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Evento de prevenção a obesidade atende quase 400 pessoas
Atividade, que aconteceu no dia 9 de outubro, foi promovida em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Evento reuniu 
pacientes do Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) do Hospital Alberto Rassi - HGG e a comunidade em geral

Um total de 370 pessoas passaram 
pela atividade promovida pelo Hospital 
Alberto Rassi – HGG no dia 9 de 
outubro, em comemoração ao Dia 
Nacional de Prevenção da Obesidade. A 
unidade ofereceu serviços como aferição 
de pressão arterial, medição de glicemia, 
além de orientações sobre o problema. 
Uma equipe multiprofissional formada 
por fonoaudiólogos, psicólogos, 

nutricionistas, enfermeiros, 
fisioterapeutas, atenderam a pacientes e 
público externo até às 16 horas no 
estacionamento da unidade.

A confeiteira Irani de Fátima Faleiros 
chegou cedo para a ação. Ela faz parte 
do Programa de Cirurgia e Controle da 
Obesidade (PCCO) do HGG e 
aproveitou para tirar algumas dúvidas. 
“Eu acho que esses eventos são muito 

O estacionamento do Hospital Alberto Rassi - HGG foi aberto para receber a população, que 
aproveitou os serviços gratuitos oferecidos durante todo o dia pela equipe multidisciplinar 

importantes para conscientizar a 
população. Hoje eu recebi muitas 
orientações importantes. Fiz os testes e 
descobri que minha glicemia está alta, e 
agora preciso me cuidar ainda mais”. 
Irani está no PCCO desde 2011 e 
afirmou que passará por cirurgia 
bariátrica ainda este ano. “É meu 
sonho! Estou ansiosa e se Deus quiser, 
vai dar certo”, disse a paciente. 

O aposentado Epaminondas Silva 
Campos ficou sabendo do evento através 
da televisão. Ele mora ao lado do 
hospital e aproveitou para conferir se a 
saúde está em dias. “Fiz todos os testes 
e estou satisfeito. Apesar de estar idoso, 
não tenho nenhum problema de saúde. 
Adorei o atendimento, todo mundo muito 
simpático e receptivo”. 

A nutricionista do HGG, Suzana 
Franco afirmou que a obesidade está 
associada a diversos fatores. “As 
pessoas estão comendo cada vez menos 
em casa, e estão optando por alimentos 
industrializados, ricos em sódio e açúcar. 
Toda essa alimentação errada aliada ao 
sedentarismo faz com os índices de 
obesidade no Brasil aumentem cada dia 
mais”. Ela defende ainda que é 
necessário investir em campanhas 
preventivas para que a população 
conscientize da gravidade do problema.

Durante todo o mês de outubro, o 
Hospital Alberto Rassi – HGG está 
promovendo palestras para orientar os 
usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada – AMA sobre a obesidade. 
As ações são coordenadas e 
realizadas todas as quartas-feiras pela 
equipe multiprofissional da unidade. 

Na primeira semana, 7 de outubro, 
a temática abordada foram os mitos 
das dietas. A nutricionista Pauliene 
Christielly ministrou uma palestra para 
esclarecer que as “dietas da moda” 
não são eficazes e que para 
emagrecer com saúde é necessário 
passar por uma reeducação alimentar. 
No mesmo dia, a psicóloga Magda El 
Zein Falluh explicou que em situações 

de estresse e ansiedade, a tendência é 
que a pessoa tenha atitudes extremas, 
inclusive comer muito. 

No dia 14 de outubro, a 
fonoaudióloga Cristiane de Cássia 
Caldas Antunes abordou sobre a 
importância da boa mastigação no 
processo de perda de peso. Nas duas 
últimas quartas-feiras do mês as ações 
terão continuidade. No dia 21 de outubro 
é a vez da fisioterapeuta, Loriene 
Monteiro ministrar a palestra 
“Orientações de exercícios auxiliares à 
perda de peso”. No dia 28 de outubro, 
encerrando as atividades, o médico 
cirurgião bariátrico Juarez Távora 
abordará o tema “Cirurgia bariátrica, a 
última opção de tratamento”.

Nutricionista Pauliene  e a psicóloga Christielly
Magda El Zein ministram palestra no AMA

Outubro da Prevenção promove palestras sobre a doença para usuários do Ambulatório



NOSSA GENTE

‘‘Aqui no HGG nós somos  
uma família’’, diz Dona 
Chica, do Centro Cirúrgico

Carinhosamente conhecida 
como “Dona Chica”, a técnica de 
enfermagem do Centro Cirúrgico, 
Maria Francisca de Jesus, 
ingressou no Hospital Alberto Rassi 
– HGG há dez anos. Natural do 
município de Ceres, a colaboradora 
mora em Goiânia desde o ano de 
1993 com os dois sobrinhos, que 
educou como filhos. O primogênito, 
de 31 anos, ela cuida desde o 
nascimento, quando a mãe do 
menino morreu durante o parto. A 
mais nova, de 26 anos, desde os 
sete anos de idade. 

Aos 61 anos, a colaboradora 
atua desde o ano de 1982 como 
técnica de enfermagem, tendo 
passado pelo Hospital São Pio X, 
em Ceres, e também na secretaria 
geral do Movimento Popular de 
Saúde (MOPS). Atualmente, além 
do HGG ela trabalha também no 
Centro de Saúde da Vila Maria 
Dilce, Região Noroeste da capital. 
“Eu sempre trabalhei em poucos 
lugares, mas por longos anos em 
cada um deles. Amo a minha 
profissão, sempre gostei de lidar 
com as pessoas. Aqui no HGG eu 
sou muito feliz, tenho todos os 
meus colegas como parte da minha 
família”, comenta Dona Chica.

No HGG, Dona Chica sempre 
atuou no Centro Cirúrgico. Porém, 
antes de ter um problema no joelho, 
a colaboradora trabalhava na 
circulação das salas cirúrgicas, 
apoiando a equipe médica. “Como 
eu estava sentido muita dor, e na 
circulação precisa de mais agilidade 
e de muito deslocamento, tive de 
mudar para uma área mais 
tranquila, e agora faço o controle 
dos materiais e instrumentais. ”
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Secretário de Segurança Pública visita o HGG

No dia 8 de outubro, o Hospital Alberto 
Rassi – HGG recebeu a visita do 
secretário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária do Governo 
de Goiás (Seap), Joaquim Mesquita e do 
superintendente executivo de 
Administração Penitenciária, Coronel 
Edson Costa Araújo. O objetivo da visita foi 
conferir o local onde os presos do 
Complexo Prisional estão recebendo 
atendimento eletivo (não-emergencial). 

Eles foram recebidos por toda a 
diretoria do HGG e pela coordenação do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização social 
gestora da unidade, além da equipe 
médica que operou os presos. A estratégia 
de atendimento é considerada uma ação 
inédita em termos de Política de Saúde 
Carcerária e tem o esforço conjunto da 
Seap, Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Ministério Público e Idtech.

Após conhecer a enfermaria suporte e 
conversar com alguns presos, o secretário 
Joaquim Mesquita afirmou que essa ação 
atende a uma demanda antiga no Estado. 
“Nós tínhamos essa necessidade de dar 
um atendimento digno para estes presos 
com problemas sérios de saúde. O 
encaminhamento foi feito e agora em um 
prazo tão curto, essas pessoas já estão 
sendo submetidas ao tratamento cirúrgico 
e tendo a possibilidade de melhorar a sua 
vida, seja enquanto estiverem ainda dentro 
do sistema prisional ou até mesmo fora.”

Joaquim elogiou ainda o modelo de 
gestão por organizações sociais 
implantado na área da saúde do Estado e 
que pode se estender para o sistema 
prisional. “Nós louvamos essa iniciativa’’, 
completou o secretário. 

Liga Acadêmica do Riso inicia ação voluntária 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, em 
parceria com a Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), oferecerá 
aos pacientes e colaboradores da unidade 
hospitalar mais uma ação de 
humanização. No dia 9 de outubro, foi 
dado o pontapé inicial para as atividades 

Grupo formado por estudantes da PUC-GO 
realizará visitas quinzenais aos pacientes

Joaquim Mesquita foi acompanhado pela diretoria 
do hospital e conheceu toda a estrutura 

que serão realizadas pela Liga Acadêmica 
do Riso (LAR) na unidade, formada por 
alunos da instituição de ensino. As visitas 
do grupo acontecerão quinzenalmente, 
sempre às sextas-feiras à tarde, quando 
os membros da LAR visitarão os pacientes 
em tratamento e os colaboradores ligados 
à assistência caracterizados de palhaços. 

A primeira visita do grupo surpreendeu 
os pacientes. A aposentada Luzinete 
Santos da Silva, de 72 anos, aprovou a 
iniciativa. Internada há nove dias com 
problemas na vesícula, a idosa se divertiu 
com a visita inesperada. “Pediram para 
tirar fotos comigo, contaram histórias e 
conversaram muito comigo. Elas são tão 
alegres, que também fiquei feliz”, disse.

“O olhar dos pacientes já fala tudo. 
Acredito que essa ação ajuda a alegrar o 
ambiente hospitalar, e proporcionar 
momentos de carinho e amizade 
principalmente para aqueles pacientes que 
não tem a companhia ou o apoio familiar”, 
avaliou Mayara Raquel de Oliveira, 
estudante de psicologia, participante da 
LAR há um ano.

ACONTECEU 

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 Pereira Caldas Romero; Coordenador 
Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento. 

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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Entenda a importância do uso diário do protetor solar

Com temperaturas que beiram aos 40 
graus, o Estado de Goiás passa nos 
últimos meses por uma forte onda de calor 
e baixa umidade. Dados do Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam 
que o mês de setembro foi considerado o 
mais quente dos últimos 78 anos, e a 
previsão é que outubro seja ainda mais 
quente. Nestes períodos é comum que as 
pessoas passem a se preocupar mais com 
a hidratação oral e a utilizar umidificadores 
de ar para amenizar os prejuízos 
causados pelo tempo quente e seco. Mas, 
e a pele? Você já parou para pensar nas 
consequências que a exposição solar e às 
altas temperaturas provocam?  O Voz do 
HGG conversou com a dermatologista 
Patricia Tavares, que falou da importância 
da proteção solar diária.  

De acordo com a médica, é errado 
pensar que somente nos períodos de calor 
extremo é importante a utilização do 
protetor solar. Ela comenta que entre os 
efeitos negativos do sol acima do 
recomendável estão o envelhecimento 
precoce, manchas, ressecamento da pele 
e surgimento de rugas, influência no 
estado imunológico e, principalmente, o 
desenvolvimento de cânceres da pele. “O 
nosso grande desafio é que o brasileiro 
não possui a cultura de utilizar o protetor 
solar diariamente e em todas as áreas do 
corpo que estão expostas ao sol. Para os 
meus pacientes, eu recomendo que a 
aplicação do produto seja feita pelo menos 
três vezes ao dia. Mas nos períodos de 
muito calor é importante também outras 
medidas, como o uso de chapéus, 
sombrinha, evitar sair nos horários em que 
o sol estiver mais forte, e outras ações.”

Mas, a escolha do melhor protetor 
solar para uso rotineiro pode ser difícil para 
muitas pessoas. Por isso, a médica 
esclarece que o ideal é que o fator de 
proteção seja de 30, independentemente 
da faixa etária do usuário. Patrícia pontua 

Faça chuva ou faça sol, a aplicação do protetor solar com fator de pelo menos 30 (FPS) é fundamental para evitar doenças como o câncer de 
pele, manchas e envelhecimento precoce. Nos períodos de calor, é importante também o uso de chapéus, guarda-sol, e outros acessórios

Protetor solar deve ser aplicado em toda a área descoberta do corpo, não somente no rosto. O 
produto mais adequado para o seu tipo de pele deverá ser indicado por um dermatologista

Você sabia?

 - Peles claras e 
pessoas ruivas exigem 
maiores cuidados, pois 
são mais propensas ao 
câncer da pele

Confira algumas 
dicas:

- Mormaço também queima. Não se 
engane. Mesmo nos dias nublados, 
até 80% da radiação ultravioleta pode 
atravessar as nuvens e chegar à 
Terra. Portanto, use filtros solares 
também nestes dias

-Evite exposições prolongadas e 
repetidas ao sol. Queimaduras solares 
acumuladas durante a vida 
predispõem ao câncer da pele

que uma análise clínica do especialista 
indicará melhor qual o produto mais 
adequado, já que algumas questões 
devem ser levadas em consideração para 
maior eficácia da proteção solar, como a 
presença de doenças e os tipos de pele 
(oleosa, seca ou mista) de cada um. “É 
importante que os protetores comecem a 
ser utilizados ainda nos bebês, a partir dos 
seis meses de idade já é recomendado. 
Mesmo não se expondo ao sol, é 
necessária a utilização do protetor, já que 
as luzes de computador, televisão e as 
próprias lâmpadas podem causar manchas 
e envelhecimento.” 

Apesar de ser o mais difundido na 
comunidade, o câncer de pele não é a 
única doença que pode ser causada pela 
radiação. Patrícia ilustra que inúmeros 
outros problemas podem surgir com a 
exposição solar ou mesmo serem 
acentuados, como o melasma, a melanose 
solar, mais conhecida como manchas 
senis, entre outras doenças. 

Conheça os tipos de fotoprotetores e a utilização de cada um deles

O sol é uma importante fonte de vitamina D. 
Porém, em um país como o Brasil, poucos minutos 
de exposição solar somente de mãos e face, 
qualquer que seja o clima, são suficientes para a 
produção do nutriente. Portanto o Consenso 
Brasileiro de Fotoproteção não indica a exposição 
solar como fonte de produção de vitamina D ou 
para prevenção de sua deficiência. Devemos ter 
maior preocupação com os riscos relacionados à 
exposição solar do que com riscos relacionados à 
sua não exposição.

Os fotoprotetores podem ser tópicos, orais e 
mecânicos (roupas, acessórios, vidros e 
coberturas). Os fotoprotetores tópicos (também 
conhecidos como protetores solares ou filtros 
solares) devem proteger contra a radiação 

ultravioleta, incluindo raios UVA e UVB. Os 
fotoprotetores orais não tem a capacidade de 
impedir a penetração da radiação na pele, atuando 
como coadjuvantes no processo de fotoproteção. A 
recomendação de uso desses produtos deve ser 
feita pelo dermatologista de acordo com as 
necessidades e características do paciente. 

Os protetores solares são recomendados a 
partir dos seis meses de vida, independente da 
coloração da pele.  A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia orienta o fator de proteção solar 
(FPS) mínimo de 30, não recomendando exposição 
ao sol no período entre 10 e 15 horas. Cabe ao 
dermatologista a seleção do fotoprotetor mais 
adequado para cada paciente, orientando sobre o 
uso correto e alertando sobre os riscos do sol. 

Patrícia Tavares é 
médica 
especialista em   
dermatologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Juscelino Leite da Costa, de 
31 anos, está internado no Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 20 dias 
por causa da Paralisia Periódica 
Hipopotasemica, doença que o fez 
perder os movimentos do corpo 
devido à deficiência de potássio no 
organismo. O vigilante aprova o 
atendimento que está recebendo 
na unidade hospitalar e contou 
detalhes do acolhimento que 
recebeu. “Estou sentindo saudade 
de casa, mas todos me tratam tão 
bem aqui que não fico triste por 
estar há tanto tempo internado. O 
hospital é muito aconchegante, e 
todos os profissionais fazem o que 
for necessário para o nosso 
conforto e bem-estar.”

Mas, o paciente tem uma 
reclamação. ‘‘Eu queria ter 
participado da oficina de arte. 
Infelizmente no dia que teve, eu 
tinha exames agendados e não 
pude ir. Me deu uma tristeza 
quando vi a minha cadeirinha 
vazia, já sabia até o que ia 
desenhar e pintar’’, brinca. 

EXPRESSAS

Recital
O HGG recebeu no dia 9 de outubro um 
grupo de crianças que cursam o sexto ano 
do ensino fundamental no Colégio 
Externato São José para um recital de 
poesias. A iniciativa contempla o projeto 
desenvolvido pela instituição há cinco anos, 
“Comece bem o dia, leia poesia”, que 
lançará um livro com a publicação de textos 
feitos pelos próprios alunos.  

Conscientização
No dia 1º de outubro, os usuários do 
Ambulatório de Medicina Avançada – AMA 
participaram de uma ação alusiva ao 
Outubro Rosa. Quem aguardava por 
consulta, teve oportunidade de tirar dúvidas 
sobre o câncer de mama com o médico 
patologista, Cláudio Amorim, além de receber 
panfletos informativos.  

Conhecimento
A diretora de enfermagem, Natalie Alves, o 
gerente da Farmácia, André Cândido, a 
enfermeira da Educação Continuada, Fabricia 
Cândida, e a gerente de enfermagem da 
Clínica Médica, Wagna Teixeira concluíram 
pós-graduação em “Qualidade em Saúde e 
Segurança do Paciente”. O curso foi 
promovido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), e teve duração de um ano.   

Humanização
O tratamento humanizado oferecido aos 
presos pelo hospital chamou a atenção de 
profissionais que atuam na área de Direitos 
Humanos. Por isso, a unidade recebeu a 
visita de uma comitiva liderada pelo 
superintendente de Reintegração Social e 
Cidadania da Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária de 
Goiás (Saesp-GO), Fabrício Bonfim.

Modelo
O HGG também recebeu a visita de 
representantes do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). A 
supervisora e a chefe do serviço de hotelaria 
do HC-UFG, Gláucia Regina Dias e Arineide 
Barreto Carneiro respectivamente, estiveram 
na unidade para conhecer o serviço de 
lavanderia e higienização. 

Agilidade
No dia 03 de outubro, o Serviço de 
Ortopedia do HGG participou da Ação 
Concentrada para agilizar cirurgias eletivas 
dos pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em um dia foram realizados nove 
procedimentos, entre correção de síndrome 
do túnel do carpo, colocação de prótese de 
joelho, reconstrução do ligamento de joelho 
e ressecção de dedos extranumerários.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

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

“Eu cheguei aqui chorando, pois estava com muita vontade de ir para casa. Quando me convidaram para vir 
para o Sarau, desci desanimada. Mas, estou indo para o quarto renovada, muito mais calma”, contou a paciente 
Maria Anadinho Silva, depois do show de João Pedro e Waldemar, no dia 1º de outubro  

Diego e Leonardo posaram para fotos com 
os pacientes depois da apresentação

João Pedro e Waldemar abriram a 
programação sertaneja do Sarau do HGG

Rômulo e Flávio conquistaram o público 
com os clássicos sertanejos, os ‘modões’
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