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Pacientes esclarecem dúvidas sobre a utilização do marcapasso
Em comemoração ao Dia Nacional do Portador de Marcapasso, o chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Alberto Rassi - HGG, 
Antônio Malan, realizou palestra educativa no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA para pacientes que aguardavam pela consulta

O Ambulatório de Medicina Avançada 
– AMA do Hospital Alberto Rassi – HGG 
foi palco de uma palestra bastante 
esclarecedora. Isso porque o cardiologista 
da unidade, Antônio Malan, que também 
é membro do Departamento de 
Estimulação Cardíaca Artificial (DECA), 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
em comemoração ao “Dia do Portador do 
Marcapasso”, celebrado no dia 23 de 
setembro, esclareceu as dúvidas mais 
frequentes dos pacientes. A ação 
aconteceu no dia 24. 

“Existe muita informação errada por 
aí, como as pessoas que dizem sobre a 
impossibilidade do portador de 

marcapasso não poder ter contato com 
aparelhos celulares e eletrodomésticos. A 
população deve buscar o conhecimento 
sobre sua doença, seja ela qual for, para 
que esses mitos deixem de existir”, disse 
o cardiologista. 

Marinalda da Aparecida Silva, que foi 
aposentada por invalidez, já que possui 
obesidade mórbida e, em virtude disso 
desenvolveu um problema no joelho, é 
um bom exemplo de pacientes que 
buscam entender sua enfermidade. 
“Pacientes como eu precisam se 
esclarecer para melhor conhecer seu 
corpo, sua doença, porque se a gente 
não se conhece, a força de lutar contra é 

Médico cardiologista, Antônio Malan apresenta aos participantes Lindaura Moraes, que há 12 
anos precisou colocar o marcapasso para controlar os batimentos cardíacos

menor. Para sararmos, a primeira 
condição é buscar o conhecimento.O 
HGG está de parabéns, porque sempre 
está promovendo palestras e outras 
atividades que nos motivam a entender 
melhor as doenças e seus tratamentos”, 
parabeniza Marinalda.

Paciente do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO), Marinalda 
está caminhando para realizar a tão 
esperada cirurgia bariátrica. Mas alguns 
problemas ainda a deixam preocupada. 
“Eu tenho alguns desmaios estranhos e 
uma falta de ar inexplicável. Há um 
tempo, fiz um exame ergométrico e 
atestou que meu coração está fraco. 
Cheguei até a pensar: será que vou ter 
que colocar um marcapasso?”, 
questionou. Segundo Antônio Malan, cada 
caso é específico e deve ser analisado 
com precisão. “Não é todo mundo que 
está apto e que realmente precisa colocar 
um dispositivo no coração. São casos 
pontuais e que são devidamente 
estudados pelos especialistas na área”. 

Para demonstrar que colocar um 
marcapasso para controlar o ritmo 
cardíaco do coração não é “coisa de outro 
mundo”, o cardiologista apresentou aos 
presentes Lindaura Moraes de Borba, de 
73 anos e que há cerca de 12 convive 
com o dispositivo. “O marcapasso me deu 
uma melhor qualidade de vida. Como 
vocês podem ver, estou ótima, faço 
minhas atividades diárias normalmente. É 
claro que temos que prestar atenção no 
nosso ritmo e esforço, mas isso não nos 
limita como dizem por aí”, explica.

Entenda a implantação e o funcionamento do marcapasso
Todos os aparelhos são 

compostos por um gerador e 
eletrodos, que são fios metálicos 
revestidos por uma fina camada de 
silicone. Conectados ao gerador, os 
dispositivos conduzem a eletricidade 
para o coração. A cirurgia de 
implantação é considerada simples. A 
duração varia entre uma e duas 
horas, sendo realizada com sedação 
e anestesia local. Aplicada a 
anestesia abaixo da clavícula, faz-se 
uma pequena incisão por onde se 

isola uma veia, onde os eletrodos são 
cuidadosamente introduzidos até o 
coração através de um sistema de raios 
X, pelo qual se monitora o 
posicionamento correto dos eletrodos.

Depois de testar a posição e o 
funcionamento dos mesmos, eles são 
conectados ao aparelho e é implantada 
uma pequena “bolsa” sob a pele. Após o 
procedimento, o paciente pode ir pra 
casa em até dois dias. A maioria dos 
portadores de marcapasso retoma as 
atividades habituais em 30 dias. 

Dispositivo é composto por gerador e eletrodos 
que conduzem eletrecidade ao coração



NOSSA GENTE

“Gosto de cuidar”, diz 
Arnóbio Soares, técnico em 
enfermagem do HGG

Há apenas seis meses 
trabalhando como técnico de 
enfermagem no Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Arnóbio Soares dos 
Santos já conquistou a simpatia dos 
colegas de trabalho e pacientes. 
Aos 48 anos de idade, pai de dois 
filhos adotivos, ele atua na Clínica 
Cirúrgica da unidade hospitalar e 
também tem formação em 
instrumentação cirúrgica. 

Em entrevista ao “Voz do HGG”, 
ele contou que escolheu a profissão 
porque gosta de cuidar de outras 
pessoas. Prova disso, é que além 
do trabalho na área da 
enfermagem, ele pratica outras 
ações voluntárias em Organizações 
Não Governamentais (ONG). “Eu 
participo de uma ONG no meu 
setor. Lá trabalhamos com crianças 
e as mães que estão 
desamparadas. Fazemos um 
trabalho na área da saúde e 
também com artesanato”, revela. 

Apesar de trabalhar há pouco 
tempo no HGG, ele ilustra que o 
episódio da conquista da 
acreditação hospitalar, expedida 
pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), foi o que mais o 
marcou. De acordo com Soares, as 
mudanças no atendimento e 
assistência aos pacientes são 
nítidas depois do processo, o que 
proporciona mais orgulho em fazer 
parte da equipe de enfermagem do 
hospital. “A minha expectativa em 
trabalhar no HGG é adquirir sempre 
mais e mais conhecimento. Porque 
além de ser o meu trabalho, aqui 
também é uma grande escola. 
Temos chances de desenvolver 
experiências, e crescer na área da 
saúde”, completa. 

EDITORIAL

Atendimento odontológico 
para pessoas especiais 

Representantes do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Associação de Serviço à 
Criança Especial (Ascep) e Secretaria 
Municipal de Saúde assinaram um termo 
de cooperação que garantirá o aumento 
de tratamento odontológico em pacientes 
com deficiências múltiplas, não 
colaborativas, que precisam que seus 
procedimentos sejam realizados sob 
anestesia geral. Além disso, entre os dias 
23 e 26 o hospital realizou um mutirão 
que atendeu 15 pacientes. 

O secretário Municipal de Goiânia, 
Fernando Machado, disse que ficou 
especialmente feliz com o trabalho que 
será realizado junto à Ascep. “Eu como 
anestesiologista já participei 
pessoalmente deste tipo de procedimento 
e havia mesmo uma negligência quase 
total junto aos pacientes especiais”, disse.

O Serviço de Odontologia para 
Pacientes Especiais (Sope) do HGG 
existe desde 1998 e, com o termo de 
cooperação, passará a contar com uma 
grade extra de consultas para o público 
da Associação.  

Em 27 de setembro, comemoramos o 
Dia Nacional de Doação de Órgãos. A data 
foi escolhida por ser a mesma em que é 
celebrado o dia de São Cosme e São 
Damião, os santos médicos gêmeos, 
considerados padroeiros da medicina e 
dos transplantes. Em todo o país, diversas 
ações são realizadas para lembrar a data 
e incentivar o ato. 

Esta edição do “A Voz do HGG” traz 
reportagem especial sobre o transplante 
de rins, além de um artigo produzido pelo 
médico intensivista e presidente da 
Comissão Intra-Hospitalar de Doção de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) do HGG, Alexandre Richter, 

que trata da dificuldade da captação de 
órgãos no Brasil. 

O HGG este mês promoveu uma série 
de atividades voltadas para a 
conscientização dos usuários e 
colaboradores. A Campanha de Doação de 
Órgãos e Tecidos teve inicio com a 
iluminação da fachada da unidade com 
luzes verdes, em respeito ao Setembro 
Verde. As demais ações envolveram 
palestras com representantes da Central 
de Transplantes de Goiás, além de 
atividades para sanar as principais dúvidas 
das pessoas relacionadas à captação e 
transplante de órgãos. 

Seja a favor da vida. Doe órgãos!

2 De 16 a 30 de setembro de 2014 A VOZ DO HGG 

Para evitar qualquer tipo de 
contaminação e infecção, depois de 
utilizados, os instrumentos cirúrgicos 
do Hospital Alberto Rassi – HGG 
passam por um processo cauteloso 
de esterilização, para que sejam 
reaproveitados em outros 
procedimentos. Esse processo é 
realizado pela Central de Materiais 
Esterilizados (CME).

A primeira etapa da limpeza é a 
lavagem dos objetos para a retirada 
de resíduos de sangue. Feito isso, os 
colaboradores da CME inspecionam 
peça por peça com uma lupa para 
averiguar se não restaram vestígios 
de sujeira. Somente depois os 
instrumentos são separados em 
caixas apropriadas e encaminhados à 
autoclave, aparelho que esteriliza os 
utensílios a alta temperatura e 
pressão. Entretanto, as peças só 
voltam ao centro cirúrgico depois de 
aprovadas em diversos testes que 
verificam a eficiência do processo. 

Parceria entre Ascep, Secretaria Municipal de 
Saúde e HGG vai aumentar número de atendidos

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 Romero; Coordenador Administrativo 
Financeiro: Lúcio Dias Nascimento; Controlador: Diogo Ramos Veloso Costa. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Halim Antônio Girade.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição/Redação: Luciana 
Porto; Colaboração: Marília Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.

Esterilização dos materiais 
cirúrgicos. Como funciona?



Transplante é medida para pacientes crônico-renais

Os rins são órgãos de extrema 
importância no corpo humano e 
desempenham funções ímpares. 
Basicamente, eles são responsáveis por 
filtrar e eliminar, por meio da urina, todas 
as impurezas do corpo humano. Além 
disso, eles também regulam a quantidade 
de líquido no organismo, bem como a 
quantidade de sais, como sódio e potássio. 
“Quando ele fica comprometido, não 
compromete uma ou outra função, mas 
sim todas. É por isso que é tão importante 
cuidar deste órgão”, explica o chefe do 
Serviço de Nefrologia do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Antônio Eustáquio Vieira.

Segundo o médico, quando os rins são 
afetados, há dois tipos de tratamento de 
diálise: a hemodiálise e a diálise peritoneal. 
A hemodiálise é aquele procedimento 
realizado em hospitais e clínicas, no qual 
uma máquina filtra o sangue. “O paciente 
precisa passar pelo procedimento três 
vezes por semana. Neste caso, ele deve 
ingerir o mínimo de água possível”, 
ressalta. Já a diálise peritoneal consiste 
em o próprio paciente, por meio de um 
cateter instalado no abdômen, introduzir a 
solução de diálise e retirar o líquido pelo 
menos quatro vezes ao dia. “Todo paciente 
da hemodiálise é um candidato ao 
transplante renal. Mas, um transplante não 
é tão simples assim, é um tratamento 
complexo e o paciente precisa ter uma 
aderência muito boa, já que há risco de 
rejeições e infecções.”

De acordo com Antônio, existem duas 
formas para realizar o transplante renal: 
com o doador vivo ou cadáver. 
Geralmente, os procedimentos 
caracterizados por doações acontecem na 
mesma família. A partir do interesse do 
ato, é preciso realizar uma série de 
exames para constatar a compatibilidade 
do órgão. “O primeiro teste é o de sangue, 
pois o transplante não pode ser realizado 
entre pessoas de tipos de sangues 

Somente no Estado de Goiás, mais de duas mil pessoas que fazem tratamento contra doenças renal crônicas esperam ser compatíveis 
para realizar a cirurgia. Transplante pode ser realizado com doador vivo ou depois que constata a morte encefálica

Falta de informação e preconceito ainda são fatores que impedem a captação de órgãos 

Quando falamos em doação de órgãos, falamos 
também da captação, do transporte, e do 
transplante. Temos casos de um órgão ser 
transplantado fora da região em que foi captado, 
quando o traslado deve ser feito por meio de avião 
para que o órgão chegue a tempo hábil para que 
outro paciente seja beneficiado. Por isso, 
naturalmente, toda a logística deve ser obedecida 
para que o processo seja realizado de forma ideal 
e com sucesso. 

Entretanto, vivemos uma realidade em Goiás 
em que devemos complementar alguns artifícios 
para que os índices de transplantes melhorem 
dentro do Estado. Uma dessas ações que 
podemos exemplificar, é a atuação da Comissão 
Interna-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes (CIHDOTT) no Hospital Alberto 
Rassi - HGG, em que discutimos os processos 
internos e os membros clínicos que estarão 
envolvidos na captação e transplantes realizados 
pela unidade. 

Infelizmente, no Brasil ainda temos uma 
mentalidade que precisa ser desenvolvida, já que 
temos uma grande barreira a ser superada: a ponte 
entre a vida e a morte. A falta de informação da 
família e o preconceito muitas impossibilitam mais 
doações e dificultam os transplantes no Brasil. 

Os índices de captações ainda deixam a 
desejar. Temos apenas 15% de doações de 
potenciais doadores, e por isso precisamos realizar 
abordagens esclarecedoras para melhorar essas 
estatísticas e salvar mais vidas.  

TEMA DA VEZ

Paulo Henrique de Araújo, transplantado renal pelo HGG em abril do ano passado, voltou a 
unidade para contar sua experiência durante ação sobre doação de órgãos no Ambulatório
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Alexandre Richter 
é médico 
intensivista e 
presidente da 
CIHDOTT do 
HGG

Você sabia?

É comum pensar que, 
assim que recebe o 
novo rim, o paciente 
tem o órgão que não 
funciona corretamente 
retirado. Mas, na 
realidade o transplantado 
permanece com três rins, já 
que o novo é implantado em outra 
região do corpo, próximo a bexiga. 
  
Viva bem, cuide-se!

- Diabetes e hipertensão são os 
vilões do rim. Se alimente bem e 
pratique exercícios físicos

- Exames de rotina ajudam no 
diagnóstico precoce de doenças 
renais

diferentes. Após isso, tem o HLA, que vai 
de 0 a 100% de compatibilidade. Quanto 
mais compatível for esse exame, mais 
chances de sucesso terá o transplante”, 
esclarece o especialista.  De acordo com 
ele, existem também outros exames pra 
constatar que o doador tem uma vida 
saudável, sem chances de ter uma doença 
que comprometa seu rim. Vale ressaltar 
que o transplante feito com um doador 
cadáver deve acontecer no tempo máximo 
de 24 horas, para não aumentar o número 
de complicações.

Doações
Atualmente, cerca de duas mil pessoas 

aguardam por um transplante renal. Mas, 
para ser doador de órgãos, não basta 
querer. A primeira etapa é informar à 
família o interesse pelo ato. Eustáquio 
exemplifica que, no momento da decisão, 
se quatro irmãos forem a favor da doação, 
após a morte do ente, e apenas um for 
contra, prevalece a vontade deste contra. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Cantora gospel, Elda Soares, 
de 43 anos, realizou cirurgia no 
mês de março deste ano para 
corrigir um desvio de septo nasal 
no Hospital Alberto Rassi – HGG. 
O problema obrigou a paciente a 
paralisar por um período as 
atividades, já que sentia falta de 
ar quando forçava a voz. Ela foi 
descoberta pelo “A Voz do HGG” 
pelo elogio que prestou ao 
hospital, por meio do Programa 
Gestão Cidadã.

Agora, sem dificuldade para 
respirar, Elda se prepara para 
lançar o quinto CD da “Família 
Soares”, grupo musical composto 
por ela, o esposo e as três filhas. 
“Eu continuo fazendo 
acompanhamento médico pelo 
HGG, e eu percebo que o hospital 
está cada vez melhor, está ficando 
lindo. Fui me consultar com a 
fonoaudióloga esses dias, e fiquei 
surpresa com o consultório, de tão 
arrumadinho que está, achei que 
estava até no lugar errado. Vocês 
estão de parabéns”, elogiou. 

EXPRESSAS

Inclusão
O Sarau do HGG recebeu a Banda 
Inclusiva Luar, da Vila São Cottolengo. 
Formado por pessoas portadoras de algum 
tipo de deficiência, o grupo deu um show 
de alegria e talento para pacientes e 
colaboradores. Com destaque para 
percussão, os músicos criaram versões 
dançantes para clássicos da Música 
Popular Brasileira e também do sertanejo.

Capacitação
Os membros eleitos e indicados para a 
Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (CIPA) receberam treinamento 
especializado. Eles foram capacitados em 
legislações trabalhistas e previdenciárias 
relativas à segurança e saúde no trabalho, 
prevenção e combate a incêndio, princípios 
gerais de higiene no trabalho, além de 
ergonomia e ginástica laboral. 

Paz
Em comemoração ao Dia Mundial da Paz, 
21 de setembro, o HGG exibiu na fachada 
do prédio uma faixa de cor branca. A 
iniciativa visa contribuir com o projeto 
“Primavera da Paz”, que há nove anos é 
coordenado pela Rede Permanente da Paz 
e tem como objetivo difundir essa cultura 
em prol da superação da violência. 

Qualidade
O HGG recebeu 93,2% de aprovação no 
atendimento e figura entre os três melhores 
em nível de satisfação, em pesquisa 
realizada em oito unidades da rede 
estadual de Saúde, pelo Instituto Serpes. 
Além de usuários, os pesquisadores 
ouviram também os acompanhantes dos 
pacientes e colaboradores do hospital. 
Obrigado pelo reconhecimento!

Infecção
No Dia Mundial de Combate à Sepse, uma 
série de ações educativas foi realizada 
para lembrar colaboradores e usuários do 
HGG a importância da higienização correta 
das mãos. Além de palestras, a atividade 
consistiu principalmente na blitz montada 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para 
orientar os visitantes sobre a forma 
adequada de se higienizar as mãos. 

Fotografia
Médico intensivista do HGG, Eros Sousa, 
reuniu as melhores fotografias feitas por ele 
durante viagens a países europeus, 
asiáticos e americanos, para promover 
exposição na livraria Fnac, no shopping 
Flamboyant. Intitulada “Taxidermia do 
Homem”, a mostra permanece aberta ao 
público até o dia 12 de outubro. Prestigie! 

“Eu acho maravilhoso um projeto assim. Normalmente os pacientes já ficam deprimidos por estarem 
doentes, e ações assim mostram que existem pessoas que se importam com eles”, Irinéia Souza, 
acompanhante de paciente, participou da atividade aos pés da Árvore Solistência. 

Irineia Souza e paciente Joaquim Pimenta 
dividiram a tela, pincéis e tintas 

Marithyane Assis de Paula, internada para 
bariátrica, se inspirou na natureza 

Pacientes se divertem com as obras 
criadas durante a oficina 

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes.
Confira os melhores momentos da 4ª edição da Oficina de Arte, ministrada pelo artista plástico Alexandre Liah: 
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