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HGG atende 560 pessoas no Dia Mundial do Rim 
Atividade aconteceu no dia 10 de março na área externa do Hospital Alberto Rassi - HGG e foi aberta à comunidade. Entre 9 e 16 horas 
foram ofertados gratuitamente testes de glicemia, análise de urina, aferição de pressão arterial, além de orientações médicas

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Rim, o Hospital Alberto Rassi –HGG, 
disponibilizou vários serviços gratuitos 
para a comunidade no dia 10 de março. 
O público foi atendido na área externa do 
hospital onde foram ofertados 
gratuitamente testes de glicemia, análise 
de urina, aferição de pressão arterial, 
além de orientações médicas e 
distribuição de panfletos informativos. A 
ação aconteceu entre 9 e 16 horas, em 
parceria com a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia e atendeu 560 pessoas.

Os participantes foram atendidos por 
uma equipe composta por 30 

profissionais do HGG, entre enfermeiros, 
biomédicos e médicos. De acordo com a 
chefe do serviço de Nefrologia do HGG, 
Bruna Rassi, é preciso conscientizar a 
população sobre a importância de cuidar 
dos rins. “Esses cuidados devem vir 
desde a infância. Para evitar 
complicações renais é preciso ter um 
estilo de vida saudável, manter o 
controle do colesterol, da glicemia, além 
de alimentar-se com menos sal. Todos 
esses fatores vão influenciar no 
aparecimento de doenças renais no 
decorrer da vida”, alertou.

Após passar pela triagem, o corretor 

Portões do hospital foram abertos para a comunidade, que aproveitou a atividade para tirar 
dúvidas sobre problemas renais, e outras questões, como diabetes e pressão arterial elevada 

Luciano Correa da Silva fez o teste 
rápido de urina no local, já que o HGG 
disponibilizou dois banheiros químicos 
para o evento. Ele foi um dos primeiros a 
receber atendimento. “A médica orientou 
para eu ir até um Cais para que eu seja 
regulado e consiga atendimento 
especializado. Eu acho muito importante 
esses eventos porque para quem não 
tem plano de saúde, que é o meu caso, 
ajuda muito. Fiz todos esses exames de 
graça”, agradeceu.

A dona de casa Anália de Sá Neta 
Silva estava na unidade para consultar 
com a equipe de cardiologia. Quando viu 
a movimentação na área externa do 
hospital, resolveu participar. “Eu nunca 
fiz exames e também nunca senti dores 
nos rins. Essa ideia de oferecer os 
serviços gratuitos é muito legal porque 
às vezes pode detectar a doença antes 
mesmo dos sintomas”, afirmou.

Nefrologia do HGG
A Seção de Nefrologia do HGG é um 

dos maiores serviços do hospital. Além 
disso, o HGG é uma das unidades de 
saúde habilitadas no Estado para a 
realização de transplantes renais. Em 
2015 dois procedimentos foram 
realizados. No início de 2016, a 
cozinheira Valquíria Marta de Souza 
recebeu o rim da própria mãe, Maria 
Lúcia de Souza. Os procedimentos de 
captação e transplante de rim entre mãe 
e filha, aconteceram no HGG e duraram 
aproximadamente seis horas.

Entre os serviços ofertados no evento estão 
a análise de urina e testes de glicemia

Colaboradores marcaram presença na 
atividade realizada anualmente pelo hospital

Equipe multiprofissional da unidade 
participou do evento com orientações



NOSSA GENTE

“Eu sou muito feliz aqui no 
HGG”, diz a endocrinologista 
Cecília Pacheco

A história de Cecília Pacheco 
Elias no Hospital Alberto Rassi – 
HGG se iniciou no ano de 2008. A 
médica fez duas residências na 
unidade hospitalar, primeiro em 
Clínica Médica e depois na 
especialidade de endocrinologia. Em 
2010, a colaboradora foi efetivada 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
por meio de concurso público, 
assumindo preceptoria na residência 
de Clínica Médica e atividades no 
ambulatório de Endocrinologia. Além 
do hospital, Cecília atende também 
em seu consultório particular.  “Eu 
gosto muito dessa área ambulatorial, 
e desde que escolhi ser médica eu 
tinha certeza que queria ser 
endocrinologista”, revela.

Cecília conta que antes de optar 
pela profissão pensou em outras 
áreas da saúde, como a Biomedicina 
e a odontologia. Porém, os seus pais, 
que também são médicos, tornaram-
se espelho para a colaboradora. “Eu 
fui observando eles e gostando da 
profissão. Quando entrei na 
faculdade tive certeza que estava no 
caminho certo. Nossa profissão é 
muito difícil, às vezes me sinto 
bastante cansada, e quando perco 
algum paciente sofro muito, mas é 
muito gratificante poder ajudar as 
pessoas”, conta.

Recém-casada, Cecília comenta 
que nos horários de descanso 
aproveita o tempo para se dedicar ao 
esposo, que também é médico, à 
família e aos amigos. Ela comenta 
que gosta de programas mais leves, 
como frequentar “barzinhos” e 
organizar um churrasco para receber 
os amigos. “Nas horas livres eu tento 
me desvencilhar um pouco do 
trabalho”, pondera. 
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Omar Souto abre a nona temporada de exposições

O Hospital Alberto Rassi abriu no dia 9 
de março a nona temporada de 
exposições do projeto Arte no HGG. 
Comemorando cinquenta anos de 
dedicação à pintura, o artista plástico 
Omar Souto disponibilizou um acervo com 
mais de cem obras para a exposição 
“Raízes do Brasil”. Suas telas retratam 
tipos populares do universo caipira e das 
ruas, cenas de casamentos na roça, folia 
de reis, cenas de bordel, retirantes e 
cangaceiros. O vernissage reuniu grandes 
nomes da arte em Goiás, jornalistas, 
amigos e familiares do artista, além de 
colaboradores do hospital. 

O diretor de ensino e pesquisa do 
HGG, Marcelo Rabahi, ressaltou a 
importância das exposições para a 
unidade e fez uma analogia com o nome 
da mostra. “O Idtech está completando 
neste mês de março quatro anos a frente 
do HGG. Numa grata coincidência, o 
nome da exposição é Raízes e é 
exatamente isso que todos nós que 
trabalhamos aqui, estamos fazendo: 
criando raízes. O hospital nasceu da 
concepção de alguns nomes visionários da 
medicina desse Estado, e hoje, estamos 
aqui alimentando essas raízes que foram 
plantadas há 50 anos e irrigando com o 
que mais de louvável tem em nossas 
ações que é o amor. Já está arraigado, 
como uma raiz fica em uma horta que 
pretende se perdurar por longos anos”.

Omar Souto declarou que ficou muito 
feliz com o convite e que expor em um 
hospital é uma experiência inédita para a 
carreira dele. “Esse momento pra mim 
está sendo de muita importância, por que 
é um espaço totalmente diferente de tudo 

o que eu já expus. Dentro de um hospital, 
onde a gente pode observar os olhares de 
pacientes, acompanhantes, isso para o 
artista é fundamental. Eu só tenho a 
agradecer pela oportunidade de expor 
mais de cem obras aqui e por estar 
comemorando mais de cinquenta anos de 
pincel. E depois de tudo isso, eu digo: 
envelheci e não aprendi”.

O evento contou a presença do 
superintendente de Ação Cultural da 
Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, José Eduardo Moraes, que 
representou o governador Marconi Perillo 
durante a solenidade. Também 
participaram da mostra artistas 
consagrados como Helena Vasconcelos, 
que é curadora voluntária da exposição, 
Brenda Lee, Dilvan Borges, Américo 
Poteiro, Evandro Soares, Miro Pires, 
Sandro Carvalho, entre outros. 

Com mais cem obras espalhadas pela unidade, Omar retrata a simplicidade do universo caipira e a 
realidade dos sertões. Vernissage da exposição aconteceu no dia 9 de março, no Ambulatório do HGG

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.

Diretoria do Idtech prestigiou o artista. Exposição 
permanece aberta para visitação até julho 



TEMA DA VEZ
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Alagamentos aumentam risco de leptospirose e hepatites

Com o excesso de chuvas dos últimos 
dias, e os recorrentes episódios de 
alagamentos por todo o país, a 
preocupação com as doenças causadas 
pelo contato e ingestão de água 
contaminada aumenta. Se já não 
bastassem todos os transtornos que uma 
enchente traz, a população está exposta 
ainda a doenças como leptospirose, 
hepatites A e E, cólera e febre tifoide, 
entre outras doenças. O “Voz do HGG” 
conversou com a infectologista do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Andrea 
Spadeto, que explicou os agentes 
causadores e sintomas de cada um 
desses problemas.

De acordo com a especialista, a 
doença mais comum relacionada aos 
alagamentos é a leptospirose. Ela explica 
que é uma zoonose transmitida 
principalmente pela urina de ratos, e que 
a bactéria se reproduz na água e em 
solos úmidos, penetrando na pele e nas 
mucosas dos seres humanos quando 
entram em contato com a água ou com a 
lama das enchentes. “Os sintomas são 
bastante semelhantes ao da dengue, e 
normalmente são febre, náuseas, diarreia, 
dores musculares e de cabeça. A 
gravidade da doença está quando ela a 
bactéria atinge os rins, fígado e baço, 
podendo ser fatal nesses casos.”

Andrea explica que os surtos de 
leptospirose costumam ocorrer 
imediatamente após a inundação, quando 
as águas ainda estão baixando ou 
quando as pessoas retornam às suas 
residências e procedem à limpeza das 
casas. Portanto, a médica pontua que 
deve-se estar alerta à possibilidade de 
ocorrência de casos e surtos de 
leptospirose nas quatro ou cinco semanas 
depois da inundação. “Também existe a 
probabilidade de surgirem as doenças 
hídricas-alimentares, que são causadas 
pela ingestão de alimentos ou bebidas 
contaminadas. ”

Doenças são causadas pelo contato com a água e alimentos contaminados pelos alagamentos e enchentes, e podem causar diarreia, 
febre, náuseas e vômitos. Prevenção envolve permanecer o menor tempo possível em contato com a água contaminada

Episódios recentes de alagamentos por todo o país aumentam preocupação dos especialistas 
com a proliferação de doenças. Foto: Diomício Gomes/O Popular

Você sabia?

-  O aparecimento de 
sintomas semelhantes 
ao de uma gripe ou 
dengue em pessoas 
expostas às enchentes 
vale uma visita a um 
posto de saúde. E a 
automedicação deve ser 
evitada! Fique atendo aos sinais!

Confira algumas dicas:

- Depois de entrar em contato com  
alagamentos e enchentes, tome um 
banho e lave bem as mãos e o rosto.

- Casas e áreas invadidas pela água 
devem ser lavadas com água 
sanitária para eliminar os focos de 
doenças. Faça isso com cuidado!

Entre as doenças de origem hídrico-
alimentares mais comuns após os 
alagamentos estão a cólera, diarreias, 
febre tifoide, e hepatites do tipo A e E. 
Essa última, segundo Andrea o problema 
é  causada por um vírus presente nas 
fezes humanas, e que com o alagamento 
esses dejetos podem transbordar dos 
esgotos sanitários e contaminar a agua e 
os alimentos da população. “Existem 
outras formas de transmissão também, 
como o hábito de não lavar as mãos 
antes do preparo das refeições. Ela causa 
mal‐estar, prostração, náusea, vômito e 

icterícia, mas raramente leva ao óbito. ”
Outra doença de origem hídrico-

alimentar comumente relacionada às 
enchentes está a febre tifoide. Pouco 
conhecido pela população, o problema é 
causado pela bactéria Salmonella Typhi, e 
segundo a médica, se não tratada pode 
levar o paciente à morte. ‘‘A febre tifoide 
provoca cólicas abdominais, constipação 
e febre alta”, ilustra. 

Conheça algumas medidas de prevenção às doenças relacionadas às enchentes 

A única forma de reduzir riscos à saúde é 
permanecer o menor tempo possível em contato 
com as águas de enchentes e alagamentos. 
Retirar toda a roupa e tomar banho são medidas 
importantíssimas para evitar uma contaminação. 
Se a enchente inundar as residências, após as 
águas baixarem será necessário lavar o chão. 
Pessoas que trabalham na limpeza de lamas, 
entulhos e desentupimento de esgoto devem 
usar botas e luvas de borracha, que são os 
equipamentos de proteção individual.

O principal fator é mapear áreas críticas que 
são áreas com histórico anterior de 
desabamentos e enchentes, as populações que 
vivem em encostas e próximo a cursos d'água, e 
áreas de adensamentos populacionais (favelas, 

ocupações). Isso porque além de doenças, as 
enchentes e alagamentos podem causar 
inúmeros outros problemas à comunidade, como 
os traumatismos, afogamentos, lesões corporais, 
choques elétricos, os acidentes por animais 
peçonhentos que buscam locais secos e 
protegidos e invadem as residências, e outras 
tragédias sem precedentes.  

Outro fator que devemos lembrar e reforçar a 
nossa atenção é em relação à dengue. A doença 
ocorre em maior intensidade após as enchentes, 
pois estas favorecem o aumento de criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti. É importante sempre 
depois das chuvas, verificar o quintal de nossas 
casas e escoar a água empossada para evitar 
que o inseto se reproduza. 

Andrea Spadeto é 
infectologista da 
Comissão de 
Controle de 
Infecção Hospitalar 
do HGG
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Natural da cidade de Pontalina, 
Ivânia Alves Machado é paciente 
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
há 20 anos. A microempresária, 
que já passou pelo tratamento 
endocrinológico para 
hipotireoidismo e também pela 
cirurgia bariátrica, conta que agora 
está sendo cuidada pela equipe 
multiprofissional da unidade por 
causa de uma hérnia. “Eu amo o 
hospital, sempre fui muito bem 
tratada e confio plenamente em 
todos os profissionais que me 
atendem”, disse.

Agora, ela comemora o 
sucesso da última cirurgia 
realizada para a retirada da hérnia. 
“Eu saí do Centro Cirúrgico direto 
para o quarto, não foi preciso nem 
mesmo passar um tempo na UTI. 
Eu devo tudo isso primeiramente a 
Deus, e depois a equipe 
maravilhosa e competente que o 
HGG tem. Eu tenho um laço de 
amizade muito grande com todos 
do hospital, já fazem parte da 
minha família”, elogia. 

EXPRESSAS

Homenagem
Em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, o HGG em parceria com o 
fotojornalista Cristiano Borges está 
promovendo uma exposição de fotos em que 
as modelos são as colaboradoras da 
unidade. Voluntariamente, Cristiano deu uma 
volta pelos corredores do hospital retratando 
um ambiente feminino, com profissionais 
dedicadas e apaixonadas pela profissão. 

Modelo
A supervisora da Central de Material e 
Esterilização do Hospital Materno Infantil, 
Tatiany Cristina, esteve no HGG para 
entender como funciona o controle interno de 
produção e dispensação dos materiais o 
hospital. Ela foi recebida pela gerente da 
CME, Juliana Carvalho, pelo controller 
Rodolfo Vieira e pelo executor, Bruno Martins.

Prevenção
A nutricionista Lilian Fioravanzo Apolinário 
ministrou palestra no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) do hospital 
sobre os cuidados que devem ser tomados 
com a alimentação para evitar doenças 
renais. A profissional alertou também os 
pacientes que aguardavam por consulta 
sobre o consumo de pelo menos dois litros 
de água por dia para a boa saúde. 

Gestão
Uma comitiva do Hospital Municipal Santa 
Luzia, da cidade de Chapadão do Céu, 
esteve no HGG para conhecer a estrutura 
do hospital. O diretor clínico Paulo 
Scorsatto Batista, e o enfermeiro técnico, 
Jonathan Barros Garcia, da unidade de 
saúde municipal elogiaram também 
qualidade do atendimento e o programa de 
humanização do HGG. 

Diversão
Após um período de recesso, integrantes da 
Liga Acadêmica do Riso (LAR) da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
retomaram as visitas ao HGG. Com 
caracterização de palhaços que vão desde 
nariz, peruca, chapéu, gravata e maquiagem, 
os sete estudantes de diversos cursos da 
PUC-GO passearam pelos corredores.

Emergência
Com o objetivo de preparar e orientar os 
colaboradores para a prevenção e atuação 
em situações de risco, o HGG promoveu 
um treinamento. Participaram da atividade 
129 colaboradores que atuam em todas as 
recepções (Logística, Ambulatório, Central 
Humanizada de Internação - CHI e Apoio 
em Diagnóstico), colaboradores brigadistas 
e todas as gerências.

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: 

“Para gente é uma lição de vida, fazemos o bem e recebemos o bem de volta. É muito gratificante arrancar 
sorrisos de pessoas que estão lutando pela vida, e de uma certa forma em uma fase de sofrimento, faz a gente dar 
mais valor no que temos. Embarguei a voz em vários momentos”, disse Eddy Faria depois do show no hospital

Maurício Alexandre e Sandrive encantaram 
os pacientes com apresentação eclética

Show de Eddy e Brunno no projeto de 
humanização foi marcado por emoção

O paciente Obede Rabelo aprovou a 
apresentação de Vinicius e Venâncio


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

