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Reeducandos do sistema prisional recebem atendimento
Até o mês de setembro serão atendidos 23 presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Iniciativa inédita é fruto de parceria entre 
Ministério Público, SES e Secretaria de Segurança Pública. Além das cirurgias, o HGG oferecerá atendimento odontológico aos internados

Dando continuidade à iniciativa de 
expandir o acesso dos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) às 
cirurgias de alta e média complexidade, o 
Hospital Alberto Rassi - HGG realizará até 
o mês de setembro, cirurgias eletivas em 
23 presos do Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia. 

A Ação Concentrada faz parte de um 
acordo firmado entre a Secretaria do 
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), 
Ministério Público, Secretaria de 
Segurança Pública/Superintendência 
Executiva de Administração Penitenciária 
(Seap) e Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 

responsável pela administração do HGG.
Os 23 beneficiados foram indicados 

pelo Seap e avaliados clinicamente pela 
equipe médica do HGG. Eles serão 
submetidos, em sua maioria, a cirurgias da 
região abdominal, com distúrbios e 
deformidades provocadas por lesões de 
armas de fogo e por isso, necessitando de 
procedimentos cirúrgicos de reconstrução.

O promotor Haroldo Caetano, titular da 
25ª Promotoria de Goiânia (Execuções 
Penais), afirma que Goiás promove uma 
ação inédita em termos da Política de Saúde 
Carcerária, dando oportunidade ao detento 
de ter um atendimento médico de qualidade. 

“Estamos dando um exemplo ao país, ao 

Promotor Haroldo Caetano conversa com o preso contemplado com cirurgia eletiva. O promotor 
foi um dos articuladores da ação para a população carcerária que ocorre até o mês de setembro

Conhecido como defensor dos 
direitos humanos, o promotor da área de 
execução penal do Ministério Público de 
Goiás Haroldo Caetano da Silva esteve 
no HGG, para conhecer o atendimento 
aos presos do Complexo Penitenciário 
de Aparecida de Goiânia. 

Caetano destacou a receptividade da 
equipe. “Pude ver o carinho não só com 
visitantes, mas também com os 
pacientes que chegam até o hospital. 
Acredito que este carinho é fundamental 
quando se trata de um espaço voltado 
para a saúde”, disse. Após conhecer o 

Centro de Terapia Intensiva (CTI), 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), 
considerou as mostras de arte uma boa 
iniciativa para a humanização.

“Estas exposições permanentes fazem 
a gente esquecer um pouco da doença e 
pensar um pouco mais na vida, em viver 
com saúde”, considerou o promotor. Para 
ele, outro ponto interessante do hospital foi 
não presenciar tumulto de pacientes. “Os 
espaços são muito bem ocupados, 
permitindo que o cidadão seja bem 
atendido, que o colaborador trabalhe com 
qualidade’’, ilustrou Caetano. 

Promotor conhece o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) da unidade hospitalar

Promotor destaca gentileza da equipe e estrutura humanizada do HGG 

sair do diálogo para ações concretas. 
Resgatamos um dos princípios do SUS, o da 
Universalidade, em que todos têm o direito de 
acesso aos serviços de saúde”, disse 
Caetano, um dos articuladores da ação no 
HGG com os internos do Complexo Prisional.

Mutirão
Para viabilizar o atendimento aos 

presos, o Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu a reforma de uma enfermaria 
com suporte de quatro leitos. A segurança 
está sendo garantida por uma escolta 
penitenciária 24 horas e os presos não têm 
direito à visita. A previsão, pelo tipo de 
cirurgia, é que os pacientes se recuperem 
em um prazo de até três dias, quando serão 
levados de volta ao presídio.

O diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, informa que a unidade está 
empenhada em promover o atendimento 
ágil aos detentos. Os exames de pré-
operatório estão sendo realizados no próprio 
hospital, assim como todo o preparo 
cirúrgico. “São pessoas que estão há muito 
tempo precisando destas cirurgias. E devido 
sua restrição de liberdade, temos de 
oferecer uma estrutura especial para fazer 
este atendimento de forma segura e ao 
mesmo tempo, humanizada”, explica.

O HGG, além das cirurgias, oferecer 
atendimento odontológico aos presos 
internados. Caso estejam de acordo, os 
procedimentos odontológicos serão 
realizados enquanto estiverem sedados. 
Poderão ser realizadas restaurações 
dentárias, tratamento de canal, extrações e 
tratamento periodontal.



NOSSA GENTE

“Tenho um chamado de 
Deus”, diz Walter Duarte 
sobre a capelania

Walter Paulo Duarte Júnior é 
colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG desde o ano de 2010, 
quando foi aprovado em concurso 
público da Secretaria de Estado da 
Saúde – SES. O primeiro posto de 
trabalho de Walter foi na NIR 
(Núcleo Interno de Regulação), 
depois de três meses ele recebeu 
convite para trabalhar no Serviço de 
Arquivo Médico (SAME). Casado há 
doze anos, ele é pai de uma garota 
de seis anos e atua também como 
voluntário da Capelania Hospitalar 
do HGG.  

O convite para integrar a 
Comissão de Apoio Espiritual surgiu 
em 2013, quando iniciou-se o 
projeto de implementação do 
serviço de Capelania. Coordenador 
do núcleo evangélico, além de 
recepcionar e acompanhar os 
visitadores voluntários, Walter 
realiza também as visitas aos 
pacientes. “Eu sou evangélico e 
gosto muito de realizar junto com os 
outros voluntários as visitas, 
principalmente àqueles que estão 
no Centro de Terapia Intensiva, que 
são pacientes mais debilitados. Os 
pacientes necessitam dessa 
atenção, acredito que tenho um 
chamado de Deus”, disse.

Autodidata, nos momentos de 
folga o colaborador estuda, e 
dedica também parte do seu tempo 
à família. Além disso, Walter separa 
momentos para participar de 
atividades ligadas à igreja, visitar os 
seus dois irmãos que moram em 
Goiânia e outros familiares. “Eu sou 
um amante da informação, leio 
bastante. Não tenho formação 
acadêmica, mas procuro o 
conhecimento”, pontuou. 

ACONTECEU 
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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; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

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.

Mais três especialidades na Ação Concentrada

Nesta primeira quinzena de agosto, 
as especialidades de Ortopedia, 
Coloproctologia e Urologia 
contemplaram 29 pacientes durante a 
Ação Concentrada de Cirurgias Eletivas. 
Todos os sábados, o Centro Cirúrgico do 
Hospital Alberto Rassi – HGG funciona 
exclusivamente para uma especialidade, 
o que tem contribuído para a redução da 
fila de espera de pacientes. 

Participando pela primeira vez da 

ação, a Ortopedia contemplou dez 
pacientes no primeiro dia de agosto. De 
acordo com o chefe de Ortopedia, 
Leandro Alves de Oliveira, a ação 
beneficiou pacientes de demanda interna 
do Hospital realizando os procedimentos 
de artroplastias total de quadril, 
correções da síndrome do túnel do 
carpo, ressecção de tumor ósseo e 
retiradas de placas e parafusos. 
“Conseguimos em apenas um dia atingir 
quase 15% da produção mensal”, disse. 

No dia 8 de agosto, a Coloproctologia 
atendeu 9 pacientes. Foram realizadas 
cirurgias de correção de hemorroidas e 
rotação de retalho. No dia 15 de agosto, 
a Urologia ocupou novamente o Centro 
Cirúrgico e atendeu dez pacientes. 
Foram realizados dez procedimentos de 
correção de varicocele, retirada de duplo 
jota, cistoscopia, nefrostomia e 
postectomia (circuncisão). 

Esta última especialidade possui a 
terceira principal demanda do HGG. De 
acordo com o chefe da Seção de 
Urologia, Theo Rodrigues, as atividades 
no sábado garantiram um aumento de 
10% da produtividade mensal, o que 
acelera o atendimento dos pacientes que 
aguardam pelos procedimentos.  

Colesterol é tema de ações educativas no HGG

Colesterol é uma substância 
gordurosa encontrada naturalmente no 
corpo. Ele tem o papel vital de manter 
cada célula do corpo funcionado 
adequadamente. Entretanto, o acúmulo 
de colesterol no sangue pode aumentar 
o risco de doenças do coração. O dia 8 

Cardiologista Antônio Malan explica os riscos do 
colesterol alto aos pacientes do Ambulatório

Equipe de Ortopedia participou pela primeira vez 
da Ação de cirurgias e contemplou dez pacientes

de agosto é lembrado como o Dia 
Nacional de Combate ao Colesterol. 
Para informar e alertar a população 
sobre os riscos deste problema, o HGG 
está promovendo durante todo este mês 
uma série de atividades.

O cardiologista Antônio Malan 
participou da abertura do evento no dia 5 
de agosto, esclarecendo para o público o 
que é o colesterol. De acordo com o 
médico, as doenças cardiovasculares 
geralmente são silenciosas e acabam 
prejudicando muitos diagnósticos. A 
médica residente em endocrinologia 
Fabrícia Figueiredo de Medeiros também 
participou da ação.

No dia 12 de agosto, a nutricionista 
Kamila Silva Barros ministrou a palestra 
“Alimentos que ajudam a reduzir o 
colesterol”. No mesmo dia, a 
fisioterapeuta Juliana Santos Mendes de 
Medeiros coordenou uma dinâmica de 
atividade física para o público. Todas as 
ações acontecem sempre às quartas-
feiras, na recepção central do 
Ambulatório de Medicina Avançada.  



TEMA DA VEZ
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Esclerose múltipla, doença que pode causar incapacidade

Dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) apontam que cerca de 2,5 
milhões de pessoas no mundo são 
portadoras de esclerose múltipla. Estudos 
demonstram que 20 a 25 anos após o 
diagnóstico da doença, quase 90% dos 
pacientes terão incapacidade grave, 
precisando de algum apoio para andar. 
Para lembrar o Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla, comemorado no dia 30 de 
agosto, o Voz do HGG conversou com o 
neurologista do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Fernando Elias Borges, que 
esclareceu as causas, sintomas e 
tratamentos para a doença. 

O especialista explica que a esclerose 
múltipla é uma doença autoimune que 
afeta o cérebro e a medula espinhal 
(sistema nervoso central). Isso acontece 
porque o sistema imunológico do corpo 
confunde células saudáveis com "intrusas", 
e as ataca provocando lesões da mielina 
no cérebro. Ele comenta que apesar do 
nome sugerir uma doença degenerativa e 
progressiva, o seu caráter é na realidade 
inflamatório e recorrente no início do 
quadro. A causa é indeterminada e 
provavelmente multifatorial. Mas, a doença 
é mais predominante na raça caucasiana, 
pele branca de origem europeia. Isso não 
quer dizer que negros e pardos não 
desenvolvam a doença, principalmente no 
Brasil, onde existe uma grande 
miscigenação.” 

Sobre os fatores de risco para 
desencadeamento da esclerose múltipla, 
Elias comenta que não são determinados. 
Porém, segundo o médico, não é anormal 
que a doença se desenvolva depois de um 
quadro infeccioso, porque isso estimula o 
sistema imunológico. O mesmo vale para 
depois que a doença está instalada no 
paciente, quando somente gripes e 
resfriados podem provocar uma crise da 
doença. “Antigamente nós médicos 
tínhamos receio que a vacinação em 
massa, como as campanhas contra gripe 

Ainda sem causa e cura definidas, doença afeta milhares de pessoas no mundo e provoca fraqueza muscular e déficits na visão. A sua 
principal característica é ser autoimune com evolução recorrente e remitente, com posterior quadro degenerativo

O tratamento para a esclerose múltipla deve envolver atenção multiprofissional, além de uma boa 
aceitação do paciente para a doença. Diagnóstico precoce proporciona mais qualidade de vida 

Você sabia?

- A esclerose múltipla 
pode ocorrer em 
qualquer idade, mas  
afeta  mais as pessoas 
entre 20 a 40 anos. 

Anote esta dica: 

- Existem diversos grupos de apoio, 
tanto presenciais quanto online, de 
pacientes com esclerose múltipla. 
Caso seja de interesse, procure essas 
comunidades para trocar experiências 
e entender melhor a doença.

e outras doenças pudessem aumentar a 
frequência de surtos. Porém  hoje 
sabemos que isso não causa prejuízos ao 
paciente portador da esclerose múltipla”, 
revela. 

Como a doença atinge múltiplos níveis 
do sistema nervoso central, os sintomas 
são diversificados, é o que pontua o 
médico. No geral, as manifestações são 
de visão turva ou dupla, fadiga, 
formigamentos, falta de equilíbrio, 
espasmos musculares, e fraqueza 
muscular. As dores não são comumente 
associadas à esclerose múltipla, entretanto 
a nevralgia do trigêmeo (dor lancinante na 
região do rosto), pode ser um primeiro 
sinal da doença. “O diagnóstico clínico 
pode ser difícil porque os sintomas podem 
simular outras doenças, não sendo 
exclusivos da própria esclerose múltipla.”

Embora ainda não tenha cura, a 
doença pode ser bem controlada. O 
tratamento geralmente se concentra em 
manejar as crises, controlar os sintomas e 
reduzir o progresso da doença. Elias ilustra 
que o tratamento deve ser iniciado assim 
que a esclerose múltipla for diagnosticada, 
pois isso poderá evitar complicações do 

Qualidade de vida depende da forma como o paciente encara a doença

 Manter o foco na saúde, e não na doença, 
esta é a receita para conviver melhor com a 
esclerose múltipla. Além de realizar o tratamento 
correto da doença, é preciso que o paciente 
mantenha saudável também a mente. Dentro das 
suas condições físicas, o portador deve manter a 
vida o mais normal possível, pois isso vai gerar 
bem-estar e mais satisfação. 

Temos casos de pacientes que estão muito 
bem fisicamente, mas com o psicológico 
fragilizado pelo diagnóstico da doença, e nesses 
casos é importante o acompanhamento de um 
psicólogo. Mas também temos casos contrários, 
de pessoas que já estão com uma incapacidade 
bastante avançada e que levam a vida de forma 
mais leve, esses pacientes experimentam maior 

qualidade de vida. 
 É importante ressaltar, ainda, o 

acompanhamento médico periódico do paciente 
portador da esclerose múltipla. Isso porque, 
atualmente, trabalhamos com duas linhas de 
tratamento. No início, utilizamos medicamentos 
que afetam menos o sistema imunológico, que 
vão reduzir cerca de 40% das crises da doença. 
Depois, para o caso de evolução da esclerose, é 
necessária uma intervenção maior das drogas no 
organismo do portador, e isso o médico deverá 
reconhecer ao longo do acompanhamento do seu 
paciente. Por isso, não abandone o tratamento e 
não deixe de procurar o seu médico diante as 
crises da esclerose múltipla.

Viva bem! 

Fernando Elias 
Borges é médico 
neurologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG

quadro, impedindo uma evolução para 
uma incapacidade grave, por exemplo. “O 
tratamento é multiprofissional. O paciente 
vai utilizar os medicamentos, praticar 
atividade física, manter uma alimentação 
saudável. Todos esses fatores vão 
contribuir para a melhora e não evolução 
da doença.”



4 De 1º a 15 de agosto de 2015 A VOZ DO HGG 

A VOZ DO USUÁRIOEXPRESSAS

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

Com o melhor do Pop Rock, Cejane 
Verdejo tirou os pacientes dos leitos

Quinteto de violeiros levou muita moda de 
viola para os corredores do hospital

Pacientes posaram para fotos ao lado 
da cantora Bel Maia em seu Sarau 

Suzana Oliveira Tavares, de 
26 anos, é professora de ensino 
fundamental. A paciente passou 
por uma depressão no ano de 
2013, quando tentou colocar fim à 
própria vida ingerindo soda 
cáustica. Agora, é necessário que 
seja acompanhada clínica e 
cirurgicamente devido à corrosão 
que o produto causou nos órgãos 
internos, sobretudo ao esôfago. 
Suzana conta que passou por 
momentos ruins, desde a tentativa 
de suicídio, e que a alimentação foi 
o que mais lhe causou problemas.

Suzana está completando uma 
pós-graduação em Educação para 
alunos especiais, e quer se 
recuperar o mais rápido possível 
para voltar às salas de aula. “Teve 
um momento que, infelizmente, 
achei que a vida não valia à pena. 
Agora, tenho muitos problemas de 
saúde, e queria muito ter a minha 
vida normal de novo. Estou 
recebendo um excelente 
atendimento no HGG, aqui todos 
estão sempre tão felizes e isso me 
incentiva a viver.”

Reconhecimento
Gratidão. Esse é o sentimento que Maria 
Lúcia Nery carrega no coração pela equipe 
do HGG. Mesmo após quase um ano do 
tratamento que o irmão dela recebeu na 
unidade, ela se sentiu na obrigação de 
voltar ao hospital e deixar registrado o 
agradecimento a cada um que atendeu o 
seu familiar. 

Tecnologia
Os colaboradores do HGG contam com 
uma nova ferramenta de segurança. A 
Polícia Militar (PM) criou um grupo no 
aplicativo WhatsApp com as principais 
chefias, para atender exclusivamente aos 
colaboradores. Se perceber uma atitude 
suspeita lá fora, acione quem tiver acesso 
ao grupo, e a polícia será informada 
imediatamente.

Capacitação
Aconteceu nos dias 11 e 12 de agosto o 
treinamento “Normas e Rotinas no 
Transporte de Pacientes”. A capacitação foi 
ministrada pelo gerente do Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) do HGG, Álamo 
Araújo, e também pela gerente de logística, 
Núbia Borges. Ao todo, participaram 11 
colaboradores de diversos setores da 
unidade hospitalar. 

Capelania
Os 31 novos voluntários de apoio espiritual 
do HGG foram capacitados no dia 1º de 
agosto. O curso aconteceu no Auditório da 
unidade. Voluntários dos segmentos 
espírita, católico e evangélico receberam 
orientações sobre segurança do paciente, 
higienização das mãos, normas do hospital,  
e cuidados paliativos.

Vida Saudável 
O HGG promove neste mês o 1º Circuito 
Saúde do HGG. Trata-se de um programa 
de reeducação alimentar que será aplicado 
entre os colaboradores da unidade com 
supervisão da equipe de nutricionistas. O 
programa terá duração de três meses e irá 
acompanhar de perto colaboradores com 
Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou 
superior a 25. 

Seminário
A diretora de Enfermagem, Natalie Alves e 
a diretora de Serviços Multidisciplinares, 
Rogéria Cassiano, participaram nos dias 7 
e 8 de agosto do Seminário Internacional 
de Segurança do Paciente e Acreditação 
em Saúde, promovido pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). O evento 
aconteceu em São Paulo e contou com a 
presença de profissionais de vários países.

“Nunca participei de um show tão maravilhoso como este. Não imaginei que o melhor show seria em um 
hospital” disse a secretária Sílvia Cabral, paciente do Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) 
que aguardava para fazer a cirurgia bariátrica no dia após o Sarau com Cejane Verdejo.
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