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Outubro Rosa é encerrado com mutirão de cirurgias
 Os serviços de Cirurgia Plástica e e Mastologia do HGG operaram 15 pacientes em apenas um dia de ação. A equipe que participou 
do mutirão foi formada por sete cirurgiões plásticos e um mastologista

O HGG, em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional 
Goiás (SBCP-GO), promoveram no dia 27 
de outubro a ação de encerramento da 
campanha Outubro Rosa na unidade. Os 
serviços de Cirurgia Plástica e de 
Mastologia do HGG operaram 15 
pacientes em apenas um dia. Outras cinco 
pacientes também passaram por cirurgia 
ao longo da semana. 

A equipe que participou do mutirão, 
formada por sete cirurgiões plásticos e um 
mastologista, iniciou os trabalhos logo pela 
manhã, às 7 horas. A dona de casa 
Calmina João Floriano foi uma das 
contempladas e estava bastante feliz com 
a cirurgia. “Estou pronta, já enfrentei tudo 

até aqui, porque não estaria agora que eu 
sei que vou ficar bonita? Nós precisamos 
estar com o astral sempre alto, não 
podemos deixar que a doença nos 
derrube”, declarou. 

A microempreendedora Vânia de 
Oliveira também passou por cirurgia 
durante o mutirão. Ela conta que descobriu 
o câncer em maio de 2016, por meio do 
autoexame. Entre consultas, exames e 
biópsia, todos realizados na rede pública 
de saúde, o câncer foi diagnosticado como 
maligno e a cirurgia foi feita em dezembro 
de 2016, ocasião em que parte da mama 
esquerda foi retirada. Na porta do centro 
cirúrgico, a felicidade estava estampada no 
rosto. “Eu fiquei muito feliz quando soube 

Outubro Rosa é um movimento internacional que visa estimular a participação da 
população no controle do câncer de mama

que seria operada, nem acreditei”. 
O chefe do Serviço de Cirurgia 

Plástica do HGG, Sérgio Augusto, 
explicou que a iniciativa do Hospital 
atendeu mulheres que tiveram câncer de 
mama e que aguardavam pela cirurgia 
reconstrutiva. “Em alguns casos, para a 
reconstrução mamária, utilizamos 
músculos, gordura e pele da própria 
paciente, em outros, próteses. A nossa 
intenção foi sensibilizar as mulheres para 
que elas procurem atendimento. Hoje 
este tipo de tratamento é ofertado 
totalmente gratuito pelo SUS em todas 
as etapas, desde a retirada do câncer até 
as reconstruções mamárias”, explica.

Em função da alta incidência e das 
repercussões na saúde da mulher, 
incluindo o impacto negativo na autoestima 
e sexualidade, surgiu na década de 90, 
um movimento internacional conhecido 
como Outubro Rosa, que visa estimular a 
participação da população no controle do 
câncer de mama e, recentemente, do 
câncer de ovário. Vários setores da 
sociedade tanto públicos quanto privados 
realizam diversas campanhas e ações 
com intuito de alertar sobre a necessidade 
do diagnóstico precoce. 

 Engajado nesta campanha, o HGG 
disponibilizou uma grande programação ao 
longo do mês que incluiu palestras para os 
colaboradores e para os pacientes, ações 
de educação continuada, mutirão de 
cirurgias reconstrutoras de mama e de 
exames de mamografia e, ainda, uma 
programação especial de Saraus com 
cantoras mulheres.

O HGG promoveu no dia 23 de 
outubro uma série de palestras para 
usuários, colaboradores e profissionais da 
saúde sobre a importância da 
conscientização do câncer de mama. O 
ciclo de palestras compôs as ações da 
campanha Outubro Rosa do HGG. 

A primeira palestra, ministrada pelo 
cirurgião e residente da unidade Sandro 
Batista, foi direcionada aos usuários do 
AMA. O tema abordado foi “Obesidade e 
o Câncer de Mama”. O profissional 
esclareceu as dúvidas dos participantes e 
orientou sobre as causas da obesidade e 
sua influência no câncer. 

Mais tarde, no auditório do 5º andar 
do HGG, profissionais da saúde e 
colaboradores acompanharam a 
palestra da psicóloga do Programa de 
Cirurgia e Controle da Obesidade 
(PCCO), Marília Chaves, sobre 
Aspectos Psicossociais no Tratamento 
de Câncer de Mama. Por último, o 
médico geneticista Ricardo Henrique 
Barbosa, responsável pelo Ambulatório 
de Doenças Raras do HGG,  tratou 
sobre os aspectos genéticos do câncer 
de mama e a importância da prevenção, 
principalmente dos pacientes que já têm 
uma predisposição à doença.

As palestras integraram a programação 
especial do Outubro Rosa no HGG

Palestras debatem prevenção e fatores de risco do câncer de mama
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Marcelo Rabahi lança livro sobre humanização

O coordenador do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do HGG, Marcelo Fouad 
Rabahi, lançou no dia 17 de outubro o 
livro “A meta da humanização: do 
atendimento à gestão na saúde”. A 
cerimônia de lançamento da obra reuniu 
cerca de 100 pessoas no Auditório Luiz 
Rassi, entre colaboradores da unidade, 
comunidade médica, familiares e 
convidados. 

O livro resgata experiências bem-
sucedidas de ambientes hospitalares 
humanizados e foi estruturado a partir da 
vivência do autor como médico, educador e 
gestor da saúde. “Trago nas páginas do 
livro várias experiências exitosas, 
ressaltando os projetos de humanização 
desenvolvidos no HGG, onde a palavra  
saiu do papel para os sorrisos dos pacientes 
lá atendidos. É possível ter um ambiente 
humanizado mesmo dentro de um ambiente 
complexo como um hospital público”. 

Durante a apresentação da obra, 
Rabahi destacou sobre o papel da 
humanização dentro do ritual de 
atendimento hospitalar. “Existem várias 
pesquisas que nos mostram excelentes 
resultados do tratamento farmacológico 
dentro de uma unidade de saúde quando 
é aliado ao tratamento humanizado. 
Aqueles que são submetidos às ações de 
humanização reduziram sobremaneira os 
sintomas de depressão e a recuperação 
tornou-se mais eficaz”, disse. 

Marcelo Rabahi é especialista em 
pneumologia e medicina intensiva, é 
professor e pesquisador da UFG e do 
Centro Universitário de Anápolis, além de 
membro da Academia Goiana de Medicina. 

O Serviço de Neurologia do HGG 
promoveu no dia 17 de outubro uma 
atividade de educação continuada para 
médicos e residentes da unidade. O 
doutor em neurologia, Wagner Afonso 
Teixeira, que atua no Distrito Federal, 
esteve no hospital ministrando a palestra 
“Semiologia das crises epiléticas”. O 

A doença é uma condição neurológica 
bastante comum e precisa ser discutida

Projetos de humanização do HGG 
ganharam destaque no livro do médico

evento aconteceu no Auditório do HGG e 
reuniu profissionais de várias unidades de 
saúde do estado.

A epilepsia é uma condição 
neurológica bastante comum, acometendo 
aproximadamente uma em cada 100 
pessoas. A doença é caracterizada pela 
ocorrência de crises epiléticas, que se 
repetem em intervalos variáveis. Essas 
crises são as manifestações clínicas de 
uma descarga anormal de neurônios, que 
são as células que compõem o cérebro. 
De acordo com Wagner, é muito 
importante falar sobre epilepsia, porque é 
uma doença comum como diabetes e 
pressão alta, porém existem muitos mitos 
que rondam a doença.

Referência no tema, Wagner Afonso 
Teixeira é médico neurologista e 
neurofisiologista, atualmente docente da 
residência de Neurologia do Hospital de 
Base do Distrito Federal. Além disso, fez 
doutorado em Neurologia na Universidade 
de São Paulo, concluído em 2002. A tese 
foi sobre Displasias Corticais Focais, 
principal causa de epilepsia de difícil 
controle na infância. 

ACONTECEU 

 Neurologia promove palestra sobre epilepsia  

“O HGG é muito agradável, 
parece um hospital 
particular”, diz Ronaldo

Ronaldo Monteiro dos Santos 
tem nome de artilheiro, mas 
escolheu ser empresário e adora 
pescar. Ele ficou internado no HGG 
para a retirada de pedras nos rins. 
Na última semana de outubro, o 
paciente foi operado e hoje já está 
em casa com a família se 
recuperando bem. Ronaldo chamou 
a atenção da equipe do Hospital e 
dos pacientes que dividiam a 
enfermaria com ele pelo seu 
otimismo, humor e alegria, mesmo 
com o problema de saúde. “Gosto 
muito desse hospital, quando soube 
que viria para cá dei graças a 
Deus”, disse. 

O paciente é casado e pai de 
dois filhos, um menino de sete anos 
e uma adolescente de 15 anos. 
Envaidecido pela família que tem, 
ele fez questão de mostrar a foto da 
esposa e dos filhos. “Olha o tanto 
que eles são lindos e a minha 
cara”, brincou.

Ronaldo tem uma empresa de 
terraplanagem em Anápolis. Nas 
horas vagas gosta mesmo de ficar 
com a família na cidade ou sair para 
algum rio ou lago para pescar. Ele 
trata de problema renal e, há 
algumas semanas, descobriu que 
estava com pedra nos rins e 
precisou realizar a cirurgia. 
Espontâneo e muito bem humorado, 
Ronaldo se prontificou a ser 
entrevistado pela equipe do Jornal 
do HGG. “Alguém tem que aparecer, 
não é verdade?”, questionou e 
completou: “e que seja eu, uai! 
Falando sério agora, o que eu puder 
contribuir para esse hospital eu vou 
fazer, aqui é um ambiente muito 
agradável, parece que estou em um 
hospital particular. Sou bem cuidado 
e sei que a recuperação é uma 
questão de tempo”. 

Expediente
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Falar de saúde sexual não pode ser mais um tabu

Falar de sexo ainda é constrangedor 
para muita gente, mas é preciso 
enfrentar a timidez e quebrar alguns 
tabus. A dificuldade em sentir prazer ou 
falta de vontade sexual, por exemplo, 
pode representar sintomas de outras 
doenças. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a atividade 
sexual contribui com o bem-estar e a 
qualidade de vida das pessoas e 
informar-se sobre o tema pode ser um 
remédio importante e muito eficaz. “Por 
isso, devemos falar sobre sexo e quebrar 
o preconceito que ainda temos sobre 
ele”, completa a ginecologista 
responsável pelo Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar em Sexualidade (Nois) do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, 
Sandra Portela. 

Vinculado ao Ambulatório de Urologia 
do HGG, o Nois é responsável pelo 
atendimento de pacientes com queixa de 
disfunção sexual referenciados pela rede 
básica de saúde. O Núcleo visa a 
orientação e tratamento dos problemas 
sexuais e possui uma equipe formada 
por enfermeiros, urologistas, 
ginecologistas, psicólogos e assistentes 
sociais, que oferecem atendimento 
integral a homens e mulheres. 

Muitas pessoas não sabem, mas a 
vida sexual interfere e muito no dia a dia. 
“Quem tem uma vida sexual saudável e 
prazerosa, tem melhor desempenho no 
trabalho, por exemplo”, explica a 
ginecologista. A relação sexual saudável 
auxilia na produção de endorfina, 
serotonina e dopamina, substâncias 
antidepressivas. 

As questões sexuais a médio e longo 
prazo também interferem na relação do 
casal. Por essa razão, segundo a 
médica, a orientação e tratamento para a 
manutenção de uma vida sexual 
saudável, podem auxiliar os casais a 
manterem uma vida afetiva tranquila, 
prazerosa e prolongada. “É verdade que 

A dificuldade de sentir prazer ou falta de vontade sexual pode representar sintomas de outras doenças. HGG tem Núcleo de 
Orientação Interdisciplinar em Sexualidade que atende usuários regulados pelo Sus

A relação sexual saudável auxilia na produção de endorfina, serotonina e dopamina, 
substâncias antidepressivas

Após vistoria da SMS, nenhum foco de dengue é encontrado no HGG

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Goiânia desenvolve ações de 
prevenção e controle da dengue por meio 
de visitas às residências, 
estabelecimentos e prédios públicos, 
realizadas por agentes de combate a 
endemias para controle vetorial da 
doença. No dia 23 de outubro o HGG 
recebeu a visita de profissionais da SMS, 
que após vistoriarem toda a unidade, não 
encontraram nenhum foco do aedes 
aegypti, mosquito transmissor da dengue.

O diretor administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino, explica que para 
manter o mosquito longe, o hospital 
realiza a manutenção preventiva 
rotineiramente. “Implementamos o serviço 

para verificação de todas as caixas de 
passagens de água e bandejas de 
retenção de água das condensadoras 
dos aparelhos de ar-condicionado. Além 
disso, temos o síndico dengueiro que é o 
profissional encarregado por coordenar 
essas ações”, explicou.

O Serviço de Hotelaria Hospitalar 
também auxilia no combate ao mosquito 
aedes aegypti, acionando a empresa 
responsável por fazer a dedetização 
quando necessário. “Realizamos um 
trabalho de prevenção contínuo, 
envolvendo diversos departamentos e 
estamos sempre empenhados em 
manter o mosquito longe do HGG”, 
finalizou o diretor. 

Unidade realiza manutenções rotineiramente 
para afastar o mosquito

      FIQUE ATENTO!

O que não é normal?

- Ter pouca ou nenhuma vontade de 
fazer sexo: pode acontecer com 
mulheres e homens; 

-Não ter orgasmo: inibição recorrente 
ou persistente do orgasmo;

- Ter dor na relação sexual;

-  Ter disfunção erétil: quando o 
homem tem dificuldade de obter ou 
manter ereção suficiente para permitir 
a atividade sexual;

- Ter ejaculação precoce: quando a 
ejaculação ocorre logo ou até mesmo 
antes a penetração.

falar de sexualidade ainda é um tabu, 
mesmo com o laboratório aqui no 
Hospital a gente vê a dificuldade do 
paciente em expor seus problemas 
sexuais. Ao longo dos anos já melhorou 
muito, mas percebemos ainda uma 
dificuldade, porque a sociedade cultiva 
um certo preconceito por uma simples 
falta de conhecimento do assunto”, diz.

Sandra explica que a falta de diálogo 
entre os casais é outro fator que interfere 
na saúde sexual. “Uma relação precisa 
ter diálogo, disso sabemos, mas é 
necessário também que os casais 
dialoguem sobre o sexo, observar e 
contar ao parceiro em caso de dor na 
hora da penetração, se há ou não prazer. 
O diálogo auxilia na observação das 
disfunções sexuais”, analisa.

O atendimento no Nois é via SUS. 
Para participar, o usuário deve ir até uma 
unidade básica de saúde, onde o médico 
deverá fazer o encaminhamento para o 
HGG. Quem já é paciente do HGG, pode 
pedir uma referência interna para o Nois.
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EXPRESSAS

Sarau
Em um coro afinadíssimo, as irmãs Ester, 
Raquel e Sara, que formam o trio As 
Moreninhas, encantaram pacientes, 
acompanhantes e colaboradores do HGG 
em mais uma edição do Sarau, realizado no 
dia 25 de outubro. A participação das irmãs 
marcou o encerramento da programação dos 
saraus alusivos à Campanha Outubro Rosa.

Cozinha e Voz
A coordenadora do Serviço Especializado do 
Processo Transexualizador – Ambulatório Tx, 
do HGG, Mariluza Terra, participou da Roda 
de Conversa inserida no “Projeto Cozinha e 
Voz”, do Ministério Público do Trabalho de 
Goiás (MPT-GO). Na ocasião, a médica 
ginecologista explicou sobre hormonização. 

Treinamento
As gerências de Desenvolvimento de 
Pessoas e de Logística do HGG realizaram 
o Programa de Formação de Condutores de 
Pacientes. O treinamento foi distribuído em 
cinco módulos, que abordaram atribuições 
do condutor, montagem e utilização correta 
de macas e cadeiras de rodas, 
movimentação segura de pacientes, 
cuidados na entrega de óbitos e uso correto 
de EPIs e fluxo de acidente de trabalho.

Arte
A talentosa Tatiana Mara, paciente em 
tratamento de esclerose múltipla no HGG, 
reproduziu a obra “Abaporu”, datada de 
1928, da artista plástica Tarsila do Amaral. O 
feito foi durante oficina de arte realizada no 
dia 30 de outubro. A tela de Tarsila é 
considerada símbolo do Movimento 
Modernista Brasileiro. 

Dia do Médico
O coordenador do CTI do HGG, Marcelo 
Rabahi, representou a unidade de saúde em 
solenidade no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás no dia 17 de 
outubro. O evento antecipou as 
comemorações do Dia do Médico, celebrado 
no dia 18 de outubro.

DIU Mirena
O Serviço de Ginecologia do HGG 
realizou  prática clínica com treinamento 
de inserção de sistema intrauterino 
liberador de levonorgestrel – DIU Mirena. 
O objetivo da atividade foi a atualização e 
capacitação em planejamento familiar. O 
treinamento foi ministrado pelo 
ginecologista e obstetra Marco Aurélio 
Albernaz, que é coordenador da Corem do 
Hospital Materno Infantil.

Música
A cantora Luciana Clímaco se apresentou, no 
dia 18 de outubro, no Sarau do HGG 
especial Outubro Rosa. Luciana cantou 
clássicos da MPB e do samba nacional, 
emocionando pacientes e colaboradores da 
unidade. No repertório, artistas como Roberta 
Sá, Beth Carvalho e Martinho da Vila. 

Norma
O HGG publicou a portaria nº 334/2018, que 
institui a padronização de exames 
complementares no sistema MV Soul. A 
norma limita prazos e define intervalos entre 
as repetições. A padronização considerou os 
protocolos clínicos institucionais e ponderou o 
fundamento de não expor o paciente a 
procedimentos desnecessários.

Câncer de mama
O HGG promoveu no dia 18 de outubro, a 
palestra Importância do suporte psicológico 
durante o tratamento de câncer de mama 
para usuários AMA da unidade. Pacientes e 
acompanhantes que aguardavam por 
consultas receberam informações e puderam 
tirar dúvidas e compartilhar histórias sobre o 
tema, que foi abordado pela residente em 
psicologia, Beatriz Santos. 

Apoio:Apoio:

Mágico Tio Léo e Ilusionista Hawey foram a atração do projeto de humanização do HGG do dia 30 de outubro. Internado há 
15 dias para tratar água no pulmão, o paciente Dione Oliveira de Souza foi praticamente um ator do show, auxiliando os mágicos e 
entrando na brincadeira. “O truque que mais gostei foi das varinhas que ele me sacaneou bastante”, brincou.

Mágico Tio Léo e Ilusionista Hawey 
conquistaram os pacientes em show de mágica

O ilusionista Hawey, pela segunda vez no HGG, 
mostrando suas habilidades aos pacientes 

Ao final, a tradicional foto com os artistas 
reuniu pacientes e acompanhantes no AMA

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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