
ANO IV,  NÚMERO 101 - De 1º a 15 de agosto de 2018

Doenças respiratórias são foco do Saúde na Praça
Especialistas realizaram também orientações sobre tabagismo e doenças pulmonares. Evento integrou a programação do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG promoveu no dia 3 de agosto 
uma edição especial do Saúde na 
Praça, com atendimentos gratuitos 
dedicados às doenças respiratórias e 
pulmonares. O evento, realizado na 
Praça Abrão Rassi, integrou a 
programação do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, 
realizado em Goiânia.

Ao todo, 270 pessoas receberam 
atendimentos de saúde e 53 tiveram 

indicação para o teste de espirometria, 
também conhecido como teste de 
sopro – considerado um dos mais 
importantes para avaliar a função 
pulmonar. Profissionais de diferentes 
áreas da saúde do HGG realizaram 
serviços gratuitos de aferição de 
pressão, teste de glicemia, além de 
orientações sobre o tabagismo e 
doenças respiratórias e pulmonares. 

Valdete Correia é fumante e 
participou pela primeira vez do Saúde 

Alguns participantes tiveram indicação para o teste de espirometria, ou teste de sopro 
– considerado um dos mais importantes para avaliar a função pulmonar

na Praça. Segundo Valdete, o momento 
foi uma boa oportunidade para buscar 
orientações de profissionais na luta 
contra o tabagismo. “Cheguei cedo para 
aproveitar e fazer todos os exames. 
Estou lutando para largar o cigarro e vim 
até aqui com o objetivo de participar das 
atividades e conversar melhor com os 
profissionais. Ações como esta ajudam a 
gente nessa difícil tarefa”, diz. 

José Martins de Araújo também 
aproveitou de todos os serviços, 
inclusive foi um dos selecionados para 
fazer o teste de espirometria. “Acho 
importante cuidar da saúde, fiz todos os 
exames. Passei pelo teste do pulmão e, 
de acordo com os profissionais, está 
tudo bem com a minha saúde”, afirmou.

O pneumologista e coordenador do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) do 
HGG, Marcelo Rabahi, explicou que as 
doenças respiratórias são silenciosas e, 
por isso, a prevenção torna-se 
fundamental. “Essas ações de extensão 
objetivam levar benefícios à 
comunidade, principalmente no que 
tange à prevenção, porque o diagnóstico 
precoce e o conhecimento de causa 
compõem as principais estratégias de 
controle das doenças”, ressalta. Os 
profissionais também alertaram a 
população sobre as doenças do sono, 
que, segundo Marcelo Rabahi, também 
se relacionam às doenças pulmonares.

Também como parte da programação 
do XXXIX Congresso Brasileiro de 
Pneumologia e Tisiologia, no dia 5 de 
agosto foi realizada a 9ª Edição "Largue o 
Cigarro Correndo" - corrida de rua que 
reuniu mais 500 participantes. O HGG e 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech) apoiaram o evento, 
que teve o intuito de sensibilizar a 
população para o estímulo da atividade 
física associada ao hábito saudável de 
não fumar. 

O evento filantrópico fez parte das 
atividades de combate ao tabagismo 
desenvolvido pela Liga Acadêmica do 
Pulmão da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O servidor público Denison Rocha 
Montoro, de 40 anos, participava de 

corridas de rua de 5 até 15km, mas estava 
parado há cerca de um ano pelo fumo 
excessivo. “Nesse tempo fumava muito 
intensamente e foi um período em que eu 
parei de correr e não fiz outras atividades 
físicas. Há dois meses, parei de fumar e 
voltei a fazer academia e correr e quero 
intensificar ainda mais, pois ficaram claros 
os benefícios dessa atividade física na 
minha vida, como a melhoria da disposição, 
controle de estresse e ansiedade e a 
própria qualidade do sono. Espero que da 
próxima vez eu possa aumentar meu 
percurso para 10km”, acentua. O servidor 
realizou o percurso de 5km.

Colaboradores do Idtech e do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG também 
fizeram questão de participar. O agente de 
atendimento da Central de Relacionamento 

Mais de 500 pessoas participaram da Corrida 
Largue o Cigarro Correndo

Colaboradores do HGG e Idtech participam da 9º Edição "Largue o Cigarro Correndo" 

do Idtech, Caio Dias, de 21 anos, participou 
pela primeira vez de uma corrida de rua. 
Ele concluiu o percurso de 5km em 31 
minutos. “A gente fica animado para 
terminar o percurso e com a energia do 
pessoal” avaliou.



A VOZ DO
USUÁRIO

2 De 1º a 15 de agosto de 2018 A VOZ DO HGG 

Presidente de sociedade americana visita HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu, no dia 8 de agosto, a 
visita do presidente da American 
Thoracic Society (ATS), Marc Moss, e 
do pneumologista carioca Amir Szklo. Os 
profissionais estavam em Goiânia para 
participar do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e 
XV Congresso Brasileiro de Endoscopia 
Respiratória, e foram recepcionados 
pelo coordenador do Centro Terapia 

Intensiva (CTI) da unidade, Marcelo 
Rabahi, pelo diretor técnico, Durval 
Pedroso e pela gerente de Serviços 
Multiprofissionais, Rogéria Cassiano. 

Entre os locais visitados, os médicos 
conheceram a ala de Cuidados 
Paliativos, o CTI e o Painel de Gestão à 
Vista, o Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), a Central de Material 
Esterilizado (CME), além do quinto 
andar da unidade, área voltada para o 
Ensino e Pesquisa, onde estão 
localizados dois auditórios, a Galeria de 
Arte Permanente Juca de Lima, além da 
área de convivência para colaboradores.

O americano declarou que ficou 
muito impressionado com o cuidado 
que o Hospital tem com os pacientes, 
com a qualidade da instituição, além 
do cuidado com que o HGG entrega o 
serviço às pessoas. Ele destacou 
ainda a atenção que a instituição 
oferece, principalmente pelas ações 
de humanização, o que, segundo ele, 
está equiparado aos principais 
hospitais dos Estados Unidos. “Se eu 
fosse um paciente e precisasse ser 
tratado aqui, eu ficaria extremamente 
confortável em receber atendimento 
nesse hospital”, declarou.

No dia, 8 de agosto, o HGG 
recebeu o docente do departamento de 
Imunologia da Universidade de São 
Paulo (USP), Jean Pierre Schatzmann 
Peron, para a realização de uma 
palestra sobre Neuroimunologia da 
Esclerose Múltipla. A atividade teve o 
objetivo de aprimorar o diagnóstico de 
doenças do sistema nervoso central e 

Os visitantes conheceram as 
dependências do Hospital

Marc Moss foi recepcionado pelo 
coordenador do CTI, Marcelo Rabahi

foi ministrada aos profissionais da 
saúde e residentes de neurologia e 
área clínica. O evento contou com 
cerca de 30 participantes.

Na esclerose múltipla, as lesões nos 
nervos causam distúrbios na 
comunicação entre o cérebro e o corpo. A 
esclerose causa muitos sintomas 
diferentes, entre eles perda da visão, dor, 
fadiga e comprometimento da 
coordenação motora. Os sintomas, sua 
gravidade e duração variam conforme a 
pessoa. Alguns indivíduos podem não 
apresentar sintomas por quase toda a 
vida, enquanto outros têm sintomas 
crônicos graves que nunca desaparecem.

Jean Pierre explicou que a 
esclerose múltipla é uma doença 
desmielinizante, ou seja, está 
relacionada com à destruição da 
bainha de mielina (membrana que 
envolve e isola os axônios – fibras 
nervosas responsáveis pela condução 
dos impulsos elétricos no cérebro, 
medula espinhal e nervos ópticos). 

ACONTECEU 

HGG recebe palestra sobre esclerose múltipla 
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 “Estava no quarto sem o que 
fazer e decidi ver o show”, 
conta paciente Asneth 
Arcanjo

Asneth Arcanjo chegou ao HGG 
no dia 6 de agosto e conquistou toda 
a equipe do Hospital. Natural do Rio 
Grande do Norte, a aposentada, que 
soma 67 primaveras “bem vividas”, 
segundo ela mesma faz questão de 
dizer, deu um show, literalmente, no 
Sarau com a cantora e compositora 
Luciana Flath, realizado no dia 9 de 
agosto. 

Vaidosa, com unhas pintadas de 
azul e cabelos modelados com 
trança, Asneth não só prestigiou a 
atração, mas foi parte dela, quando 
pediu o microfone e cantou sucessos 
dos anos 1950 como a canção 
“Beijinho Doce” e outras 
composições sertanejas tradicionais. 

“Estava no quarto sem o que 
fazer e decidi ver o show. Aí eu senti 
vontade de cantar e cantei. Foi bom, 
todo mundo gostou”, conta. 
Questionada se já havia cantado 
antes, a paciente diz: “nunca tive a 
oportunidade, mas sempre tem a 
primeira vez né? E olha só, no 
hospital!”.

A paciente chegou ao HGG com 
insuficiência cardíaca, mas, em 
poucos dias, já se recuperou e 
recebeu alta. “Nunca fui tão bem 
tratada em um hospital como fui aqui. 
Só tenho vontade de ir embora 
porque estou com saudade do meu 
marido. Vou sentir falta de todo 
mundo daqui, fui muito bem tratada. 
Estou saindo forte do hospital porque 
aqui eu me alimento toda hora. Em 
casa eu estava muito fraca”, conta.

Asneth mudou-se com a família 
para Goiânia aos 13 anos de idade e 
começou a trabalhar ainda quando 
adolescente como faxineira. Mãe de 
quatro filhos, sendo dois vivos, e avó 
de oito netos, a aposentada gosta de 
costurar. “Agora, quero ter saúde boa 
para poder fazer minhas roupas e 
vender”, revela. 
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População goiana deve ficar em alerta com o tempo seco

Agosto e setembro são os meses 
mais secos do ano para toda a região 
Centro-Oeste. Além da baixa umidade, o 
calor também intensifica, principalmente 
pela falta de chuva. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia - Inmet a menor 
umidade do ano em Goiás foi registrada 
no dia 12 de agosto, quando o índice 
chegou a 5% na Cidade de Pires do Rio, 
a 140 quilômetros de Goiânia. No mesmo 
momento, a temperatura era de 30°C. 
Segundo o instituto, o índice deve ficar 
abaixo dos 12% nas próximas semanas 
em Goiânia e região metropolitana. 

Para ter uma ideia do quanto o índice 
é baixo, a porcentagem registrada em 
Pires do Rio é menor que a média do 
Deserto do Saara, 12%. O órgão já 
emitiu um alerta de emergência para 
todo o Estado de Goiás, porque o tempo 
seco deve continuar nas próximas 
semanas. Segundo especialistas, a 
umidade ideal para o controle da saúde 
deve ser acima de 60%.

Com o clima quase de deserto, 
torna-se necessário adotar algumas 
medidas para o controle da saúde, 
sobretudo das vias respiratórias. O 
pneumologista e coordenador do CTI do 
Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG, 
Marcelo Rabahi, recomenda que para 
garantir a qualidade de vida nesse tempo 
seco é necessário adotar alguns hábitos 
extras. “O primeiro e mais importante 
deles é a hidratação prolongada e 
contínua, porque garante uma proteção a 
mais e auxilia na prevenção de doenças 
respiratórias”, exemplifica.

De acordo com Rabahi, a hidratação 
é importante porque repõe a água das 
células. “Nosso corpo tem uma grande 
quantidade de água em todas as suas 
células e, à medida que não ingerimos 
água, as células sentem e isso reflete no 
mau estar que sentimos provocado por 
essa desidratação geral, tanto do corpo 

Baixa umidade aumenta o risco das doenças respiratórias, segundo pneumologista e coordenador do CTI do HGG, Marcelo Rabahi. Em 
estado de alerta, umidade do ar deve permanecer em 12% nas próximas semanas em Goiânia e região metropolitana

Confira algumas dicas:

- Hidratação: ingerir mais líquidos 
durante o dia para repor a água das 
células e no corpo

- Evitar excessiva exposição ao sol

- Cuidado com exercícios ao ar-livre: 
duplicar a hidratação durante as 
caminhadas e corridas 

-  Umidificar ambientes: utilizar 
aparelhos umidificadores, toalhas 
molhadas ou recipientes com água

quanto para as células”, explica.
Segundo estudos realizados no Centro 

de Pesquisas da Universidade Federal de 
Goiás – UFG, neste período há um aumento 
de 100% no número de atendimentos 
hospitalares em razão dos problemas 
relacionados ao tempo seco, como as 
doenças respiratórias e a desidratação. “O 
ar seco prejudica muito as vias respiratórias 
e torna-se comum irritações no nariz, 
garganta, traqueia e os brônquios”, diz.

Durante a noite, o especialista sugere o 
uso de umidificadores, mas, na ausência 
deles, a tradicional toalha molhada ou um 
recipiente com água ao lado da cama 
também podem melhorar o ambiente. 

Marcelo Rabahi alerta também 
aqueles que fazem atividade física ao ar 
livre, como corridas e caminhadas. “É 
fundamental caprichar ainda mais na 
hidratação. Se antes a pessoa 
costumava tomar meio litro de água a 
cada volta, agora é necessário duplicar 
essa quantidade”, sugere.

Saúde na Praça debate o Dia Nacional de Controle ao Colesterol 

Em mais uma edição do projeto Saúde 
na Praça, o HGG promoveu no dia 8 de 
agosto atendimentos gratuitos à 
população. O evento foi realizado na Praça 
Abrão Rassi no Dia Nacional de Controle 
do Colesterol. 

Médicos, nutricionistas e fisioterapeutas 
do HGG fizeram 200 atendimentos. Os 
profissionais realizaram testes de glicemia, 
aferição de pressão, cálculo de IMC e 
deram orientações à população.

Floriza Gonçalves Ferreira é 
aposentada e aproveitou para checar a 
saúde. Ela tem 83 anos e sempre 
participa do projeto na Praça Abrão 
Rassi. “Saí da hidroginástica e vim direto 
para verificar como está minha pressão e 

receber orientações dos profissionais. 
Sempre faço questão de participar, 
quando vejo a tenda montada eu corro 
para cá”, relata. Floriza está com a 
saúde em dia e os testes não 
apresentaram alterações.

A médica residente do HGG, Andreia 
Vidica Marinho, acredita que a população 
goiana está mais consciente e atenta à 
saúde. “Pelos relatos, as pessoas estão 
fazendo bastante exercício, apesar de a 
glicemia ainda estar alta. A população 
está mais conscientizada, com uma 
alimentação mais equilibrada e isso é 
muito importante, principalmente porque 
a prevenção é o melhor caminho para 
evitar doenças”, enfatiza. 

Tenda da saúde atendeu 200 pessoas no 
Dia Nacional de Controle ao Colesterol

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Multa moral 
Mais de 2 mil motoristas foram "autuados" 
pela multa moral da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Goiás 
(OAB-GO) nos arredores do HGG. A 
ação, realizada em parceria das duas 
instituições, teve início em 30 de agosto 
do ano passado com o objetivo de 
conscientizar os motoristas que 
estacionam em vagas reservadas para 
pessoas com deficiência ou para idosos 
nas imediações da unidade hospitalar. 

Orientações
No Dia Nacional do Controle do Colesterol, 
usuários do HGG assistiram palestra no 
AMA sobre o tema com a nutricionista Ana 
Paula Dorta. O objetivo foi conscientizar os 
pacientes acerca da importância do 
controle do colesterol para a prevenção de 
doenças do coração, além dos riscos de 
AVC e trombose. 

Humanização
No dia 7 de agosto os pacientes e 
acompanhantes do HGG participaram da 
Oficina de Arte, ministrada pelo professor 
da Escola de Artes Visuais (EAV), 
Alexandre Liah. A atividade contou com o 
auxílio dos terapeutas ocupacionais e 
psicólogos da unidade.

Visita
Nos dias 2 e 3 de agosto o HGG recebeu a 
visita de profissionais do Instituto Brasileiro 
de Gestão Hospitalar (IBGH), que foram 
acompanhados pela coordenadora de 
Gestão de Risco e Acreditação da 
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, 
Andrea Peixoto. Na ocasião, participaram 
profissionais de hospitais de Pirenópolis, 
Santa Helena de Goiás e de Jaraguá, todos 
geridos pelo IBGH.

HGG no PROADI
O HGG participa do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde - SUS (PROADI-SUS), do 
Ministério da Saúde. O programa tem como 
objetivo orientar quanto às práticas e 
intervenções, com objetivo de reduzir em 
50% as infecções da corrente sanguínea 
associada ao uso de Cateter Venoso 
Central; pneumonia associada à ventilação 
mecânica e infecção do trato urinário. 

Ronda
Como parte do PROADI-SUS, no dia 31 
de julho, a equipe técnica do Programa, 
realizou a “Ronda Estruturada com as 
lideranças”, na Ala C do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do HGG. Foi realizada uma 
ronda em toda a estrutura.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Sorteada
A técnica em enfermagem da Clínica 
Cirúrgica do Hospital Estadual Alberto Rassi - 
HGG Patrícia Alves de Souza Faria recebeu, 
no dia 16 de agosto, o quadro do artista 
plástico Selvo Afonso, sorteado na abertura 
da XIX Semana de Enfermagem da unidade. 
Em maio foi aberta a exposição ‘Toda beleza 
e a força da cor’, do artista plástico goiano 
Selvo Afonso. A mostra contou com cerca de 
20 telas do artista que, em 40 anos de 
carreira, tem se dedicado em valorizar 
acultura do povo negro.

Hipoglicemia
Entre os dias 13 e 16 de agosto as equipes 
médica e de enfermagem do HGG 
participaram de um treinamento de 
Hipoglicemia. A capacitação foi orientada 
pelas médicas Débora Ferreira, Millene 
Rezende e Thaís Pedreti no Auditório 2 da 
unidade.  

Simulado
No dia 10 de agosto foi realizado mais um 
simulado de emergência da unidade. A 
atividade foi realizada com a participação dos 
brigadistas do hospital e teve como objetivo 
atualizar o conhecimento dos profissionais e 
reforçar a importância de agir de maneira 
correta em situações de sinistro.

Apoio:

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

"Hoje tive a grata surpresa de estar aqui nesse momento que a cantora fez uma versão acústica maravilhosa 
de canções do Abba. É um momento de distração necessária, adorei", disse o paciente Geraldo José Dourado, 
que assistiu ao show da cantora e compositora Luciana Flath durante Sarau realizado no dia 9 de agosto. 

Asneth Araújo garantiu seu espaço no palco 
do Sarau durante show de Luciana Flath

Flávio Hiram e José Bento animaram o 
Sarau com o melhor da MPB e do samba 

O projeto proporciona um momento de 
distração aos pacientes durante internação 
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