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Residentes têm formatura híbrida devido à Covid-19
Cerimônia, que teve como base o auditório dr. Luiz Rassi, foi transmitida pela plataforma digital Zoom, com a participação virtual de 
formandos, diretores, preceptores e representante da Secretaria de Estado da Saúde. Evento está disponível na página do Idtech no YouTube

Nem mesmo a pandemia de Covid-19 
e a necessidade de distanciamento social 
fizeram com que residentes do Hospital Es-
tadual Alberto Rassi – HGG não tivessem 
uma cerimônia de formatura este ano. De 
forma virtual, o evento ocorreu na platafor-
ma Zoom, com exibição ao vivo pelo You-
tube, que proporcionou que amigos e fa-
miliares presenciassem o evento. Ao 
todo, 55 profissionais entre médicos, 
psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, 
fonoaudiólogos e fisioterapeutas foram 
diplomados de forma remota.

Participaram do evento a coordenado-

ra da Comissão de Residência Multiprofis-
sional (Coremu) da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Cleide Silveira de Azeve-
do, que representou o secretário Ismael 
Alexandrino; a diretora de Ensino e Pes-
quisa do HGG, Fátima Maria Lindoso; o 
coordenador de Ensino e Pesquisa do Ins-
tituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), organização que faz a 
gestão do HGG, Marcelo Rabahi; o coor-
denador executivo do Idtech, Lúcio Dias, o 
diretor-técnico interino do HGG, Rafael 
Nakamura; a diretora de serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, o 

Cerimônia, a primeira realizada de forma on-line,  foi transmitida pelo Zoom e pelo Youtube, 
possibilitando que residentes, familiares e preceptores participassem de forma segura

diretor administrativo Alessandro Purcino; 
a diretora de Enfermagem, Natalie Alves; a 
subdiretora técnica de Clínica Médica, 
Fábia Mara Gonçalves Prates de Oliveira; 
a coordenadora da Comissão de 
Residência Médica (Coreme), Cláudia 
Sena, e a coordenadora da Coremu do 
HGG, Telma Noleto. O evento contou 
ainda com a apresentação musical da 
cantora Aline Arruda.

Lara Ribeiro Vilela, residente da Clínica 
Médica, falou representando os residentes 
de Medicina que se formaram nesta turma. 
Em sua fala, Lara falou sobre a origem do 
curso de residência no Brasil, ainda na 
década de 1970, e citou o aprendizado 
que teve no HGG. “O HGG é um local 
que nos acolhe. A estrutura física do 
hospital, os recursos diagnósticos e tera-
pêuticos que nos são disponíveis diaria-
mente, juntamente com a higiene rigorosa 
do hospital, nos possibilitam melhores con-
dições de trabalho. Algo que o HGG nos 
ensinou na prática é como a qualidade e a 
produtividade dos profissionais está direta-
mente ligada ao bem estar desses pacien-
tes no ambiente de trabalho.” Ela ressalta 
ainda a importância dos projetos de huma-
nização. “Eu destaco duas coisas que 
vamos sentir falta. A comida, que é de 
ótima qualidade, e a arte do hospital. Essa 
valorização da arte é evidente, nos 
corredores, com as cores, os quadros na 
parede, o Sarau toda semana, os eventos 
culturais e até mesmo, fechado, o piano 
de cauda no primeiro andar.”

Coube à psicóloga Amanda Raphaela 
de Carvalho falar em nome dos residentes 
da área multiprofissional. Ao falar dos ci-
clos da vida, citou Fernando Pessoa para 
pontuar a importância do período da resi-
dência. “Fernando Pessoa retrata em uma 
frase que o valor das coisas não está no 
tempo que ela dura, mas na intensidade 
com que acontecem. O tempo em que 
tivemos na residência foi muito intenso. Vi-
vemos muito intensamente muitas coisas 
alegres, produtivas, positivas, inesque-
cíveis. Não podemos esquecer também 
dos momentos de desânimo, sobrecarga e 
choro, pois são os momentos difíceis que 
elevam nossa coragem e nos transportam 
para os mais fortes que podemos ser.”

Primeira a falar durante a cerimônia, a 
coordenadora de Residência Médica 
(Coreme), Cláudia Sena, ressaltou que 
assumiu o cargo 18 dias antes da 
cerimônia. Citou a nova fase dos 
residentes e a importância do trabalho 
monitorado pelo qual passaram. “Esse 
momento me traz muitos sentimentos 
contraditórios. Por um lado, de alegria, por 
ver a conquista e o crescimento 
profissional dos formandos, mas de 
tristeza pelos convívios que se perderão. 
Será o início de uma nova fase de cada 
um dos formandos, mas também o fim do 
privilégio de ter um período rico de 
aprendizado sob supervisão solidária dos 
nossos preceptores.“

Psicóloga Amanda Raphaela representou os 
residentes multiprofissionais durante evento

Psicóloga relata intensidade durante período de residência



A VOZ DO
USUÁRIO

2 Fevereiro de 2021 A VOZ DO HGG 

Treinamento simula incêndio na lavanderia 

Quem passou pelos corredores entre 
a entrada principal do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG e a lavanderia do 
hospital, no térreo, se assustou com a 
movimentação de alguns colaboradores. 
A correria era um simulado interno de in-
cêndio realizado pela Brigada de incên-
dio do HGG, sob coordenação do Servi-
ço Especializado de Medicina e Segu-
rança do Trabalho (SESMT) e pela Co-
missão Interna de Prevenção de Aciden-

tes (CIPA) e envolveu 22 colaboradores 
brigadistas. O foco foram a Rouparia e 
Lavanderia, onde hipoteticamente havia 
um incêndio. Os brigadistas foram dividi-
dos em quatro grupos.

O técnico em Segurança do Trabalho 
do HGG, Ronaldo Santos, diz que o si-
mulado é uma aprendizagem contínua 
dos colaboradores, que ficou suspensa 
por causa da pandemia. “O simulado é 
uma aprendizagem constante que a 
gente tem que ter. Tem que ter esse 
treinamento para situações adversas que 
acontecem no dia a dia. Então, o que a 
gente vem trabalhando desde a vinda do 
Idtech para cá tem sido implementado e 
está cada dia mais apurado. Houve 
situações que realmente dificultaram 
nosso simulado e os meninos souberam 
superar, isso devido ao treinamento 
constante que a gente vem fazendo.”

Uma das situações citadas por Ro-
naldo foi no socorro a uma das colabo-
radoras que se passava por vítima de in-
cêndio. Durante o resgate, uma pilha de 
roupa caiu próximo à porta, impossibili-
tando a retirada da vítima. Os brigadistas 
tiveram que pular uma porta holandesa 
(com divisão) para conseguir transportar 
a vítima e prestar os primeiros socorros.

Treinamento foi realizado em grupos 
de até 10 pessoas devido à pandemia 

Colaboradores se dividiram em quatro 
grupos para simular situação de incêndio

ACONTECEU 

Curso sobre sistema de detecção de fumaça

Conhecida por todos, 
paciente do HGG diz 
que mora em hospital

Com uma vida marcada por sofri-
mento, Maria Abadia da Silva Farias 
perdeu a visão, tem problema de cir-
culação na perna, perdeu o marido e 
“mora no hospital“, como ela mesmo 
diz. Natural de Fazenda Nova, che-
gou a Goiânia ainda criança, época 
que ela narra como "dura" devido às 
dificuldades pelas quais passou com 
os pais e seus seis irmãos. Após des-
cobrir uma mancha no olho, procurou 
um oftalmologista, que disse que ela 
deveria passar por uma cirurgia. Ao 
fazer os exames, descobriu um pro-
blema no coração, que necessitava 
de uma cirurgia mais urgente. Pas-
sou pela cirurgia do coração, aguar-
dou o período necessário entre um 
procedimento e outro e realizou a ci-
rurgia no olho, que segundo ela foi 
mal sucedida e ocasionou a perda da 
visão. "Quando tirei o curativo, não 
enxergava nada. Foi minha maior de-
cepção. Fiz cirurgia a laser. Acabou 
que minha visão acabou totalmente."  
Logo em seguida, diz Maria Abadia, 
perdeu o marido. 

  Com toda trajetória dura, ela co-
menta que tem em algumas pessoas 
o motivo de alegria de sua vida, que 
lhe dão energia para tocar seguindo 
com esperanças. São elas a mãe, 
que assim como ela está com proble-
ma de circulação, os filhos, netos e a 
equipe que a atende no HGG. Ela 
diz que o hospital é como uma casa 
para ela e que tem muito carinho. O 
carinho, inclusive, é recíproco, como 
a própria paciente relata. “Eu vivo 
aqui. Nesse hospital, quando vê, todo 
mundo já me conhece. 'Dona Maria 
Abadia' (fala com tom de cumpri-
mento). Você acredita que eu fico até 
com vergonha? porque vivo aqui." E 
esse carinho é retribuído. "Eu gosto 
deles tudinho" diz ela, abrindo um 
largo sorriso.  

O HGG, por meio do Serviço Espe-
cializado de Medicina e Segurança do 
Trabalho (Sesmt), iniciou no dia 15 de 
fevereiro um treinamento periódico do 
sistema de detecção de fumaça da 
unidade. Para garantir a segurança de 
todos durante a pandemia, a capacitação 

foi realizada em grupos de até 10 
pessoas e foi até o final do mês. Segun-
do o gerente do Sesmt, Woldonei 
Marques Júnior, a ação tem como 
objetivo atualizar a equipe sobre o 
funcionamento do sistema e o plano de 
contingência que o envolve.

O técnico de segurança do trabalho 
do HGG, Nélio Bernardo, explica que o 
sistema de detecção de fumaça foi insta-
lado em julho de 2019 e desde então o 
treinamento é realizado periodicamente 
com os profissionais do serviço de re-
cepção, vigilância e brigadistas. "Quando 
o sistema é acionado, a recepcionista é 
que vai identificar isso. Nesse momento 
ela solicita apoio de um vigilante, que vai 
até o local confirmar a ocorrência de 
fogo ou não, enquanto isso a sirene será 
acionada e os brigadistas, cientes que 
existe uma suspeita de ocorrência, vão 
confirmar se ela existe ou não, e após 
confirmação, iniciar um processo de 
cumprimento de protocolos, como 
evacuação e combate ao incêndio", 
esclarece.

Expediente
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico Interino: 
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.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Superintendente: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador Executivo: Lúcio Dias 
Nascimento; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; 

Secretaria de Estado da Saúde: Ismael Alexandrino.

Jornal A Voz do HGG: Jornalista responsável: Carolina Pessoni (GO-2596 JP); Edição: Pablo Santos (SP-34800 JP); Reportagens e Revisão: Flávia Rocha (GO-
2582 JP) e Thalita Braga (GO-2741JP) ; Fotografias: Ascom; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br. Tiragem: 1.000 exemplares.
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HGG começa a realizar procedimentos cirúrgicos em pacientes intersexo 

O HGG iniciou no dia 6 de fevereiro as 
cirurgias para as pessoas de intersexo. 
Desvios de desenvolvimento dos órgãos 
sexuais, ou intersexo, são condições em 
que há discordâncias entre algum dos fa-
tores determinantes do sexo. Estas pes-
soas podem precisar, no decorrer da vida, 
de tratamentos hormonais ou cirúrgicos 
para adequar estes fatores determinantes. 
O HGG presta um serviço multidisciplinar 
para as pessoas de intersexo, sendo este 
inédito no Estado de Goiás.

Ambas serão cirurgias de correção de 
genitália ambígua. Os procedimentos 
foram realizados por uma equipe formada 
pelas médicas do HGG Margareth Giglio, 
que é a coordenadora do serviço na uni-
dade, e Eliane Ribeiro, e pelos médicos 
Marcelo Soares e João Lino Franco, que 
atuarão nessas cirurgias de forma voluntá-
ria. O ambulatório funciona às sextas-
feiras, com atendimento de pacientes en-
caminhados da rede básica de todo o Es-
tado de Goiás. Para ser direcionado à uni-
dade, o paciente ou os seus responsáveis 
deverão procurar a rede básica e pedirem 
para serem encaminhados para o Ambula-
tório de Intersexualidade do HGG, utilizan-
do o CID Q56 - Sexo indeterminado e 
pseudo-hermafroditismo.

De acordo com a coordenadora do 
serviço no HGG, Margareth Giglio, muitas 
vezes, a genitália externa é ambígua, não 
podendo ser distinguida se é feminina ou 
masculina. "Estas condições ocorrem ain-
da durante o desenvolvimento embrionário 
e/ou fetal", afirma. Margareth ressalta que 
o atendimento a essa população requer 
uma equipe multiprofissional composta por 
endocrinologista, ginecologista, cirurgiões, 
psicólogos, entre outros. "Em Goiânia não 
havia nenhum serviço específico para o 
atendimento destes pacientes e, desde 
que eles começaram a surgir no HGG, 
muitas vezes encaminhados aos ambu-
latórios de especialidades, foi criado o 

Ambulatório surgiu após demanda por atendimento no hospital. Cirurgias realizadas foram para correção de genitália ambígua. Além 
de procedimento cirúrgico, unidade oferece serviço multidisciplinar para pessoas com desvios de desenvolvimento dos órgãos sexuais

Ambulatório, que atualmente atende cerca de 15 pacientes, funciona às sextas-feiras, tem como 
público pessoas que já passaram pela rede básica de atendimento das prefeituras de Goiás

Cerca de 100 mil casos no País

- No Brasil, pelo menos 100 mil pes-
soas podem estar sofrendo por pos-
suírem características intersexuais.
Pessoas intersexo nascem com ca-
racterísticas sexuais físicas — como 
anatomia sexual, órgãos reprodutivos, 
padrões hormonais e/ou padrões cro-
mossômicos — que não se enqua-
dram nas definições típicas para cor-
pos masculinos ou femininos. Em al-
guns casos, as características são vi-
síveis no nascimento, enquanto outras 
não são aparentes até a puberdade. 
Algumas variações cromossômicas in-
tersexuais podem não ser fisicamente 
aparentes. Segundo especialistas, 
entre 0,05% e 1,7% da população nas-
cem com características intersexuais.

Ambulatório de Intersexualidade, a partir 
da estruturação da equipe multidisciplinar 
para o atendimento da transexualidade. A 
equipe multidisciplinar é comum aos aten-
dimentos dos pacientes de intersexo e 
trans", comenta a médica.

Atualmente, o serviço atende cerca de 
15 pacientes e destes, quatro aguardam 
por cirurgia. "Eles estão aguardando 
cirurgias para correção de genitália ambí-
gua, que nem sempre é possível total cor-
reção apenas em um procedimento cirúr-
gico. Muitos necessitam de vários procedi-
mentos, até se obter uma genitália externa 
funcional", explica.

Margareth enfatiza que dois destes 
casos já iniciaram os procedimentos cirúr-
gicos, sendo que em um deles foi realiza-
da gonadectomia (remoção do ovário ou 
dos testículos) e, em outro, clitoroplastia 
(remodelamento a região clitoriana). "É 
importante ressaltar que nem todos os 
pacientes de intersexo necessitam realizar 
procedimentos cirúrgicos."

Hospital realiza 2.461 atendimentos durante período de Carnaval
Seguindo as orientações do Governo 

do Estado para conter a pandemia do co-
ronavírus, o Hospital Estadual Alberto Ras-
si - HGG manteve suas atividades normal-
mente durante o Carnaval. Com isso, fo-
ram realizados 2.461 atendimentos entre 
os dias 15 e 17 de fevereiro. A diretora de 
Enfermagem do HGG, Natálie Alves, des-
taca a importância da manutenção do ser-
viço neste momento de retomada dos a-
tendimentos eletivos, que ficaram suspen-
sos entre março e outubro de 2020, aten-
dendo a portaria n° 511/2020 da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, 
publicada em 23 de março de 2020, frente 
ao cenário de pandemia de covid-19.

"O HGG atende em torno de 17 a 18 

mil consultas ambulatoriais por mês, 
durante a pandemia nós tivemos uma 
redução drástica nesse número, apesar de 
termos ao máximo buscado formas de 
garantir os atendimentos que não podiam 
ser descontinuados por meio de telemedi-
cina. Ainda assim, muitos pacientes tive-
ram seus retornos adiados", comenta a 
diretora de Enfermagem. Natálie destaca 
que com a volta desses atendimentos 
presenciais em novembro de 2020, com 
todas as medidas de segurança que 
foram implementadas, e agora, com a 
suspensão do Carnaval, mantendo mais 
esses três dias de atendimento de forma 
contínua, os resultados foram muito 
positivos para todos.

Atendimento no HGG é realizado com 
todos os procedimentos de segurança 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Alvará concedido
A Vigilância Sanitária e Ambiental da Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS) conce-
deu o alvará de autorização sanitária para 
o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
referente ao ano de 2021. O documento 
contempla a unidade de saúde como um 
todo, e em especial os serviços de Endos-
copia e Colonoscopia, Hemodinâmica, Res-
sonância Magnética, Terapia Renal Substi-
tutiva, Tomografia e Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). O documento autoriza o fun-
cionamento e tem caráter obrigatório para 
funcionamento das unidades hospitalares. 
O diretor administrativo do HGG, Alessan-
dro Purcino, ressalta que o alvará sanitário 
é de suma importância para o funciona-
mento da unidade de saúde.

Informe de rendimentos 
O informe de rendimentos do ano de 2020, 
documento necessário para a declaração de 
imposto de renda, já foram encaminhados  
para os colaboradores na Gerência de Pes-
soal (GEP) e direcionados para as chefias de 
departamento, que farão a entrega para os 
trabalhadores. Para os ex-colaboradores, os 
comprovantes ficam disponíveis na GEP da 
Sede do Idtech ou são encaminhamos por e-
mail mediante solicitação. O prazo para 
entrega da Declaração de Imposto de Renda 
deste ano se encerra no dia 30 de abril. 

Papo de Liderança
Nos dias 22 e 23 de fevereiro colaborado-
res do HGG participaram de um treinamen-
to do projeto Papo de Liderança, com o 
tema: Gestão por competência e treina-
mento inicial em serviço. Cerca de 73 pes-
soas passaram pelo Auditório 2 durante os 
dois dias de capacitação. O objetivo do 
projeto é desenvolver a habilidade de lide-
rar em todos os colaboradores que desem-
penham a função de supervisor ou coorde-
nador na instituição. De acordo com a psi-
cóloga e gerente de Desenvolvimento de 
Pessoas do HGG, Érika Scarparo, o proje-
to é formado por dez temas, e neste primei-
ro momento foram abordados gestão por 
competências, feedback e comunicação.

Documentos analisados
A Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) fez, nos meses de 
janeiro e fevereiro, a análise de 122 
caixas de documentos do HGG referentes 
ao ano de 2014. Deste total, 76 foram 
eliminadas e as outras 46 foram 
guardadas em arquivo externo. Em 2020 
foram analisados os arquivos referentes 
aos anos de 2006 a 2013. Essa comissão 
está em funcionamento no Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) desde 2017 e é composta por 
quatro colaboradores da instituição.

Segunda dose de vacina
No dia 26 de fevereiro, 1.010 colaboradores 
do Hospital Estadual Alberto Rassi rece-
beram a segunda dose da vacina contra o 
novo coronavírus – Coronavac. Foram 
vacinados todos os grupos de profissionais 
que atuam na unidade em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 
(SMS). Os 52 colaboradores que ainda não 
haviam recebido a primeira dose do 
imunizante também tiveram a oportunidade 
de serem vacinados, e, posteriormente, 
serão imunizados pela SMS.

Gestão à vista 
Nos dias 24 e 25 de fevereiro o Escritório da 
Qualidade do HGG realizou a apresentação 
dos painéis Gestão à Vista com os indicado-
res de cada setor da unidade de saúde. A 
ação foi realizada em conjunto com os geren-
tes e demais colaboradores nos setores da 
Farmácia, Almoxarifado, Apoio Diagnóstico/-
FIDI, Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), Central de Materiais e Esterilização 
(CME), Centro Cirúrgico, Transplante, Hemo-
diálise, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Cen-
tro de Terapia Intensiva (CTI) e Central Hu-
manizada de Internação (CHI). Os indicado-
res têm relação direta com as metas con-
tratuais do HGG com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES).

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: 

Embora não tenha tido a festa mais popular do Brasil e, com isso, não ter o já tradicional Grito de Carnaval, o 
Sarau do HGG ofereceu a pacientes, acompanhantes e colaboradores uma série de apresentações virtuais com 
samba, pagode e outros ritmos típicos da época, além, é claro, do sertanejo.

Amarildo Caetano e a esposa posam 
para foto após show de Grace Carvalho

Euler Batista Temponi acompanhou o 
show de Grace Ventura no corredor

Gabriela Teixeira assiste a apresentação 
da dupla de irmãos Vinícius eVenâncio 
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