
ANO II,  NÚMERO 28 - De 1º a 15 de julho de 2015

HGG promove a Campanha “Julho da prevenção – Não tire férias da Saúde” 
Palestra sobre os cuidados com a saúde no tempo seco aconteceu no dia 16 de julho e abriu uma série de ações do Hospital Alberto Rassi - 
HGG, que têm o objetivo de alertar o público do hospital e a comunidade sobre a importância dos cuidados com a saúde 

om o tema “Julho da prevenção 

C– Não tire férias da Saúde”, o 
Hospital Alberto Rassi – HGG 

promove durante este mês ações 
educativas para alertar o público que 
frequenta o hospital e a comunidade em 
geral, sobre a importância dos cuidados 
com a saúde. Abertas ao público e 
gratuitas, as palestras terão espaço para 
tirar as dúvidas com os profissionais da 
unidade. Participarão das ações a equipe 
médica e multidisciplinar de enfermagem, 
fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia.

A abertura da campanha aconteceu 
no dia 16 de julho. Como nesta época do 

ano, alguns cuidados são fundamentais 
para atravessar o tempo seco com a 
saúde em plena forma, o pneumologista 
Marcelo Rabahi e a médica residente da 
Otorrinolaringologia, Letícia Ávila, 
ministraram uma palestra para os 
pacientes do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA, abordando as 
consequências do tempo seco para a 
saúde, que faz com que os problemas 
respiratórios se agravem.

O pneumologista Marcelo Rabahi 
disse que os hábitos comuns de colocar 
uma bacia com água em casa, toalha 
molhada e uso do umidificador ajudam a 

Pneumologista Marcelo Rabahi tirou as dúvidas e deu muitas dicas para o público que 
aguardava pela consulta no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA, no dia 16 de julho

reduzir os danos. “Essas pequenas 
atitudes ajudam a aumentar a umidade do 
ar no ambiente”. A médica Letícia Ávila 
explicou ainda a diferença entre duas 
doenças respiratórias bastante comuns 
nesta época. “A sinusite é uma doença 
que causa inflamação/infecção dos seios 
paranasais, que são estruturas que estão 
no nosso rosto. A rinite é uma 
sensibilidade do nariz. Popularmente, é 
como se fosse uma alergia no nariz”.

A dona de casa Magda Regina Rosa 
Meireles participou desta primeira ação. 
Ela é integrante do Programa de 
Prevenção e Controle da Obesidade 
(PCCO) e faz acompanhamento com a 
equipe multiprofissional da unidade. 
Enquanto aguardava a sua consulta com 
psicólogo, Magda aproveitou para assistir 
a abertura da Campanha. Durante a 
palestra dos profissionais do hospital, ela 
afirmou que toma todos os cuidados 
dentro de casa. “Eu lavo os tapetes e as 
cortinas de casa com frequência. Além 
disso, evito juntar ursos de pelúcia que 
acumulam muita poeira”.

A aposentada Maria do Desterro disse 
que sofre muito nesta época do ano. 
Portadora de asma, ela disse que nos 
últimos dias está com dificuldades para 
dormir. “Quando chega esse período 
seco, eu tenho muitas dificuldades para 
respirar. Quase não durmo a noite, utilizo 
a bombinha de ar. Já tinha ouvido falar da 
toalha molhada e a bacia com água mas 
nunca acreditei. Agora que o médico 
falou, vou fazer o teste”.

A programação se estenderá durante 
todo o mês de julho. No dia 17, será a 
vez da equipe de fisioterapia do HGG 
dar dicas de exercícios que podem ser 
feitos em casa e que ajudam a aumentar 
a força e flexibilidade. A enfermeira 
Cristina Pereira ministrará uma palestra 
no dia 21 de julho, com orientações 
gerais sobre como cuidar das feridas 
nos pés, que são comuns a quem é 
portador do diabetes. No dia 22 de julho, 
a equipe de fonoaudiologia abordará um 
problema bastante comum, a disfagia, 
que é a dificuldade para engolir. 

Finalizando as atividades, a equipe de 
psicologia falará sobre “Ansiedade”, no dia 
27 de julho. 

Segundo a diretora de Serviços 
Multidisciplinares do HGG, Rogéria 
Cassiano, os temas tratados nas ações 
foram escolhidos de acordo com o perfil 
do usuário da unidade. “O HGG 
desenvolve ações durante o ano todo 
sobre diversos temas, e escolhemos o 
mês de julho para fazer essa série de 
palestras. Assim, iremos realizar essas 
palestras educativas, abertas à 
comunidade, de cunho preventivo.” 

A residente de otorrinolaringologia esclareceu 
as doenças agravadas pelo tempo seco

Fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e psicologia também terão espaço



NOSSA GENTE

“Faço de tudo para resolver o
problema dos meus pacientes”,
diz a residente Bianca Rosa

Bianca Rosa Rosa Rodrigues 
Rebelo iniciou a residência na 
especialidade de gastroenterologia 
no Hospital Alberto Rassi – HGG em 
março do ano passado. A médica 
concluiu o ensino superior em 
medicina pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG) no ano de 2010, e 
depois fez a sua a residência em 
Clínica Médica no Hospital de 
Urgências de Goiânia.

Ela conta que nem sempre o seu 
interesse foi pela medicina. Filha de 
pais médicos, Bianca chegou ao 
ensino médio ainda sem saber qual 
profissão seguir. “Eu pensei em 
outras coisas, tinha cogitado 
arquitetura. Eu conhecia a rotina dos 
meus pais e via o quanto é difícil. ”

A paixão pela gastroenterologia 
surgiu ainda na residência de Clínica 
Médica. Embora tenha tentado 
primeiramente a hematologia, Bianca 
conta que já tinha em mente atuar na 
especialidade que escolheu. 
Atualmente, ela se divide entre a 
residência no HGG e o plantão em 
um hospital particular de Goiânia.

Casada há sete anos, nos raros 
períodos de folga Bianca viaja com o 
esposo para visitar a família de 
ambos, que moram em Anápolis. A 
residente foi citada pela maioria dos 
diretores e médicos durante a “Roda 
de Conversa”, que acontece às 
terças-feiras na unidade hospitalar. 
“Eu não sei bem se querida é a 
palavra mais certa para falar de mim. 
Acho que dou é dor de cabeça! Eu 
estou sempre em cima de todo 
mundo para resolver os problemas 
dos pacientes, pego no pé até me 
darem solução quando preciso de 
algo. Talvez seja por isso que sou 
lembrada, sou responsável”, concluiu 
a residente de gastro. 
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HGG abre a sétima temporada de exposições de arte

eliana de Almeida, João 

HColagem, Neusa Del Monte e 
Rossana Jardim se unem na 

exposição “Visões de Colagens”, que 
será realizada nas galerias do Hospital 
Alberto Rassi - HGG. O vernissage da 
mostra acontece no dia 29 de julho, a 
partir das 19 horas no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). Com 
temáticas distintas que abrangem desde 
os pássaros na natureza, o universo 
feminino, as formas humanas e o estilo 
art déco que predomina na Capital, os 
artistas se enveredam nos caminhos da 
colagem, técnica singular que está em 

Plástica e Urologia na Ação Concentrada de cirurgias

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu nos dias 4 e 11 de julho novas 
edições da Ação Concentrada de cirurgias 
eletivas. Pacientes que aguardavam por 
procedimentos nas especialidades de 
plástica e urologia foram os contemplados 
nas edições de número cinco e seis, 
respectivamente. 

A dona de casa Diracema Bezerra da 
Silva aguardava para realizar a correção 
de uma deformidade no braço. Natural da 
cidade de São Simão, interior de Goiás, 
Diracema conta que desde o nascimento 
convive com um excesso de pele no 
cotovelo esquerdo, que não parou de 
crescer com o passar do tempo. “Dói 
muito quando faço atividades domésticas. 
Além disso, tenho muita vergonha. 
Quando saio na rua, todo mundo me 
pergunta o que é isso no meu braço e eu 
fico bastante constrangida”.

Na vez da urologia, o lavrador 
Sebastião Simão estava entre os 
contemplados. O paciente, assim como 
grande parte dos homens, nunca realizou 
a prevenção do câncer de próstata, e de 
repente se viu com problemas na 
glândua.“Eu tenho muitos problemas para 
urinar, sinto dor e muita vontade ir ao 
banheiro toda hora. Agora, se Deus quiser 
isso vai mudar”, disse.

evidência no mundo das artes, e poderá 
ser vista agora no HGG. 

Com o objetivo de humanizar o 
ambiente e promover a inclusão cultural, 
as exposições de arte são realizadas 
hospital a cada trimestre.  As obras são 
disponibilizadas pelos artistas 
voluntariamente e ficam em exposição 
por cerca de três meses, proporcionando 
maior leveza e boas sensações para 
quem tem o prazer de apreciar. A 
iniciativa inédita visa contribuir com a 
melhora dos usuários do Sistema Único 
de Saúde - SUS em tratamento, 
tornando a arte uma importante aliada. 

Equipe da Cirurgia Plástica comemora o 
resultado da Ação Concentrada de cirurgias

Heliana de Almeida, Neusa Del Monte e Rossana Jardim em visita ao HGG, onde vão expor suas 
obras pelos próximos três meses. Na ocasião, João Colagem estava em viagem à São Paulo

ACONTECEU



TEMA DA VEZ
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Conheça os tipos de meningite, sintomas e o tratamento adequado

Entre os anos de 2010 e 2013 o 
Ministério da Saúde registrou 81.295 casos 
de meningite no Brasil, com incidência de 
9,3% mortes. A doença é um processo 
inflamatório que acomete as meninges, 
envoltórios do sistema nervoso central. 
Para esclarecer sobre as causas, sintomas 
e os tratamentos disponíveis para a 
meningite, o Voz do HGG conversou com 
a médica infectologista do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Priscilla Sawada.

A especialista explica que a doença 
pode ser classificada em diversos grupos, 
conforme a forma de apresentação e 
etiologia. Existem as meningites agudas, 
subagudas e crônicas, que podem ser 
causadas por vírus, bactérias, parasitas ou 
fungos.  Entretanto, as manifestações mais 
comuns do problema são bacterianas e 
virais. “Dentre as formas virais temos mais 
incidência do enterovírus, vírus da 
caxumba, da herpes simples e varicela-
zoster. Já na forma bacteriana, é mais 
comum que a origem da doença seja 
pelos pneumococos, meningococos, 
hemófilos e estreptococos do grupo B.”

A doença é contagiosa nos casos 
bacterianos por meio das secreções e 
saliva. Por isso, por um período de até 24 
horas do início do antibiótico é preciso 
cautela, explica a infectologista. Os 
principais sintomas associados à meningite 
são febre, dor de cabeça, náuseas, 
vômitos e alteração do nível de 
consciência, segundo a médica. Mas, 
outros fatores podem ajudar no 
diagnóstico, como rachaduras e manchas 
vermelhas na pele, falta de apetite, 
sensibilidade à luz, e pescoço rígido. “Nos 
casos de meningite pneumocócica 
normalmente há a presença de 
pneumonia, otite ou sinusite também.”

Priscilla conta que o diagnóstico é 
realizado, principalmente, pela análise do 
líquido cefalorraquidiano, obtido por 
punção. Deste material avalia-se a 

Doença é altamente letal em sua forma bacteriana, que se não tratada corretamente além do óbito pode deixar sequelas irreversíveis. 
Febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos e alteração do nível de consciência são os principais sintomas da meningite, no geral

Quanto mais precoce o diagnóstico da forma bacteriana menos riscos de morte e sequelas o 
paciente corre. O tratamento adequado vai depender do agente causador da meningite

Você sabia?

-   Cuidados com a 
higiene são 
fundamentais na 
prevenção das 
meningites e de outras 
doenças 
infectocontagiosas. Lave 
as mãos com frequência, 
especialmente antes das refeições!

Fique atento!

- Alguns sintomas da meningite 
podem ser confundidos com os de 
outras infecções por vírus e bactérias. 
Não fique na dúvida: criança chorosa, 
inapetente e prostrada, que se queixa 
de dor de cabeça, precisa ser levada, 
o mais depressa possível, para 
avaliação médica de urgência. 

quantidade de células inflamatórias, o nível 
de glicose e proteínas e qual o agente 
causador da meningite. A médica comenta 
também que alguns fatores podem 
aumentar o risco de o paciente 
desenvolver a doença, como a asplenia, 
que é o mau funcionamento do baço 
(eliminação de invasores e produção de 
anticorpos), uso crônico de corticóides e 
infecção pelo HIV. “Algumas cirurgias e 
procedimentos neurocirúrgicos também 
colocam o paciente exposto à infecção por 
agentes externos, provocando a 
meningite”, reforça.

O tratamento vai depender do agente 
causador da meningite. No caso das 
meningites virais, Priscilla explica que o 
tratamento é apenas dos sintomas. Nos 
casos das meningites agudas bacterianas, 
há a necessidade de uma rápida 
identificação do agente e a utilização do 
antibiótico adequado. “As meningites 
bacterianas são infecções graves, com alta 
letalidade e podem deixar sequelas. ”

Vacinação é a melhor prevenção da forma bacteriana da doença

As meningites bacterianas agudas, quando 
não levam o paciente à morte, pode deixar 
sequelas irreversíveis, como perda da audição, 
distúrbios de linguagem, distúrbios visuais e 
comprometimento cognitivo e motor. Por isso, a 
vacinação de crianças, adolescentes e adultos 
susceptíveis é a forma mais eficaz de prevenção 
da doença. Hoje são disponíveis as vacinas contra 
Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae (pneumococo) e Neisseria 
meningitidis (meningococos dos sorogrupos A,C, 
W135,Y e B).

Nos estabelecimentos de saúde é importante 
também o diagnóstico e tratamento precoces e 
instituição das precauções adicionais, como a 
precaução de gotículas, para os casos suspeitos 

de meningite bacteriana aguda, como forma de 
prevenção da disseminação da doença dentro da 
instituição de saúde.  

A higienização de mãos ainda é a medida 
individual mais simples e menos dispendiosa no 
controle e prevenção das infecções. Mas, outros 
cuidados importantes devem ser tomados, como 
por exemplo evitar lugares fechados e 
aglomerados, especialmente nos períodos de 
inverno, em que há maior transmissibilidade de 
doenças respiratórias. Além disso, utilizar a 
etiqueta da tosse, cobrindo a boca e o nariz com 
um lenço ou a parte superior das mangas das 
roupas ao tossir e espirrar pode contribuir para a 
não espalhar os microorganismos causadores da 
meningite e outras doenças infectocontagiosas. 

Priscilla Sawada é 
médica 
infectologista do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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Capacitação
Os profissionais de enfermagem do 
hospital participaram, entre os dias 13 e 16 
de julho, de um treinamento que abordou 
os sinais e sintomas da sepse. O curso foi 
ministrado pelo subgerente de enfermagem 
do Centro de Terapia Intensiva – CTI, 
Álamo Araújo, e pela enfermeira do 
departamento de Educação Continuada da 
unidade, Fabrícia Cândida. 

Reciclagem
Outro treinamento realizado pelo hospital 
abordou a prevenção e atuação dos 
colaboradores nas situações de risco, tais 
como incêndios, roubos, explosões, 
acidentes, dentre outros. A capacitação 
envolveu os colaboradores da recepção, 
segurança e setor administrativo. 

Workshop
Com o objetivo de reforçar as boas práticas 
de utilização e auxiliar em dúvidas existentes, 
a Assessoria de Tecnologia da Informação do 
HGG está promovendo um workshop sobre 
o sistema de informação do hospital. Até o 
dia 25 de setembro, todos os setores 
passarão pela reciclagem do sistema. Os 
técnicos auxiliarão em dúvidas e receberão 
sugestões de melhorias.

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 música levanta o nosso astral, massageia o nosso ego, prova que estamos vivos. Eu adorei, e até esqueci 
que estou doente”, disse a diarista Célia Alves de Souza, paciente internada há dez dias no Hospital Alberto 
Rassi - HGG para tratar problemas renais, durante o Sarau do HGG com Grace Carvalho. 

Em seu show, Mara Cristina encantou o 
público com sua simpatia e o samba no pé

Grace Carvalho soltou a voz para os 
pacientes durante a apresentação no AMA

Maíra Lemos também deu a sua 
contribuição para o projeto do HGG

 Hospital Alberto Rassi – 

OHGG recebeu uma 
homenagem especial no 

dia 14 de julho. É que os onze filhos 
da paciente Emerita Alves Ferreira, de 
76 anos, fizeram um banner para 
agradecer a toda equipe médica, de 
enfermagem e multiprofissional que 
cuidou de sua mãe nos últimos meses 
de vida. “Dona” Emerita, como era 
conhecida pelos profissionais da 
unidade hospitalar, realizou 
tratamento durante sete meses contra 
problemas respiratórios, falecendo no 
dia 29 de junho. 

Eliane Alves Inácio dos Reis, uma 
das filhas da “dona” Emerita esteve no 
hospital e representou todos os 
familiares para agradecer 
pessoalmente à equipe que cuidou de 
sua mãe. A analista de sistemas conta 

que o período em que a paciente 
esteve internada no hospital foi 
bastante doloroso para toda a família, 
sobretudo nos últimos dias de 
tratamento, e que a superação só 
aconteceu com o apoio dos 
colaboradores. “Nós recebemos de 
toda a equipe do HGG muito carinho e 
atenção. Tudo que nós precisamos, o 
hospital conseguiu atender bem, todas 
as necessidades foram resolvidas. No 
anseio de vê-la bem novamente, 
muitas vezes a gente ficava irritado 
porque o tratamento não dava certo. 
Mas temos certeza que tudo que 
estava ao alcance do hospital foi feito. 
Os médicos se emocionaram conosco, 
sofreram juntos, em nenhum momento 
alguém foi indiferente a nossa 
situação, tiveram empatia pelo que 
estávamos passando”, se emocionou.
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