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Pacientes participam de atividade alusiva ao Parkinson
Evento aconteceu no dia 13 de abril no pátio do Hospital Alberto Rassi – HGG. Equipes médicas e multiprofissionais esclareceram as 
dúvidas dos pacientes e familiares. Unidade hospitalar é referência no tratamento da doença degenerativa e progressiva 

O Dia Mundial do Parkinson foi 
estabelecido pela Organização Mundial de 
Saúde, e tem como objetivo esclarecer a 
doença e as possibilidades de tratamento 
proporcionando qualidade de vida para o 
paciente e sua família. Em alusão a data, 
o Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu, 
no dia 13 de abril, uma série de atividades 
e palestras para os pacientes que fazem 
tratamento na unidade.

Neurologista responsável por atender 
pacientes parkinsonianos, William Luciano 
de Carvalho, explicou para os participantes 
a importância da adesão ao tratamento. “O 
remédio é apenas uma parte do 
tratamento. Não existe nenhum remédio 

que previne que as células morram 
precocemente. Por isso é essencial a 
prática regular de atividade física, que é a 
única forma comprovada de garantir o 
funcionamento dos neurônios. No 
consultório a gente percebe a diferença 
dos pacientes que são ativos, daqueles 
que são sedentários”.

Além disso, a equipe multidisciplinar 
explicou a importância de se tratar 
episódios depressivos, que são comuns 
quando se descobre a doença. A psicóloga 
Fernanda Telles alertou que o apoio da 
família neste momento é essencial. 
Algumas características do Parkinson são 
tremores, instabilidade postural, rigidez de 

Pacientes realizam exercícios de alongamento com a terapeuta ocupacional Patrícia de Oliveira. 
Atividade aconteceu no pátio interno, onde está localizado o jardim e a árvore da solistência

articulações e lentidão nos movimentos. O 
fisioterapeuta Maurício Antônio de Farias e 
a terapeuta ocupacional Patrícia de 
Oliveira passaram alguns exercícios para 
os pacientes que podem auxiliar no 
equilíbrio e na coordenação motora.

Já a fonoaudiologia deu dicas para 
melhorar a comunicação oral e a ingestão. 
“A maior queixa desses pacientes é o 
engasgo, porque eles são acometidos por 
rigidez, tremor de face, e tem dificuldade 
na mastigação e na condução dos 
alimentos para o estômago. Em alguns 
casos é preciso apenas mudar a postura 
durante a alimentação. Em outros é 
preciso fazer alteração na consistência da 
comida”, explicou Mariela Vidal. 

A artista plástica Helena Vasconcelos 
também participou do evento coordenando 
uma oficina de arte para os participantes, 
utilizando a técnica de pintura em tecidos. 
O aposentado Sebastião Marques de 
Medeiros faz tratamento contra o 
Parkinson há 11 anos. “Eu sempre tomei a 
medicação corretamente e agora estou 
praticando exercícios físicos. Faço 
fisioterapia e caminhada”, explicou. Ele 
participou de todas as palestras e finalizou 
na oficina de pintura. “Eu achei ótimo, a 
gente esclareceu dúvidas. É a primeira vez 
que eu pintei um pano de prato e foi uma 
experiência diferente”.

A aposentada Vilma Francisca de 
Jesus descobriu a doença há seis anos. 
Ela explica que o primeiro sintoma foi um 
tremor no dedo polegar. “Apesar de fazer 
tratamento aqui no HGG, é a primeira vez 
que participo do evento e gostei bastante.’’

Fernanda Telles, psicóloga, conversou com 
os familiares e pacientes sobre a doença

Neurologista William Luciano Carvalho falou aos 
pacientes sobre a importância do tratamento

Artista plástica Helena Vasconcelos ministrou 
oficina de pintura em panos de prato



NOSSA GENTE

“Sempre sonhei ser 
enfermeira”, diz Fabricia, da 
Educação Continuada

Uma das personalidades mais 
conhecidas no Hospital Alberto Rassi 
– HGG, Fabricia Cândida é 
colaboradora da unidade há três 
anos. A enfermeira da Educação 
Continuada se divide entre diversas 
atribuições, como organizar os 
treinamentos para as equipes 
multiprofissionais, coordenar o 
protocolo sepse, e apoiar os eventos 
de promoção à saúde e atividades de 
humanização do hospital.

Antes de pertencer à equipe do 
hospital, Fabricia atuava há 10 anos 
na área de Educação. A colaboradora 
conta que sempre se identificou 
bastante com as atividades voltadas 
para o ensino, e por isso assim que 
concluiu o curso superior em 
enfermagem optou por este campo. 
“Antes da faculdade eu já gostava 
muito de cuidar do próximo. Eu 
tinha uma vizinha que era portadora 
de hanseníase e tinha muitas 
feridas nas pernas, sempre que 
podia eu ia até a casa dela para 
fazer os curativos.”

Fabricia conta que não foi fácil 
concluir a graduação superior. Ela 
lembra que à época as entidades de 
ensino que disponibilizavam o curso 
eram federais (o que requeria um 
cursinho pré-vestibular) ou 
particulares (cujas mensalidades 
eram muito caras). “Eu sempre tive 
que trabalhar e estudar. Quando a 
Estácio chegou em Goiânia com uma 
nova proposta de ensino, dividida em 
módulos, eu finalmente consegui me 
matricular”, contou.

Nos momentos de lazer, a 
enfermeira se dedica ao filho e às 
atividades que mais gosta. “Eu adoro 
assistir filmes, ler bons romances e 
ficar com a minha família.”
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Instituto doa livros para o ‘‘Dose de Letras’’

O Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás (IHGG) fez a doação de mais de 
300 obras literárias para o projeto Dose 
de Letras do Hospital Alberto Rassi – 
HGG. A entrega aconteceu no dia 14 de 
abril, com a participação de integrantes 
da diretoria do IHGG, coordenação e 
membros do conselho do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) e colaboradores do hospital. Na 
ocasião, os integrantes do IHGG 

conheceram a biblioteca itinerante 
disponibilizada para os pacientes 
internados e seus acompanhantes.

Participaram da solenidade o 
presidente do IHGG, Geraldo Coelho Vaz 
e os membros: Elizabeth Abreu Caldeira 
Brito, Maria do Rosário Cassimiro, que 
também faz parte do conselho do Idtech, 
Ana Carolina de Abreu, que representou 
a mãe dela, Maria Narcisa de Abreu 
Cordeiro Pires e Hélio Moreira, que além 
de ser vice-presidente do IHGG, também 
é medico. “Trabalhei aqui há muitos anos 
atrás e fico feliz em voltar e ver a 
estrutura desse hospital. Vocês estão de 
parabéns”, elogiou. 

O presidente do Instituto, Geraldo 
Coelho Vaz elogiou a iniciativa e disse 
que o instituto agora é parceiro no 
projeto. “Nós achamos que devemos 
contribuir para que as pessoas possam 
conhecer o trabalho não só de escritores 
renomados, como também de escritores 
que fazem a literatura em Goiás. Dentre 
os quase 300 volumes, tem um número 
grande de escritores goianos, que 
contam a história do nosso Estado. Com 
certeza futuramente vamos contribuir 
com outros livros. Eu acho que todos os 
hospitais deveriam seguir esse exemplo”. 

Fonoaudióloga esclarece dúvidas sobre a voz

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu, no dia 13 de abril, mais uma 
palestra da campanha “Abril da 
Prevenção”. A fonoaudióloga da unidade, 
Mariela Vidal, abordou sobre a 
importância da saúde vocal, em 
comemoração ao Dia Mundial da Voz. A 

Mariela Vidal ministrou palestra no Ambulatório 
do Hospital Alberto Rassi – HGG

Na ocasião, representantes do IHGG conheceram 
a iniciativa de humanização do hospital 

atividade aconteceu no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) para os 
usuários que aguardavam por consulta.

Entre as dicas para manter a saúde 
vocal em bom estado, Mariela alertou 
que a rouquidão que ultrapassa sete dias 
não é encarada com normalidade. “A 
rouquidão não é uma doença, é um 
sintoma de que alguma coisa está errada 
com as pregas vocais. Quando 
acontece, o otorrinolaringologista solicita 
os exames para descobrir o que está 
afetando e decide se é caso cirúrgico ou 
se será necessário tratamento com a 
fonoaudiologia”, explicou.

A dona de casa Rosineida Silva disse 
que sempre que fica nervosa ela 
gagueja. A fonoaudióloga explicou que 
isso acontece quando o pensamento 
está mais acelerado que a fala, e que é 
considerado normal. Ela agradeceu a 
atenção e elogiou a iniciativa de levar 
informações para os pacientes enquanto 
aguardam por consulta. “Eu gostei 
bastante, consegui tirar algumas 
dúvidas, foi bem legal.”

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; 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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Má postura é uma das principais causas de dores lombares e lesões

Os ritmos excessivos de trabalho, a 
postura rígida e a ausência de pausas são 
fatores que contribuem muito para o 
surgimento das Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) e Distúrbios 
Osteomusculares (DORT). Ambas são 
síndromes que atacam os nervos, 
músculos e tendões, sobretudo dos 
membros superiores e do pescoço. O 
fisioterapeuta do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Maurício de Farias, conversou com 
o “Voz do HGG” sobre a importância da 
postura correta e dos exercícios físicos na 
prevenção desses problemas. 

A princípio, o especialista explica que a 
ergonomia tem como objetivo adaptar a 
estação de trabalho ao colaborador, isso 
quer dizer que a sua posição deve 
propiciar o menor esforço físico possível. 
Além disso, Maurício pontua que é 
importante aliar a ginástica laboral neste 
processo. “Todo atleta realiza o 
aquecimento antes da competição, e isso 
deve acontecer também no trabalho. É 
importante que antes de começar as suas 
atividades o colaborador faça os exercícios 
de alongamento e verifique se a estação 
de trabalho está regulada corretamente.”

Trabalhar sentado é mais prejudicial do 
que sobre os pés, revela o fisioterapeuta. 
Isso acontece porque quando estamos em 
pé o peso corporal e a força da gravidade 
estão distribuídos entre os tornozelos, 
joelhos, quadril e coluna. Enquanto, ao 
sentar-se somente a coluna é que 
sustenta o corpo. “Quando passamos por 
longos períodos sentados também 
pressionamos o nervo ciático, o que pode 
causar uma inflamação. Mas, geralmente 
as dores acometem mais a região lombar 
e cervical, por causa da pressão na coluna 
e tensões que são acumuladas nos 
ombros”, complementa. 

Entre as doenças que podem ser 
desenvolvidas devido à má postura estão 
as tendinites, Epicondilite lateral e medial 

O surgimento das Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares (DORT) está intimamente relacionado à maneira como 
nos sentamos à estação de trabalho. Prática de exercícios físicos é aliada no fortalecimento muscular e prevenção das doenças

Os exercícios de alongamento aumentam a flexibilidade e diminuem as tensões musculares. É 
importante realizá-los antes de iniciar as suas tarefas diárias, assim como os esportistas

Você sabia?

Além do desconforto e 
das tensões musculares, 
a má postura também 
pode levar ao aumento 
da pressão arterial, dores 
de cabeça, e outros 
problemas de saúde!

Confira algumas dicas:

- Anote como deve ser a postura 
correta e coloque em algum lugar 
visível no trabalho. Assim sempre se 
lembrará de corrigir a postura. 

- Na jornada de trabalho é muito 
importante parar por alguns 
minutinhos e alongar-se.

- Pratique esportes! 

(cotovelo de tenista e golfista), síndrome 
do Túnel do Carpo, síndrome do impacto, 
Síndrome de De Quervain, entre outras. 
Maurício explica que elas se assemelham 
na dor aguda e inchaço da região afetada. 
“O estágio da dor tem relação com o 
processo inflamatório. Mas, se o problema 
for acompanhado desde o início por um 
médico e um fisioterapeuta é facilmente 
revertido. Se não tratadas, essas doenças 
podem evoluir para uma manifestação 
crônica e causar prejuízos muito maiores 
ao trabalhador, como por exemplo se 
submeter a procedimentos cirúrgicos. ” 

Além da postura correta, a prática 
diária de exercícios físicos pode prevenir 
lesões. O fisioterapeuta comenta que o 
fortalecimento muscular é um dos 
principais aliados na luta contra as Lesões 
por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios 
Osteomusculares (DORT). “É a mesma 
linha de raciocínio de doenças como o 
diabetes e a hipertensão, na maioria das 
vezes podemos prevenir.”

Atividade ou exercício físico? Entenda as diferenças entre os dois 

É comum as pessoas utilizarem as duas 
palavras no mesmo sentido, porém existem 
diferenças entre praticar atividade física e 
exercício físico. A atividade física é qualquer 
movimento produzido pela musculatura com 
gasto de energia acima do nível de repouso, 
como andar a pé, varrer a calçada, entre outros. 
Já o exercício é uma forma de atividade 
planejada, repetitiva, que desenvolve a 
resistência física e as habilidades motoras, como 
natação, musculação, corridas e outros. 

Os exercícios físicos podem ser classificados 
em três dimensões. O primeiro deles é o de 
força, que são relacionados ao peso e carga, o 
segundo de resistência, que são os exercícios 
aeróbicos, e por último os de flexibilidade, 

referentes aos alongamentos. É importante que 
uma prática ideal de exercícios envolva esses 
três tipos de atividades. 

Além do fortalecimento muscular e atuar na 
prevenção das Lesões por Esforço Repetitivo 
(LER) e Distúrbios Osteomusculares (DORT), a 
prática rotineira dos exercícios físicos 
proporcionam diversos benefícios, como controle 
da pressão arterial, prevenção de acúmulo de 
gordura no fígado, redução do colesterol, 
triglicérides, além de proporcionar maior 
disposição já que durante o exercício o corpo 
libera endorfina, que é responsável por nos 
proporcionar a sensação de bem-estar.

Cuide-se, e movimente o seu corpo sempre 
que possível. A sua saúde agradece. 

Maurício de 
Farias é 
fisioterapeuta do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG 
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Luiz Alberto Alves da Silva 
chegou ao Hospital Alberto Rassi – 
HGG bastante debilitado. Ele foi 
encaminhado de uma unidade 
básica de saúde para tratamento 
de problemas renais. Durante todo 
o período em que recebeu a 
assistência da equipe 
multiprofissional, o pedreiro não 
teve apoio de familiares e amigos. 

No momento da alta hospitalar 
do paciente, a assistente social do 
HGG, Keidy Dias, se uniu com os 
colaboradores que atenderam Luiz 
para presenteá-lo com roupas 
novas para o tão esperado retorno 
para casa. E o paciente adorou! 

“Eu gostei muito do 
atendimento que recebi aqui. As 
enfermeiras são maravilhosas, os 
médicos sensacionais, e as 
meninas do lanche bastante 
especiais também. É ruim ficar em 
um hospital, me senti nervoso e 
angustiado em alguns momentos. 
O que me deu forças para 
continuar foi o carinho que recebi 
de todos”, disse. 

EXPRESSAS

Reunião
A Associação Brasileira de Alzheimer – 
Regional Goiás (Abraz) reuniu seus 
associados no dia 31 de março no HGG, 
para tratar sobre o planejamento de 
atividades do ano de 2016. A reunião teve a 
participação da diretoria da unidade, que 
tem dado todo o apoio para os encontros, 
que acontecem nas últimas quintas-feiras 
do mês, na unidade. 

Produtividade
No mês de março, a Central de 
Relacionamento realizou 5.171 
agendamentos de consultas pré e pós-
operatória, e cirurgias. Além disso, desde 
outubro, o departamento passou a contar 
com um telefone exclusivo para confirmação 
de consulta, e no último mês recebeu 1.730 
ligações, mais de 60 por dia.

Agilidade
O HGG conta, desde o dia 1º de abril, com 
nova prestadora de serviços laboratoriais 
para os exames de Anatomia Patológica. A 
empresa Biocito venceu processo licitatório 
realizado pelo Idtech, Organização Social 
gestora do hospital, e será responsável por 
em média 250 exames mensais. Iniciativa 
tem como objetivo agilizar os laudos 
clínicos dos pacientes.  

Sucesso
O diretor clínico, Antônio Carlos Ximenes, 
participou entre os dias 10 e 14 de abril do 
XIX Congresso da Liga Panamericana de 
Associações de Reumatologia - Panlar 2016. 
Durante o encontro, Ximenes entregou à 
presidente do American College 
Rheumatolgy, Joan Von Feldt, um exemplar 
do livro “Tratado Brasileiro de Reumatologia”, 
de autoria dele e Hamid Alexandre Cecin. 

Leitura
Instituído com o objetivo de incentivar a 
leitura, minimizar e prevenir efeitos e 
sintomas negativos da hospitalização, o 
projeto Dose de Letras completou seis 
meses. Atualmente o acervo conta com mais 
de 700 obras, provindas de doação, de todos 
os gêneros literários dirigidos ao público 
infantil e adulto.

Revitalização
Após reunião com representantes do HGG 
e Idtech, o presidente da Companhia de 
Urbanização de Goiânia (Comurg), 
Edilberto Castro Dias, declarou que vai 
iniciar imediatamente as obras de 
revitalização da praça Abraão Rassi, 
localizada em frente a unidade hospitalar. 
Arquitetos irão visitar o local para traçar o 
planejamento das obras. Bacana!

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

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

“Estava prestando atenção nas pessoas dançando mesmo com o soro, cantando e sorrindo. Vocês estão de 
parabéns, e que esse trabalho continue por muito tempo. Os pacientes agradecem”, disse o pastor Santiago, 
que estava na unidade para uma vista, e assistiu ao show da Banda Mangue Jam.

Victor Marinho levou os sucessos do 
sertanejo para o Ambulatório do HGG

Banda Mangue Jam abriu a programação 
de abril do projeto de humanização

Pacientes ganharam CD do cantor 
Victor Marinho e posaram para fotos
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