
VII Jornada Científica do HDT/HAA 
recebe especialistas para debates sobre 
doenças infecciosas e dermatológicas

Com o tema “HDT/HAA: 40 
anos a Serviço da Saúde em 

Goiás”, o HDT/HAA realizou nos 
dias 25 e 26 de agosto, a VII Jor-
nada Científica da unidade, no 
auditório da área IV da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO). Voltado para colabo-
radores do hospital,  profissionais 
de saúde e estudantes, o evento, 
promovido pela Diretoria de En-
sino e Pesquisa (DEP), contou 
com conferências, mesas redon-
das, minicursos e debates sobre 
assuntos atuais relacionados às 
doenças infecciosas e dermatoló-
gicas.

Entre os assuntos debatidos 
no primeiro dia de evento com os 
74 participantes, estiveram a “Te-
rapia Antimicrobiana”, “Antifúngi-
cos”, “Novos ‘DAAs’ no tratamento 
da Hepatite C”, “Febres Hemorrá-
gicas”, “Epidemiologia das Febres 
Hemorrágicas no Brasil”, “Dengue 
e Febre Amarela” e endêmicas 
Hantavirose e Leptospirose.  E 
para finalizar a programação do 
dia 25 de agosto, o infectologista 
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O representante da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
Comitê de Implementação do Pro-
grama Nacional de Segurança do 
Paciente, Victor Grabois, minis-
trou a conferência de abertura da 
Jornada. Especialista em gestão 
Hospitalar pela École Nationale de 
Santé Publique, da França, o mé-
dico abordou o tema “Segurança 
do Paciente: Quais os desafios?”. 
Segundo o profissional, entre qua-
tro pacientes cirúrgicos interna-
dos, pelo menos um sofre alguma 
complicação no pós-operatório. 
No mesmo dia ainda houve uma 
mesa redonda sobre “Leishmanio-
ses Tegumentar e Visceral”; uma 
ministração sobre a relação pa-
rasita e hospedeiro e as diversas 
manifestações clínicas, desde a 
mais simples (cutânea) até a gra-
ve (visceral); e discussões sobre 
“Influência do estado nutricional 
no tratamento do paciente”, “Han-
seníase”, “Infecções sexualmente 
transmissíveis em mulheres” e “A 
Imunologia dos Biológicos”.

Rodrigo Nogueira e professor na 
Universidade de Campinas (Uni-
camp) transmitiu para os profis-
sionais da área da saúde de Goi-
ás um pouco da experiência vivida 
em São Paulo por meio da pesqui-
sa sobre Febre Maculosa.  

A abertura oficial da VII Jor-
nada Científica do Hospital ocor-
reu no dia 26 de agosto. Durante a 
cerimônia, Aline Oliveira, diretora 
geral da unidade e representan-
te da Organização Social (OS) 
gestora do hospital - Instituto 
Sócrates Guanaes (ISG) e par-
ticipante da mesa de abertura, 
deu as boas-vindas a todos. Com-
pondo a mesa da abertura oficial 
também estiveram presentes a 
médica pediatra, superintendente 
de Educação e Saúde e Traba-
lho para o SUS (Sest-SUS), da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-GO), Irani Ribeiro; o mé-
dico e superintendente executi-
vo da SES-GO, Deusdedith Vaz; 
Moara Alves, presidente da So-
ciedade Goiana de Infectologia; 
Adriano Jaime Consorte Loyola, 
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia; Heloína 
Claret Castro, diretora técnica 
do HDT; Analzira Nobre, diretora 
técnica do Condomínio Solida-
riedade; Darlan Tavares Feitosa, 
coordenador de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da PUC Goiás.

Diretores do hospital e autoridades compuseram 
a mesa diretiva da solenidade de abertura

Representante da Fiocruz, Victor Grabois 
durante a palestra de abertura



Tereza Cristina Duarte, a aula foi 
esclarecedora. “É importante que 
a equipe esteja atenta aos peque-
nos detalhes e tenha uma visão 
mais sensível ao elaborar o plano 
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Hospital promove evento de 
Sensibilização para o Plano Terapêutico
EEntre os dias 10 e 16 de agos-

to, a Diretoria de Ensino e 
Pesquisa (DEP) do HDT/HAA re-
alizou o evento “Sensibilização 
para o Plano Terapêutico”, no au-
ditório da unidade. A abertura foi 
realizada com uma aula sobre o 
tema, ministrada pelo coordena-
dor médico das Unidades de Tera-
pias Intensivas (UTIs) do Hospital 
do Coração Anis Rassi e Hospital 
dos Acidentados e avaliador do 
Sistema Brasileiro de Acreditação 
e Accreditation Canadá, Raimun-
do Nonato. Para a coordenadora 
geral de Enfermagem da unidade, 

terapêutico”, concluiu.
Voltado para a equipe assis-

tencial do hospital e com a finali-
dade de aprimorar a reflexão do 
planejamento dos cuidados e o 
monitoramento de resultados no 
tratamento de pacientes da uni-
dade, o evento contou com trei-
namento para o Plano Terapêu-
tico, em horários diversificados. 
“É necessário ampliar nossos 
conceitos e obter novos valores 
sobre o cuidado com o paciente 
e da observação de suas neces-
sidades”, salientou o diretor da 
DEP, João Alves. 

Ações preventivas marcam comemoração
do Dia Nacional da Saúde 

Com o propósito de cons-
cientizar seus colaboradores 
sobre a importância dos cui-
dados que devem ser tomados 
com a saúde, o HDT/HAA, por 
meio do Serviço Especializa-
do em Engenharia de Segu-
rança e Medicina do Trabalho 
(Sesmt), promoveu no dia 8 de 
agosto uma série de atividades 
em comemoração ao Dia Na-
cional da Saúde, celebrado em 
5 de agosto.

Por meio de parceria com 
a Drogasil, os colaboradores 
tiveram a oportunidade de afe-
rir a pressão arterial, realizar 
teste de glicemia e avaliação 
do Índice de Massa Corporal 

saudável, da atividade física, 
de manter as vacinas em dia e 
de dormir bem. Os colaborado-
res participaram ainda de uma 
palestra sobre a importância 
da saúde bucal, proferida pelo 
odontólogo especialista em im-
plantes, Erick Moura de Olivei-
ra. Para encerrar, houve uma 
aula de dança ministrada pelo 
professor Fábio Batista.

Segundo a farmacêutica 
Vanessa de Assis Freire, even-
tos como esse “fazem com que 
nos sintamos cuidados e es-
timula uma maior atenção por 
parte de nós mesmo, inclusive 
em relação a uma alimentação 
mais saudável”. 

Equipe assistencial da unidade 
atenta à palestra do dr. Raimundo Nonato

 sobre Plano Terapêutico

(IMC), além de receber panfletos 
informativos com orientações so-
bre a importância da alimentação 

Colaboradores aproveitam 
o dia para realizar exames


