta. Em 
casa, outra grande paixão é a filha 
canina Pretinha, da raça Dachshund, 
de 11 anos, que mora com ela, os pais 
e suas duas irmãs mais novas. 

Natália ainda quer cursar um 
mestrado, mas, para este ano, após 
finalizar sua residência, ela pretende 
fazer sua prova de título e abrir um 
consultório, contudo, ainda estando no 
HGG. “Quero muito continuar aqui se 
for possível”. 
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Médicos do HGG se reúnem com governador

Os médicos do HGG participaram de 
reunião, no dia 25 de janeiro, com o 
objetivo de agradecer ao governador 
Marconi Perillo os benefícios concedidos à 
categoria. A pneumologista Heicilainy Del 
Carlos Gondim liderou abaixo-assinado 
agradecendo ao Estado pela incorporação 
da gratificação e entregou o documento ao 
governador, juntamente com o cirurgião-
geral Fernando Gonçalves Lima. O 
deputado Hélio de Sousa, autor da Lei 
que incorpora a gratificação ao salário, 
também recebeu os agradecimentos da 

equipe e ganhou um “pote da gratidão” 
em nome de toda equipe do HGG. O 
evento contou também com a presença 
do diretor geral do HGG, José Cláudio 
Romero, e o coordenador administrativo-
financeiro do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), Lúcio 
Dias Nascimento.

Por meio da Lei n° 19.912 de 14 de 
dezembro de 2017, de autoria do 
deputado Hélio de Sousa, que passou a 
vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2018, 
os médicos da SES-GO conquistaram a 
incorporação da gratificação, no valor de 
R$ 1,5 mil por efetivo exercício de 
serviços de saúde em seus vencimentos. 
Outro benefício veio por meio da Lei 
19.900/17 de 14 de dezembro de 2017, de 
autoria de Lincoln Tejota, que regulamenta 
a jornada de trabalho dos médicos do 
Grupo Ocupacional da SES-GO em 20 
horas semanais. Também receberão o 
benefício os médicos aposentados e 
pensionistas. No momento da aposentaria, 
a perda salarial era maior para esses 
profissionais, pois eram retirados os 
valores das gratificações de insalubridade 
e produtividade de seus salários. Agora, 
todos contarão com o valor incluído para 
os proventos da aposentadoria. 

Residentes do HGG participaram de 
treinamentos entre os dias 23 e 25 de 
janeiro. Ao todo, 93 profissionais R2, R3 e 
R4, além de staffs e preceptores de 
residências, participaram de oficinas, 
realizadas na sala da Rede Universitária 
de Telemedicina (Rute). Entre os temas 
abordados, estavam o protocolo de jejum, 
abordado pela nutróloga Cláudia Vieira e 

Residentes, staffs e preceptores de 
residência participaram das oficinas

Pneumologista do HGG Heicilainy Del 
Carlos liderou agradecimento ao governador

pelas nutricionistas Fabíola Costa e 
Raphaela Moian; o protocolo de sepse, 
pela enfermeira Fabrícia Cândida; 
estruturação de prontuários, que teve 
como tutores a diretora de Ensino e 
Pesquisa, Cáritas Marquez, o 
coordenador do Centro de Terapia 
Intensiva, Marcelo Rabahi, e os membros 
da Comissão de Prontuário;  Escritório da 
Qualidade, entre outros temas. 

Cáritas Marquez explicou que a ideia 
do treinamento surgiu da necessidade de 
divulgar informações de protocolos e 
regras de funcionamento da instituição, 
ministrando as oficinas exclusivamente 
para os residentes, com foco nos 
iniciantes, e preceptores, já que estes 
profissionais trabalham de forma ativa na 
assistência dos pacientes. "O objetivo 
principal é uniformizar o pensamento com 
relação aos treinamentos e foi 
extremamente produtivo. Contamos com 
uma ótima participação dos profissionais 
e foi uma oportunidade de troca de ideias 
entre os responsáveis pelos serviços", 
destacou a diretora.

ACONTECEU 

Residentes do HGG participam de treinamento

Expediente

Hospital Estadual 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: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina 
Pessoni; Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Calor aumenta os riscos de intoxicação alimentar

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a intoxicação alimentar é 
um problema mundial, afetando mais de 
500 milhões de pessoas por ingerirem 
alimentos contaminados, sendo que 
destas, 351 mil morrem. Também 
conhecidas como Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTA), elas são causadas 
pela ingestão de alimentos ou bebidas 
contaminados, em quantidades que afetam 
a saúde do organismo.

No mundo, a África e o Sudeste 
Asiático estão entre as regiões mais 
afetadas, contudo, o Brasil não fica muito 
atrás, considerando a falta de acesso à 
água potável e boas condições de higiene 
de grande parte da população de algumas 
regiões do país e de periferia das grandes 
cidades. Nos últimos dez anos no país, 
foram registrados 6.848 surtos de DTA, 
que totalizaram 121.283 doentes e 
causaram 111 óbitos, nos casos mais 
graves, segundo o Ministério da Saúde. 

A maioria das infecções de alimentos é 
causada por bactérias e suas toxinas, vírus 
e parasitas e espalham-se principalmente 
na carne crua, frango, peixe e frutos do 
mar e ovos, mas podem se espalhar para 
qualquer tipo de alimento deixado ao ar 
livre ou que fique armazenado em local 
inadequado ou de temperatura acima da 
recomendada ou por muito tempo. 
Acontece ainda pela falta de higiene no 
manuseio de alimentos, quando uma 
pessoa infectada toca a comida ou quando 
o alimento entra em contato com algo 
contaminado, por exemplo, uma tábua de 
corte que foi usada para processamento de 
carne crua contaminada e, posteriormente, 
para o preparo de legumes crus.

Apesar de serem mais comuns em 
altas temperaturas, principalmente no 
verão, as intoxicações podem ocorrer em 
qualquer época do ano e afetam 
principalmente o estômago e intestinos, 
tendo como sinal mais comum a diarreia, 

Causadas por alimentos contaminados por bactérias, vírus e parasitas, as intoxicações alimentares podem causar diarreia, náuseas, 
vômitos, dor abdominal, cólicas e febre e, em casos graves, devem receber tratamento médico

As intoxicações alimentares afetam principalmente o estômago e intestinos, tendo como 
sintomas diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, cólicas e febre,

associado de náuseas, vômitos, dor 
abdominal, cólicas e febre, explica a chefe 
do Serviço de Nutrição do HGG, a 
nutricionista Valéria Souza. “Depois de 
ingerir o alimento contaminado, os 
sintomas podem aparecer em poucas 
horas ou demorarem dias e até mesmo 
semanas, com duração de até 10 dias. 
Tudo vai depender da bactéria que infectou 
o paciente e o estado de saúde no qual a 
pessoa estava. Contudo, nem toda 
intoxicação tem sintomas”.

O tratamento da intoxicação alimentar 
consiste em beber bastante líquido, evitar 
refeições pesadas/gordurosas e repouso. A 
reidratação oral pode ser feita com soro 
fornecido pelas unidades de saúde ou 
comprado nas farmácias. Intoxicações 
mais graves podem gerar ainda dormência, 
fraqueza e formigamento nas mãos e nos 
pés, alerta Valéria. “Mas na presença de 
fezes com sangue, vômitos e febre, é 
indicado procurar um serviço de saúde 
para avaliação”, recomenda.

Saúde na Praça estimula pacientes a não descuidar da saúde nas férias 

No dia 17 de janeiro, o HGG 
promoveu duas atividades de promoção 
da saúde, com foco no tema “Não tire 
férias da sua saúde”. Das 7 às 12 horas, 
a equipe de enfermagem e 
multiprofissional recebeu os participantes 
da primeira edição do projeto Saúde na 
Praça de 2018. Aferição de pressão, teste 
de glicemia, cálculo de Índice de Massa 
Corporal (IMC), além de orientações com 
enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricionistas e médicos 
orientaram 220 pacientes que passaram 
pela tenda durante a toda manhã.

A dona de casa Aparecida Marques, 
de 40 anos, estava aguardando uma 
carona para a sua cidade e aproveitou 

para conferir a ação. “Tirei dúvidas sobre 
obesidade, pois eu estou com sobrepeso, 
passei pela médica, nutricionistas e estou 
aguardando para conversar com a equipe 
da fisioterapia. Achei ótima a ação!”.

Já no AMA a farmacêutica Allyne 
Marques Ribeiro Ferreira ministrou 
palestra com o tema ‘Os perigos da 
automedicação’. A profissional começou a 
apresentação destacando que a 
automedicação é a principal causa de 
intoxicação no Brasil. Explicou ainda o 
perigo do uso de antibióticos 
indiscriminados, pela possibilidade de 
resistência ao medicamento, um 
problema real já enfrentado pela indústria 
farmacêutica.

Saúde na Praça contou com aferição de 
pressão, teste de glicemia e outros serviços

- Lave sempre as mãos antes das 
refeições;

- Lave bem os alimentos e conserve-
os em locais arejados e limpos;

- Não consuma alimentos com 
aparência ruim, principalmente ovos, 
carne crua e legumes;

- Evite comer alimentos de locais ou 
ambulantes que aparentam ser 
higiene duvidosa;

- Higienize as verduras com água e, 
se possível, algumas gotas de 
hipoclorito;

- Evite alimentos em conserva com 
embalagens amassadas ou 
danificadas;

FIQUE ATENTO:
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Pollyane Almeida Soares nasceu 
prematura de sete meses. Na época, 
foi diagnosticada com paralisia 
cerebral com retardo, tendo a mãe 
Elizete ouvido que a filha não passaria 
de 72 horas. Aos três anos, Pollyane 
andou, desacreditada pelos médicos 
que um dia andaria. “Eu nunca desisti 
ou me entreguei, sabia que ela 
conseguiria ir além”, conta a mãe.

Elizete não mediu esforços para 
educar e preparar a filha. Há cerca de 
seis anos, concluiu Pedagogia. “Eu fui 
muito criticada, mas foi um curso de 
aprendizado e que eu fiz para ter 
conhecimento e ajudar a Pollyane a 
interagir mais, tanto na área escolar 
quanto na social”.

Hoje, aos 29 anos, Pollyane tem a 
aparência e sorriso de adolescente. 
Também cardiopata e tendo tido um 
AVC em 2016, é paciente do HGG. 
“De maio para cá ela tem ficado mais 
internada, mas tive a oportunidade de 
conhecer o doutor Marco Túlio, da 
neurologia, que identificou que ela tem 
Síndrome de Fabry”, conta a mãe que 
orgulha-se do carisma da filha. “Ela é 
muito querida por todos os médicos e 
equipe de enfermagem” 

EXPRESSAS

Sarau
A banda Rolê de Triiio levou um repertório 
animado, que foi desde o rock à MPB e 
muito sertanejo em ritmo de samba rock 
para apresentação do Sarau do HGG, no 
dia 18 de janeiro. Formada pelos músicos 
Bruno Borges (violão e vocal), Ítalo de 
Oliveira (percuteria) e Rodrigo Makarrão 
(vocal e pandeiro), a banda interagiu 
bastante com o público e atendeu pedidos. 

Processo Seletivo
O Idtech recebeu 9.638 inscrições para as 
14 vagas de emprego para o HGG. Os 
cargos mais procurados foram para auxiliar 
administrativo III (1.409 inscritos), agente de 
atendimento III (1.383) e recepcionista II 
(1.247). Os currículos foram avaliados pelos 
parâmetros divulgados no edital nº 001/2018 
e o resultado final será anunciado no site da 
Instituição no dia 26 de fevereiro.

Palestra
No dia 24 de janeiro a palestra realizada no 
AMA falou sobre atividades recreativas nas 
férias. Terapeuta ocupacional do HGG, 
Anna Paula Hirako esclareceu ao público 
sobre a atuação deste profissional no 
âmbito hospitalar e falou sobre a 
importância das atividades físicas e das 
funcionais, aquelas do dia-a-dia. 

Chefias
No dia 16 de janeiro as chefias das 
especialidades médicas do HGG 
participaram da sua primeira reunião mensal 
de 2018 com a diretoria da unidade. Na 
pauta, uma homenagem ao médico Sérgio 
Andrade de Carvalho, que atuou como  
especialista em Ultrassom no Apoio em 
Diagnóstico por 38 anos, que agora se 
aposentará.

Alzheimer
No dia 25 de janeiro membros da Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz) participaram 
de palestra com a geriatra Zélia Sobrinha de 
Santana Rodrigues, que falou sobre 
cuidados paliativos nas síndromes 
demenciais, um tema que deve ser abordado 
desde o inicio do diagnóstico e na fase inicial 
da doença com o paciente e seus familiares.

Visita
O HGG recebeu no dia 27 de janeiro a 
visita de 65 alunos do curso de pós-
graduação em Engenharia e Segurança no 
Trabalho, do Instituto de Pós-Graduação 
(Ipog). O professor André Teixeira Marins 
trouxe pela terceira vez uma turma ao 
hospital. Os estudantes foram 
recepcionados pelo gerente do Sesmt, 
Wilmar Felipe Manzi Neto.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Eu gostei muito, fiquei muito satisfeita, fiz questão de tirar foto com todo mundo. Já conhecia todos os personagens, porque 
minhas filhas são apaixonadas neles. Essas visitas são ótimas, porque a pessoa está no hospital e tem a expectativa de uma coisa 
melhor, e aí eles vêm, a gente faz foto, é muito legal", disse animada Joyce Milena Faria, de 31 anos. 

Paciente fez questão de tirar uma foto com os 
personagens Coringa e Arlequina 

Equipe de enfermagem também se divertiu e 
interagiu com os personagens

Personagens do Conselho Jedi Goiás e do Cosplay 
Solidário Classe A animaram o Riso no HGG

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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