
ANO VIII,  NÚMERO 131 -  JANEIRO DE 2021

 Ambulatório TX discute universo transexual
Webinar realizado pelo HGG reuniu transexuais, médica responsável por ambulatório destinado a este público e representantes de entidades 
para celebrar o Dia da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro. Hospital é uma das unidades que oferece atendimento no Estado

A importância do processo transexuali-
zador, suas especificidades e a busca por 
um lugar na sociedade foram os temas dis-
cutidos no webinar Dia da Visibilidade 
Trans – Pelo Direito à Identidade, realiza-
do pelo Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), no dia 29 de ja-
neiro. Participaram do evento a coordena-
dora do Ambulatório TX, projeto do hospi-
tal para pacientes transexuais, a ginecolo-
gista Margareth Giglio; a Miss Centro 
Goiano Rayka Vieira; o personal trainer e 
paciente do ambulatório Caleb Costa; 
Bianca Lopes, da Subcoordenação de A-
tenção à Saúde da População LGBTI da 

SES, além de pacientes e representantes 
de grupos que discutem o tema. O 
webinar está disponível na página do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) no YouTube.

Durante o evento, Margareth expôs as 
ações e os serviços do ambulatório, que 
conta com uma equipe multidisciplinar e 
atende atualmente 260 pacientes. Ela res-
saltou ainda a importância dos atendimen-
tos psicológico e psiquiátrico, as primeiras 
etapas do processo após a primeira con-
sulta, realizada pela própria Margareth. “Es-
ses são pilares muito importantes desse 
processo. É preciso ter uma certa frequên-
cia na psicologia para que possa dar uma 

Bianca Lopes, Rayka Vieira, representante da OAB Taisa Holmas Steter, Eva de Melo Ferreira e 
a médica Margareth Giglio durante transmissão do webinar sobre o Dia da Visibilidade Trans

assistência a esse processo transexualiza-
dor de uma forma mais individualizada. E, 
a partir daí, ele é então encaminhado ao 
ambulatório. Nós vamos fazer nesse am-
bulatório a terapia hormonal, o pré e o 
pós-operatório daqueles pacientes que se 
interessarem em fazer o procedimento ci-
rúrgico. E a gente vai ver que muitos não 
têm essa demanda em relação à cirurgia,” 
comenta.

Já Caleb falou sobre sua experiência 
dentro do hospital, que foi, inclusive, onde 
sua mãe deu à luz. “Falar do HGG é falar 
da minha história. Nasci pela maternidade 
do HGG e nunca passou pela minha 
cabeça estar ‘reexistindo’ por causa do 
trabalho dessa equipe. A primeira vez que 
ouvi meu nome social foi na recepção do 
HGG. Fiquei muito contente. Me senti 
muito acolhido.” Ele completa falando da 
importância da interação que teve dentro 
do ambulatório. “Neste Dia da Visibilidade 
Trans temos muitos desafios pela frente. 
Dentro dos corredores do HGG foi onde vi 
as primeiras pessoas trans e podemos 
trocar experiências com amigos meus que 
estão aqui hoje. Essa troca é muito válida, 
nos enriquece. Nós existimos sim e temos 
que ocupar nossos espaços.”

Caleb refutou ainda a ideia de que eles 
estejam mutilando seus corpos, como mui-
tas pessoas apontam. “Muitas pessoas a-
cham que a gente está mutilando os nos-
sos corpos, maltratando, de certa forma, 
mas na verdade nós estamos reafirmando 
a nossa identidade. Nos traz uma forma 
de viver e se expressar de uma maneira 
na qual a gente se sente bem”, disse.

A busca pelo espaço foi defendida por 
outros participantes do webinar. A miss 
Rayka falou sobre como foi para ela ter 
sido reconhecida enquanto mulher ao ser 
convidada para participar do concurso 
Miss Brasil Mundo, ao invés de ter se 
inscrito. “Eu fui convidada para participar 
do concurso e queria chamar a atenção 
para isso: oportunidade. Sempre tive esse 
sonho e nunca tive a oportunidade. Falta à 
sociedade nos dar oportunidade para 
darmos o melhor de nós.”

Paciente, Eva de Melo Ferreira, que 
atualmente faz doutorado na Alemanha, 
pontuou que o problema da falta de 

visibilidade e de conhecimento sobre o 
mundo trans não acontece apenas no 
Brasil e enalteceu o trabalho desenvolvido 
pelo HGG. “Eu falo que o projeto do HGG 
realmente é bem estruturado. Quando eu 
vim pra cá (Alemanha), entrei em contato 
com o que seria um ambulatório trans 
aqui, consegui uma consulta para julho (do 
ano passado) com o psicólogo e, a partir 
dessa consulta, consegui marcar com o 
endocrinologista para fevereiro e com o 
cirurgião plástico em abril, que é uma 
coisa que nunca iria acontecer no HGG. 
No HGG, o máximo que a gente espera 
por uma consulta é um mês.”

Miss Centro Goiano, Rayka Vieira, falou 
sobre a importância de se ter oportunidade

Reconhecimento e elogios ao serviço oferecido pelo hospital
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Colaboradores são vacinados contra covid-19

Nos dias 29 de janeiro e 1º de feve-
reiro, o Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), realizou a 
imunização de 1.071 colaboradores da 
unidade de saúde contra a Covid-19. O 
primeiro dia de aplicação da primeira 
dose contou com a presença do 
secretário municipal de Saúde, Durval 
Pedroso, que era diretor-técnico do HGG 
até assumir a pasta municipal em janeiro 

deste ano. Foram vacinados médicos, 
enfermeiros, técnicos, colaboradores da 
área administrativa e limpeza.

De acordo com a enfermeira e coor-
denadora técnica do distrito sanitário sul 
da SMS, Ângela Severino Pereira, a va-
cinação no HGG foi realizada "de forma 
esplêndida. A vacina está sendo algo 
muito esperado para nós trabalhadores 
da saúde. Encerramos a primeira fase e 
agradecemos a todos pelo trabalho que 
realizaram junto com a equipe da SMS", 
comenta.

O nutricionista Gladyson de Oliveira 
Soares afirmou que tomar a vacina lhe 
deu uma sensação de bem-estar e 
cuidado com a saúde. "Estar imunizado 
atuando na linha de frente, lidando dia-
riamente com os pacientes e saber que 
para cuidar do outro primeiramente te-
mos que nos cuidar, é fundamental", con-
ta. Para o condutor de pacientes Diogo 
Vaz Monteiro, a vacinação foi uma vitória 
conquistada com muito prazer. "Após um 
ano vendo o que estava acontecendo 
com essa pandemia, a imunização veio 
para nos ajudar a continuar encarando a 
covid-19. Vamos ficar mais tranquilos 
para atender os pacientes", ressalta 
Diogo.

Alunas do internato recebem orientações 
sobre funcionamento do hospital

Colaboradora do HGG é vacinada 
contra Covid-19 por enfermeira da SMS

ACONTECEU 

Alunas do internato são recepcionadas

Paciente relata bom 
atendimento dos 
profissionais do HGG

Morador do bairro Aeroporto Sul, 
em Aparecida de Goiânia, Florisval 
de Araújo Lima Moreira, 72 anos, fez 
um transplante renal há 17 anos em 
outro hospital da capital e, alguns 
anos depois, foi encaminhado para 
fazer acompanhamento médico com 
a equipe de nefrologia do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG. 

De lá para cá, ele conta que já 
é a terceira vez que fica internado 
na unidade. Desta vez, com muitas 
reclamações de inchaço e dores 
nas pernas, o paciente iniciou uma 
série de exames para investigar o 
motivo dos sintomas. 

“Já tem um tempo que eu 
passei a sentir muitas dores nas 
pernas, foi quando precisei procurar 
atendimento especializado aqui no 
HGG no ano passado. Desde o 
primeiro dia fui muito bem atendido 
por todo mundo, desde os 
médicos, as enfermeiras, as 
meninas da limpeza, todos muito 
atenciosos comigo”, diz ele, 
sentado em sua cama no quarto 
que está internado. 

O paciente também já é 
conhecido pela alegria que transmite  
aos profissionais da equipe de 
enfermagem do setor de 
transplantados, que não se cansa de 
tecer elogios ao paciente. “Seu 
Florisval é muito brincalhão e com 
ele não tem tempo ruim”, conta a 
enfermeira Débora de Lima. 

Nove alunas do curso de Medicina da 
UniEvangélica, de Anápolis, foram as pri-
meiras participantes da turma de 2021 
do internato do Hospital Estadual Alberto 
Rassi –HGG a serem acolhidas pela e-
quipe da Diretoria de Ensino e Pesquisa 
do hospital. No dia 7 de janeiro elas fo-

ram recepcionadas e tiveram uma série 
de palestras sobre o funcionamento e 
normas, além de conhecerem todas a es-
trutura do hospital. Além da UniEvan-
gélica, alunos da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), Centro Uni-
versitário Alfredo Nasser (Unifan) e 
Universidade de Rio Verde (UniRV) 
também participam do internato do 
hospital.

As internas tiveram palestras com 
integrantes da Comissão de Controle de 
Infecções Hospitalares (CCIH), do 
Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt), da equipe 
da Tecnologia da Informação, entre 
outros.  E a atenção recebida foi uma 
das coisas que chamaram a atenção da 
interna Rayssa Rosa de Jesus Cardoso. 
“Aqui eu achei que fomos bem acolhidos, 
eles explicaram direitinho como funciona 
tudo. Cada palestra, até sobre o banco 
de sangue, de TI, achei incrível, porque 
nunca tive nada assim. Achei muito bom 
mesmo”, disse a estudante.

Expediente
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Rafael Nakamura; Diretora de Ensino e Pesquisa: Fátima Maria Lindoso da Silva Lima; Diretora de Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de 
Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.
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HGG se torna o 1º Centro de Ensino e Treinamento de Endoscopia de Goiás

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu credenciamento como Cen-
tro de Ensino e Treinamento de Endos-
copia Digestiva (CET). O título foi recebido 
após a visita virtual dos membros da Co-
missão de Centro de Ensino e Treinamen-
to, da Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva (Sobed), no mês de dezembro. 
Segundo a médica endoscopista do HGG 
Daniela Milhomem, que acompanhou todo 
o processo, esse reconhecimento é uma 
conquista para Goiás e trará inúmeros be-
nefícios aos residentes e preceptores do 
hospital. "O credenciamento nos permitirá 
estar em um seleto grupo de unidades de 
saúde que têm a chancela da Sobed para 
ensinar endocopia digestiva aos nossos re-
sidentes. Hoje, no Brasil, são apenas 44 
unidades credenciadas, e o HGG passa a 
contar com o 1° CET da Sobed de Goiás", 
ressalta.

Milhomem conta que a vontade de de-
senvolver um programa de ensino em en-
doscopia digestiva era antiga. "Iniciamos o 
processo em 2019. O serviço de gastroen-
terologia do HGG tomou a decisão cole-
giada de iniciar o processo para creden-
ciar o nosso hospital como CET da So-
bed, e, no início de março de 2020, proto-
colamos essa solicitação junto à institui-
ção", conta. "Antes da visita encaminha-
mos relatório com números de acessórios, 
equipamentos, média de exames, configu-
ração física dos ambientes em que reali-
zamos a endoscopia digestiva, e, embora 
de forma visita virtual, nós filmamos todo o 
processo pelo qual o paciente passa aqui 
no HGG. Desta forma, foram avaliados 
todos protocolos do nosso hospital, todos 
os critérios estabelecidos pela Sobed, co-
mo fluxo de pacientes dentro da unidade, 
protocolos da endoscopia segura, limpeza 
e desinfecção dos aparelhos, função dos 
residentes, entre outros", relata.

Daniela destaca que os alunos terão 
uma série de benefícios. "O primeiro deles 

Hospital Estadual Alberto Rassi recebeu credenciamento após visita virtual de integrantes da Comissão da Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva, que irá beneficiar alunos que atuam no hospital, além de reconhecimento da qualidade do serviço realizado

A endoscopista Daniela Milhomem, que acompanhou todo o processo de credenciamento do 
hospital, diz que decisão colegiada surgiu em 2019 e que solicitação foi protocolada em 2020

O que é a Sobed

-A Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva (Sobed) é uma 
entidade civil responsável por 
promover o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da prática da 
endoscopia digestiva e que 
estabelece normas para o treinamento 
na especialidade. A entidade também 
promove eventos regionais, nacionais 
e internacionais que fomentam a 
atualização profissional e acentuam o 
convívio científico, cultural e social 
entre os especialistas da área.
Fundada em 1975 em Curitiba, capital 
do Paraná, ela conta hoje com mais 
de dois mil associados, unidades em 
24 estados brasileiros e 44 hospitais 
credenciados.

é que alunos de CET automaticamente 
passam a integrar o quadro de profissio-
nais da Sobed, com isso eles ganham sta-
tus de associado trainee e não precisam 
pagar anuidade. Eles também passam a 
ter acesso a encontros científicos e con-
teúdos exclusivos, direcionados para alu-
nos de CET, além de um currículo base 
de aulas para todos os alunos do país". Já 
para o corpo docente, também são dispo-
nibilizados cursos de gestão e liderança. 
"Eu acredito que entre todos os benefí-
cios, o principal deles é o reconhecimento 
da excelência do serviço prestado pelo 
HGG", afirma.

Francelly Nascimento e Sandro Andra-
de, médicos residentes de endoscopia, en-
fatizam como o CET acrescentará aos 
seus currículos profissionais. "Esta é a 
segunda residência que faço no HGG, a 
primeira foi gastroenterologia, além de 
uma terceira, realizada em outra unidade 
de saúde, e a criação do CET vem 
reafirmar o reconhecimento do ensino de 
qualidade que temos aqui", diz Francelly.

Comitê de Ética do HGG analisou 120 projetos de pesquisa em 2020
O Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Alberto Rassi - HGG (CEP-HGG) 
apresentou em janeiro o relatório de ativi-
dades realizadas em 2020. O CEP é for-
mado por uma equipe multi e transdiscipli-
nar de 12 membros, composta por cinco 
médicos, dois psicólogos, uma farmacêuti-
ca, um fisioterapeuta, um teólogo e um re-
presentante dos participantes de pesquisa. 
O grupo se reúne mensalmente para a-
companhamento dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos no HGG.

Segundo a coordenadora do CEP, a 
médica infectologista Andréa Spadeto, em 
2020 foram analisados 420 projetos de 
pesquisa, dos quais 364 foram aprovados. 
"2020 foi um ano de muito trabalho para o 

CEP, tivemos muitas dificuldades porque 
alguns relatores estavam trabalhando na 
modalidade home office, por pertencerem 
a grupos de risco, mas conseguimos 
realizar todas as reuniões de forma 
híbrida, com alguns participando 
presencialmente e outros virtualmente". A 
coordenadora pontuou um aumento na 
demanda de protocolos. "Neste caso, para 
os que apresentavam o tema covid-19, foi 
necessário um período de avaliação de até 
sete dias, o que levou a um aumento no 
número de reuniões extraordinárias. Em 
alguns meses nos reunimos quase 
semanalmente", conta. Spadeto explica 
que o Comitê atua de forma educativa e 
consultiva. 

Dos 420 projetos de pesquisa analisados, 
364 foram aprovados pelo comitê do HGG

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Treinamento de brigadistas
O Serviço Especializado em Saúde e 
Medicina do Trabalho (Sesmt), do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG promoveu 
nos dias 7, 8, 11, 12 e 13 de janeiro um 
treinamento de formação para os novos 
brigadistas e treinamento de atualização 
para brigadistas veteranos. Ao todo, 180 
colaboradores participaram do curso. O 
conteúdo contemplou a parte teórica e 
prática de combate a incêndio e primeiros 
socorros, incluindo treinamento com 
extintores, hidrantes e mangueiras. Danilo 
Rosa da Silva, palestrante do curso, 
afirmou que a função da brigada é proteger, 
prevenir e salvar os colaboradores, 
pacientes e acompanhantes

Prevenção a suicídio 
Cerca de 60 colaboradores integrantes das 
equipes de enfermagem do HGG participa-
ram do treinamento para atuarem no Progra-
ma de Prevenção de Suicídio de Paciente In-
ternado na unidade. O hospital está seguindo 
um protocolo do Ministério da Saúde, que 
prevê um aumento de casos de tentativa de 
suicídio devido à pandemia de covid-19. De 
acordo com a Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS), a Saúde Mental é 
determinada por uma série de fatores 
socioeconômicos, biológicos, espirituais e 

Hospital ganha tablet
O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 20 de janeiro a doação de um 
tablet para o Setor de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCHI) pela participação no proje-
to de pesquisa sobre Infecções Relacionadas 
à Assistência em Saúde (IRAS), financiado 
pelo Ministério da Saúde e coordenado por 
um grupo de pesquisadores do Instituto Fe-
deral de Goiás (IFG), Instituto Federal de Per-
nambuco (IFPE) e das universidades fede-
rais de Goiás (UFG) e de Pernambuco 
(UFPE).

Treinamento sobre quedas
Os colaboradores das equipes de 
enfermagem, técnicos em enfermagem e 
condutores do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG participaram, nos dias 26 e 
27 de janeiro, do treinamento de prevenção 
de quedas. O curso foi ministrado pela 
terapeuta ocupacional Anna Paula Hirako, 
no auditório Luiz Rassi, e dividido em seis 
turmas. O objetivo foi relembrar os protoco-
los já existentes na unidade de saúde. An-
na Paula enfatiza que é importante fazer o 
reforço sobre o protocolo, pois nem todos 
os colaboradores têm o conhecimento 
exato dos procedimentos. "O objetivo é 
deixar claro como funciona, visto que 
tentamos prevenir o máximo possível das 
quedas", disse a terapeuta. 

Monitorização na CTI
A equipe médica e de enfermeiros do 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) do 
Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) 
participou, nos dias 21 e 22 de janeiro, do 
treinamento de monitorização hemodinâmi-
ca utilizando Cateter de Swan-Ganz (cate-
ter de artéria pulmonar). O equipamento é 
utilizado principalmente em pacientes pós-
operatórios de transplante hepático. Este 
cateter é indicado para avaliar ou monitorar 
o tratamento de agravos que ameaçam a 
vida e é um importante instrumento para 
avaliação de volume sanguíneo, trabalho 
cardíaco e oxigenação de tecidos.

Ferramenta de consultas científicas 
Em janeiro de 2021, o HGG passou a utilizar 
a ferramenta UpTodate, que permite a con-
sulta de evidências científicas publicadas na 
literatura dos principais periódicos internacio-
nais. O programa foi adquirido pela Superin-
tendência da Escola de Saúde de Goiás, da 
Secretaria de Estado da Saúde, e é destina-
do a todos os profissionais de saúde do hos-
pital. De acordo com a então diretora da Co-
missão de Residência Médica (Coreme) do 
HGG, Fábia Mara de Oliveira, trata-se de 
uma ferramenta importante de suporte a de-
cisões médicas e de atualização nas várias 
especialidades médicas, contribuindo assim 
para o atendimento de excelência do HGG.. 

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

O primeiro mês do ano contou com apresentação em família no Sarau do HGG, passando por estilos que 
vão do MPB e Pop Rock nacional a músicas cristãs e sertaneja. Tudo isso dentro do distanciamento social du-
rante a pandemia, com apresentações virtuais realizadas exclusivamente para o público do projeto do hospital

Ireni Lima de Souza, de Araguapaz, 
aproveitou o show do cantor cristão Brito

Fábio Mendanha, da cidade de Goiás, 
aproveitou o show de Jairo Jr. e família

 Wagner Ferreira enviou os vídeos 
da dupla Camila e Thiago à esposa 
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