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2017 é recorde em cirurgias, internações e atendimentos 
HGG fecha o ano comemorando aumento de internações e cirurgias, com destaque para transplantes renais. Unidade implantou Serviço de 
Atenção aos Pacientes com Hérnias Complexas e tornou-se a primeira unidade habilitada à cirurgia bariátrica no Estado de Goiás

Prestes a completar 60 anos, o HGG 
sempre teve um papel fundamental na 
medicina e na saúde pública de Goiás. Em 
2017, a unidade deu um verdadeiro salto 
na assistência, ampliando sua oferta de 
serviços aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), tendo registrado  um 
número recorde de internações 
hospitalares, 8.170. O número é 16,5% 
maior que o de internações de 2016, 
quando foram registradas 7.012 entradas.

O HGG também bateu mais um 
recorde de cirurgias realizadas, com 6.067 
procedimentos. As cirurgias tiveram um 
aumento de 12,5% em relação ao ano de 
2016. É o terceiro ano que a unidade vem 
aumentando gradativamente sua 
produtividade cirúrgica, mantendo a 
qualidade e a segurança dos seus 
pacientes. Destaque para a Urologia, em 
primeiro lugar com 1.324 cirurgias, seguida 
de Cirurgia Geral (1.072). O ano também 
fechou com o incremento das novas 
especialidades de mastologia e 
ginecologia.

Hérnias Complexas
O HGG passou a contar desde outubro 

com o Serviço de Atenção aos Pacientes 
Portadores de Hérnias Complexas, que 
oferece tratamento médico e 
multiprofissional a pacientes portadores 
desses defeitos na parede abdominal. Em 
2017, foram realizados 39 procedimentos. 
O tratamento é cirúrgico, com 

procedimento de alta complexidade que 
dura de 4 a 6 horas, feito por equipe 
multiprofissional, que atua desde a 
preparação do paciente no pré-operatório, 
até a reabilitação no pós-operatório.

Cirurgia Bariátrica
Em novembro, o Ministério da Saúde 

habilitou oficialmente o Serviço de Cirurgia 
Bariátrica do HGG, tornando-a única 
unidade habilitada com Serviço de Atenção 
à Obesidade no Estado de Goiás. Para a 
habilitação foram realizadas diversas 
adequações, como montagem enfermarias 
especiais, com camas que suportam 
pessoas com cerca de 300 quilos e 
banheiros com medidas e estruturas 
adequadas, a aquisição de um guindaste, 
balança, mesas cirúrgicas e cadeiras de 
rodas, além de adequação do CTI para 
receber pacientes super obesos. O ano 
fechou com um saldo de 90 cirurgias, um 
aumento de 15,4% com relação a 2016, e 
um recorde histórico com a realização de 
20 procedimentos em apenas um mês.

Transplantes são destaque
O hospital passou a contar desde 

março com o Serviço de Transplantes 
Renais. A meta inicial era incrementar o 
número de transplantes realizados no 
Estado de Goiás efetuando cerca de 60 
cirurgias em 2017. Contudo, o ano se 
mostrou ainda mais produtivo já que, em 
seis meses, a unidade bateu a meta 
estipulada para um ano. O bom resultado 

A habilitação do Serviço de Cirurgia Bariátrica do HGG foi um dos destaques de 2017 com a 
realização de 90 cirurgias, 15,4% a mais que no ano anterior

colocou o HGG como um dos principais 
transplantadores do Centro-Oeste e 
referência nacional nesta especialidade, 
segundo dados do Registro Brasileiro de 
Transplantes (RBT). Fechou o ano com 83 
transplantes renais, sendo destes 12 
doações de órgãos intervivos e 71 doações 
de cadáveres.

Atendimentos multiprofissionais
Nas abordagens clínica, 

multiprofissional e atendimentos nos leitos 
com nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, farmacêuticos, 
odontólogos e terapeutas ocupacionais, 
foram 196.313 atendimentos, quase 14% a 
mais que em 2016, firmando a importância 
dessa assistência integral ao tratamento do 
paciente.

Ambulatório TX
 Em setembro, o HGG lançou o 

Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador – Ambulatório TX, que 
passou a oferecer atendimento médico e 
multiprofissional aos transexuais e 
travestis. A assistência inclui a parte 
ambulatorial, com acompanhamento 
clínico, pré e pós-operatório e 
hormonioterapia; e parte hospitalar, com a 
realização de cirurgias e acompanhamento 
pré e pós-operatório, além de assistência 
interdisciplinar e multiprofissional. Desde 
fevereiro, quando foi iniciado o 
atendimento, foram realizadas 108 
consultas nas especialidades de 
ginecologia, fonoaudiologia, psiquiatria e 
psicologia.

“Entre os destaques, está sem dúvida a 
implantação do Serviço de Transplantes 
Renais, que em nove meses de serviço, 
beneficiou 83 pacientes com insuficiência 
renal e que dependiam de hemodiálise. O 
número impulsionou as estatísticas de 
transplantes e o Estado conseguiu bater 
um recorde histórico de procedimentos nos 
últimos 20 anos. Além dos transplantes, o 
HGG abriu mais duas novas frentes que 
contribuíram não somente para a saúde, 
mas também para a inclusão social de 
pessoas com as mais variadas histórias de 
vida. É o caso do Serviço de Atenção aos 
Pacientes Portadores de Hérnias 
Complexas e o Serviço Especializado do 
Processo Transexualizador – Ambulatório 
TX”, avalia o diretor-geral do HGG, José 
Cláudio Romero.



NOSSA GENTE

“Começar a trabalhar num 
hospital foi incrível!”, 
considera Raquel Batista 
de Aguiar, da CHI

Há seis meses, Raquel Batista de 
Aguiar, de 21 anos, trocou o emprego 
numa imobiliária para realizar o sonho 
de trabalhar na área da saúde, já que 
cursava Enfermagem, na época, no 
5º período. Passou num processo 
seletivo no HGG e assumiu a vaga 
de auxiliar administrativa do CHI.

Apesar de ainda estar longe das 
seringas, curativos e do atendimento 
aos pacientes, ela se sente realizada 
com o trabalho que conheceu. “Eu 
pensava que era completamente 
diferente, que por ser uma unidade 
do SUS era bagunçada e fiquei feliz 
em encontrar toda essa organização 
que é aqui. Fazemos o 
acompanhamento do paciente desde 
as consultas, sua internação, se a 
cirurgia foi realizada e eu fico muito 
satisfeita quando o paciente sai bem 
de alta”, conta.

Mas, Raquel vislumbra um dia 
poder atuar no HGG na área de 
Enfermagem. “Quando comecei a 
fazer o curso amei. Meu sonho era 
entrar para conhecer mais a parte 
dos pacientes, e começar a trabalhar 
num hospital pra mim foi incrível. 
Fizeram até uma festa na minha casa 
quando fui admitida”, lembra. 

E por falar em família, a de 
Raquel é grande. É a terceira filha de 
quatro mulheres e vive com os pais, 
três cachorros, um gato e um 
hamster de estimação. “A mais velha 
faz Biomedicina, a número dois, 
Direito, eu sou a número três e a 
caçula que está fazendo Estética e 
Cosmética, e minha mãe é auxiliar de 
enfermagem”, conta sobre as 
carreiras das irmãs e da mãe e a 
preferência da maioria por profissões 
na área de saúde.  
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Profissionais de Brasília visitam Fonoaudiologia

O Serviço de Fonoaudiologia do HGG 
recebeu no dia 11 de janeiro a visita dos 
fonoaudiólogos Eduardo Magalhães da 
Silva, da Universidade de Brasília (UnB), e 
Ana Carolina Nascimento Fernandes, do 
Centro Universitário Planalto do Distrito 
Federal (Uniplan). A visita foi guiada gerente 
do Serviço de Fonoaudiologia do HGG, 
Vanessa Américo dos Santos, que 
apresentou a estrutura da unidade o 
trabalho desenvolvido pela Fonoaudiologia.

O motivo da visita é a eminência da 
implantação do Ambulatório de Voz na 

unidade, que visa, entre outros 
atendimentos, a especificidade de pacientes 
do Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador - Ambulatório TX, que 
estão passando pelo processo de transição 
de gênero. “Como estamos estruturando o 
serviço de voz, interessamos em trazê-los 
pra cá, para apresentar a estrutura do 
hospital e formar uma parceria para a 
estruturação do serviço”, explicou a gerente.

Eduardo ressaltou que a ideia é de 
estabelecer uma parceria para realização 
de pesquisas, para estruturar um serviço de 
atendimento a pacientes, e que possibilite o 
intercâmbio entre as universidades e o 
HGG. “Temos a proposta de estruturação 
desse serviço em Brasília e aqui, então, 
acredito que será proveitoso montar a 
atividade em conjunto. E como somos da 
academia, a ideia é estruturar um protocolo 
para que possamos montar um banco que 
dados que subsidie a validação desse 
material para o governo do Estado, para a 
sociedade, para a fonoaudiologia e para a 
área de saúde”, destacou, afirmando ainda 
que o HGG tem uma ótima estrutura, 
precisando apenas de alguns ajustes em 
termos de materiais e equipamentos para 
subsidiar o trabalho dos fonoaudiólogos e 
os resultados desse trabalho.

Os novos internos do HGG passaram 
por treinamentos na segunda semana do 
ano. Durante dois dias, mais de 40 
estudantes de medicina participaram de 
oficinas e palestras que abordaram a 
segurança do paciente, Escritório da 
Qualidade, Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP), estruturação do 
prontuário, além dos protocolos de sepse e 

Durante dois dias, mais de 40 estudantes de 
medicina participaram de oficinas e palestras 

Eduardo Magalhães (UnB) e Ana Carolina 
Nascimento (Uniplan) visitaram HGG

jejum adotados na unidade. Os estudantes 
foram recepcionados pela gerente do 
Núcleo de Educação Continuada, Fabrícia 
Cândida, e pela gerente de Internatos e 
Estágios, Wagna Teixeira Barbosa.

Wagna explicou que esta foi a primeira 
vez que o treinamento foi realizado de 
maneira estendida, já que essas 
orientações eram pinceladas no 
acolhimento introdutório. "Como o hospital 
está se preparando uma certificação nível 
3 da ONA, sentimos a necessidade de 
inteirar os internos dos assuntos, das 
rotinas, dos protocolos, porque isso tem 
feito a diferença, mesmo que eles passem 
pouco tempo no hospital, uma média de 4 
semanas", ressaltou, destacando ainda 
que a resposta ao treinamento foi muito 
positiva, pois os alunos compareceram em 
massa e participaram de todas as 
atividades propostas. "A aceitação foi boa. 
Mesmo os alunos que estão em outros 
hospitais e fizeram o acolhimento na 
segunda, vieram participar das oficinas e 
isso foi uma resposta muito positiva para a 
nossa proposta", disse Wagna.

ACONTECEU 

Novos internos do HGG passam por treinamento

Expediente
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Atividade física: investimento para mais qualidade de vida

Apesar de importante ao longo de toda 
a vida, a prática de atividade física, após 
os 40 anos torna-se necessária a homens 
e mulheres, não apenas para a 
manutenção do peso, mas para o 
fortalecimento dos músculos e no alívio do 
estresse, além de colaborar para o 
controle da pressão arterial, do colesterol e 
outros problemas.

Já a partir dos 50, acentua-se a perda 
de massa óssea, aumentando o risco de 
osteoporose, principalmente em mulheres 
que já passaram pela menopausa, devido 
à queda brusca dos níveis de estrógeno e 
baixa absorção de cálcio. A deficiência do 
mineral deixa os ossos mais sensíveis e 
sujeitos a fraturas, por isso a prática de 
atividade física é fundamental, já que 
fortalece os músculos que revestem os 
ossos, contribuindo ainda para o equilíbrio 
e a flexibilidade do corpo, evitando quedas.

Contudo, a prática de exercícios físicos 
não deve começar somente nesta fase da 
vida, já que a força e a resistência 
muscular são construídas há longo prazo e 
por beneficiar o organismo como um todo, 
explica a fisioterapeuta do HGG, Tallita 
Ferreira Teles de Queiroz. “As atividades 
físicas são benéficas ao corpo de um 
modo geral, contribuindo para a saúde e 
colaborando com qualquer tratamento. 
Combatem ainda a depressão, por, 
durante o seu ato, liberarem endorfina, 
hormônio que atua na sensação de prazer 
no organismo”.

Ela ressalta que exercício físico é 
investimento, um planejamento que 
normalmente fazemos por ser algo que se 
planta agora para colher amanhã. “Investir 
em saúde é isso, fazer exercício hoje para 
ter uma qualidade de vida melhor mais à 
frente, no futuro e numa fase de vida mais 
avançada”, pontua Tallita. A atividade física 
é essencial no processo de fortalecimento 
muscular e para a redução do risco de 
fraturas e deve ser feita com orientação 

Não apenas para a manutenção do peso, atividade física atua no fortalecimento dos músculos e no alívio do estresse, colaborando no 
controle da pressão arterial, do colesterol e outros problemas de saúde

Exercícios são essenciais ao fortalecimento muscular e para a redução do risco de fraturas, 
atuando ainda no alivio do estresse, colesterol, diabetes e hipertensão 

Porque você deve 
fazer atividades físicas

- Colabora com a perda 
de peso, já que acelera o 
metabolismo;

- Regula o sono, pois a 
prática de exercícios libera endorfina;

- Inibe os resfriados, pois a atividade 
física fortalece o sistema imunológico;

- Melhora a postura;

- Reduz o colesterol ruim;

-  Previne o diabetes, pois contribui 
para regular a produção de insulina

- Controla a hipertensão.

profissional de um educador físico ou 
fisioterapeuta. 

Uma atividade recomendada nesta 
faixa etária é o treinamento funcional, 
modalidade que busca utilizar o próprio 
corpo e alguns recursos do ambiente 
(bolas, cinto de tração e minitrampolim, 
entre outros instrumentos) para treinar as 
capacidades como força, equilíbrio, 
agilidade, coordenação e condicionamento 
cardíaco. “A avaliação física identifica 
encurtamentos, desequilíbrios musculares 
ou alterações posturais, que serão 
corrigidos com exercícios que simulam 
atividades relacionadas às desenvolvidas 
no dia-a-dia do praticante, como agachar, 
elevar ou lançar”, destaca Tallita. Porém, 
alguns exercícios funcionais podem ser 
realizados em casa, e ajudam na 
prevenção de quedas, como 
alongamentos, agachamentos e 
movimentos de flexão e extensão das 
pernas e braços, realizados em duas ou 
três séries de 15 a 20 repetições. 

Palestra e demonstração de exercícios animam público do AMA

'A importância da pratica de exercícios 
nas férias e para a qualidade de vida' foi o 
tema da palestra do dia 10 de janeiro, no 
AMA do HGG. Ministrada pelo residente 
de fisioterapia Matheus Gomes Silva, ele 
explicou que a atividade física é sinônimo 
de qualidade de vida, auxiliando não 
apenas na melhora muscular, da força e da 
disposição, mas no estado geral do 
organismo, contribuindo para o sucesso de 
qualquer tratamento. “Não adianta ficar 
doente e depois cuidar, pois a atividade 
física é importante na prevenção”, pontuou. 

Foram entregues cartilhas ao público e, 
ao final, o profissional ensinou exercícios 
para prevenção de quedas, para pernas, 
coluna e braços e pescoço. Com a ajuda 

de um voluntário, o profissional 
demonstrou como executar exercícios 
simples em casa, com o auxílio de uma 
cadeira, respirando pausadamente e com a 
postura correta, e que devem ser feitos, em 
média, três vezes por semana. “Pessoas 
que não têm o costume de fazer exercícios 
podem sentir pequenos desconfortos, que 
melhoram após alguns dias e com a 
prática constante”.

O pedreiro Claudivino Matias das 
Neves, de 49 anos, ouviu atento ao 
conteúdo. “Não estou fazendo exercícios, 
mas vou começar agora, pois estou com 
um problema de saúde. Ele deu umas 
dicas importantes que eu vou levar para 
mim e minha esposa fazermos”, disse. 

Com ajuda de um voluntário, residente de 
fisioterapia ensinou exercícios simples
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“Ele está passeando aí pelos 
corredores”, disse um colega de leito 
sobre o paciente Silvete Vilhargo, 
de 45 anos, internado na Clínica 
Cirúrgica. Logo vinha ele, sorridente 
e falante na sua cadeira de rodas 
pelo corredor. Silvete ficou 
paraplégico há sete anos, após ser 
atropelado. “Foi no dia 16 de janeiro 
e eu estava saindo do culto, montei 
na bicicleta e um cidadão veio 
alcoolizado e causou o 
atropelamento entre várias pessoas e 
me pegou”, contou Silvete.

Na época borracheiro, solteiro e 
morando sozinho, ele teve que 
recomeçar. “Aí acabou a profissão e 
foi começar vida nova. Consegui me 
aposentar, mas foram muitas 
dificuldades. Adaptação na cadeira 
de rodas foi até fácil, difícil foram os 
problemas de saúde que a paralisia 
causou”, contou o paciente, referindo-
se às escaras adquiridas, que o 
levaram novamente a estar internado 
no HGG. “Antes me tratava no Crer, 
mas gosto daqui, é 100%. Fiz 
amizades, a gente não pode ficar 
sem amigos, ajuda no psicológico e 
se ele parar, tudo para”. 

EXPRESSAS

Palestra
A palestra de promoção da saúde 
ministrada no AMA do HGG teve como 
tema “A importância de uma alimentação 
equilibrada nas férias”. A residente de 
nutrição, Jhessika Ferreira Silva, falou no 
dia 3 de janeiro sobre como equilíbrio e 
moderação são fundamentais para não se 
exceder e ganhar uns quilos a mais e nem 
sentir os efeitos negativos dos excessos 
alimentares, comum nas férias.

Bolsa
A técnica em enfermagem do Centro 
Cirúrgico do HGG, Marlene Ricardo da Silva 
Pereira, foi contemplada com uma bolsa de 
estudos para graduação em Enfermagem. O 
benefício foi concedido pela Superintendência 
de Educação em Saúde e Trabalho para o 
SUS da SES-GO, em convênio com 
instituições de ensino de cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação. 

Edital 
O Idtech, responsável pela gestão do HGG 
divulgou Edital nº 001/2018 para a 
contratação de multiprofissionais. As 
inscrições do Processo Seletivo Simplificado 
vão de 9 a 15 de janeiro e são oferecidas 14 
vagas, além de formação de cadastro 
reserva para algumas áreas.

Exposição
O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG 
recebe no dia 30 de janeiro nova exposição 
de arte dos artistas contemporâneos Carlos 
Catini, Brenda Lee e Pedro Galvão (foto). 
Serão cerca de 80 obras que estarão 
expostas para contemplação do público da 
unidade.

Cirurgia Vascular
O HGG, por meio de sua Diretoria de Ensino 
e Pesquisa (Direp) e chefia do serviço de 
Cirurgia Vascular, iniciou o processo seletivo 
para ingresso em 2018 de médicos no 
Programa de Treinamento Avançado em 
Cirurgia Vascular (PTACV). Será ofertada 
uma vaga para o candidato graduado em 
medicina com residência médica em Cirurgia 
Geral em instituição reconhecida pelo MEC.
As inscrições devem ser feitas até 25 de 
janeiro na Direp, no 5º andar do HGG, de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Treinamento
Nos dias 18 e 19 de janeiro, equipe 
médica, de residentes, plantonistas e de 
enfermagem realizam treinamento de 
Emergências Cardiovasculares: Código 
Azul, que será ministrado por profissionais 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) de Anápolis.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos do primeiro show de 2018 com os músicos Rafael Rodrigues e Guilherme, no dia 11 de janeiro.

 “Meu Deus do céu, eu adorei esse show. Levanta a autoestima da gente, que fica só deitado na cama. O 
HGG está de parabéns, porque aqui não parece um hospital, mas sim um hotel”, disse José Miguel Piques, de 
64 anos, gaúcho de Pelotas e internado por um problema renal.

Rafael Rodrigues e Guilherme, tiveram a 
companhia do violeiro Walter Teixeira 

A dupla atendeu a pedidos e colocou o 
público para cantar junto

A animação tomou conta até na hora 
da foto final junto aos artistas
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