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HGG realiza terceira edição da Jornada Científica
Evento realizado anualmente pelo Hospital Alberto Rassi – HGG chegou a sua terceira edição com o tema “Integração das especialidades na 
atenção à saúde do paciente crônico”. Conferências, palestras, exposições e mesas redondas aconteceram entre os dias 05 e 07 de outubro 

O Hospital Alberto Rassi – HGG abriu 
no dia 05 de outubro, a III Jornada 
Científica - JOCHAR. A atividade, que é 
realizada anualmente, tem como objetivo 
incentivar o interesse em pesquisa 
científica e fomentar a integração do 
conhecimento entre as cerca de 30 
especialidades médicas e equipes 
multiprofissionais. O coordenador do 
Centro de Terapia Intensiva – CTI, Durval 
Pedroso, ministrou a conferência 
“Qualidade, Segurança e 
Interdisciplinaridade, paradigmas na 
Medicina Atual”.

Durante a solenidade de abertura da 
JOCHAR 2016, a superintendente de 

Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS (SEST/SUS), Irani Ribeiro, contou 
que concluiu a sua residência médica e 
também foi diretora do HGG, por isso tem 
um carinho especial pela unidade de 
saúde. “O hospital merece a gratidão e 
reconhecimento que ele tem da população, 
da Secretaria de Saúde e do Estado, 
porque os profissionais realmente se 
dedicam ao paciente. Aqui no HGG estão 
as maiores pérolas da medicina, os 
grandes nomes da Saúde e por isso estou 
muito feliz em participar da abertura deste 
evento que incentiva o ensino e pesquisa.”

A diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Marques Franco, agradeceu 

Coordenador do Centro de Terapia Intensiva do HGG, Durval Pedroso realizou a abertura do 
evento científico com conferência sobre qualidade, segurança e interdisciplinaridade na medicina

a presença dos residentes na abertura da 
JOCHAR 2016, para os quais o evento foi 
idealizado e promovido. Ela falou sobre a 
importância do hospital no contexto de 
Ensino em todo o Estado, e reforçou o 
atendimento humanizado e de excelência 
aos usuários do Sistema Único de Saúde 
– SUS. “A nossa jornada tem como tema 
a interatividade entre as especialidades, 
mas ela já nasceu interativa porque todos 
deram um pouquinho de si para a sua 
realização. O nosso desafio é trabalhar em 
equipe e de forma interdisciplinar para 
proporcionar um atendimento integral ao 
nosso paciente”, comentou.

“Tenho muita satisfação em participar 
de mais uma Jornada Científica no HGG e 
observar o crescimento profissional dos 
nossos alunos, que voltam depois até 
como professores”, discursou o 
coordenador da Comissão de Residência 
Médica (Coreme), Américo Silvério. De 
acordo com ele, o hospital tem um papel 
muito importante na formação de novos 
especialistas. “Queremos assegurar uma 
boa qualificação da residência médica, 
porque são estes profissionais que vão 
nos atender amanhã. E eu posso afirmar 
que desejo ser atendido pelos meus 
alunos, pois estarei tranquilo quanto à 
qualidade do serviço”, elogiou.

Em sua conferência, Durval Pedroso 
falou da qualidade e segurança da 
assistência especializada. O coordenador 
do Centro de Terapia Intensiva do HGG 
apontou a importância dos protocolos e 
mostrou, ainda, os índices de mortalidade, 
alta, ventilação mecânica e outros.

Palestras e conferências foram realizadas 
no auditório para os profissionais do hospital

Residentes de diversas especialidades 
apresentaram trabalhos durante o evento

Irani Ribeiro, superintendente do 
SEST/SUS participou da abertura



NOSSA GENTE

“Vejo o fruto do meu 
esforço”, diz Arianne Dutra, 
da Central de Internação

Arianne Cezilio Dutra é 
colaboradora do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há cerca de dois 
anos. A jovem atua na Central 
Humanizada de Internação – CHI, 
sendo responsável pelo 
agendamento das cirurgias eletivas 
e internações dos pacientes. 

Aos 23 anos, Arianne conta que 
cursou até o 6º período de 
Engenharia Civil na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, 
mas se encantou pelo universo da 
administração quando começou a 
trabalhar na unidade hospitalar. “Eu 
nunca havia trabalhado na área de 
engenharia, e quando eu entrei aqui 
no HGG eu me apaixonei por essa 
parte da administração e de 
solucionar problemas. Ano que vem 
vou iniciar a faculdade, e pretendo 
também me especializar em 
administração hospitalar. 
Realmente gostei muito dessa área 
e quero trabalhar com isso”, conta.

Extrovertida, dedicada e 
comunicativa, assim a colaboradora 
é vista pelos colegas de trabalho. 
“O pessoal brinca muito comigo que 
sou mandona, mas é porque eu sou 
gosto de ter o controle das minhas 
atividades, de organizar tudo e vou 
embora somente quando vejo que 
está tudo certo. Eu amo o meu 
trabalho aqui, pois consigo ver o 
fruto do meu esforço quando ajudo 
as pessoas que precisam.”

Fora do ambiente de trabalho, 
Arianne gosta de dedicar o tempo 
ao descanso. “Eu sou bastante 
caseira, gosto de ficar mais quieta. 
Me casei tem pouco tempo, então 
aproveito os momentos livres para 
estar com meu esposo e a minha 
família”, revela. 
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Motoristas de ambulância: transportando vidas

Mais do que simples passageiros, 
eles transportam diariamente vidas. Por 
este papel tão importante que eles 
exercem, todos os dias 10 de outubro é 
comemorado o Dia do Motorista de 
Ambulância. No Hospital Alberto Rassi – 
HGG, seis colaboradores desempenham 
essa função heroica, e se dividem em 
três turnos de trabalho para atenderem a 
demanda da unidade. 

A gerente de logística do hospital, 

Núbia Borges, explica que esses 
colaboradores são responsáveis pelo 
deslocamento dos pacientes para outras 
unidades de saúde para a realização de 
exames. Ela comenta que para exercer 
essa função é necessário muito 
comprometimento e empatia pelo 
próximo. “O paciente está em um 
momento difícil da vida dele, em busca 
de tratamento para o seu problema de 
saúde. Por isso, o motorista da 
ambulância é mais do que um condutor 
de veículo, é alguém em quem o 
paciente vai confiar a vida”, reforça.

Recentemente elogiado na Ouvidoria 
do hospital por sua prestatividade, 
Marciley Cardoso de Oliveira é 
colaborador do HGG há quatro anos. 
Porém, iniciou sua carreira na unidade 
no trabalho administrativo, e há cerca de 
dois anos está no transporte de 
pacientes. “Eu sou muito feliz pelo que 
faço, e pela oportunidade que tive de 
trabalhar nesta área. Ser motorista de 
ambulância é ajudar o próximo, saber 
ouvir e estender a mão em um momento 
tão difícil para o outro. Gosto muito de 
ajudar as pessoas, e conhecer a história 
delas. Acredito que esse é o diferencial”, 
disse o colaborador.

Especialista ministra palestra para neurologistas

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 30 de setembro a 
neurologista Elza Dias Tosta. Referência 
internacional na área, com pós-
doutorado realizado em Londres, a 
médica ministrou a palestra “Correlações 
Clínico-imunológicas definem tratamento 

Elza Dias Tosta foi convidada pela 
neurologista do HGG Susanie Rigatto

Marciley é um dos seis colaboradores que 
atuam como motoristas de ambulância

na Miastenia Gravis?”, assistida por 30 
participantes. O evento foi gratuito. 

A iniciativa da palestra foi da 
neurologista Susanie Rigatto, que está 
iniciando uma série de estudos de 
educação continuada em Neurologia. 
Estiveram no auditório, além dos 
médicos, residentes e ex-residentes do 
HGG, os residentes do Hospital das 
Clínicas e os sócios da Sociedade 
Goiana de Neurologia (Song). 

A neurologista Elza Tosta destacou a 
importância da miastenia grave ser 
reconhecida em seu estágio inicial, com 
menos de cinco anos de evolução. “Os 
tratamentos atuais permitem que o grave 
seja desprezado, ficando só a miastenia. 
Há tratamentos nas fases aguda e 
crônica, a curto e longo prazo. Eu quero 
que os médicos reconheçam, 
diagnostiquem e tratem, mas se não 
conseguirem tratar, encaminhe 
convenientemente o paciente. Antes, se 
falavam em miastenia somente em 
mulheres jovem, mas sabemos de casos 
até com 80 anos”, explicou.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
Gouveia Nakamura; 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 
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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.
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A segunda causa mais comum de demência é vascular 

Demência é uma condição 
caracterizada pelo comprometimento das 
funções cognitivas, em uma pessoa 
previamente normal, com prejuízo de 
suas atividades diárias. Ocorrem 
problemas de memória, de raciocínio, de 
concentração, dificuldade na realização 
de tarefas complexas, de linguagem, 
alteração de comportamento, 
desorientação em relação ao tempo e ao 
espaço e outras habilidades. A causa 
mais comum de demência é a Doença de 
Alzheimer, porém existe outra etiologia 
bastante frequente, a chamada Demência 
Vascular. Em entrevista ao “Voz”, a 
neurologista do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, Ane Cristina Dunck, falou sobre 
este tipo de demência e a importância do 
diagnóstico precoce.

Ane explica que entre 10 e 25% das 
demências são de causa vascular e que 
esta se diferencia do Alzheimer por ser   
potencialmente curável, ou pelo menos 
não ser progressiva, se diagnosticada a 
tempo. “A demência vascular não é 
degenerativa, e o quanto antes a 
diagnosticarmos mais chances o paciente 
tem de se recuperar. No Alzheimer 
acontece a morte progressiva dos 
neurônios, enquanto que, no 
comprometimento cognitivo vascular o 
que existe é um prejuízo da circulação 
sanguínea no cérebro”.

A gravidade e o tipo de 
comprometimento das habilidades do 
paciente vão depender da região em que 
ocorreu o derrame vascular e do número 
e da extensão das lesões vasculares 
cerebrais, segundo a médica. 
“Geralmente os acidentes vasculares 
cerebrais são fáceis de diagnosticar 
porque o paciente apresenta subitamente 
déficits neurológicos focais, além de 
alterações cognitivas como memória e 
linguagem. Mas, algumas vezes podem 
ser por comprometimento gradativo de 

A demência vascular se diferencia da Doença de Alzheimer por ser potencialmente tratável. Haverá recuperação dos sintomas do 
paciente, se diagnosticada precocemente, ou até mesmo a sua prevenção, se forem tomadas as medidas profiláticas adequadas

Primeiros sinais da doença nem sempre é perda de memória, mas também desorientação em 
relação ao tempo e espaço, comprometimento de habilidades como a fala e raciocínio

Você sabia?

- A hipertensão, o 
diabetes, a dislipidemia, 
o tabagismo, a 
obesidade e a 
aterosclerose são fatores 
de risco para a demência 
vascular. Cuide-se!

Confira algumas dicas:

- Adote hábitos alimentares saudáveis, 
com ingestão de mais vegetais, frutas, 
legumes e verduras, e com redução 
das carnes e gorduras ruins.

- Controle o peso corporal e pratique 
exercício físicos regularmente.

- Diminua o consumo de sal, e fique 
atento à pressão arterial.  

pequenos vasos cerebrais, quando os 
sintomas cognitivos vão surgindo 
lentamente, e neste caso podem ser 
confundidos com o Alzheimer”, completa.

De acordo com Ane, os fatores de 
riscos para a demência vascular são os 
mesmos relacionados às doenças 
cardiovasculares, como a obesidade, o 
sedentarismo, o tabagismo e alcoolismo, 
as doenças crônicas, como o diabetes e 
hipertensão, dislipidemia e outros. 
Quando o paciente chega até o 
consultório com queixas de sintomas que 
podem ser demência, Ane explica que é 
realizada uma investigação ampla para 
descobrir a origem dela. “Primeiro 
realizamos testes cognitivos para detectar 
qual habilidade está mais comprometida, 
e um bom exame físico, pois assim 
podemos ter pistas que nos orientarão   
quais os exames complementares que 
deveremos solicitar para confirmação 
diagnóstica. Depois poderemos indicar o 
melhor tratamento para o paciente.” 

       

HGG atende 255 idosos em evento de promoção da saúde
O Hospital Alberto Rassi – HGG, em 

comemoração ao Dia do Idoso, promoveu 
no dia 29 de setembro, evento de 
promoção da saúde com orientações da 
equipe multiprofissional e serviços como 
aferição de pressão arterial e teste de 
glicemia. Durante toda a manhã, 255 
idosos e cuidadores estiveram na tenda 
montada no estacionamento, onde 
receberam também um material 
informativo com dicas para o 
envelhecimento saudável.

 “Os participantes se envolveram nas 
atividades, fazendo perguntas e 
procurando realmente se informar. Foi 
interessante porque percebemos o quanto 
estas informações são bem recebidas e 

necessárias para a população”, descreveu 
a geriatra Ana Maria Porto Carvas, 
coordenadora do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG, grupo 
multiprofissional de assistência que 
organizou o evento.

As equipes de Psicologia e 
Fonoaudiologia também fizeram sucesso 
no evento. Os profissionais Dimilson 
Vasconcelos e Vanessa Américo 
conduziram uma atividade musical para o 
exercício da memória e da atenção. O 
Serviço de Odontologia, com o apoio da 
Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), fez uma 
apresentação didática sobre como cuidar 
dos dentes e das próteses dentárias.

Evento foi realizado no 
estacionamento da unidade hospitalar
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Genivaldo Gomes de Souza 
passou quase 50 dias internado no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. O 
feirante sofre com o diabetes, e 
devido às complicações vasculares 
teve de amputador um dedo do pé. 
“Tem cachê?”, brincou ao ser 
abordado pelo “Voz do HGG”. Por 
essa simpatia e alegria, o paciente 
foi indicado pela equipe de 
enfermagem para estampar esta 
edição da coluna. 

“Fui extremamente bem 
atendido por todos, o hospital é 
excelente. Não vou citar nome de 
ninguém para não ser injusto, 
porque realmente fui muito bem 
tratado por todo mundo. A comida 
é maravilhosa, a equipe de limpeza 
é sensacional, a enfermagem e os 
médicos então nem se fala. E 
ainda participei de show de música, 
o que me ajudou muito porque 
apesar do hospital ser bom, às 
vezes ficamos tristes e aí deu uma 
animada. A pior parte foi ficar muito 
tempo longe de casa, mas minha 
família e amigos vieram me visitar.”

EXPRESSAS

Obesidade
No mês de outubro comemora-se o Dia 
Nacional de Prevenção da Obesidade e o 
HGG, referência no tratamento da doença, 
preparou uma programação especial. A 
abertura aconteceu no dia 5 de outubro, 
com a palestra “Coma e mastigue bem”, 
ministrada pela nutricionista Valéria de 
Souza e pela fonoaudióloga Vanessa 
Américo, no Ambulatório.

Reconstrução
No Outubro Rosa, o HGG realiza em 
parceria com a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica um mutirão de cirurgias 
mamárias para atender pacientes que 
tiveram câncer de mama. Coordenada na 
unidade pela Seção de Cirurgia Plástica, a 
ação atenderá 15 pacientes entre os dias 25 
e 27 de outubro. 

Saudável
O hospital se preocupa com o bem-estar 
dos seus colaboradores, e por isso lançou a 
segunda edição do projeto “Circuito Saúde” 
e a primeira do CORRA - Caminhada e 
Corrida Assistida. As iniciativas têm como 
objetivo promover a saúde e incentivar os 
hábitos saudáveis, sobretudo com uma 
alimentação balanceada e prática de 
exercícios físicos. Se informe e participe! 

Coração
Em comemoração ao Dia do Portador de 
Marcapasso, o cardiologista especializado 
no assunto e chefe do Serviço do HGG, 
Antonio Malan, ministrou uma palestra para 
os usuários Ambulatório no dia 26 de 
setembro. O médico derrubou diversos 
mitos relacionados ao aparelho que tem 
como função controlar os batimentos 
cardíacos e sanou dúvidas dos usuários. 

Doação
Para encerrar o Setembro Verde, a Central 
de Transplantes promoveu uma palestra 
sobre doação de órgãos para os usuários do 
Ambulatório do hospital. A dinâmica, que 
aconteceu no dia 28 de setembro, mostrou 
que ainda existem muitos mitos em torno do 
tema, o que torna o número de transplantes 
ainda muito baixo no Brasil.

Responsabilidade
O descarte incorreto de materiais no 
enxoval, sobretudo os perfurocortantes, 
pode ocasionar em acidentes com os 
profissionais que realizam a coleta e 
lavagem das peças, além da perca dos 
instrumentais. De agosto do ano passado a 
agosto deste ano, 143 itens foram 
devolvidos à administração do HGG, entre 
pinças, cubas e bacias. Seja consciente!

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

 “Gostei demais! Já estava ficando triste por ficar tanto tempo internada em hospital, depois da apresentação eu até 
animei”, disse a paciente Alexandrina Alves de Araújo, depois da apresentação do grupo ¿Por Quá?. Os artistas levaram o 
espetáculo “Aparecidas”, no dia 27 de setembro, que mostrou divas dos anos 1950. 

Artistas interagiram com os pacientes e 
colaboradores durante a apresentação

Selfies também marcaram o espetáculo de dança 
e humor na 22ª edição do projeto Riso

Apresentação aconteceu em vários locais do 
hospital e conquistou o público

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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