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Diabetes: população recebe atendimento preventivo 
Promovido pelo HGG, Saúde na Praça foi realizado no dia 14 de novembro e disponibilizou serviços gratuitos de saúde para a população. Mais 
de 300 pessoas foram atendidas em evento alusivo ao Dia Mundial do Diabetes  

Em alusão ao Dia Mundial do 
Diabetes, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG, por meio do Centro 
Estadual de Atenção ao Diabetes 
(CEAD), promoveu, no dia 14 de 
novembro, uma manhã de serviços 
gratuitos para a população. Em uma 
tenda montada na Praça Abrão Rassi, 
317 pessoas receberam atendimentos 
que incluíram orientações com 
nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, 
fisioterapeutas, endocrinologistas, além 
de aferição de pressão arterial, cálculo de 
IMC e teste de glicemia.

Neste ano, o Dia Mundial do 
Diabetes tem como tema “Família e 

Diabetes”, em que o principal objetivo é 
conscientizar a população que o 
diabetes tipo 2 é amplamente evitável. 
Profissionais do Serviço de Nutrição 
distribuíram informativos alertando a 
população para a necessidade de ler os 
rótulos. Em uma brincadeira, a pessoa 
era convidada a colocar a mão em uma 
caixa fechada e adivinhar o alimento 
que estava ali dentro, no caso uma 
espiga de milho. A ideia é mostrar que 
os alimentos essenciais para a saúde 
não possuem rótulos.

A funcionária pública Maria Margarete 
Macedo realizou todo o circuito de saúde. 
Acompanhando o marido, que é 

Ação teve o objetivo de chamar a atenção da população para o diabetes, que na maioria dos 
casos pode ser evitado, segundo o endocrinologista do HGG, Nelson Rassi

diabético, ela explica que nunca tirou um 
tempo para fazer exames e cuidar da 
saúde. “É a primeira vez que medi minha 
glicemia e fiquei assustada quando deu o 
resultado 141. Apesar de não ir 
regularmente ao médico, eu sou muito 
cuidadosa com a alimentação. Eu sempre 
dou preferencia para comer doces 
durante o dia, para dar tempo de fazer a 
digestão”, explicou.

O chefe do Serviço de 
Endocrinologia do HGG, e responsável 
pelo CEAD, Nelson Rassi, explicou que 
a ação teve o objetivo de chamar a 
atenção da população para o diabetes, 
que na maioria dos casos pode ser 
evitado. “Um estilo de vida saudável 
consegue evitar a doença. Basta manter 
alimentação saudável e a prática regular 
de atividade física para evitar o diabetes 
tipo 2. O nosso intuito com a ação foi 
despertar atenção para o problema, 
além de orientar as pessoas atendidas a 
dar uma continuidade ao que 
começamos aqui”, afirmou.

AMA

Para conscientizar a população sobre 
a importância do diagnóstico precoce do 
diabetes, o HGG promoveu também no 
dia 14 de novembro, uma palestra para 
os pacientes que aguardavam por 
consulta no AMA. A residente da 
especialidade de endocrinologia, 
Fernanda Barra Franco, tirou as dúvidas 
do público, explicando o que é diabetes, 
formas de prevenção e tratamento.

Em reunião realizada no dia 22 de 
outubro, a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) divulgou relatório que apontou que 
o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização social que administra o HGG, 
superou em mais de 100% as metas 
contratuais como consultas, internações 
cirúrgicas e transplantes. O período 
avaliado é de abril a setembro de 2018. 

A meta das consultas ambulatoriais 
foi superada em 107% e as internações 
cirúrgicas foram superadas em 136%, 
equivalente a 3676 cirurgias neste 
período. Outro dado relevante foram os 

transplantes que superaram em 166% a 
meta contratual. “Desde que o Idtech 
assumiu a gestão do HGG, priorizou 
atender todas as exigências do contrato, 
cumprindo as normas, padrões e metas 
para o atendimento no hospital”, explicou 
o coordenador executivo do Idtech, José 
Cláudio Romero. A gestão do HGG é 
baseada em sistema de metas e 
medida por indicadores de desempenho 
e qualidade. O processo para a 
conquista da acreditação hospitalar 
(ONA) iniciou em 2012 e hoje unidade 
é acreditada no nível máximo, 3, 
atestando sua excelência. 

Gestão eficiente contribui para a boa 
performance apresentada pela unidade

SES divulga relatório e HGG cumpriu em mais de 100% as metas contratuais
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Manuseio de enxovais é tema de palestra

Em celebração ao Dia do Hoteleiro, o 
serviço de Hotelaria do HGG preparou 
várias atividades com o intuito de 
orientar sobre o setor aos colaboradores 
e ainda homenagear os funcionários que 
atuam nas diversas áreas que envolvem 
o serviço. No dia 8 de novembro, o 
treinamento Cuidado e Manejo de 
Enxovais, ministrado pelo engenheiro 
químico Marcelo Pierri, abordou sobre a 
manipulação e características das peças 
de uso hospitalar, sobre a atuação da 

lavanderia e a importância do manejo 
correto pelos colaboradores envolvidos 
no processamento para a durabilidade 
desse enxoval.

O diretor administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino, fez a abertura da 
atividade ressaltando o grande fluxo de 
enxoval processado hoje no hospital, 
cerca de 70 toneladas por mês. 
“Precisamos ter em mente que o papel 
do serviço de hotelaria vai muito além de 
oferecer roupa e manter o hospital limpo, 
mas, na verdade, é também reduzir a 
infecção hospitalar e o tempo de 
permanência do paciente no hospital, 
que são resultados consequentes das 
rotinas e práticas diárias do serviço que 
é bem executado”.

Com mais de 20 anos de experiência 
na área de lavanderia, Marcelo Pierri, 
falou sobre as diferenças de um enxoval 
comum e do hospitalar, a atuação da 
lavanderia e tipos de higienização e 
cuidados com as peças que proporcionam 
mais durabilidade. “O enxoval hospitalar é 
muito caro e usa-se muito, por isso um 
treinamento como esse proporciona que 
os colaboradores conheçam mais e 
colaborem para uma vida útil muito maior 
do tecido e que vai durar por mais tempo 
de uso, com uma boa aparência”.

Integrante do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG o 
psicólogo Dimilson Vasconcelos foi 
convidado para participar no dia 10 de 
novembro do I Fórum Goiano de 
Psicologia da Saúde Hospitalar, 
organizado por psicólogos do Hospital 

Realizado dia 10 de novembro, evento 
reuniu vários psicólogos de Goiás 

Atividade integrou a semana de 
comemoração ao Dia do Hoteleiro 

das Clínicas de Goiás. Na ocasião, o 
profissional participou da mesa-redonda 
Expressões do sofrimento psíquico no 
contexto hospitalar.

“Foi um momento importante para 
discutirmos a atuação do psicólogo no 
contexto hospitalar”, relatou Dimilson. 
Profissionais de várias unidades de 
saúde compareceram ao evento incluindo 
Hospital Estadual de Urgências 
Governador Otávio Lage de Siqueira 
(Hugol), Hospital Estadual de Doenças 
Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), Centro 
Estadual de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (Crer), entre outros.

O Fórum discutiu ainda sobre risco 
psicológico e os setenta anos da 
psicologia hospitalar no Brasil, ocasião 
em que a primeira profissional do País foi 
homenageada, Mathilde Neder. Os 
psicólogos Ricardo Sebastiani e Heloísa 
Chiattone também foram homenageados. 
Além do Dimilson, participaram do evento 
outros psicólogos do HGG incluindo 
Telma Noleto, Alexandra Lenina Falcão 
Nardini e Naiara Cardoso Souza.

ACONTECEU 

HGG participa do Fórum de Psicologia Hospitalar 

A junta médica do HGG me 
tranquilizou, foi uma 
bênção, elogiou Sérgio

Goiânia, como não se apaixonar? 
No caso do técnico em refrigeração, 
Sérgio Rodrigo da Silva, paciente do 
HGG, a paixão emergiu no coração 
em dose dupla. A primeira foi pela 
esposa goiana, a confeiteira Juliana 
Fernandes, que ele conheceu no Rio 
de Janeiro em 2008. A segunda 
grande paixão foi pela capital goiana. 
Carioca da gema e flamenguista 
roxo, ou melhor, vermelho e preto, 
Sérgio mora em Goiânia há oito anos 
e diz não querer voltar para a cidade 
natal, apesar de ser "maravilhosa", 
como ele mesmo reconhece. Quando 
questionado sobre a saudade da 
praia, Sérgio enfaticamente e com 
muito humor disse: "A gente se 
contenta com o Rio Araguaia". Por 
falar em rio, não na cidade, mas 
aquele corrente, de água doce, o 
paciente confessa uma nova 
paixão, já não são apenas duas, 
mas três: "adoro pescar, é meu 
lazer do fim de semana". 

Muito simpático e feliz com a 
vida, apesar de estar há mais de 30 
dias internado para tratar de um 
problema de vesícula, Sérgio é pai 
de três filhos homens, um de 22, 
outro com 17 e o caçula de 4 anos e 
não vê a hora de voltar para casa 
para ficar com a família. "Apesar do 
excelente atendimento aqui no HGG, 
a gente sente vontade de voltar para 
casa né? Mas eu só tenho elogios ao 
Hospital, aqui tive uma junta médica 
excelente que me tranquilizava, foi 
bênção na minha vida", elogiou.

O carioca-goiano e flamenguista, 
para garantir a dupla cidadania disse 
que já elegeu até um time de futebol 
em Goiás. "Ah, quando eu vi o 
atlético goianiense, um tricolor quase 
rubro negro, já selecionei como meu 
segundo time. É uma forma de 
prestigiar de longe o meu flamengo".

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso; Diretora de Ensino e Pesquisa: Cáritas Marques Franco; 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; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Jornalista responsável: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); edição e reportagem: Alessandra Curado; Revisão: Pâmella Cardoso; 
Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.



TEMA DA VEZ

3De 1º a 15 de novembro de 2018A VOZ DO HGG 

Lixo lançado pela janela gera transtornos para usuários

O HGG, cumprindo a sua 
responsabilidade ambiental, disponibiliza 
lixeiras em todas as enfermarias para que 
o descarte seja realizado de forma correta. 
Em cada quarto, os pacientes e 
acompanhantes tem a sua disposição 
duas lixeiras: uma que é utilizada para lixo 
infectante e outra lixeira comum. Porém, o 
que vem acontecendo com frequência na 
unidade é o descarte de copos e sacolas 
de plástico pelas janelas das enfermarias, 
o que gera a obstrução de passagem das 
calhas, causando sérios prejuízos. 

O engenheiro ambiental do HGG, 
Daniel Régis, relata que esse hábito pode 
levar a problemas não só para o hospital, 
mas também para o público que frequenta 
a unidade. “Com a obstrução das calhas, 
ocorrem os transbordamentos, o que 
acaba atingindo ambientes que ficam 
abaixo dessas calhas, incluindo 
enfermarias, sala de ressonância, sala de 
raio-x. Esse transbordamento de água 
danifica a estrutura física e a umidade 
causada também pode danificar os 
equipamentos das salas”, explica.

 O engenheiro explica que há pouco 
tempo a calha que fica acima do teto do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
transbordou, e foi necessário desocupar o 
leito afetado. “Um copo de plástico 
arremessado da janela da enfermaria 
entupiu a calha, fazendo com que a água 
chegasse até a metade da janela, que é 
fixa, e começou a infiltrar na parede. Com 
isso, tivemos de desocupar aquele leito do 
CTI, devido ao risco, e depois tivemos de 
fazer uma vistoria para identificar se não 
havia afetado nenhuma tomada ou outra 
estrutura da parte elétrica”, ressaltou. 

Entre os principais prejuízos da 
obstrução das calhas estão: danificação 
da estrutura física e danificação de 
equipamentos, e se gerar mofo, será 
necessário refazer a parede totalmente, o 
que significa que será preciso quebrar 
toda a parede afetada e fazer novamente. 

Copos e sacolas de plástico obstruem a passagem de água nas calhas, causando diversos prejuízos para o hospital e para os pacientes. 
Há pouco tempo, a calha que fica acima do teto do CTI transbordou e foi necessário desocupar o leito afetado 

Entre os principais prejuízos da obstrução das calhas estão a danificação da estrutura 
física e danificação de equipamentos 

“No caso do CTI, poderia ter sido mais 
grave e poderia acontecer a interdição de 
toda a ala, e assim estaríamos deixando 
de prestar atendimento à população 
enquanto essa reforma estivesse 
ocorrendo”, explicou. 

Outro fator que também contribui para 
a obstrução das calhas são as folhas 
secas que caem das árvores localizadas 
ao redor da unidade. Para isso, de acordo 
com o engenheiro ambiental, a limpeza 
das calhas foi intensificada, sendo 
realizada pelo Serviço de Manutenção 
Predial, três vezes por semana. “As 
pessoas devem trabalhar a consciência 
ambiental, até porque se descartarem um 
resíduo no local correto, nós 
conseguiremos fazer a coleta e a 
segregação de forma correta. Da maneira 
que estamos vivendo, se uma sacola de 
plástico passa pela calha, pode até não 
obstruir a calha do hospital, mas pode 
obstruir uma rede de esgoto e até parar 
em algum rio, trazendo sérios prejuízos ao 
meio ambiente”, alertou. 

Novembro azul: palestra conscientiza sobre o câncer de próstata 

O HGG promoveu nesta quinta-feira, 8 
de novembro, uma atividade 
conscientização da campanha Novembro 
Azul. O residente da especialidade de 
urologia da unidade, Breiner Rodrigues de 
Almeida Ferro, esteve no AMA 
ministrando palestra com o objetivo de 
chamar a atenção do público, 
especialmente os homens, enfatizando a 
prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. 

De acordo com o médico, existem três 
tipos de cirurgias para o tratamento do 
câncer de próstata. “Temos a cirurgia 
aberta que é aquela em que é feito um 
corte embaixo do umbigo, e que é o 
método mais tradicional; tem a cirurgia por 

vídeo, e ainda tem a mais moderna, que 
poucos lugares do Brasil oferecem, que é 
a cirurgia por robô”, explicou o 
profissional.

A idade é um fator de risco importante 
para o câncer de próstata. Parentes de 
primeiro grau que tiveram câncer também 
podem aumentar o risco de se ter a 
doença, comparado com a população em 
geral. “Os estudos mostram que os 
homens negros têm maior chance de 
desenvolver câncer de próstata. Como a 
chance desse paciente é maior, ele 
precisa fazer o rastreio mais cedo. Para a 
população em geral o recomendado é a 
partir dos 50 anos, e os homens de pele 
negra devem fazer com 45 anos”, disse.

O residente Breiner Rodrigues de 
Almeida Ferro durante a palestra

Eu levo
meu lixo comigo 
até achar uma lixeira

Compartilhe essa ideia!
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EXPRESSAS

Visita
As enfermeiras Andressa Ferruch e 
Kamilla Suliene que atuam no Hospital 
Samaritano de Goiânia (HSG), estiveram 
no HGG para uma visita de 
benchmarking. A unidade visitante está 
pleiteando o título de acreditação 
hospitalar e procurou o HGG para 
conhecer os processos, principalmente da 
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar e Serviço de Hotelaria.

Reumatologia
O HGG promoveu no dia 10 de novembro, 
uma ação com intuito de agilizar o retorno 
de consultas médicas de pacientes da 
especialidade de reumatologia. Todos os 
profissionais da especialidade, além dos 
médicos residentes atenderam cerca de 
280 pacientes no AMA.

Reunião
Representando o HGG, o gerente do 
Serviço de Farmácia da unidade, André 
Cândido. participou da  51ª Reunião 
Ordinária com o tema "Avaliação de 
Tecnologias em Saúde e Análise 
Multicritério e sua aplicação dentro do 
serviço de saúde”. O evento reuniu os 
membros da Comissão e tratou também 
sobre as ferramentas utilizadas para 
otimização da tomada de decisão.

Cine debate
Os colaboradores do HGG participaram de 
um cine debate sobre a importância dos 
cuidados paliativos. O encontro celebrou o 
Dia Mundial de Cuidados Paliativos e 
reuniu pelo menos 40 pessoas no 
Auditório 2 da unidade. O bate-papo foi 
mediado pela médica responsável pelo 
serviço de geriatria do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG, Ana 
Maria Porto Carvas.

NAPP
Profissionais do NAPP foram convidados 
para participar da XVI Jornada Científica do 
CRER. As geriatras Ana Maria Porto Carvas 
e Elisa de Oliveira Borges e o psicólogo 
Dimilson Vasconcelos participaram de uma 
mesa redonda explicando como funciona o 
serviço de cuidados paliativos do HGG. 

PUC Goiás
O NAPP participou no dia 10 de 
novembro, da Liga Acadêmica 
Multidisciplinar em Paciente Hospitalizado, 
na PUC Goiás.  Integraram ao evento as 
profissionais Elisa de Oliveira Borges 
(geriatra), Cândida Queiroz 
(fonoaudióloga)  e a fisioterapeuta Larissa 
Battisti. Elas apresentaram um caso clínico 
de um paciente hospitalizado, elegível 
para cuidados paliativos. 

Dia do Hoteleiro
Em comemoração ao Dia do Hoteleiro, o  
HGG promoveu várias atividades para 
homenagear os profissionais que atuam 
na unidade. No dia 13 de novembro eles 
participaram de uma Oficina de Arte, 
promovida em parceria com a Escola de 
Artes Visuais, orientada pelo professor e 
artista plástico, Alexandre Liah. Várias 
paisagens foram desenhadas na tela em 
branco e o clima de confraternização 
tomou conta do local.

Exposição
A exposição “Fake News da Higienização” 
também fez parte das comemorações do 
Dia do Hoteleiro. Os painéis de vidro 
levaram informações importantes que 
desvendam os mitos acerca da 
higienização do hospital. 

Simpósio
Convidada pela Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), a coordenadora da 
Comissão de Análise e Revisão de 
Prontuários do HGG, Alyne Cardoso, 
ministrou palestra no Simpósio Goiano de 
Urologia, que contou profissionais de todo 
o país. O evento foi realizado dia 9 de 
novembro, no Castro’s Park Hotel. A 
profissional tratou do tema “Prontuário 
médico – aspectos éticos e legais”.

Pacientes, acompanhantes e colaboradores 
prestigiaram o Sarau no quarto andar

Cejane Verdejo se uniu ao cantor Edu 
Moraes em um show voluntário no HGG

Mesmo em um Hospital, pacientes se 
alegram e pousam para foto ao final 

O repertório repleto de sucessos do pop rock e do rock nacional contou com canções do Rappa, Lulu Santos, Tim Maia, 
Cazuza, entre outros artistas. Internado para uma cirurgia no ouvido, Romildo Satil, de 48 anos, afirmou que ainda assim o ouvido 
estava ótimo e adorou o show. “Gostei muito, esse projeto eu não conhecia. Foi ótimo sair do quarto, animou muito”.  

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital.
No dia 8 de novembro, o quarto andar do HGG foi cenário para o Sarau em dose dupla, com a apresentação dos cantores 
Cejane Verdejo e Edu Moraes. Os artistas se juntaram excepcionalmente para o show que encantou todo público da unidade.

Apoio:
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