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Engenheira ambiental destacou a necessidade da conscientização e responsabilidade de cada um na geração de lixo, em casa ou no trabalho

Em alusão ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Hospital Alberto Rassi (HGG) 
recebeu no dia 6 de junho, a engenheira 
ambiental da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (SECIMA), Adjane Oliveira, para 
a palestra Os desafios do gerenciamento 
dos resíduos sólidos.

No conteúdo ministrado aos 
colaboradores, a palestrante explicou que 
o aumento da geração de resíduos sólidos 
nos últimos anos se deve principalmente a 
fatores como o aumento da população, 
maior consumo de produtos e serviços e, 
consecutivamente, dos recursos naturais 
do planeta e o aumento da poluição, que 
também gera resíduos frutos do 
tratamento da água, do solo e incineração 
de detritos. Em média, uma pessoa gera 
por dia de 1kg a 1,2kg de resíduos. A 
poluição é a degradação das 
características físicas ou químicas do 
ecossistema, seja pela remoção ou adição 
de substâncias, podendo elas ser resíduos 
sólidos, efluentes (resíduos líquidos), 
ruídos e vibrações e radiação.

Adjane Oliveira ressaltou ainda o dever 
das empresas e instituições da área de 
saúde em terem seus Programas de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Unidade de Saúde (PGRSS), assim como 
o HGG, que define a segregação, 
armazenamento e transporte adequado de 
todo o resíduo gerado por elas até o seu 
destino final realizado por empresas 

especializadas contratadas. Esse lixo é 
dividido em resíduos infectantes, químicos 
e comuns, sendo que os dois primeiros 
tipos são incinerados, atendendo à 
legislação, e o comum recebe o mesmo 
tratamento dos resíduos domésticos.

Como um grave exemplo da não 
responsabilidade com a destinação correta 
dos resíduos sólidos provenientes de 
hospitais, clínicas e afins, ela lembrou o 
acidente com césio-137, que este ano 
completa 30 anos e foi o maior acidente 
nuclear em área urbana do mundo. Como 
consequência, além das centenas de 
vítimas contaminadas, o abandono do 

Gerente do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho do HGG, Simone 
Espinar, entrega uma muda de Ipê Rosa à paciente que recebeu alta no Dia do Meio Ambiente

aparelho de raio-x, que continha uma 
única cápsula com césio-137 gerou mais 
de 6 mil toneladas de lixo (roupas, 
utensílios, materiais de construção e 
outros), material que está confinado em 
1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 
contêineres (revestidos com concreto e 
aço) em um depósito construído na cidade 
de Abadia de Goiás, onde permanecerá 
por aproximadamente 180 anos.

A engenheira ambiental, também 
mencionou a importância do 
acondicionamento e descarte apropriado 
de materiais perfurantes, que gera riscos a 
quem faz o recolhimento desses resíduos, 
assim como o de medicamentos vencidos 
que, se em contato com o solo e a água 
geram contaminação.

Destacou a importância da educação 
ambiental e do reforço constante para a 
mudança de atitudes do cotidiano, seja em 
casa ou no trabalho. “Em qualquer 
ambiente a gente gera resíduos, seja na 
prestação de servidos, na produção de 
bens ou no dia-a-dia em casa. E nós 
podemos contribuir com o meio ambiente 
diminuindo o volume de resíduos a partir 
de atitudes simples. Mas a maioria das 
pessoas não sabe onde pode mudar, por 
isso a importância da educação ambiental. 
Com palestras e a partir da prática é que 
aos poucos as pessoas vão notando como 
essas atitudes simples fazem a diferença”, 
explicou Adjane, dando entre outros 
exemplos, a de uma composteira que se 
pode ter em casa e é uma ótima opção 
para o destarte de material orgânico.

Dia do Meio Ambiente no HGG tem palestra 
sobre resíduos sólidos e entrega de mudas

Distribuição de mudas
Como parte da comemoração ao 

Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado no dia 5 de junho, o HGG 
realizou também a distribuição de 
mudas de ipê rosa durante os dias 5 e 
6 de junho, aos pacientes que 
receberam alta. A ação foi realizada 
em parceria com a Saneago, que 
cedeu as mudas. Cerca de 30 plantas 
foram distribuídas nos dois dias.

A paciente Maria Zélia foi a 
primeira a receber sua muda de ipê, 
na segunda-feira pela manhã. Ela 

elogiou a iniciativa e disse que tinha 
um incentivo a mais pra melhorar em 
casa. "Achei isso maravilhoso. Nada 
melhor do que já levar uma plantinha 
para ajudar na recuperação. É sinal de 
vida, de que vai dar tudo certo!", disse 
animada.

Thiago Antônio Gomes também 
ganhou sua planta no momento da 
alta. "Gostei muito, achei interessante. 
Quando chegar em casa já vou plantar 
e esperar que se torne uma bela 
árvore", comentou. 



NOSSA GENTE

“É muito gratificante 
ajudar”, diz Sara Gomes, 
recepcionista

É com um grande sorriso e uma 
certa timidez que a recepcionista Sara 
de Almeida Gomes, 26 anos, recebe a 
todos que chegam no HGG. Atuando 
na unidade desde dezembro de 2015, 
já trabalhou na portaria e há 6 meses 
assumiu o cargo que ela se orgulha e 
sente-se grata em desempenhar. “Lido 
com pessoas que estão frágeis, por 
serem pacientes ou seus familiares, 
precisando às vezes de uma palavra 
de ânimo, carinho e esperança. Por 
isso procuro sempre tratá-los com 
educação e sensibilidade, mas também 
preciso conter a emoção”, conta, 
relembrando de uma senhora que 
perdeu o marido e pediu-lhe um 
abraço, como agradecimento às 
conversas e ao conforto da 
recepcionista no tempo em que ele 
esteve internado na unidade.

Mas o desejo de Sara, graduada 
em pedagogia, e que, atualmente 
cursa enfermagem, é ajudar e cuidar 
ainda mais do próximo. Desde a 
adolescência, sempre quis ser 
enfermeira, mas os caminhos da vida a 
fizeram seguir pedagogia, profissão 
extremamente gratificante para ela. “O 
contato com as crianças, seu 
aprendizado e o auxílio aos pais me 
faziam muito feliz, mas o meu sonho 
sempre foi a enfermagem”, relembra.

Além de gostar de estudar e ficar 
em casa com o marido, Sara divide 
seu tempo livre com a igreja, sua 
segunda casa e onde ela faz parte da 
orquestra tocando órgão. E assim 
como o trecho do seu hino favorito que 
diz “Vivo alegre, em paz Te sigo. Nada 
receio, pois estou contigo”, Sara segue 
confiando que, se Deus quiser, ela irá 
alcançar todos os seus desejos e se 
também for da vontade 'Dele', um dia 
será uma enfermeira do HGG. 
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Histórias Du Caixote estimulam a imaginação

Os pacientes, colaboradores e 
acompanhantes do HGG foram 
transportados para o mundo das fábulas 
com a apresentação da Companhia Du 
Caixote que contou histórias mágicas em 
uma noite cheia de magia. A apresentação 
aconteceu no dia 30 de maio, como parte 
do projeto de humanização Riso no HGG.

Os atores Cristiane Alves Cabral, 
Edson de Oliveira e Vanderlei de Castro 
interpretaram três histórias que remeteram 
à infância, com muita música. A primeira 
sobre um pescador que foi desafiado pelo 
rei, depois outra sobre a lenda da flor 

Vitória Régia, e a última contou sobre a 
paixão de um sapo por uma flor. 

Paciente do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO), Ednaldo 
Ferreira de Farias, 39 anos, gostou muito 
do espetáculo. “É a segunda vez que 
participo e acho ótimo. Este projeto distrai 
as pessoas que estão aqui internadas”, 
disse. Sua história preferida foi a do sapo, 
uma fábula que mostra a necessidade de 
respeitar as diferenças entre as pessoas. 

De acordo com o ator Vanderlei, esta 
é a história preferida da maioria que 
assiste à peça. O sapo era apaixonado 
pela flor, que o despreza por sua 
aparência estranha. Mas no final, ele 
acaba salvando a moça do ataque de um 
grilo e ela pede desculpas por sua atitude. 
“As pessoas se identificam com o 
personagem e sempre querem tirar foto 
comigo vestido de sapo”, conta. 

A aposentada Lindaci Meire Rodrigues 
estava toda animada e tirou fotos com 
todos os artistas ao final da peça. “A peça 
nos alegrou, nos tirou da rotina da 
doença. Foi muito bom”, disse a paciente 
que está em tratamento na unidade. A 
atriz Cristiane Cabral ficou impressionada 
com o carinho dos pacientes. “Foi 
maravilhoso! Todos participaram e 
recebemos vários abraços e apertos de 
mão. É bacana este contato caloroso”, 
disse a atriz.

A dermatologista Sulamita Chaibub 
recebeu homenagem pelo trabalho 
realizado no HGG no dia 7 junho. Diretoria 
do hospital e das clínicas médicas se 
reuniram para homenagear a profissional 
que se aposentou de suas funções no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e do seu 
vínculo com o Ministério da Saúde.

O diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, agradeceu pelo trabalho da 

A dermatologista Sulamita Chaibub durante 
homenagem no HGG

Atores da Companhia Du Caixote posam com 
pacientes ao final do espetáculo

dermatologista no hospital. "Ficamos muito 
felizes por ver que a senhora atingiu este 
ponto da carreira. Queremos te 
parabenizar pelo seu trabalho. A senhora 
fez muito pelo SUS", disse. O diretor geral 
do HGG, José Cláudio Romero, também 
prestou sua homenagem. "O que estamos 
fazendo aqui hoje é muito pequeno diante 
da sua construção e dedicação 
profissional. Este momento é, sem 
dúvidas, muito merecido", destacou.

Sulamita agradeceu às homenagens e 
destacou que foi uma honra pertencer ao 
corpo clínico do HGG que ela viu ser 
construído. "Sem exageros, estou aqui 
desde a fundação. Fico muito feliz e ao 
mesmo tempo de coração partido, porque 
sinto que poderia ter feito mais. Entretanto, 
agradeço imensamente por ter podido fazer 
parte desta equipe e contribuir com a 
pesquisa relacionada ao xeroderma 
pigmentoso", disse emocionada.

 

ACONTECEU 
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Dermatologista Sulamita Chaibub recebe 
homenagem do HGG



TEMA DA VEZ

3De 1º a 15 de junho de 2017A VOZ DO HGG 

Câncer de tireoide: raro, mas merece atenção

O câncer de tireoide é tipo mais raro de 
câncer, atingindo aproximadamente 10% 
dos nódulos tireoidianos na população 
adulta, afetando, em média, três vezes mais 
as mulheres do que homens, sendo a faixa 
etária de maior risco entre 25 e 65 anos, 
segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia. A 
endocrinologista Daniela Pultrini explica que 
um dado positivo é que cerca de 90% dos 
casos dos nódulos de tireoide são benignos. 
A maioria dos cânceres de tireoide são bem 
diferenciados e menos agressivos, contudo, 
mesmo os mais severos, se diagnosticados 
precocemente, têm maiores chances de 
tratamento. “A maioria dos cânceres de 
tireoide são tratáveis com bom prognóstico, 
então o diagnóstico precoce é importante 
para o sucesso do tratamento”.

A tireoide é uma glândula localizada na 
região anterior do pescoço, abaixo da 
laringe e é responsável por grande parte 
da produção dos hormônios que regulam 
metabolismo do corpo. A tireoide pode 
apresentar problemas de funções, que 
causam alterações hormonais, e em sua 
estrutura, que gera nódulos. “Pacientes 
que percebam nódulos ou gânglios  na 
região do pescoço e que tenham histórico 
familiar de câncer devem procurar 
assistência médica”, orienta a 
endocrinologista.

Ela alerta a pacientes que fizeram 
radioterapia na região cervical, na região do 
pescoço, como tendo maior possibilidade de 
desenvolverem câncer de tireoide, 
necessitando de um acompanhamento mais 
próximo. Pacientes com uma rouquidão 
persistente e que não melhora, também 
merecem avaliação mais rigorosa de 
possíveis nódulos, assim como os com 
íngua na região do pescoço, sem causa 
infecciosa aparente.

Apesar da maior incidência em 
mulheres, a especialista sinaliza que 
nódulos em homens necessitam de um 

Apesar do bom prognóstico, com 90% dos casos de nódulos tireoidianos benignos, sucesso do tratamento do câncer de tireoide 
depende de diagnóstico precoce e acompanhamento anual

 A tireoide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço, abaixo da laringe e é 
responsável por grande parte da produção dos hormônios que regulam metabolismo do corpo

Você sabia?

- O câncer da tireoide é o 
mais comum da região da 
cabeça e pescoço;

- Ele é três vezes mais 
frequente no sexo 
feminino;

- A maioria das pessoas com câncer 
de tireoide não tem sintomas.

cuidado maior, como também os 
ocorrentes em pacientes muito jovens, 
menores de 20 anos em idade, por serem 
mais frequentes em pessoas de idade 
mais avançada.

Exame e tratamento
É realizado um exame de ultrassom 

nos pacientes com indícios de nódulos 
notados pelo autoexame ou com histórico 
familiar. Os nódulos suspeitos são 
submetidos à biópsia, exame que identifica 
a presença de câncer. Em casos benignos, 
não há indicação cirúrgica, sendo 
necessário apenas o acompanhamento 
anual para verificar o crescimento. Caso 
haja alteração, deve ser realizada uma 
nova avaliação.

Se identificado o câncer de tireoide, o 
paciente é submetido à tireoidectomia, 
cirurgia de retirada total ou parcial da 
glândula tireoide e, posteriormente, se 
necessário, tratamento medicamentoso, 
com iodo radioativo, que queima o tecido 
tireoidiano não retirado cirurgicamente. O 

Nutrição Parenteral é tema de palestra no HGG

No dia 8 de junho, o HGG recebeu a 
intensivista e nutróloga Valeria Rosenfeld 
para palestra Nutrição Parenteral (NP) no 
Paciente Cirúrgico ministrada para as 
equipes médica e multiprofissional da 
unidade. A especialista destacou a 
importância do tema pela desnutrição ser a 
doença mais frequente nos hospitais 
brasileiros, atingindo cerca de 50% dos 
pacientes. “Pacientes desnutridos têm pior 
prognóstico e complicam muito mais se  
submetidos à cirurgia sem uma adequação 
nutricional. Por isso o reconhecimento da 
desnutrição, bem como a avaliação e 
adequação nutricional são de extrema 
importância no acompanhamento de 
pacientes cirúrgicos”.

Rosenfeld apresentou as novas 
diretrizes lançadas pela Sociedade 
Europeia em 2017, que recomendam a 
NP mais precocemente em pacientes que 
têm desnutrição grave, o que é um 
conceito muito recente. Destacou ainda o 
de falência intestinal em pacientes 
cirúrgicos, como abordar esse conceito e 
dentro dele perceber que pacientes 
poderiam ter intervenções nutricionais mais 
precoces e mais agressivas em termos de 
alcançar a meta, e que antes não era feito. 
“Havia muito medo de que a NP causasse 
infecção e matasse mais. Hoje sabemos 
que isso não acontece, a NP hoje é 
salvadora e nós temos muitos estudos 
recentes mostrando isso”, apresentou. 

Intensivista e nutróloga Valeria 
Rosenfeld durante palestra no HGG

tratamento pode incluir ainda a utilização 
do próprio hormônio da tireoide. Devido 
ao bom prognóstico deste tipo de câncer, 
a maioria dos pacientes não necessita 
ainda passar por quimioterapia 
convencional ou radioterapia, que 
também podem compor o tratamento em 
casos mais graves da doença.
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Quando Arlete Maria Fernandes 
Vieira veio para Goiânia seus planos 
eram encontrar sua família biológica, da 
qual foi separada há cerca de 46 anos. 
Vinda do Pará, onde mora com o marido 
e um casal de filhos, Arlete chegou cheia 
de esperanças de que o destino a 
ajudasse a descobrir alguma pista dessa 
família, mas foi surpreendida por um 
problema nos rins e esteve internada no 
HGG realizando exames e um 
tratamento renal. 

Segundo a história lhe contada 
pelos pais, Arlete foi entregue por sua 
mãe biológica à sua mãe de criação na 
rodoviária da capital, quando lá se 
encontrava com apenas uns meses de 
vida junto com outros 4 irmãos maiores. 
Arlete nunca questionou a versão dos 
pais, mas aos 30 anos, ela conheceu 
uma nova história, a de que teria sido 
sequestrada por sua mãe, o que fez 
crescer nela a vontade de buscar a 
verdade. “Eu tinha orgulho da minha 
história e nunca tive vontade de 
conhecer essa família, até eu ser mãe e 
imaginar o desespero dela sem saber o 
meu paradeiro”, conta Arlete, que torce 
para que sua recuperação seja breve e 
logo possa seguir sua jornada.  

EXPRESSAS

Saúde Bucal
No dia 7 de junho, os pacientes que 
aguardavam consultas no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) do HGG, 
assistiram à palestra Alimentação saudável 
e os cuidados com a boca, ministrada pelo 
cirurgião-dentista e especialista em 
odontologia hospitalar e atendimento a 
pessoas com deficiência, Jonas Henrique 
Barbosa Batista. O profissional destacou os 
três passos para uma boa saúde bucal, que 
incluem escovação e limpeza com o fio 
dental, alimentação balanceada e visita ao 
dentista. Os pacientes tiraram dúvidas 
principalmente sobre escovação correta e a 
limpeza das próteses dentárias. 

Guia Alimentar
A gerente de Nutrição do HGG, Valéria 
Souza, participou no dia 1° de junho, da 
Oficina sobre o Guia Alimentar, realizado 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO). O objetivo do encontro 
foi a divulgação, implantação e 
implementação do Guia, que se constitui 
como instrumento para apoiar e incentivar 
práticas alimentares saudáveis, bem como 
auxiliar políticas, programas e ações que 
visem promover a saúde e a segurança 
alimentar e nutricional da população. 

Música 
O cantor Marcelo Pardhal pisou pela 
primeira vez no palco do Sarau do Hospital 
Alberto Rassi - HGG no dia 8 de junho. 
Goianiense, com 43 anos, 26 de carreira, 
Pardhal fez um show em voz e violão cheio 
de emoções. Com um repertório de 
grandes clássicos da MPB, como Vida 
Cigana, e canções sertanejas antigas, fez 
todo público cantar, aceitando ainda 
diversos pedidos.

Visita
Os avaliadores da Comissão de Ensino e 
Treinamento da Sociedade Brasileira de 
Urologia (CETSBU), Arilson Carvalho 
Júnior e Fransber Rodrigues, estiveram no 
dia 2 junho no HGG para conhecer a 
equipe de Urologia da unidade e o 
programa de residência da especialidade. 
A equipe do CETSBU foi recebida pelo 
diretor técnico do HGG, Rafael Nakamura, 
pelo supervisor do programa e chefe do 
serviço de Urologia, Théo Rodrigues 
Costa, juntamente com a diretora de 
Ensino e Pesquisa da unidade, Cáritas 
Franco. Fransber Rodrigues explicou que 
a visita tem caráter de orientação e 
incentivo à excelência dos serviços da 
especialidade e elogiou a equipe e o que 
viu durante a visita técnica ao HGG

A VOZ DO USUÁRIO

Apoio:

“Gostei muito, é bom para a cabeça e uma terapia, pois dentro do quarto a gente fica muito ansiosa”, 
considerou a técnica de enfermagem Alzirene da Silva Pereira das Almas, de 47 anos, que nunca havia pintado 
antes até participar da atividade. 

O estudante Mitchelson Araújo Lima, de 15 
anos, participa pela terceira vez da oficina 

A técnica de enfermagem Alzirene da Silva 
Pereira das Almas pintou pela primeira vez

Pacientes durante atividade que 
acontece no jardim interno do HGG

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes
Confira os melhores momentos da oficina de arte realizada no Hospital no dia 06 de junho de 2017.
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