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Arte no HGG recebe exposição MAG Itinerante 
Mostra composta de 70 telas reúne três coleções do acervo do Museu de Arte de Goiânia, agrupando obras de 63 artistas goianos de 
diferentes épocas, modalidades, técnicas e estilos. Vernissage aconteceu no dia 6 de junho, no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA)

O HGG promoveu no dia 6 de junho, a 
abertura da nova exposição do projeto “Arte 
no HGG”. Nesta edição, 70 telas da coletiva 
MAG Itinerante foram recebidas na unidade 
durante vernissage, que contou com artistas 
plásticos, familiares, colaboradores e 
autoridades do governo. As telas expostas 
reúnem três coleções do acervo do Museu 
de Arte de Goiânia - MAG, agrupando 
obras de diferentes épocas, modalidades, 
técnicas e estilos.

A curadora voluntária da exposição, 
Helena Vasconcelos lembrou sobre o início 
do projeto. “Agradecemos a todos que 
abraçam essa causa. Esse projeto nasceu 
pequenininho, ali na portaria, e hoje conta 
com obras espalhadas por todo o hospital e 
mais uma galeria permanente, inaugurada 

no 5º andar, em homenagem ao artista 
Juca de Lima”, declarou.

Representando o governador José 
Eliton, o presidente da Iquego (Indústria 
Química do Estado Goiás), Antônio Faleiros, 
parabenizou a iniciativa. “Quero externar a 
minha satisfação porque já estive aqui 
várias vezes, e a gente fica muito feliz em 
ver essa humanização e a parceria com os 
artistas, que proporciona ao paciente ter 
essa interação. Parabéns aos artistas”.

Eloá Moraes é uma das artistas que 
está expondo nesta edição. Ela conta que 
já prestigiou os amigos em outras 
exposições no HGG e que ficou muito feliz 
em participar. “A exposição está bela, acho 
muito legal esse trabalho que vocês fazem”. 
Omar Souto, que também faz parte do 

A exposição MAG Itinerante reuniu 70 obras de 63 artistas goianos. Muitos deles prestigiaram a 
noite do vernissage 

MAG Itinerante, enalteceu a proposta. “A 
minha maior exposição individual foi aqui no 
hospital e é uma honra participar mais uma 
vez em uma coletiva, fazer parte do acervo 
do HGG. Aqui é uma grande oportunidade 
para mostrarmos o nosso trabalho”.

O supervisor do Museu de Arte de 
Goiânia, Antônio Damata, agradeceu e 
explicou sobre as três coleções que têm em 
comum a itinerância. “Ficamos muito felizes 
em participar desse projeto do HGG, que 
teve a ideia brilhante de trazer a arte para o 
ambiente hospitalar. O MAG Itinerante tem 
essa proposta de abrir o leque e levar 
essas obras para outras comunidades”, 
declarou. 

Artistas
Adriana Campos, Alessandra Teles, 

Alexandre Liah, Amaury Menezes, Américo 
Poteiro, Ana Cristina, Ana Maria Cordeiro, 
Antunis Arantes, Denise Jácomo, Flávia 
Domingues, Berly, Brenda Lee, Cacilda 
Vitória, Cassiano, Cida Carneiro, Cristiane 
Brandão, Dek, De Vilela, Dilvan Borges, 
Doralice, Edney Antunes, Eliane Quintais, 
Eloá Moraes, Eny Rezende, Evaristo 
Caetano, Fé Córdula, Fernando C. Filho, 
Helena Vasconcelos, Ivone Lira, Ivone 
Vaccaro, Leonan Fleury, João Colagem, 
Jorginho Marques, José Carlos Nogueira, 
Juca de Lima, Kátia Panzer, Kim, Lourdes 
de Deus, Diomar Lustosa, Manoel Santos, 
Marcelo Solá, Márcia Sales, Maria Alves, 
Maria Lucia, Miro, Neilam, Nonatto, Omar 
Souto, Regina Serafin, Rochane Torres, 
Rosy Cardoso, Sáida Cunha, Samira 
Beérigo, Salvess, Selvo Afonso, Simas, 
Simone Marçal, Tái, Telma Alves, Valdir 
Ferreira, Vânia Ferro, Zé César, 
Waldomiro de Deus.

Os artistas plásticos Manoel Santos, Eloá 
Moraes e Nonatto

A artista plástica Rochane Torres, José Cláudio 
Romero e Renata Torres

Helena Vasconcelos, Antônio Faleiros, Omar 
Souto e Durval Pedroso
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Governador visita obras do Centro do Diabetes

No dia 11 de junho, o governador José 
Eliton, acompanhado do secretário de 
Estado da Saúde, Leonardo Vilela, visitou 
as obras do Centro Estadual de Atenção 
ao Diabetes (CEAD), unidade que será 
anexa ao HGG. Localizado na Avenida 
Anhanguera e região do Lago das Rosas, 
o CEAD oferecerá uma gama de serviços, 
entre eles capacitação de equipes e 
profissionais especializados, serviço 
ambulatorial aos diabéticos e educação 
continuada, com foco na reeducação 

alimentar para pacientes e familiares.
De acordo com José Eliton, o CEAD 

deve ser entregue até o final do mês. 
"Será o primeiro Centro de Estudos de 
Diabéticos do Brasil, sendo instalado em 
Goiânia, que vai propiciar não só o 
tratamento daqueles que apresentam 
sintomas de diabetes, mas todo um centro 
de pesquisas. Teremos sala de aula, 
cozinha experimental que vai buscar 
reeducar a alimentação dos pacientes que 
sofrem com essa enfermidade, além de 
todo um campo de pesquisa com 
residência nesta unidade. Queremos que 
os goianos possam ter onde buscar 
socorro no momento de enfermidades. A 
avaliação positiva dos hospitais estaduais 
pelos usuários ultrapassa 90%, e aqui não 
será diferente”, afirmou José Eliton. 

O secretário de saúde, Leonardo 
Vilela, explicou que o foco da unidade é a 
prevenção. “Vamos realizar um trabalho 
muito grande de prevenção. O diabetes é 
uma doença silenciosa e tem muitas 
complicações como amputação, AVC, 
infarto, cegueira, problemas que pioram a 
vida das pessoas, encarecendo o 
tratamento de saúde. O CEAD se tornará 
uma referência não apenas em Goiás, 
mas no Brasil”, declarou Leonardo.

O HGG recebeu a visita de profissionais 
de outros hospitais inseridos no projeto 
“Melhorando a segurança do paciente em 
larga escala no Brasil”, do Ministério da 
Saúde. Realizado pelo Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do SUS 
(PROADI), com a participação do Institute 
for Healthcare Improvement, o projeto tem 
como objetivo utilizar como métrica as 

Enfermeira do HAOC, Luciana Gouveia 
visitou a unidade

Governador conferiu de perto a obra do 
Centro Estadual de Diabetes

práticas referenciadas utilizadas pelos 
Hospitais de Excelência.

No total, 120 hospitais brasileiros foram 
selecionados e os cinco melhores 
participam do projeto como coachs, 
promovendo orientações sobre as melhores 
práticas quanto ao cuidado com a 
segurança do paciente. Cada unidade tem o 
seu hospital responsável, sendo que o 
HGG tem como coach o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC).

No dia 12 de junho, equipe de 
enfermagem e médicos infectologistas do 
Hospital Estadual de Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia Governador Otávio 
Lage de Siqueira – HUGOL estiveram no 
HGG. No dia 13 de junho, foi vez da 
enfermeira do HAOC, Luciana Gouveia 
visitar a unidade. “Estou disponível para tirar 
dúvidas e ajudar no que for preciso, e claro, 
aprender também. Eu aprendi muito e amei 
esse hospital. Gostei das equipes que são 
muito parceiras, muito comprometidas e 
engajadas no projeto. Além disso, a 
estrutura do hospital é fantástica”, elogiou.

ACONTECEU 

Melhorando a Segurança do Paciente no Brasil

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso; 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, 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.

“Aqui tudo é bom, as 
enfermeiras são muito 
boas”, avalia o paciente 
Lauro José de Lira 

Natural de Afogados de 
Ingazeira, cidadezinha da 
microrregião de Pajeú, estado de 
Pernambuco, Lauro José de Lira, de 
88 anos, veio para o Estado de 
Goiás “ainda rapaz”, como ele 
mesmo descreve. Escolheu Oriente, 
município de Nova Glória, para se 
instalar e constituir família. É pai de 
nove filhos, e explica que a família 
está “esparramada”. “Alguns filhos 
moram em Goiânia (GO), Paraíso 
do Tocantins (TO), Nova Glória 
(GO), Rubiataba (GO), Brasília 
(DF), Itapaci (GO) e Oriente (GO)”. 
Também é avô de oito netos e faz 
questão de falar sobre os bisnetos: 
quatro no total. 

O aposentado lembra saudoso a 
época em que trabalhava. “Eu fazia 
de tudo, era vaqueiro, mas também 
trabalhava com a enxada, foice, 
machado e vários outros serviços 
da roça”. Ele explica que hoje não 
bebe mais nada com álcool. “Já 
bebi muito, mas parei há muitos 
anos”. Em Nova Glória, mora em 
uma chácara, e vem a Goiânia 
apenas para tratamento médico. 
Como um típico nordestino, quando 
está em casa, gosta de descansar 
na rede. Sobre a alimentação, ele 
revelou uma peculiaridade: não 
gosta de arroz. “Prefiro carne e 
macarrão”.

As filhas tem se revezado para 
cuidar do idoso, que afirmou já estar 
com saudades de casa. Internado 
na Clínica Cirúrgica do HGG, 
aguardando a realização de uma 
cirurgia na vesícula, ele recebe o 
carinho da filha Luciene. Sobre o 
atendimento que recebeu na 
unidade hospitalar, ele elogia. “Aqui 
tudo é bom, as enfermeiras são 
muito boas”, declarou.
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Mitos e verdades sobre a doação de sangue 

O Dia Mundial do Doador de Sangue é 
celebrado no dia 14 de junho e foi criado 
para homenagear a todos os doadores, 
além de sensibilizar a população para a 
importância deste ato altruísta, que é 
responsável por salvar muitas vidas. Mesmo 
sabendo da grandiosidade desta ação, 
muitas pessoas ficam com receio em doar, 
por acreditar em mitos que rondam o 
assunto. 

Para começar, é importante lembrar que 
existem os requisitos básicos para a doação 
como: estar em boas condições de saúde, 
ter entre 16 e 69 anos, desde que a 
primeira doação tenha sido feita até 60 anos 
(menores de 18 anos, precisam de 
autorização), pesar no mínimo 50 kg, ter 
dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 
horas, estar alimentado (evitar alimentação 
gordurosa nas 4 horas que antecedem a 
doação), além de apresentar documento 
com foto emitido por órgão oficial.

De acordo com a enfermeira da 
Unidade Coletora de Sangue do HGG, 
Anna Carolina Rodrigues, a dúvida mais 
recorrente entre o público é sobre possíveis 
alterações no sangue. Anna esclarece que o 
ato de doar não causa nenhuma alteração 
na espessura ou viscosidade do sangue. E 
lembrou ainda que uma doação pode salvar 
até quatro vidas.

Outras dúvidas recorrentes são quanto à 
doação de pacientes diabéticos e mulheres 
em período menstrual. Segundo a 
profissional, o portador do diabetes pode 
doar, desde que não faça o uso de insulina. 
Caso o diabetes estiver controlado apenas 
com alimentação ou hipoglicemiantes orais, 
e não apresente alterações vasculares, o 
portador da doença pode sim participar 
deste ato voluntário.

Quanto a mulheres em período 
menstrual, estas podem doar desde que 
não apresentem nenhum distúrbio de 
coagulação. A enfermeira alerta ainda sobre 
portadores de pressão alta, que assim como 

Uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. Estão entre os requisitos para se tornar doador: ter entre 16 e 69 anos, 
pesar no mínimo 50kg e estar em boas condições de saúde

Uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas adultas. Ato pode ser realizado com 
prazo de 60 dias entre uma doação e outra para homens e 90 para mulheres

Quem NÃO pode doar sangue:

- Pessoas com Malária ou Sífilis, 
ou que tiveram Hepatite, Doença 
de Chagas, algum tipo de câncer;

- Usuários de drogas que 
compartilham seringas injetáveis;

- Homens e mulheres com 
múltiplos(as) parceiros(as) sexuais 
e que mantenham relações sem o 
uso de preservativo (camisinha);
 
- Parceiros sexuais de pessoas 
infectadas pelo HIV ou enfermos 
com AIDS;

- Mulheres grávidas.

o diabetes, desde que façam o uso de 
medicação via oral e estejam com os níveis 
pressóricos estáveis, podem também fazer 
a doação de sangue.

Além disso, o ato deve ser realizado 
com intervalo mínimo de 60 dias para 
homens e 90 dias para as mulheres. E após 
um procedimento endoscópico, é obrigatório 
aguardar o período de seis meses para que 
seja feita a doação. Importante lembrar que 
todo candidato a doação de sangue passa 
por triagens (Hematológica e Clínica) para 
verificar se está em condições de doar.

Palestra
Além do Dia Mundial do Doador de 

Sangue, também estamos no mês em que 
é celebrada a campanha “Junho Vermelho”, 
que tem o mesmo objetivo, de ressaltar a 
importância da doação. Para orientar sobre 
esse assunto, a enfermeira Anna Carolina 
Rodrigues ministrou palestra o Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA), no dia 13 
de junho, e tirou as dúvidas dos pacientes 
que aguardavam por consulta. 

Em maio, Unidade Coletora de Sangue do HGG recebeu 198 doadores 

A Unidade Coletora de Sangue do 
HGG entrou em funcionamento no dia 02 
de maio deste ano, e já no primeiro mês 
recebeu 198 doadores. Apesar de o mês 
contar com feriados prolongados, durante 
os 19 dias úteis, a média foi de 10 
doadores por dia. Entre os doadores 
estão principalmente colaboradores da 
unidade hospitalar, além de familiares e 
visitantes do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA).

A gerente da Unidade Coletora de 
Sangue, Bruna Paixão, explica que a 
unidade é um braço da Hemorrede e tem 
o objetivo de aumentar a captação de 
sangue. “Quando o médico prescreve 
uma transfusão de sangue para um 

paciente, nós pedíamos para que os 
familiares compareçam ao Hemocentro 
para repor esse sangue utilizado. Agora, 
os familiares não precisam se deslocar até 
lá, eles podem doar aqui mesmo durante 
as visitas, ou até mesmo ligar para 
agendar a doação”, explicou.

O número para o agendamento de 
doações de sangue é (62) 3209-9952. 
“Nos surpreendemos com o resultado do 
primeiro mês e o nosso intuito é trabalhar 
para sempre aumentar o número de 
doadores. Acreditamos que com a 
possiblidade dos doadores ligarem para 
agendar a sua doação, a tendência é 
esse número aumentar cada vez mais”, 
declarou a gerente.

No primeiro mês a unidade recebeu 198 
doadores de sangue

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Sarau
Com um repertório composto por canções 
da MPB, o integrante da banda Mono 
Groove, Thiago Chiba, encantou os 
pacientes do HGG. Abrindo a agenda de 
junho do projeto Sarau, o músico se 
apresentou no dia 7, no Jardim da unidade 
hospitalar. No estilo voz e violão, ele cantou 
músicas de ícones da MPB como 
Gonzaguinha, Fagner e Geraldo Azevedo.

Arte
No dia 05 de junho, os pacientes e 
acompanhantes do HGG participaram da 
oficina de arte ministrada pelo professor da 
Escola de Artes Visuais (EAV), Alexandre 
Liah. A atividade acontece quinzenalmente no 
Jardim da Solistência e faz parte do 
programa de humanização da unidade.

Carcerário 
O HGG está se preparando para a terceira 
fase de cirurgias eletivas nos presos do 
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. 
No dia 29 de maio, a Gerente de Saúde do 
Sistema Prisional, Daniela Cruvinel se reuniu 
com a diretoria da unidade para definir as 
estratégias para esta etapa, que deve ser 
realizada em junho. Estão previstas 21 
cirurgias nos presos, entre elas de hérnia, 
bolsa de colostomia e varicocele. 

CEAD
No dia 06 de junho, os diretores e gerentes 
do HGG e do (Idtech) realizaram uma visita 
às obras do Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes (CEAD). Já no dia 13, foi a vez 
da equipe de endocrinologistas, 
acompanhada da diretoria e do chefe do 
Serviço, Nelson Rassi, conhecerem a 
estrutura da unidade e se interar sobre as 
atividades que a unidade promoverá. A 
inauguração será no dia 27 de junho.

Sertanejo
Os pacientes do HGG se divertiram no 
último Sarau de maio, no dia 30. Os 
cantores Pietro Rocha e Victor Júnior, que 
cantam solo, mas se uniram para se 
apresentar na unidade, levaram muita 
alegria e muitos clássicos sertanejos. 
“Dormi na praça”, “Evidências” e até a 
“Dona Maria”, fizeram parte do repertorio. 

Meio Ambiente
No dia 14 de junho, o engenheiro ambiental 
Gabriel Meirelles esteve no HGG, onde 
ministrou palestra com o tema "Como fazer 
o descarte correto de lixo", em alusão ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado 
no dia 5 de junho, aos usuários que 
aguardavam por consultas no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA).

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Doação de Sangue
Para comemorar o Dia Mundial do Doador de 
Sangue, a equipe da Unidade Coletora de 
Sangue do HGG promoveu no dia 14 de 
junho, ação para acompanhantes de 
pacientes internados e colaboradores, 
incentivando o ato. O grupo de teatro 
Cosplay Classe A percorreu a unidade 
explicando que uma doação de sangue pode 
beneficiar até quatro pessoas. 

Orienta RH
No mês de maio, o projeto OrientaRH 
realizou a segunda iniciativa da ação com o 
intuito de ressaltar a importância do feedback 
no ambiente profissional, instruindo os 
gestores do HGG nos cuidados ao gerenciar 
este processo, que ajuda a identificar pontos 
fortes e os que precisam de ajustes.

Palestra
No dia 30 de maio, a residente em 
gastroenterologia do HGG Andressa Tomé 
Rezende de Faria ministrou palestra com o 
tema "Uso excessivo de anti-inflamatório 
pode prejudicar o aparelho digestivo" para os 
pacientes do AMA. A palestra teve como 
objetivo ressaltar sobre os riscos do uso de 
anti-inflamatório e a importância do 
acompanhamento médico, já que está entre 
os medicamentos mais utilizados no Brasil. 

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das apresentações de Pietro e Victor Júnior e Pedro Maverick: 

"Tem gente que eu fui buscar no quarto porque estava triste, quando chegou aqui estava cantando, alegre. 
Isso é muito importante, porque a gente não queria estar no hospital, mas temos que ficar alegres, porque a 
tristeza não vai fazer a gente melhorar", destacou o paciente Otávio Tavares, de 53 anos.

William Miranda, no violão, e o sanfoneiro 
Danilo Manga cantaram com Pedro Maverick

Pietro e Victor Júnior se uniram para 
cantar juntos no Sarau do HGG

Os músicos posaram com os pacientes 
para a tradicional foto ao final do show 
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