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Profissionais médicos participam da II Jornada Científica
Evento, que aconteceu nos dias 10 e 11 de setembro, discutiu temáticas variadas dentro da medicina, reunindo autoridades da Saúde no 
Estado, e profissionais de renome. Atividade teve como objetivo incentivar a pesquisa científica e o ensino dentro da unidade hospitalar

Com o intuito de estimular o interesse 
em pesquisa científica e fomentar a 
integração do conhecimento entre as 
equipes multidisciplinares, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG promoveu nos dias 
10 e 11 de setembro a II Jornada Científica 
(JOCHAR/2015). O evento foi destinado a 
médicos da unidade hospitalar e contou 
com palestras de renomados profissionais 
da área da saúde e ciência. Ao todo, 124 
pessoas participaram da atividade 
científica. 

A abertura aconteceu no dia 10 de 
setembro com a palestra “Medicina: a arte 
entre o Humanismo e a Tecnologia”, 
ministrada pelo doutor em Reumatologia e 

preceptor da especialidade no hospital, 
Antônio Carlos Ximenes. Estiveram 
presentes na solenidade o diretor de 
Ensino e Pesquisa do Hospital de 
Urgências de Goiânia (Hugo), Luís 
Fernando Martins, a integrante da 
Comissão de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (COREMU/SES), Maria 
de Fátima Delfino, e o Superintendente de 
Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS (SEST/SUS), Nelson Bezerra.

De acordo com a gerente de Ensino e 
Pesquisa da unidade, Cáritas Franco as 
expectativas com o sucesso do evento 
foram alcançadas. Ela comenta que o 

Palestra sobre a história da medicina, com o doutor em reumatologia e chefe do Serviço no 
Hospital Alberto Rassi - HGG, Antônio Carlos Ximenes, abriu a programação do evento

envolvimento dos residentes era o maior 
objetivo do departamento. “Nós vamos 
fazer um relatório com o levantamento do 
perfil dos participantes, mas já estamos 
muito satisfeitos com o público e com o 
comprometimento dos residentes do 
hospital. Fiquei bastante feliz em ver a 
excelente performance dos nossos alunos 
ministrando as palestras, deram um show 
de conteúdo e desenvoltura”, avaliou.

Para o coordenador da Comissão de 
Residência Médica (COREME), Américo 
Silvério, o ponto alto e o diferencial desta 
edição do evento foi também a 
participação dos residentes. Ele conta que 
os próprios alunos prepararam o conteúdo, 
e isso contribui significativamente para a 
formação dos profissionais. “Foi uma 
experiência enriquecedora ver os 
residentes ministrando as palestras e 
depois discutindo os assuntos com 
preceptores. Tivemos uma grande 
participação e aceitação de ambos os 
lados”, comemorou. 

Raíssa Pereira Fernandes é residente 
de Clínica Médica no hospital desde março 
deste ano. Esta foi a primeira jornada que 
ela participou no HGG e aprovou a 
iniciativa de realização do evento. Ela 
comenta que a atividade foi organizada, os 
palestrantes de renome, e os horários 
foram respeitados. “Gostei muito dos 
temas que foram discutidos, porque não 
foram focados em somente uma 
especialidade ou outra. Os palestrantes 
conseguiram abranger diversas áreas, e 
isso é muito importante para a nossa 
carreira profissional”, comentou.

Participação de residentes e preceptores foi 
o destaque da segunda edição do evento

No auditório da unidade hospitalar, 
palestrantes falaram de temas diversificados

Solenidade de abertura reuniu profissionais 
de renome e autoridades da Saúde de Goiás



NOSSA GENTE

Chefe da Cirurgia Vascular, 
Roberto Gomide integra a 
história do hospital

Chefe do Serviço de Cirurgia 
Vascular do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Roberto Gomide iniciou na 
unidade como residente médico. 
Graduado no Estado do Rio de 
Janeiro, ao concluir o curso de 
medicina o colaborador leu em um 
jornal de grande circulação carioca 
que o HGG havia aberto concurso 
para contratação de residentes. 
“Quando li o anúncio enxerguei 
também uma oportunidade de sair do 
Rio, já estava cansado da rotina da 
cidade grande, a criminalidade estava 
aumentando e haviam muitos riscos.”

O médico lembra que iniciou o 
trabalho no hospital no final do ano 
de 1984, onde atuou até o 
fechamento da unidade para reforma 
geral em 1991. “Quando o governo 
decidiu fechar o hospital eu já era 
preceptor da residência, e aí 
transferiram todos nós para o 
Hospital de Urgência de Goiânia, e 
posteriormente para o Hospital das 
Clinicas.” Na reabertura da unidade, 
no ano de 1998, Gomide conta que 
foi convidado para chefiar o Serviço 
de Cirurgia Vascular. “Assumi a 
coordenação do Serviço, e em 1999 
fizemos concurso para residência da 
especialidade e comecei a coordenar 
também os residentes. ”

Filho de fazendeiros, o médico 
nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. 
Entretanto, morou grande parte da 
vida em Rio Verde. Para estudar, 
Gomide voltou ao Estado mineiro. 
Em Goiânia consolidou a carreira 
médica, e constituiu família. “Me 
casei, minha esposa também é 
médica, e tenho três filhos. Dois 
deles decidiram-se pela carreira 
médica. Uma família quase que 
inteiramente de médicos”, sorriu.
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UTI cênica movimenta Congresso de Odontologia 

Em uma iniciativa inédita, o Hospital 
Alberto Rassi – HGG em parceria com a 
Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB) e a Sociedade de Terapia 
Intensiva do Estado de Goiás (Sotiego) 
levou para o Congresso Internacional de 
Odontologia de Goiás (CIOGO) uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cênica. 
A estrutura montada em um estande do 
CIOGO despertou a curiosidade dos 
congressistas.

O evento aconteceu no Centro de 
Convenções de Goiânia entre os dias 10 e 
12 de setembro. Quem passava pelo local, 
também era convidado a fazer o teste de 
higienização das mãos. O estudante de 
Odontologia Hélio Frank Gomes Caetano 
participava do Congresso quando viu a 
UTI Cênica e se aproximou para obter 
mais informações. Ele disse que apesar de 
nunca ter tido contato com uma UTI, é 
uma grande vontade trabalhar em hospital. 
“Eu achei bastante interessante toda essa 
estrutura no Congresso. Pude ver como é 
o funcionamento de uma UTI, e ter ainda 
mais certeza que quero trabalhar no 
ambiente hospitalar”, afirmou. 

Além disso, durante os três dias de 
CIOGO, vários profissionais ministraram 
palestras no estande. A fonoaudióloga do 
HGG, Vanessa Américo, abordou a 
atuação fonoaudiológica em Unidades de 
Terapia Intensiva. Já a chefe do serviço de 
Geriatria do HGG, Ana Maria Porto Carvas 
explanou sobre a prescrição de 
medicamentos para o paciente idoso, o 
que os odontólogos devem fazer em cada 
caso. Além delas, o médico intensivista 
Durval Pedroso e o fisioterapeuta Kemil 
Rocha deram a sua contribuição para o 
sucesso do evento especializado. 

Palestrante internacional lota auditório do HGG

Com auditório lotado de profissionais e 
estudantes, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG promoveu no dia 9 de setembro, o 
Simpósio “Segurança do paciente no 
tratamento cirúrgico das deformidades 
faciais” que contou com a palestra do 
presidente da Global Smile Foundation, 

Usama Hamdam aproveitou a 
oportunidade para conhecer o hospital

Equipe multiprofissional do HGG participou 
do evento no Centro de Convenções

Usama Hamdam e dos profissionais que 
atuam no Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface). 

O evento foi iniciado pelo coordenador 
do Proface, Fernando Almas, que 
apresentou os casos atendidos no HGG. 
“Os resultados só são atingidos com o 
esforço conjunto de uma equipe 
multiprofissional. Este é um programa que 
é capaz de recuperar a autoestima de 
pessoas”, disse. Ele lembrou ainda que a 
iniciativa foi premiada pela Revista Saúde, 
da Editora Abril, desbancando instituições 
de renome no Brasil.

A palestra de Usama Hamdam, que 
contou com tradução simultânea, abordou 
sobre o trabalho da ONG Global Smile 
Foundation em todo o mundo. O professor 
abordou ainda sobre os critérios de 
segurança nas cirurgias, que protegem 
tanto profissionais quanto os pacientes. 
Destacou também sobre uma técnica para 
as cirurgias de fissura com anestesia local, 
permitindo a realização de mais cirurgias 
em estruturas menores durante as 
missões pelo mundo. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; 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; 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Metabolismo lento ou acelerado demais? Melhor checar a tireoide!

Localizada na parte inferior do 
pescoço, a tireoide tem papel importante 
na regulação de numerosos processos 
metabólicos do corpo. Quando essa 
glândula não funciona adequadamente, 
produzindo menos ou mais hormônios do 
que o normal, alguns distúrbios podem 
prejudicar a nossa saúde. Por isso, o Voz 
do HGG conversou com a 
endocrinologista do Hospital Alberto Rassi, 
Raquel Andrade, que esclareceu as 
principais causas, sintomas e tratamento 
do hipotireoidismo e hipertireoidismo.  

Quando a tireoide passa a produzir 
menos hormônios do que o necessário, o 
distúrbio é chamado hipotireoidismo. A 
médica explica que neste caso, o 
metabolismo do paciente fica lento, e a 
reação contrária acontece quando a 
glândula produz hormônio em excesso, 
denominado hipertireoidismo. 

Os sintomas para os dois distúrbios 
também são opostos. De acordo com 
Raquel, os pacientes portadores de 
hipotireoidismo se queixam com mais 
frequência de cansaço, apatia, 
enfraquecimento capilar e das unhas, 
constipação intestinal, falhas na memória, 
pele ressecada, entre outros. Contudo, a 
médica alerta que estes sinais não são 
exclusivos dos distúrbios da tireoide. “A 
depressão e o estresse também 
desenvolvem estes sintomas, por isso o 
especialista precisa ter muito critério 
durante a avaliação para descartar outras 
patologias”, disse. 

Nos casos de hipertireoidismo, os 
sintomas variam entre perda acentuada 
de peso corporal, arritmia cardíaca, 
transtornos comportamentais, fraqueza 
muscular e mãos trêmulas, e também o 
desenvolvimento de bócio (aumento do 
volume do pescoço - “papo”) e algumas 
vezes orbitopatia (aumento do volume 
ocular). “Aqui os sintomas são clássicos e 
exuberantes, mas é fundamental que o 

Distúrbios tireoidianos afetam diretamente o funcionamento adequado do corpo, podendo provocar alterações cardíacas, no intestino, 
alterações do humor, cansaço, e outros sintomas. Conheça os tipos da doença e os sinais que o corpo dá quando a tireoide não está bem

Além do exame laboratorial, o médico poderá solicitar ao paciente também exames de imagem, 
como ultrassom e cintilografia para diagnosticar corretamente o distúrbio tireoidiano 

Você sabia?

A tireóide produz dois 
hormônios muito 
importantes para o 
organismo: o T3 e o T4. 
Esses hormônios 
controlam o 
funcionamento de 
diversos órgãos e, por isso, 
interferem diretamente em 
processos como crescimento, ciclo 
menstrual, fertilidade, sono, 
raciocínio, memória, temperatura do 
corpo e batimentos cardíacos.

Cuide-se!

- Se sentir que o seu metabolismo 
está lento ou excessivamente 
acelerado, procure um médico. Ele 
fará o diagnóstico correto. 

médico solicite os exames laboratoriais, e 
em alguns casos, um ultrassom e 
cintilografia de tireoide para esclarecer a 
etiologia desse distúrbio”, completa.

As causas podem ser inúmeras, 
entretanto a médica destaca o papel 
importante das doenças autoimunes no 
desenvolvimento dos distúrbios 
tireoidianos. Segundo Raquel, a causa 
mais comum para o hipotireoidismo é a 
Tireoidite de Hashimoto, quando o 
organismo fabrica anticorpos contra as 
células da tireoide e esses anticorpos 
provocam a destruição da glândula ou a 
redução da atividade. Já o 
hipertireoidismo é causado na maioria das 
vezes pela Doença de Graves, doença 
auto imune e hereditária que se 
caracteriza pela presença de um anticorpo 
no sangue que estimula a produção 
excessiva dos hormônios tireoidianos, 
podendo também estar associado a 
doença nodular tóxica (nódulos que 
produzem hormônios). 

Prognóstico: convivendo com os distúrbios da tireoide

Esses distúrbios podem ser bem controlados 
se o paciente seguir à risca o tratamento indicado. 
No caso do hipotireoidismo o controle é mais 
simples, já que será necessário realizar somente 
a reposição hormonal, um comprimido 
diariamente em jejum de 30 minutos por tempo 
indeterminado. Enquanto para o hipertireoidismo 
existem três formas de controle da doença, sendo 
a opção cirúrgica (nos casos de bócios muito 
importantes, presença de nódulos suspeitos ou 
difícil controle), tratamento com iodo radioativo, e 
medicamentoso com a influência de drogas 
antitireoidianas. 

O prognóstico para o hipotireoidismo é ótimo, 
desde que o paciente tenha aderência ao 
tratamento e acompanhamento médico para 
ajuste de dose de reposição hormonal 

regularmente. Neste caso, a tireoide não pode ser 
usada como desculpa para outros problemas que 
o paciente venha apresentar, como o aumento do 
peso corporal.  A droga utilizada para o tratamento 
deste distúrbio é idêntica aos hormônios que a 
glândula produz, e deve estar ajustada à 
necessidade do organismo do paciente. 

No caso do hipertireoidismo o prognóstico 
também é muito bom, a diferença é que o corpo 
demora um pouco mais para atingir o equilíbrio. 
Com as três opções de tratamento que a 
medicina nos disponibiliza atualmente, é 
totalmente atingível o controle da doença.  

 A tireoide é somente mais uma glândula, que 
assim como os demais órgãos, vai refletir as suas 
decisões diárias. A forma como você vive, é a 
mesma como todo o seu corpo vai funcionar. 

Raquel Andrade é 
médica 
especialista em   
endocrinologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

A confeiteira Márcia Balela, de 
66 anos, está internada no Hospital 
Alberto Rassi – HGG por causa de 
complicações do diabetes. A 
paciente conta que engordou 50 kg 
depois que o esposo faleceu e 
alguns problemas familiares 
passaram a ocupar mais o seu 
tempo do que a própria saúde. “Eu 
gostava muito de passear, ir para o 
clube e viajava muito. Mas, acabei 
desgostando da vida, me descuidei 
muito”, explica em tom de pesar.

Sobre o atendimento que está 
recebendo na unidade hospitalar, 
Márcia brincou que vai à televisão 
para prestar o seu depoimento. “As 
pessoas falam tão mal da saúde 
pública, mas confesso que nunca 
fui tão bem tratada na minha vida. 
A gente vê todos os dias os 
apresentadores brigando na TV, 
mas não conhecem esse hospital. 
Se não fosse o HGG, acredito que 
teria morrido. Eu gosto de viver, 
mas já estava abrindo mão de 
tudo, e o hospital me ajudou a 
recuperar essa vontade de novo.”

EXPRESSAS

Modelo
Uma comitiva formada por representantes 
da Secretaria de Estado da Saúde e da 
Procuradoria do governo do Espírito Santo 
visitaram o hospital, no dia 2 de setembro. 
A iniciativa teve como objetivo conhecer o 
modelo de gestão por Organizações 
Sociais, implantado pelo governo de Goiás 
para a administração dos hospitais 
públicos. O HGG foi bastante elogiado! 

Conscientização
O HGG é uma das instituições que aderiram 
ao movimento Setembro Verde. A iniciativa, 
que tem como objetivo conscientizar a 
população sobre a importância da doação de 
órgãos e tecidos, consiste na iluminação da 
fachada de prédios na cor verde. O hospital é 
a única unidade pública do Estado 
credenciada para a transplantes de órgãos. 

Novidade
Profissional que atua na reabilitação física 
e mental das pessoas, o Terapeuta 
Ocupacional tem papel importante dentro 
de uma unidade de saúde. Pensando 
nisso, o HGG conta agora com uma equipe 
de profissionais capacitados para 
desenvolver este trabalho. Há sete anos a 
unidade não oferecia o serviço, coordenado 
pela diretoria de Serviços Multidisciplinares.

Utilidade
Em setembro, as quartas-feiras são de 
informação para os usuários do Ambulatório 
de Medicina Avançada. No mês de 
conscientização sobre a Doença de 
Alzheimer, a equipe multiprofissional tem 
explorado temáticas importantes, como as 
causas e sintomas da doença, dietas que 
ajudam a preveni-la e exercícios que 
trabalham a memória. Participe!

Vem aí
O projeto “Riso no HGG” apresenta no 
próximo dia 29 de setembro, às 19 horas, o 
espetáculo “O Auto do Circo”, da 
Companhia de Teatro Mezanino. O enredo 
da peça conta a trajetória do circo no Brasil 
desde sua chegada, no século 19, até as 
transformações que sofreu no decorrer do 
tempo. Vale a pena assistir! 

Agilidade
As especialidades de Cirurgia Geral e 
Vascular foram as últimas participantes da 
Ação Concentrada. Juntas, as duas 
equipes conseguiram atender a 22 
pacientes na manhã do sábado de 29 de 
agosto, e 12 de setembro. Desde que a 
iniciativa surgiu, em maio deste ano, quase 
150 pacientes já tiveram seus 
procedimentos agilizados. Parabéns! 

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

“Que bom ouvir eles cantando. Eu entrei aqui doente, mas agora já estou dançando. Eu amei esses músicos, 
são três rapazes maravilhosos, e amei esse Sarau de hoje”, disse o paciente Alvino Lopes, durante o Sarau do 
HGG com a participação do grupo de forró Fungado Fole.

O grupo Fungado Fole não permitiu que 
ninguém ficasse parado, todos dançaram

Pacientes e colaboradores aprovaram a 
apresentação do cantor Rodrigo Mendes

Augusto Souza levou o universo da 
música clássica em um recital de piano
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