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No dia 05 de maio, sexta-feira, a data foi celebrada para diversos públicos, incluindo uma atividade no Terminal Padre Pelágio e jogo de 
perguntas para colaboradores da unidade. Caixa reveladora de micro-organismos impressionou os participantes

Lavar as mãos é um ato simples, mas 
poderoso. É capaz de prevenir inúmeras 
de doenças, como infecções, diarreias, 
gripes e resfriados. Além disso, a 
higienização é o primeiro passo para evitar 
infecções hospitalares. É por isso que o 
Hospital Alberto Rassi – HGG promoveu 
múltiplas ações para celebrar o Dia 
Mundial da Higienização das Mãos no dia 
05 de maio, que envolveram 
colaboradores da unidade, visitantes do 
Centro de Terapia Intensiva e até os 
usuários do transporte coletivo em 
Goiânia. Logo pela manhã, quem estava 
no Terminal Padre Pelágio era desafiado a 
conferir se suas mãos estavam limpas. A 

médica infectologista Gleicy-Mar Machado 
Fagundes e a enfermeira da Educação 
Continuada Fabrícia Cândida levaram uma 
caixa reveladora de micro-organismos 
para mostrar as sujeiras que não são 
visíveis a olho nu e explicaram como 
realizar uma higienização correta. A ação 
teve o apoio da RedMob e TV Serra 
Dourada. 

A diarista Maria Goretti de Araújo ficou 
assustada quando viu, através da caixa 
reveladora de micro-organismos, a 
quantidade de sujeira que estava em suas 
mãos. “Eu vi um monte de bactérias. 
Agora vou ensinar meu filho a lavar as 
mãos direitinho e sempre antes das 

‘’Caixa reveladora’’ surpreendeu os usuários do transporte coletivo ao mostrar através de luz 
negra a quantidade de sujidades presentes nas mãos. Ação aconteceu no Terminal 

refeições”, disse. O aposentado Cirilo da 
Silva Ribeiro também se impressionou. 
“Achei o desafio bacana. Vi muita sujeira. 
A gente não sabe de nada e foi muito boa 
a orientação. Precisamos nos prevenir”, 
contou. 

 Outras ações
 As atividades não pararam por aí. 

Durante os horários de almoço e lanche 
dos colaboradores da unidade, 
profissionais da Comissão de Controle de 
Infecções Hospitalares (CCIH) do Hospital 
realizaram um Quiz com os funcionários 
que circulavam pelo local. A intenção era 
testar o conhecimento acerca do tema e 
os vencedores puderam preencher uma 
ficha para concorrer a camisetas e 
prêmios surpresas, que serão sorteados 
no dia 15 de maio. 

Para a coordenadora da CCIH, Andrea 
Spadeto, os colaboradores interagiram de 
forma positiva. ‘’Nossa equipe sempre 
observa que depois das campanhas sobre 
higienização, temos um aumento no 
consumo de sabão e de álcool, o que 
significa que eles se atentam à causa. Por 
isso, estamos sempre fazendo novas 
novas ações para reforçar o compromisso. 
É uma educação continuada”, destacou.

 A campanha continua nas redes 
sociais. Para participar, basta postar um 
vídeo falando sobre a importância de lavar 
as mãos no Instagram, utilizando a 
hashtag #HGGlavandoasmãos. O 
conteúdo vencedor será publicado no Dia 
de Combate à Infecção Hospitalar no dia 
10 de maio. O ganhador receberá uma 
camiseta personalizada. 

HGG celebra Dia da Higienização das Mãos

Dia da Higienização foi animado, com 
bastante interação dos colaboradores

Os profissionais do CTI não ficaram de fora e 
brincaram com os germes de fantoche

Médica e enfermeira da CCIH testaram o 
conhecimento dos colaboradores no Quiz



NOSSA GENTE

‘’Ainda quero cursar 
gestão hospitalar’’, diz 
Jorgeanne Luitha, da 
Diretoria Administrativa 

Descendente de família italiana, 
Jorgeanne Luitha Bonassoli, de 31 
anos, é secretária da diretoria 
administrativa do HGG e está na 
unidade desde o ano de 2013. 
Casada, mãe de duas crianças, a 
goiana nasceu na capital, mas mora 
em Nerópolis. “Entrei aqui atuando 
como supervisora de hotelaria e 
ajudava a gerente em tudo que ela 
precisava”, contou. Nas horas vagas, 
Jorgeanne gosta de ficar com sua 
família e curtir momentos caseiros 
como um bom churrasco, assistir a 
filmes e por ser católica, seguir a 
programação da igreja. “Eu vou à 
missa aos domingos. Também 
participo de um grupo de casais e de 
vez em quando nos reunimos, 
fazemos confraternizações’’, contou. 
A secretária administrativa não 
pratica esporte e se diz bastante 
satisfeita com sua rotina alimentar. 
“Prefiro comer. Comida é tudo!”, 
disse em tom bem humorado, 
reforçando o quanto valoriza o 
descanso em família.  

Jorgeanne formou em Gestão 
Ambiental, mas nunca atuou na área. 
Ela não cogita a ideia de mudar de 
campo de atuação, já que se 
adaptou bem à rotina do hospital e 
pretende dar seguimento a carreira. 
“Ainda quero fazer especialização em 
gestão hospitalar, porque sempre 
trabalhei nessa área e gosto”, 
pontuou. Segundo ela, trabalhar com 
sua colega Ana Maria de Castro e 
com o diretor administrativo, 
Alessandro Purcino, tem sido de 
grande valia para sua vida pessoal e 
profissional. “Tenho aprendido muito 
com eles e isso é incrível”, ressaltou. 
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O HGG iniciou a segunda etapa de 
atendimento aos presos do Complexo 
Prisional no dia 08 de maio. Para conferir 
o trabalho realizado pela unidade, o 
promotor de Execução Penal Marcelo 
Celestino, e a advogada membro da 
Comissão de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados de Goiás (OAB-
GO), Maria de Lourdes,  visitaram a 

enfermaria de suporte. A proposta é 
atender 100% das demandas de 
cirurgias eletivas da população 
carcerária.

Em 2015, o Hospital atendeu 104 
presos do Complexo Prisional, 
principalmente nas especialidades de 
cirurgia geral, coloproctologia e urologia. 
A ação teve o apoio do então titular da 
25ª Promotoria de Goiânia (Execuções 
Penais), o promotor Haroldo Caetano, 
que afirmou que a ação era inédita em 
termos de Política de Saúde Carcerária.

Em 2017, o mutirão de cirurgias 
atenderá também o público feminino, 
dando continuidade ao trabalho já 
realizado no Complexo Prisional com o 
projeto Saúde da Mulher Encarcerada, 
realizado no mês de março e liderado 
pelo promotor Marcelo Celestino, em 
parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech)/HGG. Para evitar 
deslocamentos, os exames de pré-
operatório são realizados no próprio 
hospital, assim como o preparo cirúrgico. 
A segurança é garantida por uma escolta 
penitenciária 24 horas e os presos não 
têm direito à visita. 

Novas lombadas melhoram fluxo de pedestres e carros 

A Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade (SMT) de 
Goiânia fez a sinalização, no dia 26 de 
abril, das duas novas lombadas para 
passagem de pedestres em frente ao 
HGG. A medida tem como objetivo 
reduzir a velocidade dos veículos de 
forma menos agressiva, além de agregar 

Pedestres se sentem mais seguros com a 
instalação das novas lombadas 

Promotor Marcelo Celestino visita os leitos 
onde os presos estão internados no HGG

a faixa de pedestres, contribuindo para a 
segurança de todos, sobretudo para 
quem utiliza cadeiras de rodas. 

Para o contador e paciente do HGG, 
David Dias Siqueira, de 29 anos, as 
faixas são uma medida extremamente 
positiva, já que além de auxiliarem na 
travessia, vão contribuir também para 
que os carros reduzam a velocidade. 
“Antes tínhamos que esperar por muito 
tempo para conseguir atravessar. Com a 
sinalização nova vai melhorar bastante. 
Além disso, vai facilitar para os carros 
trafegarem mais devagar na rua, porque 
vão respeitar mais a lombada do que 
somente o sinal de 'pare' que existia 
antes”, pontuou. Compartilhando da 
mesma opinião de David, o líder de 
equipe da segurança patrimonial do 
hospital, Reynan Ferreira, acredita que 
as novas lombadas auxiliam no fluxo de 
passageiros e carros, o que aumenta a 
segurança de todos. “O movimento da 
rua é intenso e com essa faixa ficou mais 
seguro para os pedestres e cadeirantes 
circularem. Aqui o pessoal corria muito 
de carro, agora está tudo mais calmo”.

ACONTECEU 
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Começa segunda etapa de atendimentos aos 
presos do Complexo Prisional



TEMA DA VEZ
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 Estima-se que existam mais de 30 
milhões de hipertensos no Brasil, sendo 
que, segundo o Ministério da Saúde, 
apenas 10% desta população faz o 
controle adequado da doença. É uma 
doença que não atinge pessoas somente 
de uma faixa etária e em muitos casos, é 
totalmente controlável. O resultado do 
tratamento depende somente do esforço 
pessoal de cada um. Este foi o recado do 
cardiologista do Hospital Alberto Rassi - 
HGG Julemarcus Vieira da Costa, ao 
conversar com a reportagem do jornal A 
Voz do HGG. 

Ter hipertensão, popularmente 
chamada de “pressão alta”, significa ter a 
pressão arterial, sistematicamente, igual 
ou maior que 14 por 9. A doença, que 
pode ser causada por diversos fatores 
como excesso de sódio na comida, 
obesidade, estresse e sedentarismo, 
pode ter origem “primária” e “secundária”, 
segundo o cardiologista. “A hipertensão 
primária está relacionada, muitas vezes, a 
um componente familiar, como, por 
exemplo, ter pais hipertensos. Além do 
fator genético, atinge pacientes com 
idade mais avançada, que ingerem muito 
sal, são ansiosos, sedentários, obesos, 
entre outras características do gênero. Já 
a secundária, é decorrente de alguma 
doença orgânica”, explicou. Segundo 
Julemarcus, no momento de se fazer o 
diagnóstico é muito importante que o 
médico observe se o paciente já sofreu 
lesão em algum ‘’órgão alvo’’ do corpo. 
“Quando vamos investigar um paciente, 
precisamos verificar se existem lesões no 
coração, cérebro e rins. Essas lesões 
seriam: diminuição da função cardíaca ou 
uma função renal alterada”, exemplificou. 

Tratamento 
O tratamento para quem tem a 

doença é definido por uma classificação 
de graus de hipertensão. “Na ausência de 
fatores de risco como diabetes, 
obesidade e outras doenças, este 
paciente pode ser tratado apenas com a 

Cardiologista do HGG informa sobre os fatores de risco e tratamento da doença silenciosa que atinge jovens e adultos

Para monitorar a saúde do coração é muito importante que se meça a pressão arterial ao menos 
uma vez ao ano. Para quem já sofre da doença, o ideal é verificar periodicamente 

Você sabia?

-  A principal causa é o 
alto consumo do sal, 
acima de 5g por dia, seja 
o visível ou o embutido 
nos alimentos 
industrializados.

Confira algumas dicas:

- Meça a pressão regularmente ou 
pelo menos uma vez ao ano

- Nunca pare o tratamento, é para a 
vida toda

- Evite o estresse. Tenha tempo para 
a família, os amigos e o lazer

-Reduza o consumo de álcool. Se 
possível, não beba

- Pratique regularmente exercícios 
físicos, pelo menos 20 minutos diários

modificação do estilo de vida. ‘’Se a 
causa é sobrepeso, vamos mudar a 
alimentação, se é estresse, vamos atuar 
neste problema com auxílio psicológico. 
Então, o primeiro passo é a inclusão de 
hábitos saudáveis como praticar atividade 
física, reduzir o álcool, cessar o 
tabagismo, manter uma boa alimentação, 
entre outros”. Já em pacientes que 
possuem fatores de risco, o cardiologista 
explica que é necessário o tratamento 
medicamentoso. “Nos casos de pacientes 
que têm patologias, como diabetes, ou já 
tiveram um infarto ou um AVC, é 
necessário entrar com a medicação 
associada ao estilo de vida saudável”, 
reforçou.

Por fim, Julemarcus fez um alerta em 
relação ao cuidado com a  com a saúde 
psicológica, já que ansiedade e estresse 
influenciam muito no surgimento da 
hipertensão.‘’É preciso buscar a ajuda de 
uma equipe multiprofissional como temos 
aqui no Hospital, já que o ser humano é 
um conjunto de fatores. O médico precisa 
perceber essa necessidade no 
consultório’’, disse. 

No Brasil, hipertensão arterial atinge mais de 25% da população adulta

É proibido sal: nutricionista do HGG ensina receita de tempero à base de ervas 

Popularmente conhecido como ‘’sal 
de ervas’’, o tempero é ideal para quem 
sofre de hipertensão uma vez que, em 
sua receita de preparo, o sal refinado -
que possui muito sódio- está proibido. A 
gerente de nutrição do HGG, Valeria de 
Souza Abreu, falou sobre o preparo do 
condimento e reforçou que para a 
alimentação ser baixa em sódio precisa 
ser mais rica em alimentos naturais. 
‘’Todo produto industrializado, 
ensacado, precisa de corantes e 
conservantes. Todas essas substâncias 
contém uma quantidade alta de sódio 
que é para que estes alimentos fiquem 

mais tempo nas prateleiras dos 
supermercados. Portanto, o ideal é 
consumir alimentos naturais e frescos’’.                       

Você vai precisar de:
Ÿ 1 tampa de caneta bic de sal rosa 

ou sal grosso
Ÿ 3 colheres de sopa de alecrim
Ÿ 3 colheres de sopa de orégano
Ÿ 3 colheres de sopa de cebola 

desidratada
Ÿ 3 colheres de sopa de alho 

desidratado
Ÿ 3 colheres de sopa de salsa 

desidratada

Preparo:
Ÿ Bata todos os ingredientes no 

liquidificador até atingir textura fina
Ÿ Coloque em um recipiente e utilize 

nos alimentos
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Raimundo Rodrigues 
Gonçalves,  61 anos, foi 
caminhoneiro por mais de 20 anos, 
contudo precisou se afastar da 
atividade devido a um cálculo renal 
“Eu sentia muita cólica, agora 
estou bem melhor e mais leve”, 
contou aliviado após fazer o 
tratamento no Hospital Alberto 
Rassi - HGG. Casado por duas 
vezes, Raimundo é pai de quatro 
filhos e avô de sete crianças. “Mas 
os netos não obedecem como os 
filhos né? Sou meio seco. Não sou 
muito de brincar com os meninos, 
mas gosto muito deles”, disse em 
tom de brincadeira. 

O goiano, que nasceu e 
cresceu na capital, fez a cirurgia e 
aprovou em 100% o procedimento 
e cuidado recebido na unidade. 
“Foi tudo mil maravilhas. Fui 
surpreendido pelo ótimo 
atendimento aqui e estou satisfeito. 
A equipe de enfermagem e o 
pessoal da cozinha prestam um 
atendimento de primeira. Vem 
comida toda hora aqui e na hora 
certinha”, salientou. 

EXPRESSAS

Conscientização
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (SESMT) do HGG 
promoveu nos dias 27 e 28 de abril, ação 
itinerante de conscientização em alusão ao 
Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidente de trabalho em toda a unidade. 
Colaboradores se vestiram de verde– cor da 
Segurança do Trabalho- e receberam uma 
fita como representação da campanha. 

Arte no HGG
O jardim do hospital ficou mais colorido no 
dia 27 de abril com as pinturas em telas 
feitas por pacientes e acompanhantes em 
mais uma Oficina de Arte do HGG. A aula 
foi ministrada pelo professor e artista 
plástico Alexandre Liah. Para Benedito 
Teodoro dos Santos, de 62 anos, a 
experiência foi única. “Eu nunca vi este tipo 
de atividade em nenhum hospital’’, disse.

Vacinação 
O HGG promoveu entre os dias 02 e 04 de 
maio, campanha de vacinação contra 
Influenza (gripe), Hepatite B, Febre 
Amarela, Difteria e Tétano para seus 
colaboradores. Os funcionários 
terceirizados também puderam participar 
da campanha que aconteceu em três 
turnos para que todos fossem imunizados. 

Maio Amarelo
O movimento Maio Amarelo surgiu com a 
proposta de estimular atividades voltadas à 
conscientização e amplo debate sobre os 
riscos do comportamento de cada cidadão, 
dentro de seus deslocamentos no trânsito. 
Aderindo à causa, o HGG promoveu palestra 
com o tema “Fisioterapia e prevenção de 
acidentes” no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA). As fisioterapeutas Joana 
Angélica e Nádia Franciele comandaram o 
evento no dia 03 de maio.

Reforço 
Pensando no conforto e comodidade dos 
pacientes, o HGG promoveu série de 
reparos e concluiu no dia 25 de abril, a 
impermeabilização das lajes do Blocos D, E 
e G, do Almoxarifado/Refeitório e do 
gerador no pátio interno. Os serviços são 
essenciais para evitar infiltrações e 
vazamentos. 

Metodologia
O pneumologista e professor titular da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Marcelo Rabahi, 
ministrou palestra sobre Fundamentos de 
Metodologia Científica no auditório do 
HGG. O evento aconteceu no dia 24 de 
abril para médicos e multiprofissionais. 

A VOZ DO USUÁRIO

“Foi um prazer levar esta alegria aos pacientes e fazer com que melhorem de alguma forma. Nós, comediantes, temos um 
pouco de médicos, já que levamos o riso para as pessoas e o riso cura. Bom que os genéricos são bons e mais baratos!”, brincou 
o humorista Eurípedes de Oliveira- da dupla Os Genéricos - que se apresentou ao lado do parceiro no HGG, no dia 25 de abril.

Compadres Chico e Francisco, como são 
chamados, animaram plateia do Hospital

Pacientes e acompanhantes fizeram questão de 
registrar o momento após a apresentação

Humor estilo caipira foi escolhido pela dupla 
por ter proximidade com a região Centro-Oeste

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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