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Dia do Rim é comemorado com ações para a comunidade
Entre as ações estiveram análises de urina, testes de glicemia e aferição pressão arterial. Campanha do Hospital Alberto Rassi – HGG em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) conseguiu superar atendimentos de 2014, quando 400 pessoas participaram

Um total de 520 pessoas participou no 
dia 12 de março, da atividade promovida 
pelo Hospital Alberto Rassi – HGG em 
alusão ao Dia Mundial do Rim. Durante o 
evento, realizado em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), 
diversos serviços de saúde foram 
ofertados gratuitamente, como aferição de 
pressão arterial, testes de glicemia, 
análises de urina e orientações médicas. 
A ação aconteceu entre 9 e 17 horas no 
estacionamento da unidade hospitalar e 
conseguiu atender o objetivo.

Este ano, o mote da campanha foi a 
adoção de hábitos saudáveis de vida, a 
ingestão de no mínimo dois litros de água 
diariamente, e também o controle das 
doenças crônicas não transmissíveis 
(hipertensão arterial, diabetes e 
obesidade), que afetam diretamente a 
saúde renal.  Esta já é a terceira edição do 
evento, que superou em 30% o número de 
participantes do ano passado. De acordo 
com o nefrologista Antonio Eustáquio 
Vieira Júnior, o índice de alteração nos 
testes de urina foi de cerca de 20%.  

Durante o evento, que aconteceu na área externa do Hospital Alberto Rassi - HGG, participantes 
receberam orientações sobre como ter hábitos saudáveis de vida 

As pessoas foram orientadas a 
procurar um especialista para uma análise 
completa, isto porque foram 
diagnosticados como fatores de risco, 
sendo portadores de diabetes ou 
possuírem histórico familiar. “A doença é 
renal é silenciosa, ou seja, o paciente só 
vai saber se ele tem algum problema se 
procurar um especialista. Então essa 
campanha teve grande importância para 
orientar as pessoas a procurarem um 
médico e cuidarem da saúde dos seus 
rins”, disse a nefrologista Cibelle Barbosa. 

A aposentada Maria Helena Dourado, 
de 62 anos, ficou sabendo do evento pela 
televisão e foi uma das primeiras a chegar 
no hospital. Ela conta que, apesar de ter 
plano de saúde, ela prefere as campanhas 
de rua promovidas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Eu chamei minhas amigas 
para vir, mas nenhuma delas quis. A gente 
precisa cuidar da nossa saúde, não sou 
sedentária e sempre procuro ir ao médico 
e fazer exames.” 

O motorista de caminhão Carlos 
Alberto Ribeiro, de 48 anos, fez os testes e 
descobriu que a taxa de glicemia está alta. 
Ele também ficou sabendo da campanha 
pelos meios de comunicação e decidiu 
participar porque sente com frequência 
dores nas costas, e acredita que a origem 
do problema pode ser renal. “Vou procurar 
um clínico geral agora. As profissionais 
que me atenderam falaram que preciso 
me cuidar mais e vou seguir a dica.”

Veja algumas curiosidades sobre as doenças renais crônicas
 A Seção de Nefrologia do HGG é um 
dos maiores serviços do hospital. Além 
disso, a unidade de saúde é uma entre 
as habilitadas no Estado para a 
realização de transplantes renais. Veja 
algumas curiosidades sobre as Doenças 
Renais Crônicas: 

- 10% da população mundial têm 
Doença Renal Crônica (DRC) 
 
- Um a cada cinco homens e uma a 
cada quatro mulheres com idades entre 
65 e 74 anos têm DRC 
 
- Depois dos 40 anos, o indivíduo perde 

em média 1% ao ano da função renal 
 - Incidência das DRC é maior em pessoas 
de mais idade 
 
- 58% dos pacientes são homens 

 - Hipertensão (35%), diabetes (30%) e 
glomerulopatias (12%) são as principais 
causas das DRC em adultos. 
 
- 70% dos pacientes em diálise descobrem 
a doença renal tardiamente 
 
- Estima-se que há cerca de 1,2 milhão a 
1,5 milhão de brasileiros com doença renal 
crônica 

O diabetes é responsável por 30% dos 
casos de doenças renais crônicas



NOSSA GENTE

“Eu escolheria de novo a 
enfermagem”, diz Kelbison 
Oliveira, da Clínica Médica

Participativo nas campanhas 
desenvolvidas pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), colaborativo com 
os eventos promovidos pelo Hospital 
Alberto Rassi – HGG, atencioso com 
os pacientes, e até personagem para 
reportagens de TV sobre a sua 
profissão. Este é Kelbison Gomes 
Oliveira, de 38 anos, enfermeiro da 
Clínica Médica. Ele, que é natural de 
Tocantinópolis, optou pela profissão 
por causa da precariedade da saúde 
do município.

Antes de ser enfermeiro, o 
colaborador ajudava o pai em uma 
mercearia. E aos 22 anos de idade, 
Kelbison chegou a Goiânia para 
estudar a profissão que tanto ama. 
Radicou- se na capital, conseguiu 
emprego em sua área, se casou e 
constituiu família. De acordo com ele, 
a enfermagem significa muito para 
ele. “Eu amo cuidar dos pacientes, 
ver a melhora diária deles e a maior 
recompensa é ele chegar acamado e 
sair andando. Se fosse para eu 
escolher outra profissão, seria mais 
uma vez enfermagem”, conta.

 Nas horas de lazer, Kelbison tira 
o jaleco e coloca camisa, bermuda e 
tênis para praticar atividades físicas. 
Ele conta que é amante das corrida e 
participou de diversos eventos do tipo 
pelo Brasil afora. “Eu não tenho 
muito tempo, mas o que sobra eu 
dedico para treinar. Eu já participei de 
corrida de rua em Florianópolis, Rio 
de Janeiro e muitos outros.”

No HGG, o colaborador atua há 
dois anos e aprova o trabalho 
desenvolvido pela unidade 
hospitalar. “Eu trabalho também na 
rede particular e posso garantir que 
o HGG não fica atrás em nada.’’

EDITORIAL
Como uma unidade de saúde, o 

Hospital Alberto Rassi – HGG tem como 
obrigação alertar a comunidade sobre os 
problemas que podem afetar a qualidade 
de vida das pessoas ou até mesmo 
provocar a morte. Por isso, a unidade 
hospitalar promove rotineiramente eventos 
que levam orientações médicas aos 
usuários do hospital e também à 
população como um todo.  No dia 12 de 
março, o Dia Mundial do Rim foi 
comemorado com atividades especiais no 
HGG e você pode encontra detalhes da 
ação nesta edição do “Voz do HGG”. 

Outro assunto de extrema importância 
também é tratado de forma clara e 

desmistificada nesta edição: a labirintite. 
Este mal é causado na, maioria das vezes, 
pelo estresse e ansiedade na população 
mais jovem. Além disso, o problema 
também é comum entre os idosos. O 
chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do 
hospital, Ricardo Gimenes, falou sobre as 
principais causas, sintomas, tratamentos, e 
deu também inúmeras dicas para você 
prevenir o problema. A reportagem pode 
ser lida na página três.

Caro leitor, nesta quinzena recebemos 
a visita do governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e ele 
adorou o hospital. Leia sobre a visita na 
matéria abaixo. Boa leitura!
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Expediente
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Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja conhece e aprova gestão do HGG

Acompanhado do seu secretariado e do secretário de Saúde de Goiás (Leonardo Vilela), Reinaldo 
Azambuja visitou os principais pontos so hospital e elogiou a gestão da Organização Social, Idtech

 Resultado, eficiência e qualidade do 
serviço prestado. Foi isso que o 
governador do Mato Grosso do Sul, 
Reinaldo Azambuja, disse que viu no 
Hospital Alberto Rassi – HGG, durante 
visita no dia 5 de março. Convidado pelo 
secretário de Saúde, Leonardo Vilela, e 
acompanhado por seus secretários, 
Azambuja conheceu enfermarias, Centro 
de Terapia Intensiva (CTI), o Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA), entre 
outras áreas da unidade hospitalar.

“Uma estrutura bem organizada, 
ótima gestão e um bom atendimento, 
acredito que é o que a gente procura 
para os pacientes do SUS”, ressaltou o 
governador que estava em Goiânia 
devido um encontro com o governador 
Marconi Perillo para discutir os caminhos 
do setor sucroenergético no Brasil. A 
visita mostrou as transformações do HGG 

após a gestão da organização social 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), que assumiu em 
março de 2012.

De acordo com o governador, o HGG 
prova que o modelo de gestão por meio 
das organizações sociais funciona bem. 
“Este modelo deve ser seguido por 
hospitais do Brasil inteiro. Já estamos 
com este estudo no Mato Grosso do Sul 
para ampliar as nossas parcerias”, 
revelou. A visita foi orientada pelo 
coordenador executivo do Idtech, José 
Cláudio Romero, que apresentou além da 
estrutura, os projetos de humanização e 
de controle social da unidade, como por 
exemplo, o Sarau do HGG (que leva 
música semanalmente aos pacientes, 
acompanhantes e colaboradores) e o 
Gestão Cidadã (que oferece diversos 
canais de comunicação com os usuários).  



TEMA DA VEZ
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Tonturas, vertigens e vômitos podem indicar “labirintite”

Qualquer pessoa com certeza já sentiu 
tonturas em algum momento da vida. Mas, 
como diagnosticar a origem dessa 
vertigem? As doenças do labirinto são as 
principais causas desse problema, que é a 
segunda maior queixa nos consultórios 
médicos. Por isso, o Voz do HGG 
conversou com o chefe do Serviço de 
Otorrinolaringologia do Hospital Alberto 
Rassi - HGG, Ricardo Gimenes Ferri, para 
esclarecer as causas, sintomas e o 
tratamento para a labirintopatia, 
popularmente chamada de labirintite.

O médico explica que o labirinto é uma 
estrutura dentro do ouvido responsável 
pela audição e equilíbrio, sendo que o 
equilíbrio corporal ocorre pela conjunção 
de três estruturas: o próprio labirinto, a 
visão e a propriocepção. Esta última 
corresponde à percepção da posição das 
partes de nosso corpo no espaço, ou seja, 
se estamos sentados, deitados ou com um 
braço levantado, por exemplo. 
“Observamos que as labirintopatias 
acometem todas as faixas etárias e ambos 
os sexos, porém é mais comum em 
idosos. Eles já apresentam graus variáveis 
de déficits visuais, e um prejuízo da 
propriocepção, logo são mais propensos a 
tontura, vertigem e/ou desequilíbrio.”  

É importante saber que nem todas as 
tonturas significam doenças no labirinto. 
Gimenes esclarece que o diagnóstico deve 
ser feito durante a consulta clínica, com 
uma história da doença bem detalhada, ou 
por meio de exames específicos, que vão 
analisar se a tontura é central, ou seja, 
origina-se no Sistema Nervoso Central, ou 
periférica, com origem no labirinto.

O principal sintoma das doenças do 
labirinto é a vertigem, em que a pessoa 
sente que tudo ao seu redor está girando. 
Muitas vezes, pode vir acompanhada de 
outros sintomas, como náuseas e vômitos, 
sudorese, alterações gastro intestinais, 
perda de audição, desequilíbrio, zumbidos 
no ouvido, e audição diminuída. Segundo 

A doença está no grupo das labirintopatias, ou seja, doenças que acometem o labirinto. Causada por diversos fatores como o estresse, 
noites mal dormidas, ansiedade, diabetes, hipertensão e outras deficiências metabólicas, a doença afeta a qualidade de vida do portador

O diagnóstico das labirintopatias deve ser feito por exame clínico e/ou mais específicos para 
descobrir se a origem da tontura e vertigem é no sistema periférico ou central

Você sabia?

- Alguns fatores 
considerados de risco 
aumentam as chances 
de uma pessoa 
desenvolver labirintite, 
como hipoglicemia, 
diabetes, triglicérides, 
tabagismo, consumo 
exarcebado de cafeína, má 
alimentação e jejum prolongado.

Confira algumas dicas:

- Procure administrar, da melhor forma 
possível, as crises de ansiedade e o 
estresse

- Não deixe grandes intervalos entre 
as refeições, pratique atividade física, 
opte por uma alimentação saudável e 
ingira bastante líquido

o otorrinolaringologista, a duração das 
crises tem relação com a sua causa, 
algumas patologias do labirinto levam a 
vertigens com duração de segundos, mas 
que se repetem muito ao longo dia, 
enquanto outras se manifestam com 
vertigem constante e duração de horas a 
dias. “Temos casos de pacientes com 
vertigem incapacitante, que chegam ao 
consultório com vômitos e muito 
desequilíbrio, e aí é necessário entrar com 
a medicação e pode ser até que o 
paciente precise ser internado”, comenta.

A labirintopatia não causa maiores 
complicações no organismo, sendo o 
principal risco da doença a queda durante 
uma crise. Mas, é imprescindível o 
acompanhamento médico devido ao efeito 
colateral das medicações específicas. 
“Temos medicações que, por exemplo, não 
podem ser indicadas para pacientes acima 
dos 65 anos de idade, porque podem 
desencadear sintomas semelhantes ao 
apresentado na doença de Parkinson, 
como a rigidez muscular”, alerta.

Mal do século, o estresse e a ansiedade são prejudiciais à saúde
A nossa rotina nos obriga muitas vezes a nos 

desdobrarmos para cumprir as nossas agendas 
sempre lotadas. A carga excessiva de trabalho, as 
preocupações financeiras e familiares, os estudos e 
também a vida pessoal nos cobram tempo e 
demandam jogo de cintura para serem 
gerenciadas. É quando surge o estresse, a má 
alimentação e o desleixo com a própria saúde, e as 
doenças do labirinto são em grande parte 
originadas disso nas pessoas mais jovens.

Por isso, é preciso usar o bom senso para que 
sejam evitados os distúrbios do labirinto. 
Refrigerantes e bebidas alcoólicas devem ser 
evitados, os açucares, chás pretos, cafeínas 
também. Outros fatores que podem desencadear 
esses distúrbios são os longos períodos sem 

comer, pois alteram o nível de insulina no corpo, 
por isso não deixe grandes intervalos entre uma 
refeição e outra, e se precisar de uma dieta procure 
um especialista. A prática de atividades físicas 
também é recomendada, sobretudo as caminhadas 
pelos parques, já que ela estimula a visão e a 
propriocepção do organismo.

É de suma importância que fique claro que nem 
toda “labirintite” é um problema no labirinto. O 
termo mais correto é labirintopatias, que englobam 
as causas centrais e periféricas. O mais importante 
é que existe cura e tratamento, e estes se baseiam 
em um atendimento especializado direcionado para 
a causa dos sintomas. É importante evitar o uso 
abusivo de medicamentos, porque prejudicam a 
evolução da tontura e vertigem.

Ricardo Gimenes é 
médico e chefe do 
Serviço de 
Otorrinolaringologia 
do Hospital Alberto 
Rassi - 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: 

“Ele cantou uma música que eu amo demais, parece até que ele sabia. Eu só tenho a agradecer vocês por 
isso, meu coração está até doendo de tanta alegria que estou sentindo”, disse Roberto Nominato Teixeira, de 44 
anos, que sofreu queimaduras por todo o corpo, durante o Sarau do HGG com participação de Pádua. 

Roberto Nominato recebeu o músico em 
seu leito e assistiu um show exclusivo

Pacientes posaram para fotos com cantor 
e compositor no final da apresentação

Cejane Verdejo também deu um show de 
talento durante a sua edição do Sarau
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A VOZ DO USUÁRIO

Vera Lúcia de Almeida 
Santos, de 69 anos, descobriu o 
Lúpus há oito meses e, desde 
então, trata a doença no Hospital 
Alberto Rassi – HGG. A última crise 
fez com que a aposentada ficasse 
internada por quase 15 dias na 
unidade. Na quinta-feira, dia 5 de 
março, ao receber a 19ª edição do 
jornal Voz do HGG a paciente fez 
questão de falar sobre o seu amor 
pelo hospital e foi convidada a 
ilustrar a coluna desta quinzena.

Vera conta que antes mesmo 
de descobrir o Lúpus já era 
paciente do hospital. “Eu amo a 
qualidade do atendimento, a 
cortesia dos profissionais, a 
limpeza do hospital, a educação 
das enfermeiras e das copeiras, as 
meninas da limpeza também são 
especiais. Aqui é um lugar 
excelente. A comida é muito boa, e 
somos tratados com dignidade e 
como seres humanos. Por isso eu 
gosto de ser tratada pelo HGG, 
sou abençoada por ser atendida 
aqui”, elogiou. 

EXPRESSAS

Inovação
O HGG realizou um procedimento inovador 
e inédito na rede pública do Estado. A 
paciente Delcimaura Lemes do Prado 
passou por uma cirurgia de matriz dérmica 
para o implante de uma pele sintética na 
testa, já que ela perdeu parte da região em 
um acidente de carro. O chefe da Seção de 
Cirurgia Plástica do HGG, Sérgio Augusto 
da Conceição, foi o responsável pela ação. 

Destaque
O Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface) foi 
destaque da edição de fevereiro da Revista 
“Saúde é vital”, da Editora Abril. A matéria 
foi inspirada após a equipe do programa 
vencer o Prêmio SAÚDE 2014, em 
novembro passado. A iniciativa goiana 
concorreu com outras 427 de todo o país.  

Acreditação
A assessora de planejamento e membro do 
Comitê da Qualidade do HGG, Tatiane 
Lemes, participou de um curso de formação 
de avaliadores do Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (Ibes). O evento 
aconteceu em São Paulo e teve como 
objetivo capacitar profissionais que atuam em 
instituições de saúde acreditadas ou em 
processo de acreditação. 

Arte
A artista plástica carioca Vera Marina Barata 
Ribeiro, e o crítico de arte e professor da 
Universidade de Brasília (UnB),  Augusto 
Luitgards, visitaram a exposição “A 
imensidão das cores”, por Manoel Santos, 
Dilvan Borges, e W. Bonnardiny.  O convite 
partiu da curadora da mostra, a artista 
plástica Helena Vasconcelos, que também 
acompanhou a visita.  

Capacitação
Os colaboradores das Clínicas Médica e 
Cirúrgica, Central Humanizada de Internação 
(CHI), Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) e 
Apoio Diagnóstico participaram de uma 
oficina de capacitação para preenchimento 
correto de formulários físicos e virtuais. A 
ação vai facilitar o serviço de faturamento.  

Sustentabilidade
O HGG aderiu ao movimento “A Hora do 
Planeta”. No dia 28 de março, as luzes que 
não prejudicam a área assistencial serão 
desligadas entre às 20h30 e 21h30. A 
iniciativa visa incentivar a população a reduzir 
o consumo dos recursos e desenvolver 
ações de sustentabilidade. Além disso, o 
hospital está adotando diversas outras 
medidas para a economia de água e energia. 
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