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HGG assina protocolo de intenções para atendimento aos transexuais 
Em comemoração ao Dia de Visibilidade Trans, solenidade ocorreu no dia 28 de janeiro no Hospital Alberto Rassi - HGG e reuniu 
profissionais de saúde, autoridades e representantes de entidades defensoras da diversidade sexual no Estado de Goiás

O Dia Nacional de Visibilidade Trans foi 
marcado pela solenidade de assinatura do 
protocolo de intenções para o atendimento 
médico e multiprofissional aos transexuais 
no Hospital Alberto Rassi – HGG,  no dia 
28 de janeiro. Mais de cem pessoas, entre 
profissionais de saúde, autoridades e 
representantes do movimento LGBT, 
participaram do evento, que contou com 
depoimentos emocionantes sobre a 
necessidade de um atendimento 
respeitoso dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

A emoção começou com o discurso da 
servidora do HGG Bianca Lopes, que 
representou a Organização dos Homens e 

Mulheres Transexuais do Brasil (Origem). 
“Este momento é histórico. Reafirmo a 
importância que as pessoas transexuais e 
travestis tenham acesso à cidadania e à 
dignidade, como lhe é direito constituído. 
Nós, pessoas transexuais, só queremos o 
direito de coexistirmos plenamente.”

O protocolo de intenções para a 
implantação de serviços do processo 
transexualizador no HGG foi assinado pela 
superintendente de Políticas de Atenção à 
Saúde, Evanilde Fernandes Costa, que 
representou o secretário de Estado de 
Saúde, Leonardo Vilela, e pelo diretor 
técnico do HGG/Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 

Representantes de entidades defensoras da diversidade sexual comemoram o avanço e apoio que 
estão recebendo da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Hospital Alberto Rassi - HGG 

(Idtech), Rafael Nakamura. Os representantes 
do movimento LGBT assinaram como 
testemunhas. Após a solenidade, foi dado 
início ao workshop sobre o tema para os 
profissionais de saúde.

O presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (Cremego), 
Aldair Novato Silva, ginecologista que 
atuou no serviço do processo 
transexualizador no Hospital das Clínicas, 
declarou seu apoio ao programa que será 
implantado no HGG. “A cirurgia de 
mudança de sexo em si é a ponta do 
iceberg e a base é o atendimento 
ambulatorial, com a urologia, proctologia, 
endocrinologista, ginecologia e outras 
especialidades. Fico muito surpreso ao ver 
a quantidade de profissionais aqui no HGG 
que estão envolvidos neste projeto.”

O workshop também contou com o 
depoimento da professora Ester Sales 
Matos, integrante do Coletivo Acadêmico 
TransAção, que destacou o atendimento 
não só para a cirurgia de mudança de 
sexo, mas de cirurgias específicas como a 
retirada dos seios e do ovário. O 
workshop, organizado pela Coordenação 
de Promoção da Equidade da Spais/SES, 
foi encerrado com um espaço aberto para 
a palavra dos presentes.  A gerente 
especial da Diversidade Sexual da 
Secretaria de Cidadania, Rafaela 
Damasceno, destacou que o programa 
pode aliviar um pouco do preconceito que 
enfrentam e informou números alarmantes. 
“Em Goiás foram mortos 7 travestis 
somente neste ano. No Brasil já foram 56 
mortes”, revelou. 

A comemoração do ao Dia Nacional 
de Visibilidade Trans foi encerrada no 
período da noite com uma 
apresentação cultural no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). O 
espetáculo “Divas – Divisão Artística 
Social”, encenada por atores da 
Companhia de Teatro Eduardo de 
Souza, contou com a participação dos 
pacientes da unidade, familiares, 
colaboradores e representantes do 
movimento LGBT.

Com dublagens de artistas 
consagradas como Montserrat, Elza 

Soares e Sarah Brightman, as divas 
reinaram com figurinos luxuosos e 
maquiagem marcante. 

A atriz Luna Albuquerque ficou 
encantada com a experiência de 
apresentar para pacientes internados. 
“Achei maravilhoso! Adorei a carinha 
deles de satisfeitos. A gente procurou 
trazer um pouquinho de alegria, para 
arrancar alguns sorrisos. Acredito que 
sorrir transforma o mundo, e esperamos 
que essa apresentação ajude-os a 
superar essa etapa da vida que eles 
estão passando”, afirmou.

Atores da Companhia de Teatro Eduardo de 
Souza e representantes do movimento LGBT

“Divas” encerra programação especial do Dia Nacional de Visibilidade Trans



NOSSA GENTE

“Quando consigo ajudar um 
paciente, vejo que vale a 
pena”, diz Daniela Milhomem

Colaboradora do Serviço de 
Gastroenterologia do Hospital 
Alberto Rassi – HGG há três anos, a 
médica Daniela Medeiros Milhomem 
Cardoso transmite paixão pela 
profissão. Cirurgiã digestiva e 
endoscopista por formação, ela 
conta que sua maior função dentro 
da equipe é na realização dos 
exames, mas também apoia nas 
consultas ambulatoriais. “Já tem uns 
sete anos que eu não faço cirurgias. 
Eu gosto muito dessa área de 
endoscopia por ter a oportunidade 
de fazer também um trabalho 
terapêutico com os pacientes, 
sobretudo aqui no HGG que temos 
casos de pacientes mais complexos. 
Na área de diagnóstico posso ajudar 
melhor as pessoas a descobrirem 
precocemente, por exemplo, um 
câncer”, disse.

Daniela comenta que, embora 
muitos familiares sejam médicos, ela 
escolheu a profissão por amor. Ela 
fala que o grande diferencial é 
realmente ajudar o próximo e salvar 
vidas. “Todo médico passa por muita 
tensão, é uma profissão de muito 
estresse. Não dormimos direito, não 
nos alimentamos bem, trabalhamos 
muito, mas quando conseguimos 
ajudar um paciente o sentimento 
que fica é o de dever cumprido. Sou 
muito feliz no que faço”, revela. 
Além do HGG, Dra Daniela trabalha 
também na PUC Goiás como 
professora, atende e faz exames na 
clínica privada e atualmetne preside 
a regional Goiás da SOBED (Soc 
Brasileira de Endoscopia Digestiva).

Casada e mãe de dois filhos, a 
médica diz que ocupa as horas de 
lazer com a família e que o seu 
maior hobby é o descanso.
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HGG aumenta em 30% produtividade de cirurgias

Em 2015, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG teve um acréscimo de 32,3% no 
número de cirurgias. No ano passado, 
5.267 procedimentos foram realizados, 
1,2 mil a mais que em 2014, quando 
3.980 cirurgias foram feitas pelas equipes 
médicas da unidade hospitalar. O 
aumento da produtividade pode ser 
associado a diversos fatores, entre eles a 
aquisição de centenas de novos 
instrumentais e também à Ação 

Concentrada, que passou a liberar o 
Centro Cirúrgico para procedimentos 
também aos sábados. 

De acordo com o diretor técnico do 
hospital, Rafael Nakamura, a iniciativa de 
aumentar um dia útil na semana do 
Centro Cirúrgico foi de sucesso. Ele 
comenta que os procedimentos realizados 
aos sábados complementaram o trabalho 
que os especialistas já realizavam 
durante a semana, e ressalta ainda a 
participação da equipe multidisciplinar no 
processo. “Nós tínhamos cinco dias por 
semana para atender os pacientes no 
Centro Cirúrgico, agora temos seis. E o 
mais especial na Ação Concentrada é que 
uma única especialidade ocupa todas as 
salas de cirurgia, sendo positivo para o 
ensino, já que os residentes têm livre 
acesso a vários tipos de procedimentos.”

As ações concentradas tiveram início 
no mês de maio, e visa o maior 
aproveitamento da capacidade do Centro 
Cirúrgico, que agora funciona aos 
sábados e também agilizar procedimentos 
de média capacidade. Essa ampliação de 
procedimentos cirúrgicos aos finais de 
semana gerou um acréscimo real de 14% 
sobre as cirurgias realizadas de segunda 
à sexta-feira. 

Hospital recebe mais de 1,1 mil elogios em 2015

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
provou em 2015 que é possível garantir 
uma ótima satisfação dos seus pacientes. 
Recebeu 1127 elogios espontâneos, o que 
corresponde a 70% de todas as 
manifestações do Programa Gestão 
Cidadã, que reúne diversos canais de 

Foram mais de 1,6 mil manifestações 
espontâneas entre críticas, sugestões e elogios

Acréscimo expressivo é associado a diversos 
fatores, entre eles a Ação Concentrada

comunicação para a população. O público 
destaca principalmente o bom atendimento 
dos colaboradores, a limpeza, a 
alimentação, a estrutura e a humanização. 

As manifestações espontâneas são 
feitas nos canais que permitem 
comentários dissertativos, como as Caixas 
de Opinião, Pesquisa de Satisfação, E-
mails, WhatsApp e Ouvidoria. Nestes 
espaços, é possível manifestar de forma 
aberta, citando serviços específicos da 
unidade. Na maioria das vezes, os elogios 
são carinhosos ou de agradecimento, as 
críticas apontam problemas a serem 
resolvidos e as sugestões são voltadas 
para a melhoria do ambiente hospitalar.

E neste hospital, os bons são mesmo 
a maioria. Em um ano, 138 profissionais 
do HGG receberam elogios nos canais do 
Programa Gestão Cidadã. E apenas 12 
foram citados negativamente. “Estes 
elogios nominais ajudam na motivação dos 
colaboradores, que ficam felizes com o 
reconhecimento e tentam fazer o melhor a 
cada dia”, explica a gerente do Núcleo 
Gestão Cidadã, Iris Bertoncini. 

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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Automedicação pode causar intoxicação e dependência

Quem nunca tomou um remédio sem 
prescrição após uma dor de cabeça ou 
febre? Ou pediu opinião a um amigo sobre 
qual medicamento ingerir em determinadas 
ocasiões?  Estatísticas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) apontam que 
50% dos pacientes em todo o mundo 
tomam medicamentos de forma incorreta. 
A automedicação pode ser uma solução 
rápida para o alívio de alguns sintomas, 
entretanto ela esconde um grande perigo. 
Por isso, o Voz do HGG conversou com o 
gerente da Farmácia do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, André Cândido, que 
explicou as principais consequências do 
uso de medicamentos sem prescrição. 

De acordo com o farmacêutico, 
diversos problemas podem ser 
desencadeados com o uso indiscriminado 
de medicamentos, dentre eles mascarar os 
sintomas de uma doença mais grave, 
desencadear reações alérgicas, 
intoxicação e dependência. “As pessoas 
têm uma falsa sensação que conhecem o 
medicamento e que ele não causará 
nenhum mal se ingerido. Mas, é 
importante saber que não é porque o 
remédio funcionou com um vizinho ou 
familiar, ele servirá. Cada organismo reage 
de uma forma, e é importante contar com 
a prescrição médica.’’

Segundo dados do Sistema Nacional 
de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(SINTOX), os medicamentos são 
responsáveis por grande parte de todas as 
notificações de intoxicação. André comenta 
que os  sintomas mais comuns nestes 
casos são lesões na pele (urticárias), 
vômitos, dificuldade em respirar, tosse, 
sonolência, entre outros. “Além de correr o 
risco de passar por estes sintomas, a 
ingestão por conta própria de 
medicamentos pode retardar o diagnóstico 
de uma doença mais grave, porque os 
sintomas são mascarados quando o 
paciente se auto medica. Sem citar, que 

Comportamento comum de metade do planeta pode ser extremamente prejudicial à saúde, causando também alergias e retardardamento do 
diagnóstico de doenças mais graves. Analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios e antibióticos são os medicamentos mais comuns de uso

Maioria dos brasileiros possuem em casa a ‘‘farmacinha’’, mas hábito é condenado por especialistas. 
O ideal é procurar orientação médica sempre que necessário, evitando assim a automedicação

Você sabia?

-  De acordo com o 
Ministério da Saúde, nos 
últimos cinco anos, 
quase 60 mil casos de 
internações por 
automedicação foram 
registrados no Brasil. 

Confira algumas dicas:

- Os analgésicos, antitérmicos e
antiinflamatórios representam as 
classes de medicamentos que mais 
intoxicam. Por isso, evite ingeri-los 
sem o conhecimento do seu médico.

- Fique alerta! As propagandas 
incentivam o consumo de 
medicamentos que nem sempre são 
indicados para a situação. 

em determinado momento o remédio que 
o organismo está "acostumado" não terá o 
mesmo efeito, e então doses mais fortes 
começarão a ser utilizados”, pontua. 

Outro alerta que André Cândido faz é 
sobre as interações medicamentosas. 
Segundo o farmacêutico, as combinações 
inadequadas dos compostos químicos e 
até mesmo alimentos podem ocasionar 
inúmeros prejuízos à saúde do paciente, 
como anular ou potencializar o efeito do 
outro remédio, em casos extremos levando 
inclusive à morte. “Os medicamentos 
ingeridos com mais frequência sem 
prescrição são os contra febre, dor, anti-
inflamatórios, e o mais grave deles, os 
antibióticos. Quando o paciente ingere um 
antibiótico inadequadamente os prejuízos 
podem ser grandes, como por exemplo 
criar a resistência das bactérias ao 
medicamento. Esse tipo de droga tem 
formas corretas para serem ingeridos e 
que devem ser integralmente respeitadas, 
como horários e o tempo de tratamento.”

Descarte e armazenamento correto de medicamentos evitam acidentes

Ao final de um tratamento, o ideal é que a 
sobra do medicamento seja descartada. Por isso, 
existem locais apropriados para o descarte 
desses medicamentos, o sistema é parecido com 
o descarte de eletrônicos. Os laboratórios e 
postos de saúde são responsáveis pelo 
recolhimento apropriado, e algumas farmácias 
também recolhem. Essa iniciativa reduz a cultura 
de utilização de medicamentos por conta própria, 
além de evitar casos de intoxicação por consumo 
de drogas com o prazo de validade vencido. 

Porém, caso o paciente opte por guardar este 
medicamento, alguns cuidados devem ser 
tomados no armazenamento para impedir 
acidentes e prevenir que o princípio ativo não se 
perca. Em primeiro lugar, os remédios devem ser 

mantidos longe do alcance de crianças e animais 
domésticos para evitar intoxicações. Depois, 
basta seguir as orientações de armazenamento e 
temperatura contidas nas embalagens externas. 

Algumas dicas são importantes também, 
como não guardar no banheiro e cozinha, devido 
à umidade e calor desses ambientes, que 
prejudicam a qualidade dos mesmos; guardar em 
local seco e arejado, sempre em suas 
embalagens originais e com as respectivas bulas 
(dessa forma as informações sobre posologia, 
indicações e validade estarão sempre 
disponíveis); não alojar junto com produtos de 
limpeza e alimentos; atentar-se para a 
temperatura em que o medicamento deve ser 
armazenado. 

André Cândido é 
farmacêutico e 
gerente do setor 
de Farmácia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG 
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A VOZ DO USUÁRIO

Jorge Henrique de Melo 
Santos, de 64 anos, passou 35 
dias no Hospital Alberto Rassi – 
HGG por causa de uma 
pneumonia. Antes de receber a alta 
hospitalar, o aposentado fez 
questão de agradecer aos 
profissionais envolvidos no seu 
tratamento. “Não sei do que eu 
gostei mais, se foi do hospital ou 
do pessoal. Fui bem atendido e 
assistido por todos os profissionais. 
Quero agradecer a cada um deles 
que cuidaram de mim.”

Além do carinho dos 
colaboradores, Jorge Henrique 
contou também com uma atividade 
especial para diminuir a tensão da 
internação hospitalar. Pela primeira 
vez, o paciente participou de uma 
aula de artes, e coloriu uma tela. 
“Não somente a pintura, mas 
qualquer outra atividade que seja 
feita fora daquele quarto é muito 
bem-vinda para nós. Me distraí, e 
até esqueci que estou doente por 
alguns minutos”, disse durante a 
aula de pintura no jardim. 

EXPRESSAS

Ação
O Serviço de Gastroenterologia realizou a 
retirada de balões intragástricos em nove 
pacientes do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO).A atividade 
aconteceu durante a Ação Concentrada, no 
dia 23 de janeiro. O tempo de tratamento 
com o balão foi de sete meses, e a média 
da redução do peso corporal e a maior 
redução de peso foi de 57 quilos. 

Empatia
A equipe de psicologia do hospital está 
coordenando um grupo de estudos sobre a 
empatia. O livro “O poder da empatia”, do 
autor Roman Krznaric é a base dos 
encontros que são abertos para qualquer 
profissional que se interesse em refletir e 
discutir com outros profissionais. As reuniões 
acontecem às terças-feiras. Participe! 

Carnaval
A Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes – CIPA preparou uma série de 
atividades para orientar os colaboradores 
que vão cair na folia neste carnaval. A 
equipe de cipeiros vai visitar os postos de 
trabalho dentro do hospital distribuindo 
preservativos e orientações sobre os riscos 
de misturar o álcool e a direção. E claro, 
devidamente fantasiados! 

Show
A dupla sertaneja Pedro e Diogo participou 
da terceira edição do mês de janeiro do 
projeto Sarau. Os músicos levaram para os 
pacientes e colaboradores os maiores 
clássicos da música raiz. Durante o show, o 
público interagiu e pediu músicas aos 
cantores, que atenderam prontamente ao 
gosto musical da galera. Ao final da 
apresentação, todos posaram para a foto. 

Prevenção
Os temas estresse e alimentação foram as 
últimas abordagens do primeiro mês da 
prevenção este ano no HGG. A psicóloga 
Telma Noleto falou das formas de evitar o 
estresse e a fadiga, e a gerente de Nutrição 
do hospital, Valéria Souza, falou das opções 
de alimentação mais saudável e 
balanceada. Foi nota dez! 

Nutrição
Colaboradores do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) visitaram o HGG no dia 28 
de janeiro para conhecer o Serviço de 
Nutrição. Os coordenadores do Idtech, 
organização social gestora do hospital, 
José Cláudio Romero e Lúcio Dias, além 
da gerente do Serviço de Nutrição, Valéria 
de Souza receberam a comitiva e 
explicaram o fluxo do serviço na unidade.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

 “É muito gratificante para nós participarmos desse projeto. A gente sabe que tem pacientes aqui que estão há mais de 
seis meses nessa rotina de hospital. É muito bom entregar a nossa arte e alegria para elas”, afirmou o ator Vitor Duarte, do 
grupo de teatro “Teatrês”, que se apresentou no dia 22 de janeiro no Hospital Alberto Rassi – HGG. 

Pacientes aprovaram a primeira edição do ano 
do projeto Riso, que aconteceu no Ambulatório

O samba carnavalesco e as nuances da 
Commedia Dell'Arte marcaram o espetáculo

Colaboradores também prestigiaram a 
apresentação do grupo Teatrês no hospital

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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