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HGG comemora revitalização da Praça Abrão Rassi 
Inauguração aconteceu no dia 29 de dezembro e contou com a presença de familiares de Abrão Rassi, secretários da Prefeitura de Goiânia, 
conselheiros do Idtech, além de colaboradores do Hospital Alberto Rassi e comunidade. Espaço abrigará eventos de promoção da saúde

No dia 29 de dezembro, foi 
inaugurada a revitalização e as 
adaptações para acessibilidade da Praça 
Abrão Rassi, situada em frente ao 
Hospital Alberto Rassi – HGG. As obras 
foram executadas pela Prefeitura 
Municipal de Goiânia, através da 
Companhia de Urbanização de Goiânia 
(Comurg), e custeadas pelo Governo de 
Goiás, por meio do contrato com o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), responsável pela 
gestão da unidade hospitalar.

O saxofonista Marcos Morgado e a 
harpista Aline Araújo se apresentaram na 
abertura da solenidade. O descerramento 
da placa que leva o nome da praça foi 
acompanhado por familiares de Abrão 
Rassi, secretários da Prefeitura de 
Goiânia, conselheiros do Idtech, além de 
colaboradores do HGG e comunidade. 

O padre Rafael Magul ressaltou que 
Abrão Rassi foi pioneiro na medicina 
goiana e merece ser lembrado. “Abrão 
Rassi é parte da história da cidade de 
Goiânia e revitalizar esta praça é lembrar 

Familiares de Abrão Rassi, diretores do HGG/Idtech, e autoridades do município inauguraram 
praça que vai beneficiar colaboradores, visitantes e pacientes do hospital

de todo esse legado”.
Magda Moura Rassi é neta de Abrão 

Rassi, e filha de Luis Rassi, um dos 
fundadores do HGG, que faleceu 
recentemente. De acordo com a musicista 
e filósofa, a família ficou muito feliz com a 
homenagem. “Lamentamos apenas de 
papai não estar mais aqui, porque ele 
estava muito feliz, vibrando com tudo isso. 
É uma homenagem muito bonita, uma 
iniciativa maravilhosa, que nos tocou 
muito, agradecemos ao Idtech, Prefeitura, 
Comurg, HGG e o Estado. Isso para nós 
é um resgate da nossa história, na pessoa 
do meu avô. Nós estamos aqui para 
prestigiar, receber a homenagem e 
agradecer muito”, declarou.

Entre os familiares da família Rassi 
que participaram da solenidade estão Lígia 
Moura Rassi (neta de Abrão e filha de Luis 
Rassi); Solange Rassi (neta de Abrão), 
Salvador Rassi (neto de Abrão e irmão de 
Solange); Tereza Maria Rassi (neta de 
Abrão) acompanhada do esposo Zair 
Neiva; Júlia Rassi (bisneta de Abrão), José 
Alvarenga (avô de Júlia, casado com 
Sônia Rassi, que é neta de Abrão Rassi). 
Também prestigiaram o evento, o 
presidente do Sindipitdog, Ademildo 
Godoy, o controlador geral do município, 
Rafael Salles, o secretário municipal de 
infraestrutura, Washington Ramalho, e os 
conselheiros do Idtech, Benjamin Bese 
Júnior e Rosana Carvalho. 

O projeto arquitetônico da praça é 
de autoria da arquiteta e urbanista 
Sheila da Silveira e atende às normas 
de acessibilidade e sinalização tátil do 
piso definidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). O espaço 
conta com maior área de convivência, 
com pergolado e suporte de bicicletas 
com dez vagas. As lanchonetes, que já 
atuavam na praça, foram relocadas 
para uma área dedicada 
exclusivamente à alimentação e estão 
com novas instalações, dispondo 
também de banheiros.

Representando o prefeito Paulo 
Garcia, o presidente da Comurg, 
Edilberto de Castro explicou que o 

projeto contemplou uma maior área de 
convivência para a comunidade e 
frequentadores do hospital. “Nós 
reconstruímos a praça com os melhores 
materiais, colocamos novos bancos, novas 
lixeiras, colocamos pista com 
acessibilidade, melhoramos e 
aumentamos as vagas de 
estacionamento.”

Entre os destaques da nova Praça 
Abrão Rassi está o espaço para eventos 
de promoção da Saúde. O HGG 
promoverá ações mensais para a 
comunidade, com orientações sobre 
prevenção de doenças. “O projeto Saúde 
na Praça vai promover ações de 
prevenção e serviços gratuitos para a 

Pacientes e visitantes se beneficiarão com a nova praça

população, com edições mensais. 
Serão eventos temáticos que envolverão 
toda equipe multidisciplinar do HGG, 
incluindo seus residentes e estagiários”, 
explicou Marcelo Rabahi, coordenador 
de ensino e pesquisa do Idtech.



NOSSA GENTE

Fiquei apaixonada pela 
enfermagem, diz Laura de 
Souza, do Centro Cirúrgico

Por pouco, a enfermeira Laura 
Pereira de Souza não tinha se 
tornado uma historiadora. Graças ao 
empurrãozinho da família, cheia de 
parentes que atuam na enfermagem, 
que ela entrou no mundo da Saúde. 
Na faculdade, ainda foi um pouco 
resistente, mas quando terminou o 
primeiro semestre, se apaixonou pelo 
ofício de cuidar.

Laura atua no Centro Cirúrgico 
do Hospital Alberto Rassi – HGG há 
dois anos. A enfermeira trabalha com 
as escalas do setor, faz o check list 
para a cirurgia segura e promove a 
educação continuada com a equipe. 
Entre suas tarefas, está receber o 
paciente para um momento de 
grandes expectativas: a cirurgia.

“Ajudo o paciente a ficar calmo, 
pois grande parte fica muito nervoso. 
Muitos temem a morte no 
procedimento ou mesmo acreditam 
que não vai ter anestesia. Sempre 
falo para ficar tranquilo, pois tudo vai 
dar certo”, conta. 

Tempo é algo escasso na vida de 
Laura. Especialista em terapia 
intensiva, concilia o trabalho no HGG 
com o do Hospital Araújo Jorge, onde 
atua como enfermeira da UTI. Além 
disso, está cursando uma nova pós-
graduação, de administração e 
marketing na Saúde, e tendo aulas 
de inglês. 

Compartilhar conhecimento é o 
que faz os olhos de Laura brilharem. 
No HGG, o que mais gosta de fazer 
é realizar treinamentos e seu objetivo 
profissional é fazer um mestrado, 
depois o doutorado e tornar-se 
professora. “Quero seguir carreira 
acadêmica, mas sem me desvincular 
da assistência, pois acho que as 
duas áreas devem caminhar juntas.”
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Avaliadores mantêm certificação do HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG, 
unidade certificada com o título de 
acreditado pleno pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), passou 
por uma visita de manutenção nos dias 
14 e 15 de dezembro, para atestar se a 
gestão continua cumprindo os critérios 

Avaliadores conferiram se o Hospital 
continua atendendo os critérios de qualidade

de segurança e de qualidade. Os 
avaliadores do Instituto Brasileiro para a 
Excelência em Saúde (Ibes), após 
conferirem in loco cada processo 
hospitalar, definiram pela manutenção da 
certificação e já apontaram desafios para 
alcançar o nível máximo de excelência.

Em apresentação do relatório final da 
visita, realizada no auditório do HGG 
com a presença dos gestores e 
membros do Comitê da Qualidade, a 
avaliadora líder, Paula Nahas, destacou 
sobre o amadurecimento da equipe 
frente à cultura da qualidade e 
segurança do paciente. “É sempre um 
prazer ver este compromisso, a forma 
transparente e carinhosa de cada um 
dos profissionais. Perceber o 
envolvimento das equipes e, 
principalmente, o envolvimento do corpo 
clínico nesta última visita, foi muito 
importante”, explicou. 

Entre os pontos fortes elencados pela 
equipe estão os projetos de humanização 
e a criação de uma ala destinada aos 
pacientes em cuidados paliativos.

Expediente
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Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.
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EXPRESSAS

Arte
Em clima de Natal e Ano Novo, os pacientes 
participaram da última Oficina de Arte do ano 
de 2016. A iniciativa é realizada em parceria 
com a Escola de Artes Visuais, e tem como 
objetivo promover a humanização do 
ambiente hospitalar. Ministrada 
quinzenalmente pelo artista plástico 
Alexandre Liah, a Oficina acontece no jardim 
do hospital para pacientes internados e 
acompanhantes.

Transexuais
O HGG promoveu oficinas de capacitação 
destinada aos colaboradores da unidade que 
irão atuar no atendimento aos pacientes 
transexuais e travestis. Participaram do 
treinamento os profissionais de Terapia 
Ocupacional, Serviço Social e Psicologia. 
Coordenada pelo psicólogo Marcos Antônio 
Ribeiro Morais, as oficinas abordaram sobre 
a importância do atendimento com qualidade, 
garantindo a estes pacientes o acesso à 
saúde integral.

Visita
O HGG recebeu a visita de profissionais do 
Hospital Araújo Jorge (HAJ), interessados 
na área de nutrição. Participaram da visita 
técnica a Chefe do Setor de Nutrição e 
Dietética do HAJ, Neusa Dias, a 
Supervisora de Hotelaria, Andreia de Souza 
Jonas, a engenheira Danielly de Souza 
Castro Prado e a nutricionista Dayse 
Tavares, que conferiram a estrutura física 
da Unidade Produtora de Refeições, que 
compreende a cozinha e refeitório. 

Cardápio
Para celebrar o Natal e o Ano Novo, o 
Serviço de Nutrição do HGG preparou um 
cardápio especial para pacientes e 
colaboradores Salada Tropical, Arroz a 
Grega, Pernil ao molho de laranja, Chester 
assado, Salpicão, Medalhão ao molho 
madeira, estavam entre outras delícias. 
Para sobremesa, teve Mousse de 
Maracujá, Pavê e até Sorvete Napolitano. 
Tudo balanceado nutricionalmente.



TEMA DA VEZ
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Perda da massa muscular em idosos pode ser amenizada

Você sabia que o corpo humano 
perde massa muscular todos os dias? A 
quantidade varia conforme a idade e 
hábitos de cada um. A partir dos 50 
anos, por exemplo, a redução dos 
músculos pode chegar entre 1 a 2% por 
ano. Este problema, ou melhor, condição 
clínica, é chamado na medicina de 
sarcopenia. O jornal A Voz do HGG 
conversou com a geriatra Eliza de 
Oliveira Borges, sobre o tema. 

De acordo com a geriatra, a 
sarcopenia se caracteriza pela perda de 
força, de desempenho e massa muscular. 
“É inerente ao envelhecimento a perda de 
massa muscular. Quando isso ultrapassa 
o limite normal, o paciente passa a sofrer 
efeitos sistêmicos da perda de massa 
muscular, como a falta de energia, 
quedas e o prejuízo na realização das 
tarefas do dia-a-dia.” 

A sarcopenia pode ser uma condição 
secundária a doenças graves, crônicas e 
progressivas ou uma condição primária. 
“Às vezes o idoso é relativamente 
compensado, mas, mesmo assim, perde 
muita massa e força muscular ao longo 
do tempo, desenvolvendo um perfil de 
fragilidade. Além da tendência à queda, 
da fadiga desproporcional às atividades 
rotineiras e da perda de peso, ele 
apresenta clara dificuldade de se adaptar 
às descompensações agudas e até 
mesmo comprometimento cognitivo.” 
Segundo a médica, há estudos que 
mostram que algumas pessoas podem 
ser geneticamente predispostas. 

Para diagnóstico, o ideal é o exame 
clínico do médico. “É avaliada a força de 
preensão palmar, a velocidade de 
marcha, a própria queixa subjetiva de 
baixa energia, o índice de massa 
muscular e a tendência à queda. A 
medida da panturrilha, quando menor do 
que 31 centímetros, é um dado a ser 
considerado”, diz Eliza Borges. 

Processo natural e progressivo da redução dos músculos, chamada de sarcopenia, acontece a partir dos 30 anos. Por isso, é na fase 
adulta que devemos nos cuidar para reduzir os impactos na velhice

Atividade física quando idoso é fundamental para amenizar a perda da massa muscular. Mas, a 
prevenção da sarcopenia deve acontecer o quanto antes, com exercícios e boa alimentação 

Você sabia?

-  Depois dos 50 anos, os 
humanos perdem de 1 a 
2% da massa óssea por 
ano. 

Confira algumas 
dicas:

- Tenha uma alimentação rica em 
proteínas (carne, frango, peixes), que 
ajudam na manutenção da massa 
muscular; 

- As atividades físicas são as 
principais aliadas para o 
fortalecimento do músculo;

- Comece a se cuidar o quanto antes. 
A prevenção da sarcopenia começa 
na adolescência. 

Geralmente, o idoso magro tem maior 
predisposição a desenvolver sarcopenia. 
Entretanto, os obesos não estão livres da 
perda muscular. “A pessoa pode ter uma 
proporção de gordura muito maior do que 
a de músculo. São aqueles idosos obesos 
que demonstram baixa resistência”, revela. 

Para evitar a sarcopenia, é preciso se 
cuidar nas fases adolescente e adulta. 
Realização de atividades físicas, a  
alimentação equilibrada e o 
acompanhamento precoce dos problemas 
de saúde são  melhor a receita para um 
envelhecimento saudável. “A ingestão de 
proteína animal é importante. E quando a 
pessoa opta por uma dieta vegetariana ou 
vegana, é preciso uma orientação 
nutricional para suprir esta necessidade”, 
recomenda a médica.

 Para os idosos, o atendimento 
multiprofissional com o geriatra, 
nutricionista, fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional é de extrema importância 
para reduzir os efeitos da sarcopenia.

Residentes em ação: Evento atende mais de 200 pessoas 
O Hospital Alberto Rassi – HGG 

promoveu, no dia 16 de dezembro, o 
evento “Residentes em Ação”, que 
encerrou o calendário de atividades 
voltadas para a promoção da saúde em 
2016. O objetivo foi conscientizar a 
população sobre a prevenção de 
doenças e qualidade de vida, para isso 
ofereceu orientações com médicos 
residentes das especialidades de 
cardiologia, clínica médica, 
endocrinologia, além de residentes 
multiprofissionais das especialidades de 
nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, 
enfermagem e psicologia. Além disso, 
foram oferecidos serviços gratuitos de 
aferição de pressão e testes de glicemia. 

Os participantes receberam 
orientações sobre hipertensão, 
diabetes, alimentação saudável, 
equilíbrio emocional, cuidados com a 
voz e com o corpo. 

No total, 204 pessoas receberam 
atendimento em uma tenda montada no 
estacionamento da unidade hospitalar. A 
servidora pública Sirley Ferreira Gomes 
está no HGG acompanhando um familiar 
e aproveitou para tirar dúvidas com a 
equipe de endocrinologia. “Eu trato a 
tireoide há muitos anos, e sempre 
preciso fazer o acompanhamento. 
Aproveitei para tirar as dúvidas e 
aproveitei para pegar o encaminhamento 
para o exame no Cais”, relatou.

Residentes de diversas especialidades 
orientaram a população sobre saúde
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Ita Daniele Garcia Carvalho chegou ao 
Hospital Alberto Rassi – HGG, na véspera 
de Natal, com uma forte crise de 
enxaqueca. Ela veio de Jataí transferida 
diretamente para a unidade hospitalar. 
Após alguns dias de internação, a dona de 
casa destaca o cuidado e dedicação que 
os profissionais atendem os pacientes. 
“Cheguei aqui sem conseguir abrir os 
olhos e falar. Após o tratamento e com a 
atenção dessa equipe maravilhosa, estou 

A VOZ DO USUÁRIO
conseguindo me recuperar”, declarou.

Ela está sendo assistida pela equipe 
de Neurologia do HGG, e aguarda o 
resultado dos exames para ir de volta 
para casa. Casada, e mãe de três filhas, 
Ita gosta de aproveitar o tempo livre 
para passear com a família. Além disso, 
está cheia de planos para 2017.  “O que 
mais desejo para esse ano é 
reestabelecer a minha saúde, arrumar 
um emprego e voltar a estudar”. 

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

A programação natalina do Sarau 
do HGG contou com sete 
apresentações, que fez com que o 
ambiente hospitalar ficasse um pouco 
mais familiar. O Hospital agradece a 
cada músico que esteve 
voluntariamente doando seu tempo e 
carinho aos pacientes, visitantes e 
colaboradores. 

 “Eu senti a música na minha alma, 
direto no meu coração, não apenas 
nos ouvidos. É disso que a gente 
precisa, de calor humano e de 
mensagens positivas”, disse a paciente 
Florência Prudente Batista. 

Coral dos Semeadores da Alegria fez a 
festa no sábado, dia 03

Ellen Lara levou o Grupo Cantoria para a 
cantata de Natal no dia 13

Aline Araújo, Felipe Marciano e Neviton 
Costa encantaram o público no dia 06

A abertura da programação natalina do Sarau do HGG aconteceu no dia 1º de 
dezembro, com a apresentação do Coral Pequenas Vozes

Coral Jovens e Adultos, regido pelo 
maestro Luiz Wagner no dia 22

Coral Encantos de Goiás emocionou 
os pacientes e visitantes no dia 08

Eduardo Bassan e Thaís Oliver 
percorreram as enfermarias no dia 29
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