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Desafios que vão muito além da medicina
Mulher da etnia Warao, que fala apenas dialeto local, ficou internada para tratamento de pneumonia e desidratação. Profissionais tiveram de 
usar tecnologia, como vídeos do YouTube sobre tribo e cultura do povo nativo venezuelano, para quebrar resistência e conquistar simpatia 

A comunicação é fator de extrema im-
portância para um tratamento médico. Sa-
ber o histórico do paciente e de seus fa-
miliares, o relato sobre as dores que está 
sentindo, entre outros pontos, ajudam a e-
quipe médica a apontar diagnósticos e o 
melhor tratamento a ser realizado. Agora 
imagine uma paciente estrangeira, que 
não fala sua língua e nenhuma outra que 
você tenha conhecimento. Mais do que 
isso, a paciente é de outra cultura, sem 
muito conhecimento sobre como funciona 
a medicina tradicional. 

 Equipes do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG passaram por essa expe-
riência ao receberem uma indígena, de 85 

anos, com forte diarreia e pediculose. Du-
rante o tratamento, se descobriu uma 
pneumonia bacteriana. Internada no Cen-
tro de Terapia Intensiva (CTI), a paciente, 
da etnia Warao, do norte da Venezuela, foi 
direcionada ao Núcleo de Apoio ao Paci-
ente Paliativo (NAPP), onde a equipe pre-
cisou encontrar formas de se comunicar e 
quebrar a resistência da paciente, que se 
incomodava com os equipamentos afixa-
dos em seu corpo. A única forma de co-
municação formal se dava por meio de 
parentes, que falavam um pouco de es-
panhol. “Para nós foi bem difícil tentar 
estabelecer um contato com ela”, diz o 
psicólogo Dimilson Vasconcelos. 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), Ana Maria Porto Cavas, 
tenta se comunicar com paciente da etnia Warao, do norte da Venezuela, internada no HGG

Foi a tecnologia, tão distante da reali-
dade indígena, que proporcionou a aproxi-
mação entre a equipe e a paciente, que 
ficou no hospital por 15 dias. A solução 
encontrada pela equipe foi estudar a cultu-
ra Warao e localizar vídeos no YouTube, 
que foram apresentados a ela ainda na 
UTI. “A gente fez alguns contatos, aliás, 
tentamos. Descobrimos que ela era da 
tribo Warao, da Venezuela. Buscamos 
algumas músicas no YouTube, algumas 
mensagens. Ela estava sem fazer nenhum 
contato, nem pronunciava o dialeto dela. 
Quando colocamos os vídeos, ela reagiu, 
falou algumas palavras e sorriu. Esse foi o 
primeiro encontro. Depois disso, foi trans-
ferida para nossa enfermaria, onde conti-
nuamos assistindo os vídeos com ela, ten-
tando manter uma relação”, diz Dimilson. 

 Uma pequena exceção nessa tentati-
va de comunicação foi a presença do filho, 
que a acompanhou em alguns momentos. 
“O filho conseguia fazer alguma comuni-
cação com a gente, mas com poucas pa-
lavras. Pedia para ele perguntar se ela 
sentia dor e ele respondia com uma pala-
vra. Então, foi difícil também. Ele ficou 
pouco tempo e voltou para casa”, comen-
ta Dimilson. A quebra de gelo, no entan-
to, gerou resultados, embora perguntas 
importantes deixaram de ser respondi-
das. “Acredito que a gente não conse-
guiu acessá-la. Tentamos, através de ges-
tos, e ela percebia. A técnica em enfer-
magem fez trancinhas nela. Ela sorriu. 
Teve uma vez que pegou minhas mãos, 
ficou olhando para elas, falou algumas pa-
lavras, que não entendi", diz o psicólogo. 

A médica residente Isabela Metran Dou-
rado aponta resultado positivo na aproxi-
mação com a paciente. “Essa aproxima-
ção foi bem complicada, mas acredito que, 
com a convivência, pelo carinho que a 
equipe dos cuidados paliativos tem com os 
pacientes, a gente foi ganhando a confian-
ça dela e hoje ela está melhor.” Entre as 
poucas informações que a equipe conse-
guiu  obter, por meio do filho, foi a de que 
ela tinha um histórico tabagista. “Hoje em 
dia ela está bem melhor. Tem um acometi-
mento pulmonar importante por causa de 
um histórico que a gente conseguiu resga-
tar com o filho dela de que era ex-

tabagista. Fumou por muito tempo. Então 
ela é uma paciente que já tem um pro-
blema pulmonar importante.” Com a infor-
mação, foi possível passar medicamentos 
para atenuar os problemas dela. “Entra-
mos em contato com a Central Estadual 
de Medicamentos de Alto Custo Juarez 
Barbosa para que ela possa tomar essas 
medicações inalatórias em casa, que é mui-
to importante. Em relação ao quadro clíni-
co, ela apresentou uma melhora 
significativa”, comenta a médica. 

A falta de comunicação fez com que 
não fosse possível realizar uma conver-
gência entre a medicina aplicada no hospi-

Única forma de comunicação formal se deu com presença de familiares da paciente
tal e a desenvolvida na cultura Warao, 
como queria a equipe do NAPP. “A 
gente até discutiu o que seria para eles 
esse cuidado, de como ela gostaria de 
ser cuidada. Ela foi olhada a partir dos 
sintomas que ela foi diagnosticada aqui, 
mas infelizmente a gente não conseguiu 
ter um olhar para essa cultura, para 
essa crença de como eles são cuidados, 
de como eles enxergam a própria vida, 
o próprio jeito. Infelizmente a gente não 
conseguiu fazer esse acesso e dar o 
cuidado por esse olhar deles. Acaba que 
o que a gente deu foi o cuidado pelo 
nosso olhar”, explica o psicólogo.
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Novo aparelho de ressonância magnética

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG iniciou no dia 31 de março, a 
remoção do aparelho de ressonância 
magnética, que desde a década de 1990 
serviu à unidade, para a compra de um 
novo e moderno equipamento adquirido 
na Alemanha. Segundo Lúcio Dias, 
coordenador executivo do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
– Idtech, organização responsável pela 
gestão do HGG, a remoção antecipada 

foi necessária para que o espaço esteja 
preparado para chegada do novo 
equipamento.

"Além de ser um aparelho de alto 
custo – R$ 3.543.195,00 – adquirido com 
recursos do Ministério da Saúde, via 
emenda parlamentar da bancada federal 
de Goiás na Câmara dos Deputados, 
fomos orientados pela fábrica alemã que 
a ressonância chegue ao Brasil e seja 
instalada imediatamente para evitar 
qualquer risco de deterioração e para 
que passe a atender o público o mais 
breve possível", explica o coordenador 
executivo. Conforme contrato firmado 
com a Siemens, o novo aparelho 
deverá ser entregue dentro dos 
próximos 150 dias.

O diretor-administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino,informou que o 
antigo aparelho da unidade já foi 
devolvido ao setor de patrimônio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
"A ressonância que foi encaminhada 
para SES é um equipamento que já se 
encontrava em estado de obsolescência, 
uma vez que já não eram mais fabrica-
das peças para ele, e, com isso, se tor-
nou inviável fazer a manutenção", disse 
Alessandro.

Novos aparelhos serão responsáveis pela 
modernização do Centro Cirúrgico e CTI

Antigo aparelho de ressonância magnética 
foi retirado para adaptar espaço para novo

ACONTECEU 

Ultrassons portáteis para Centro Cirúrgico e CTI

Paciente do HGG elogia 
profissionais e Sarau 
após recuperação de AVC

Marco Antônio Carneiro foi 
internado no HGG por causa de um 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
Uma semana depois, o paciente, que 
mora em Senador Canedo, 
caminhava alegre pelos corredores 
do hospital. Após o período crítico e o 
tratamento que recebeu da equipe do 
hospital, era só agradecimento e 
elogios aos profissionais que o 
atendeu. “Sofri um AVC e perdi o 
movimento do meu braço. Deus 
permite que essas coisas ruins 
acontecem em nossas vidas, mas 
colocou os anjos como os 
enfermeiros, toda a equipe de 
enfermagem, para poder nos auxiliar 
aqui. O atendimento não é bom não. 
É excelente, ótimo! Faz a gente 
reviver através das mãos dessas 
pessoas que são tão maravilhosas, 
usadas por Deus para nos 
abençoar”, disse o paciente ao gravar 
um vídeo que seria exibido no Dia 
Internacional da Enfermagem, 
comemorado no dia 12 de maio. 

E não foi só a equipe que 
ganhou elogios. Enquanto estava 
internado, acompanhou uma das 
apresentações do Sarau do HGG, 
que, devido à pandemia, está sendo 
realizado de forma virtual, com 
vídeos transmitidos para os 
smartphones de pacientes e 
acompanhantes, nas televisões do 
CTI e no sistema de áudio do 
hospital. Após ouvir a apresentação 
do instrumentista Danilo Verano,  
relatou o impacto da música naquele 
momento. “É maravilhoso. Algo 
diferente, que anima. A gente chega 
aqui tão deprimido, com o emocional 
muito abalado. Dá vontade só de 
chorar. Aí, a gente ouve uma música 
dessas aqui, anima o espírito. Muito 
bom, maravilhoso, uma boa 
iniciativa.”

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG adquiriu, por meio de recursos 
repassados pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), dois aparelhos de ultras-
som portáteis que serão responsáveis 
pela modernização dos equipamentos do  
Centro Cirúrgico e do Centro de Terapia 

Intensiva (CTI) do hospital. Para o manu-
seio dos equipamentos, um treinamento 
contou com a participação de 30 colabo-
radores do hospital, entre médicos e 
residentes.

O médico do serviço de Cirurgia 
Vascular Ramão Vera Filho afirmou que 
o aparelho é de suma importância para 
todos os procedimentos, desde uma 
simples punção, até por exemplo, uma 
cirurgia vascular. "Durante um procedi-
mento cirúrgico o ultrassom auxilia na 
detecção de fluxo, além da punção, 
orientação durante uma cirurgia, localiza-
ção de vasos e mapeamento cirúrgico", 
complementa o médico.

De acordo com a representante da 
empresa General Electric Healthcare, 
Marilene Socorro Soares Munhoz, o foco 
do treinamento foi voltado para a utiliza-
ção dos equipamentos nos procedimen-
tos do centro cirúrgico e CTI. "Estão 
aprendendo todas as funcionalidades e a 
forma de manusear, como, por exemplo, 
a possibilidade de visualizar uma agulha 
em uma punção guiada", finaliza.
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 Ambulatório TX conclui 1º Grupo de Terapia Sexual para Mulheres Trans 

O Ambulatório TX do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG encerrou, no dia 28 
de abril, as atividades do 1º Grupo de 
Terapia Sexual para Mulheres Trans. Nove 
pacientes do ambulatório, que oferece 
atendimento médico e multidisciplinar a 
transexuais e travestis, participaram do 
grupo, que teve dez sessões. Um outro 
grupo, destinado a homens trans, também 
está em suas últimas sessões. Outras edi-
ções serão realizadas durante o ano.

De acordo com a psicóloga do ambu-
latório, Flávia Christine Bezerra do Nasci-
mento, a ideia de criação do grupo se deu 
durante sessões individuais de terapia 
com as pacientes. Ela diz ainda que, du-
rante as reuniões, foi percebido que as 
demandas são basicamente as mesmas 
das mulheres cis. “Foi constatada a de-
manda, tanto de meninos quanto de meni-
nas, como a dificuldade de lidar com cor-
po e com o próprio sexo. A demanda das 
pacientes trans são as mesmas da de-
manda das mulheres cis. Desejo sexual 
diminuído, a percepção de que os parcei-
ros interessados em sexo e não em afeto, 
entre outros. As meninas associavam isso 
à questão da transexualidade e a gente 
começou a trabalhar isso.” O resultado, 
diz a psicóloga, foi percebido tanto na ima-
gem corporal, a mudança da própria per-
cepção sobre a autoimagem delas e o em-
poderamento que elas conquistaram. A 
ideia, segundo ela, é a criação de um gru-
po misto de mulheres cis e trans para o 
próximo ano.

A percepção de Flávia Christine é cor-
roborada pelo depoimento das participan-
tes. Sabrina Ribeiro Gomes, de 21 anos, 
disse que passou a se aceitar mais após 
as sessões. “Nesse curso aprendi a ter 
mais amor próprio, entender que sexuali-
dade não é só penetração, só o ato se-
xual. Aprendi a me amar mais, a tocar 
mais meu corpo, além de me aceitar mais. 
Aprendi a conviver em sociedade, me 

Atividades ocorreram durante 10 sessões e envolveram 9 pacientes do projeto transexualizador do HGG. Além da realização terapia 
também em grupo de homens trans, projeto prevê uma turma experimental envolvendo mulheres cis e trans para o próximo ano 

Psicóloga Flávia Christine Bezerra com pacientes durante a última sessão do Grupo de Terapia 
Sexual para Mulheres Trans: resultados positivos vislumbram novos projetos para o ano que 

O que é o Ambulatório TX:

O Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador – Ambulatório TX, 
oferece atendimento a transexuais e 
travestis, que inclui a parte ambula-
torial, com acompanhamento clínico, 
pré e pós-operatório e hormoniotera-
pia; e parte hospitalar, que inclui a 
realização de cirurgias e acompanha-
mento pré e pós-operatório, além de 
assistência interdisciplinar de psiquia-
tria, psicologia, assistência social, en-
docrinologia, clínico geral, enferma-
gem, e hospitalar (cirúrgica), nas 
áreas de ginecologia, urologia, cirurgia 
plástica, endocrinologia, enfermagem, 
psiquiatria e psicologia, assistência 
social e fonoaudiologia.

senti acolhida. Está sendo maravilhoso 
isso aqui.” Questionada sobre qual palavra 
resumia a experiência, ela citou que se 
sentia renovada.

Já para Telma Gouveia da Silva, de 31 
anos, a palavra é “gratidão”. “É só gratidão 
por tudo. Entrei com o pensamento sobre 
o que seria de mim. Hoje saio como uma 
mulher realizada, uma mulher trans com 
amor próprio. Sempre tive amor próprio, 
mas saio mais confiante. Eu me sinto 
outra pessoa. Aprendi muito com minhas 
colegas desse encontro que a gente está 
fazendo. Aprendi e elas também 
aprenderam comigo. Então é muita 
gratidão.”

Maria Eduarda Barros de Brito, de 27, 
relata que também aprendeu muito sobre 
si mesma. “Aprendi a me conhecer me-
lhor, até nos mínimos detalhes. Aprendi a 
me amar, não só como uma mulher trans, 
mas como ser humano. É uma nova pes-
soa que sai daqui, na maturidade, na ex-
periência com as outras colegas”, diz ela.

Boletim médico passa a ser disponibilizado também pela internet 
O Hospital Estadual Alberto Rassi – 

HGG, com o objetivo de dar maior como-
didade aos familiares de pacientes interna-
dos na unidade, lançou no dia 5 de abril 
uma ferramenta virtual onde eles terão 
acesso ao boletim médico do paciente, evi-
tando assim o deslocamento dos mesmos 
ao hospital e do congestionamento de li-
nhas telefônicas. A ferramenta ganha es-
pecial destaque com a necessidade de dis-
tanciamento social durante a pandemia.

Pela internet, ao acessar o site 
boletim.hospitalalbertorassi.org.br e colocar 
o código de internação e data de nasci-
mento do paciente, o familiar poderá ter 
acesso ao histórico dos boletins médicos 
sem sair de casa, podendo acompanhar a 

evolução do quadro clínico. O serviço, que 
engloba o Centro de Terapia Intensiva 
(CTI), foi desenvolvido pelo Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização que administra o 
hospital. O mesmo serviço será disponibili-
zado para as enfermarias a partir do mês 
de maio.

Após fazer o acesso, o usuário terá 
informações sobre os dois boletins diários 
divulgados pelo hospital, com o número do 
leito, nível de consciência, respiração, tem-
peratura, pressão arterial, diurese e estado 
geral, além do nome do médico respon-
sável pelas informações disponibilizadas 
no boletim.

Boletim pode ser acessado por familiares 
pela internet, proporcionando comodidade

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Treinamento sobre Covid
Os residentes do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG participaram, nos dias 7 e 8 
de abril, de uma série de palestras sobre 
cuidados com pacientes com Covid-19. O 
objetivo é deixá-los preparados para aten-
dimentos que possam vir a ocorrer dentro 
do hospital. No dia 7, a intensivista Patrícia 
Freire Cavalcante falou sobre Sequelas de 
Entubação Rápida no Paciente com Covid. 
Já no dia 8, a também intensivista Amanda 
Carrijo Santos expôs sobre Insuficiência 
Respiratória Aguda. O tema Oxigeniotera-
pia, ventilação mecânica e monitoramento 
cardíaco ficou por conta da fisioterapeuta 
Joana Angélica de França Barbosa e o Ma-
nejo clinico de sintomas em pacientes com 
covid-19 foi o tema da geriatra e coordena-
dora do Núcleo de Apoio ao Paciente Palia-
tivo (NAPP), Ana Maria Porto Cavas.

Retorno após vacinação 
O governo de Goiás determinou o retorno às 
atividades presenciais dos servidores que ti-
veram disponibilizada a vacina contra a co-
vid-19. O documento, publicado na sexta-
feira, 30 de abril, no Diário Oficial do Estado, 
prevê que o servidor deve se apresentar ao 
posto de trabalho em até 45 dias após a apli-
cação da segunda dose, independentemente 
do fato de ter se vacinado ou se recusado a 
tomar o imunizante.

Pesquisa sobre Segurança do Paciente
O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
do HGG divulgou resultado da pesquisa 
que avaliou a percepção dos colaboradores 
quanto à segurança do paciente e sua apli-
cação na instituição.  O resultado foi apre-
sentado em uma reunião do NSP, na qual 
foi sugerida a reaplicação da pesquisa no 
próximo semestre, com estratégia de divul-
gação mais didática e que reforce a sua 
importância para a instituição. "As suges-
tões de melhorias relacionadas à cultura or-
ganizacional e estrutura física foram enca-
minhadas aos setores responsáveis para as 
tratativas e serão acompanhadas", diz a 
coordenadora do NSP,  Estefany Izidorio 
Lopes.
 
Dúvidas sobre doença de Parkison 
O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG 
disponibilizou, dentro do seu programa de 
promoção da saúde, um vídeo com o 
neurologista Marco Túlio Pedatella sobre a 
doença de Parkison, em referência ao Dia 
Mundial de Conscientização sobre a Doença 
de Parkison, celebrada no dia 11 de abril. No 
vídeo, disponível nas redes sociais do HGG 
e do Idtech, o médico fala sobre o público 
acometido pela doença, a necessidade de 
diagnóstico precoce, as características da 
doença e o serviço oferecido pelo hospital 
para o tratamento. 

Vacina contra a gripe
Os colaboradores do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG receberam, nos dias 
28 e 29 de abril, a vacinação contra o 
H1N1, o vírus da gripe. Segundo o gerente 
do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(Sesmt) do HGG, Woldonei Marques Jú-
nior, foram aplicadas 1.008 doses em cola-
boradores do hospital e de empresas ter-
ceirizadas, como de limpeza e segurança. 
A primeira pessoa a ser imunizada foi Maria 
Aparecida Ribeiro Feitosa, colaboradora da 
empresa que presta serviços gerais. Ela 
havia terminado sua jornada e aguardava a 
vacinação na manhã do dia 28. “Para mim 
é muito importante. Dá uma tranquilidade 
de estar um pouco mais segura, garantido 
com essa vacina que não vamos pegar 
gripe”.
 
Vídeos com especialistas 
Além do vídeo sobre a doença de Parkison, 
citado na coluna ao lado, o HGG disponibili-
zou em abril outros três  vídeos com profis-
sionais do hospital nas redes sociais. A 
geriatra Eliza Borges falou sobre envelheci-
mento, a fonoaudióloga Cristiane de Cássia 
Caldas Antunes gravou o material sobre 
cuidados com a voz e a cardiologista 
Flaviana de Souza Carneiro falou sobre 
hipertensão arterial. 

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: 

As apresentações do Sarau do HGG em abril contaram com a presença de grandes nomes da música 
goiana. Nila Blanco iniciou os shows do mês, encantando os pacientes internados no hospital. No dia 15 foi a 
vez de Anderson Richards, vocalista do Mr. Gyn e, para encerrar, Carlinhos Santos, vocalista da banda P.O Box.

Cristiano José da Costa assiste ao show 
de Anderson Richards, da banda Mr. Gyn

Bruno Alves acompanha show da Nila 
Branco:"Bom para distrair a mente" 

Eva Maria Ribeiro, que acompanhava a 
mãe, relembrou sucessos do P. O. Box 
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