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Dia Mundial do Rim bate recorde de atendimentos 
Primeira edição do Projeto Saúde na Praça aconteceu no dia 7 de março e atendeu 682 pessoas. A iniciativa foi realizada em parceria coma 
Sociedade Brasileira de Nefrologia e ofereceu serviços como aferição de pressão, teste de diabetes, orientações médicas e nutricionais

O Hospital Alberto Rassi - HGG, em 
parceria com a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN), promoveu no dia 9 de 
março, entre 7 e 16 horas, evento em 
comemoração ao Dia Mundial do Rim, 
com o tema “Doença Renal e Obesidade”, 
na Praça Abrão Rassi em frente a 
unidade. Já é o quinto ano que o hospital 
promove o evento, em 2017 bateu recorde 
de atendimento. Ao todo, foram 682 
pessoas atendidas. A ação deu início às 
atividades do projeto Saúde na Praça, que 
tem como objetivo a promoção da saúde, 
oferecendo serviços básicos a todos e não 
somente aos pacientes do hospital.  

Serviços como orientação médica, 
análise de urina, aferição de pressão 

arterial, cálculo do Índice de Massa 
Corpórea (IMC) e teste de diabetes foram 
oferecidos durante toda a programação do 
dia. Quem se interessou em realizar estes 
exames foi atendido por uma equipe de 
profissionais da unidade, entre 
enfermeiros, nutricionistas, biomédicos e 
médicos nefrologistas. Feita a inscrição, os 
participantes passaram por um circuito da 
saúde para medir pressão arterial e 
glicemia, calcular o IMC e posteriormente, 
fizeram uma triagem. Em casos de risco, a 
urina foi examinada pelos médicos, que 
fizeram as orientações necessárias.

Eficiência no atendimento
Entre os exames de urina realizados, 201 

Equipe de biomédicos realizou os exames de urina que ficavam prontos rapidamente. Banheiros 
químicos foram montados para que pacientes pudessem colher o material 

estavam com alteração. De acordo com a 
chefe do Serviço de Nefrologia do HGG e 
membro da SBN, Bruna Rassi, a 
importância de se falar de obesidade se 
deve ao fato de que este é um problema 
de saúde pública. “Hoje, 5% do que se 
gasta com saúde no Brasil tem a ver com 
a obesidade e as doenças relacionadas. 
As doenças renais estão diretamente 
ligadas a essas patologias, como a 
diabetes e a hipertensão por exemplo. O 
rim fica sobrecarregado. A campanha está 
um sucesso e muita gente nos procurou”, 
pontuou a médica. 

 Manoel Rodrigues, de 69 anos, 
participou do evento e considerou a 
iniciativa muito importante por atender, 
principalmente, os que não tem acesso a 
saúde particular. Segundo o aposentado, 
estava com dificuldades para conseguir 
uma consulta médica e fazer exames. “O 
posto de saúde que me atende no bairro 
não tem médico. Então, isso aqui é uma 
maravilha. Vim aqui e fiz o exame de 
prevenção da diabetes, de pressão, do 
colesterol e agora fui encaminhado”, 
destacou. 

 Proposta pela Sociedade Internacional 
de Nefrologia, o Dia Mundial do Rim é 
uma iniciativa global, em parceria com as 
sociedades nacionais de diversos países, 
cujo objetivo é alertar as pessoas sobre a 
doença renal e os meios de preveni-la. 
São realizadas campanhas com o intuito 
de esclarecer a população e até mesmo 
profissionais de outras áreas sobre 
diferentes aspectos da doença renal, 
desde a prevenção até o tratamento. 

Em casos de alteração nos exames, 
pacientes foram encaminhados ao médico

Aferimento de pressão arterial foi realizado 
pela equipe de enfermagem do hospital 

Teste de diabetes também foi oferecido no 
Dia Mundial do Rim do HGG



NOSSA GENTE

Me sinto valorizado, diz 
Bruno dos Santos, da CME

Bruno Martins dos Santos tem 
28 anos, é casado, tem um filho de 
um ano e meio e está há mais de 
dois anos trabalha na Central de 
Material e Esterilização (CME) do 
Hospital Alberto Rassi- HGG. 
Nascido e criado em Goiânia, o 
jovem é responsável por abastecer 
os materiais que serão utilizados 
pelos médicos no Centro Cirúrgico 
e pelas enfermeiras, além de 
preencher e organizar todas as 
planilhas do departamento.

“Também preencho relatórios e 
indicadores, além de abastecer 
materiais como compressas de 
mão, ataduras de algodão, ataduras 
de crepe, luvas. Gosto muito de 
trabalhar aqui”, ressaltou. Bruno 
estudou administração durante um 
tempo, mas agora faz um curso 
técnico de eletromecânica. 

Para gerar uma renda extra em 
tempos de crise e se manter 
estável, fora do expediente no 
HGG, o auxiliar se arrisca no 
mercado. “Tenho curso de 
computação, programação, sou 
webdesigner e arte finalista. Faço 
cartões de visita de vez em 
quando”, pontua. O estudante fez 
questão de destacar a visita de 
outro hospital do Estado a seu 
departamento para verificar e 
analisar como modelo o método e a 
organização de suas planilhas. “Me 
senti muito valorizado quando eles 
vieram aqui para ver como os 
relatórios de produção são feitos.”

Para finalizar, Bruno não mediu 
elogios quando o assunto foi o 
profissionalismo de sua chefe, a 
enfermeira Juliana Carvalho. “Ela é 
uma parceira. Aprendo muito e é 
muito bom trabalhar com ela”, 
enfatizou. 
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HGG apóia ação Saúde da Mulher Encarcerada

O Hospital Alberto Rassi – HGG  
apoiou a ação especial do Dia das 
Mulheres promovida pelo Ministério 
Público de Goiás. O projeto Saúde da 
Mulher Encarcerada, no Complexo 
Prisional atendeu 100% das presas do 
Presídio Feminino Consuelo Nasser e 
Casa de Prisão Provisória (CPP). Em 
três dias foram realizados 185 
atendimentos, com exames de 
ultrassom, mamografia, aferição de 
pressão, teste de diabetes e coleta para 
o exame Papanicolau (prevenção de 

câncer do colo de útero).
“O Complexo Prisional não pode ser 

um depósito de pessoas esperando para 
cumprir sua pena”, destacou o promotor, 
da 25ª Promotoria de Goiânia, Marcelo 
Celestino. De acordo com diretor técnico 
do HGG, Rafael Nakamura, uma equipe 
de enfermagem do Hospital auxiliou os 
trabalhos, em parceria com os médicos 
do próprio Complexo Prisional.

 Foram adaptados quatro 
consultórios no Pronto-Socorro da CPP 
e também foi alocada uma clínica móvel 
da saúde da mulher, onde foram 
realizados os exames de ultrassom e 
mamografia. “Nos casos diagnosticados 
e que sejam identificados como 
cirúrgicos, os atendimentos terão 
continuidade no Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Vamos fazer nosso trabalho do 
começo ao fim.”, 

A diretora de Enfermagem do HGG, 
Natalie Alves, agradeceu a todos 
envolvidos na atividade. “Não tivemos nada 
a desejar para a realização do nosso 
serviço, incluindo logística, insumos, apoio 
das secretarias de saúde, da nossa 
coordenação, da equipe de saúde do 
presídio e dos agentes prisionais. 
Realmente fizemos a diferença!”, destacou. 

Diretor clínico toma posse em Academia

O diretor clínico do Hospital Alberto 
Rassi-HGG e renomado médico da 
Reumatologia em Goiás, Antônio Carlos 
Ximenes, recebeu no dia 08 de março o 
título de membro titular da cadeira nº 27 
da Academia Goiana de Medicina. A 
solenidade foi realizada no auditório do 
Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (Cremego).

Para o reumatologista, ocupar esta 
cadeira e pertencer a Academia 
Goiana de Medicina é “grande” e 
“importante”. “Pertencerei a uma 
Academia idealizada por Platão no ano 
383 a.c. e ocuparei a cadeira fundada 
pelo Dr. Samyr Helou, um dos 
pioneiros da medicina”, pontuou. 
Segundo Ximenes, participar de 
atividades científicas e culturais de 
medicina em um fluxo constante e ao 
lado de 40 acadêmicos de destaque 
ético e científico em Goiás, será uma 
forma de colaborar com autoridades 
constituídas em benefício da saúde. 

Para ocupar tal posicionamento na 
Academia, que tem ao total 40 
cadeiras de honraria, o médico 
precisa ter a idoneidade reconhecida, 
no mínimo 50 anos de idade e 25 
anos de graduação médica. Além 
disso, necessita ter no mínimo dez 
anos de residência em Goiás e 
desempenho em atividades científicas 
e culturais relevantes. 

ACONTECEU 
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Antônio Carlos Ximenes é empossado na AGM



TEMA DA VEZ
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O que é a trombose e como podemos tratá-la?

A trombose venosa ocorre quando um 
coágulo é formado em uma ou mais veias, 
bloqueando a passagem o fluxo de sangue, 
podendo causar dor e edema (inchaço) no 
membro acometido. O maior perigo, no 
entanto, é quando o coágulo formado se 
desprende e se movimenta na corrente 
sanguínea podendo chegar aos pulmões, 
em um processo chamado de embolia 
pulmonar. O cirurgião vascular e tutor da 
residência médica do Hospital Alberto Rassi 
– HGG, Fabricio Rodrigues Santiago, 
conversou conosco e explicou que existem 
dois principais tipos de trombose: a venosa 
profunda e a venosa superficial. Estas são 
as mais comuns, embora existam também 
as tromboses arteriais. A trombose venosa 
profunda é a presença de coágulo dentro 
de uma veia, ocorrendo, mais 
frequentemente nos membros inferiores. 
Este coágulo interrompe a drenagem 
normal das veias profundas. Existe também 
trombose que acontece nas veias mais 
superficiais dos membros inferiores, dentre 
elas, a safena. “Chamamos a trombose nas 
veias mais superficiais  de tromboflebite, 
que é tem evolução bem mais branda. O 
risco de complicações graves  é bem 
menor ”, afirma o médico. Outro fato 
importante é a diferenciação entre trombose 
venosa e arterial. A trombose arterial se 
caracteriza pela formação de um coágulo 
nas artérias, que são os vasos que irrigam 
o membro inferior, lembrando que as veias 
são os vasos que fazem a devolução do 
sangue pouco oxigenado de volta aos 
pulmões e coração. Apesar de raramente 
casos muito severos de trombose venosa 
poderem levar a amputação do membro, é 
na trombose arterial que essa complicação, 
caso não tratada a tempo, se torna mais 
frequente. Dentre os fatores que mais 
favorecem o aparecimento da trombose 
venosa estão a imobilização prolongada, 
como ocorre nos casos de pacientes 
acamados ou em repouso pós operatório.

A Voz do HGG entrevistou o cirurgião vascular Fabrício Rodrigues, que falou um pouco sobre os tipos, causas e tratamento da trombose. 
A doença atinge geralmente, os membros inferiores do corpo

O tratamento da trombose geralmente, é realizado com medicamentos anticoagulantes, que 
deixam o sangue mais ‘’ralo’’ e auxiliam na limpeza do coágulo. 

Você sabia?

-  Movimentar o corpo é 
a melhor maneira de 
prevenir a trombose

Confira algumas 
dicas:

- Para quem faz viagens longas, evite 
ficar muito tempo parado em uma 
mesma posição

- Em algumas situações meias 
elásticas podem ajudar

- Na dúvida, procure um especialista 
vascular

- As meias ‘’anti-trombo’’ devem ser 
utilizadas somente com indicação 
médica

 Os fatores que facilitam a trombose 
venosa são todos aqueles que fazem com 
que o sangue coagule com mais facilidade. 
“Os mais comuns são: imobilização 
prolongada do membro, como ocorre em 
alguns casos de pós-operatório ou em 
pacientes acamados, nos traumatismos 
venosos e nos casos de doenças 
hereditárias da coagulação, conhecidas 
como trombofilias”, explica Fabrício. Existem 
medicamentos que favorecem a trombose, 
dentre eles, está o anticoncepcional. “É 
importante salientar que normalmente as 
mulheres que desenvolvem a doença 
utilizando este medicamento, são as que tem 
algum problema hematológico associado”. 
Geralmente, o tratamento da trombose 
venosa profunda é clínico, com a utilização 
de medicamentos anticoagulantes, que 
deixam o sangue um pouco mais “fino” 
permitindo que o próprio organismo se 
encarregue na remoção gradual do coágulo. 
O medicamento também protege contra 
embolia pulmonar.

Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo realiza oficina 
O Núcleo de Apoio ao Paciente 

Paliativo (NAPP) realizou, nos dias 7 e 9 
de março, a Oficina Papo Sério: O que 
são Cuidados Paliativos?. A atividade foi 
conduzida pela coordenadora do NAPP, a 
geriatra e paliativista Ana Maria Porto 
Carvas, o psicólogo do Núcleo, Dimilson 
Vasconcelos Bezerra, e pela enfermeira 
Wagna Barbosa. Participaram da oficina 
equipes da recepção, segurança e Central 
Humanizada de Internação (CHI).

Ana Maria e Dimilson levantaram 
discussões entre os participantes sobre o 
que são cuidados paliativos, explicando 
como o NAPP funciona e qual o seu 
objetivo. "Se estamos em uma instituição 
que tem essa ala específica, temos que ter 
uma equipe preparada. Uma abordagem 

mais cuidadosa com o paciente ou familiar 
pode fazer a diferença", explicou a 
coordenadora. A médica destacou ainda 
que a proposta da oficina é informar os 
colaboradores que trabalham na instituição 
por que é preciso ter um olhar diferenciado 
e ainda mais humanizado para pacientes 
de cuidados paliativos e seus familiares. 
"Diante da demanda que temos hoje, 
temos que propor essa troca, ouvir as 
dificuldade e passar informações. 
Trabalhamos da forma mais técnica e 
humana possível e precisamos fazer 
diferente para essas pessoas." A 
recepcionista do CHI Ariane Cezílio 
participou da oficina e garantiu que saiu 
melhor informada. "Mudou minha visão e 
aprendi muito’’. 

Médica Ana Maria diz que profissionais 
devem ter olhar diferenciado
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Osvaldo Batista Corrêa, 66 
anos, já rodou o Brasil inteiro como 
mecânico de terraplanagem 
durante 35 anos.“Vivia viajando 
para trabalhar na construção de 
rodovia, ferrovia, barragem, 
hidrelétrica. Também trabalhei fora 
do Brasil: na Colômbia e na 
Bolívia”, disse ele. O aposentado, 
que é casado e tem duas filhas, é 
de Miguelópolis, São Paulo, mas 
decidiu ficar em Goiânia depois 
que veio a trabalho há 19 anos. 
“Gostei e trouxe a família. Naquela 
época a cidade estava em 
desenvolvimento. Estava bom para 
estudo, para trabalho. Gosto muito 
de morar aqui”, ressaltou.

Por uma suspeita de câncer de 
próstata, Osvaldo chegou até o 
Hospital Alberto Rassi-HGG e 
precisou realizar uma cirurgia. Ele 
vem superando diversas 
complicações de saúde, mas não 
perdeu o otimismo. “Hoje, estou aqui 
para operar pela terceira vez. Estou 
sendo muito bem atendido, está até 
melhor que eu esperava”, brincou. 

EXPRESSAS

Mulheres do HGG 
Em celebração ao Dia Internacional da 
Mulher, o HGG, em parceria com o 
fotojornalista Cristiano Borges, promove 
uma exposição de fotos que retrata a 
sensibilidade feminina, a beleza e o bom 
humor no ambiente hospitalar. As fotos 
estão expostas em frente ao refeitório e 
estão disponíveis no Facebook do Hospital.

Visita
O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP) recebeu no dia 3 de março, a visita 
da diretora superintendente da Santa Casa 
de Misericórdia de Araxá (MG), Diane Dutra 
Cardoso Borges. A visita foi solicitada a 
partir das referências sobre o setor 
implantado na unidade goiana. O intuito da 
visita foi conhecer como a ala foi 
implantada.

Reconhecimento 
O Hospital das Clínicas sediou, entre os 
dias 31 de agosto de 2016 e 22 de fevereiro 
de 2017, o Curso de Formação Pedagógica 
para Tutores e Preceptores do HC-
UFG/EBSERH. A fonoaudióloga e tutora da 
residência multiprofissional em 
fonoaudiologia do HGG, Ýleris de Cássia 
Arruda, teve seu trabalho final de curso 
premiado em primeiro lugar.

Novos residentes 
A Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG 
realizou no dia 2 de março, o acolhimento 
de 40 novos residentes que atuarão em 
diversas especialidades. O evento, 
realizado no Auditório da unidade, 
promoveu a integração dos profissionais, 
que receberam orientações sobre as 
normas e rotinas da instituição, acreditação 
hospitalar, saúde e segurança do 
trabalhador, controle de infecção hospitalar, 
prática de lavagem das mãos, entre outros.

Saúde sexual
Aconteceu no dia 7 de março, no AMA,  
palestra sobre as principais disfunções 
sexuais femininas com a médica e 
terapeuta sexual, Sandra Portela. A 
importância de se falar em uma vida sexual 
ativa foi ressaltada, já que, segundo 
Sandra, a Organização Mundial da Saúde 
relaciona o ato à qualidade de vida. 

Estudos 
O Grupo de Estudos em Comunicação do 
HGG, idealizado pelo Serviço de Psicologia 
com o apoio da Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas, encerrou 
suas atividades no dia 10 de março. 
Participaram dos encontros 20 
colaboradores. 

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: 

 ‘’Acredito muito que levar um pouco de música, de alegria, faz bem para o tratamento dos pacientes", 
destacou a cantora goiana Grace Carvalho que se colocou à disposição para participar de outros eventos do 
hospital novamente.

Cantora foi acompanhada com o músico 
Gleyson Andrade e cantou MPB e samba

O paciente Mailson Eugênio animou o 
show e fez questão de posar para foto

Grace Carvalho se apresentou pela 
segunda vez no HGG


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

