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HGG retoma integralmente cirurgias eletivas 
Por causa de pandemia, hospital realizava apenas procedimentos considerados de urgência e agora retoma capacidade máxima de produção. 
Protocolos de segurança sanitária, como entrada restrita, continuam a valer, dando mais tranquilidade para pacientes e colaboradores.

Em atendimento a Portaria 1440/2021 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
publicada no dia 6 de agosto, o Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG retoma de 
forma integral as cirurgias eletivas na uni-
dade. A diretora de Enfermagem, Natálie 
Alves, lembra que durante a pandemia o 
HGG continuou realizando cirurgias de ur-
gência em várias especialidades como 
mastologia, neurocirurgia, oncologia e 
transplantes. "Com a retomada integral do 
serviço, o HGG passa a trabalhar com ca-
pacidade de 660 cirurgias por mês. Além 
disso, serão programados mutirões de ci-
rurgias a fim de diminuir a demanda repri-
mida", destaca. Segundo a diretora, o 
HGG já solicitou as Autorizações de Inter-
nação Hospitalares (AIHs) liberadas para 

dar início a retomada das cirurgias 
eletivas.

Natálie pontua que o HGG estruturou 
o abastecimento do estoque de medica-
ções e que a unidade está pronta para re-
tomar o atendimento. "Fizemos um plane-
jamento prévio, de modo que não tivemos 
escassez de medicamentos no HGG. Ago-
ra, conforme orientações da SES, esta-
mos prontos para retomar as cirurgias ele-
tivas, bem como assegurar os demais 
atendimentos que são oferecidos pela 
unidade", afirma.

O HGG mantém ainda 20 enfermarias 
e 10 leitos de UTI covid em funcionamen-
to na unidade para atendimento de 
pacientes da rede estadual e também em 
caso de algum paciente admitido 

Equipe realiza cirurgia em paciente do HGG: com retomada integral dos serviços, hospital volta 
a atuar com capacidade de 660 cirurgias por mês e mutirão para diminuir demanda reprimida

apresentar sintomas posteriormente à 
admissão. "Dispomos desses leitos de 
isolamentos para garantir a segurança 
dos demais pacientes internados na 
unidade", afirma a diretora.

Admissão de pacientes
Para que os procedimentos sejam rea-

lizados, o hospital elaborou um fluxo espe-
cial de admissão, visando dar maior segu-
rança para pacientes e colaboradores, se-
guindo normas técnicas da SES. Todos os 
pacientes a serem admitidos no HGG são 
triados por profissional de enfermagem 
antes de adentrarem no hospital e, poste-
riormente, avaliados por médicos, com a 
realização de teste de antígeno para Covid 
e, se necessária, a realização de tomogra-
fia de tórax antes do encaminhamento pa-
ra o leito de internação. Pacientes com sin-
tomas gripais e/ou resultado positivo, são 
orientados acerca da impossibilidade do 
procedimento cirúrgico naquele momento.

Protocolo rígido
A suspensão das cirurgias ocorreu em 

23 de março de 2020, após orientação do 
Governo de Goiás, devido à pandemia de 
covid-19. Os atendimentos dos pacientes 
do hospital que não se encaixavam como 
atendimentos de urgência  passaram a ser 
realizados de forma virtual para evitar a 
interrupção dos antedimentos. Já no dia 
27 de outubro do mesmo ano, o hospital 
foi escolhido pela Secretaria de Estado da 
Saúde para iniciar a retomada gradual dos 
atendimentos eletivos no Estado após um 
rígido protocolo de segurança, garantindo 
aos pacientes a tranquilidade necessária 
para serem atendidos. 

Dentro da política de segurança no 
atendimento, as comunicações de agenda-
mento continuam sendo realizadas exclusi-
vamente por telefone, já que a entrada no 
hospital será autorizada apenas para pa-
cientes com consultas marcadas para o 
dia. O acesso à unidade só é permitido 
com antecedência de até 40 minutos do 
horário marcado para o atendimento, res-
tringindo, assim, a quantidade de pessoas 
circulando no hospital. As informações so-
bre o agendamento podem ser acessadas 
pelos pacientes por meio do Observatório 

de Consultas, no site do HGG, no 
endereço www.hospitalalbertorassi.org.br.

Para entrar na unidade, os pacientes 
devem estar usando máscara e passam 
por aferição de temperatura. Em seguida, 
uma pia para a lavagem das mãos foi 
instalada na entrada do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). A unidade 
também possui totens de álcool em gel 
com acionamento por meio de pedal e 
informativos com orientações sobre os 
cuidados necessários durante a permanên-
cia no hospital.

Hospital foi estruturado para oferecer 
segurança para pacientes durante pandemia

Comunicação de agendamento só pelo telefone para evitar aglomeração
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Simulado de incêndio é realizado na CTI

Você saberia como agir em situação 
de incêndio no local que você mora ou 
trabalha? Talvez muitos podem respon-
der "não" a esta pergunta e, ciente da im-
portância da rápida e correta resposta pa-
ra uma situação de perigo como esta, o 
Serviço Especializado de Medicina e Se-
gurança do Trabalho (Sesmt) realiza pe-
riodicamente simulados internos de com-
bate a incêndios no Hospital Estadual Al-
berto Rassi – HGG. No 20 de agosto, 12 

colaboradores participaram do treina-
mento no Centro de Terapia Intensiva 
(CTI), envolvendo a simulação de incên-
dio no local, com resgate de vítima.

De acordo com o gerente do Sesmt, 
Woldonei Marques Júnior, é obrigatório 
que uma instituição do porte do HGG te-
nha uma brigada treinada. "É importante 
que os brigadistas conheçam a parte teó-
rica e também a parte prática, que inclui 
manusear todos os dispositivos de com-
bate a incêndio como extintores, hidran-
te, entre os outros. Os brigadistas auxi-
liam a resguardar a integridade física de 
todos colaboradores e também pacientes 
da unidade. Em uma situação de sinistro, 
podem orientar os bombeiros a melhor 
forma de agir, já que conhecem o local 
de trabalho", assegura.

Um dos motoristas que trabalham 
hospital, Marcelo Freitas, participou do 
treinamento e destaca que a realização 
dessa ação é fundamental para 
preparar a equipe para uma real 
ocorrência de incêndio. "Durante a 
simulação tivemos a oportunidade de 
trabalhar em equipe, parte contendo o 
incêndio e parte prestando socorro às 
vítimas. Para mim foi muito válida a 
experiência", afirma Marcelo.

Biblioteca utilizada por médicos e residen-
tes passa agora a contam com 876 livros

Colaboradores fizeram simulação de 
atendimento dentro do próprio CTI

ACONTECEU 

Biblioteca conta com mais 94 exemplares 

"Isso aqui é a mesma 
coisa de estar no céu", 
diz paciente sobre HGG

Seu Geraldo Martins Correa, que 
completará 77 anos em outubro, tem 
uma história de vida marcada pela 
luta pela sobrevivência. Criado sem 
pai nem mãe, é de Buriti Alegre, mas 
foi criado em Goiatuba. Bom de 
prosa, faz questão de ressaltar que 
nunca teve oportunidade de estudar, 
mas que isso não o fez uma pessoa 
ruim. “Fui criado sem mãe e pai. Não 
conheci a mãe. Não tive quem me 
desse educação, leitura, mas com fé 
em Jesus Cristo eu nunca dei um 
tapa em ninguém, nunca apanhei de 
ninguém.” Motorista de máquinas, 
descobriu um problema pulmonar e 
chegou a se internar em Palmas, 
onde uma filha mora. “Por ela morar 
em Palmas, a gente achou que era 
mais fácil o tratamento. Fomos pra lá, 
com certeza de internar. Aí parece 
que a gente achou uma diferença do 
médico. Lá eu esperei uns 30 dias. 
Tiraram o líquido do meu pulmão e 
não falaram nada. Eu tava na casa 
da minha menina, doido pra vim 
embora e nada.” Foi quando uma 
cunhada falou do HGG, onde ela 
havia sido atendida, e solicitou a 
transferência para cá e entrou em 25 
de agosto, com falta de ar. “Cheguei 
aqui fraco demais. Cheguei e já fui 
para UTI, fiquei três dias lá e depois 
me trouxeram para esse quarto aqui. 
Agora estou esperando para me 
liberar. Isso aqui é a mesma coisa de 
estar no céu. Estou sendo muito bem 
tratado. Não falta nada para gente, 
tudo é 'encarreadinho', certinho”, diz 
seu Geraldo, ao lembrar que não 
adianta se apavorar em situações 
como a que está, ressaltando que 
aguardava uma consulta para ser 
liberado para ir para casa. “ No 
coração de gente, só anda Deus, 
ninguém anda nele. Então, é seguir a 
vontade dele.”

A biblioteca do HGG passa a contar 
com 94 novos exemplares de 57 títulos 
que englobam temas que vão da medici-
na a outras áreas multidisciplinares que 
constam no programa de residência do 
hospital, como psicologia, fonoaudiolo-
gia, enfermagem, nutrição e fisioterapia . 

Com as novas aquisições, a biblioteca 
passa a contar com 876 livros disponí-
veis para os residentes e médicos que 
atuam na unidade de saúde. Os títulos 
foram selecionados após consulta feita 
aos preceptores, que são os 
especialistas que orientam os residentes.

A Diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Fátima Lindoso, ressalta que a uni-
dade recebeu em sua biblioteca livros 
que contribuirão para ampliar e sedimen-
tar o aprendizado, servindo de apoio à 
busca e elucidação diagnóstico-
terapêutica, auxiliando o raciocínio clíni-
co dos residentes da área médica e mul-
tiprofissional com objetivo de contribuir 
para sua aprendizagem. "Esses livros fo-
ram selecionados e indicados pelos pre-
ceptores dos serviços e contribuem para 
estimular a busca de informações cientí-
ficas por meio da biblioteca, que é um 
importante espaço de apoio à pesquisa. 
Penso que os livros são fontes relevan-
tes de conhecimento imprescindíveis pa-
ra o ensino da medicina e das demais 
áreas de saúde", afirma.
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Familiares de pacientes transexuais participam de roda de conversa 

"Eu nunca vou abandonar minha filha 
por causa da orientação sexual dela", "A 
primeira vez que ela colocou roupa de mu-
lher, foi a libertação para ela", "Eu quero 
chamar ele pelo nome que ele escolheu", 
"Dentro da minha casa não existe precon-
ceito, mas eu tenho medo do que ele po-
de enfrentar na rua". As frases foram 
proferidas uma roda de conversa de pais, 
mães, tios e irmãos de pacientes do Am-
bulatório de Transexualidade (TX) do Hos-
pital Alberto Rassi – HGG. Famílias que 
não se conheciam, mas que se uniram 
para apoiar uns aos outros em um encon-
tro com a psicóloga Flávia Nascimento, 
realizado no dia 13 de agosto.

Para os pais Jorge Santana e Marli Ta-
vares, ter a oportunidade de estar com ou-
tros pais e saber que eles não são os úni-
cos a vivenciar desafios com a transexua-
lidade da filha foi ótimo. "Foi muito recon-
fortante saber que nós não estamos sozi-
nhos e que aqui no HGG nós podemos 
contar com o apoio desse grupo, e eu te-
nho certeza que muitas outras pessoas 
estão precisando de acolhimento assim", 
afirma Marli. Jorge e Marli são pais da 
Yana, 17 anos, e que há três meses ini-
ciou seu tratamento no HGG. Eles contam 
que graças ao tratamento no ambulatório 
TX, houve uma melhora significativa no 
bem-estar da filha. "Nós estávamos até co-
mentando isso esses dias, ela está mais 
alegre", disse Jorge.

Na família da Cleusa Rodrigues e do 
Abiram Pereira, pais do Guilherme, 22 
anos, o apoio ao filho trans também nunca 
faltou. A mãe lembra quando o filho falou 
da identidade de gênero e orientação se-
xual, aos 19 anos, e que ela tinha uma 
única certeza. "Eu sempre estarei com 
meu filho seja qual decisão ele tomar, por-
que se o rejeitarem, estarão rejeitando a 
mim também". Para ela, o encontro com 
outros pais trouxe felicidade e o sentimen-
to de que eles não estão sozinhos.

"Desde que o Guilherme começou a 

Encontro, coordenado pela psicóloga do Projeto TX do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG, tem como objetivo promover a troca de 
experiência e vivência de pais, mães, irmãos e demais parentes de pacientes, mostrando que situações vividas não são exclusivas deles

Familiares de pacientes do Ambulatório TX ouvem a psicóloga do programa, Flávia Nascimento, 
durante roda de conversa promovida pelo HGG: troca de experiência e apoio mútuo entre eles

     O Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador - Ambulatório TX 
entrou em funcionamento em 2017 no 
HGG e oferece atendimento médico e 
multiprofissional a cerca de 350 
transexuais e travestis residentes em 
todo o Estado. 
     O atendimento inclui a parte 
ambulatorial, com acompanhamento 
clínico e hormonioterapia, e parte 
hospitalar, que inclui a realização de 
cirurgias e acompanhamento pré e 
pós-operatório, além de assistência 
interdisciplinar e multiprofissional, com 
os serviços de psiquiatria, psicologia, 
assistência social, psiquiatria e 
psicologia e fonoaudiologia. Os 
pacientes interessados em serem 
atendidos no ambulatório devem 
procurar uma unidade de saúde 
básica do município em que reside. 

fazer o acompanhamento aqui no HGG 
ele está mais feliz, ele gosta muito da 
psicóloga e não vê a hora da retirada da 
mama", conta.

Durante o encontro, os pais receberam 
um vídeo com mensagens dos filhos que 
levou todos às lágrimas. "Eu não esperava 
de jeito nenhum receber essa homena-
gem, mas foi muito importante para mim e 
a Cleusa estarmos aqui, porque família é 
isso, estar juntos e se apoiando. Eu amo 
meu filho incondicionalmente e estarei 
com ele sempre", afirma Abiram.

Para a psicóloga Flávia, o encontro foi 
um momento de muita emoção. "Eu que 
os atendo, sei o quanto esse processo de 
mudança é desafiador tanto para eles, co-
mo para os pais. É preciso enfrentar o lu-
to, de perder o filho tão sonhado e projeta-
do desde a gestação, para que o outro re-
nasça. Ela destaca a necessidade dessa 
assistência também aos pais, que muitas 
vezes têm dificuldades e até desconheci-
mento para compreender o processo que 
o (a) filho (a) está vivendo. 

Pacientes do ambulatório contam com terapia em grupo 
Em outra frente de atendimento, os pa-

cientes do Ambulatório TX também con-
tam com terapia em grupo. Cerca de 10 
pacientes do ambulatório, que oferece 
atendimento médico e multidisciplinar a 
transexuais e travestis, participam dos gru-
pos, que tem cerca de dez sessões, reali-
zadas a cada 15 dias. O primeiro grupo 
teve seu encerramento em abril deste ano.

De acordo com a psicóloga do ambula-
tório, Flávia Nascimento, a ideia de criação 
do grupo se deu durante sessões indivi-
duais de terapia com as pacientes. Ela diz 
ainda que, durante as reuniões, foi perce-
bido que as demandas são basicamente 
as mesmas das mulheres cis. “Foi consta-
tada a demanda, tanto de meninos quanto 

de meninas, como a dificuldade de lidar 
com corpo e com o próprio sexo. A de-
manda das pacientes trans são as mes-
mas da demanda das mulheres cis. Dese-
jo sexual diminuído, a percepção de que 
os parceiros 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 
perceptivo tanto na imagem corporal, a 
mudança da própria percepção sobre a 
autoimagem delas e o empoderamento 
que elas conquistaram. A ideia, segundo 
ela, é a criação de um grupo misto de 
mulheres cis e trans para o próximo ano.

Ao final das sessões do primeiro grupo 
houve a realização de um amigo secreto

O ambulatório
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EXPRESSAS

Treinamento na CTI
Nos dias 27 e 28 de julho as equipes de 
enfermagem do Centro de Terapia Intensi-
va (CTI) do HGG participaram de um trei-
namento sobre o Protocolo de Contenção 
Mecânica. Para repassar a capacitação 
aos colaboradores, foi utilizado o método 
da gamificação. De acordo com a gerente 
de enfermagem do CTI, Thaís Brígida 
Canêdo, a elaboração e aplicação do 
protocolo tem o objetivo de reforçar as 
boas práticas de realização do 
procedimento de forma humanizada, 
garantindo a segurança do paciente. 

Reajuste salarial de 5% 
Os técnicos de enfermagem celetistas do Ins-
tituto de Desenvolvimento Tecnológico e Hu-
mano (Idtech) receberam na folha de paga-
mento de agosto um reajuste salarial de 5%. 
O aumento concedido pelo instituto foi defini-
do na Convenção Coletiva do Trabalho de 
2021 firmada entre a Fundação Nacional de 
Cultura (Fenac) e o Sindicato de Enferma-
gem do Estado de Goiás e registrada no 
Ministério do Trabalho no dia 12 de agosto. 
Segundo o coordenador executivo do Idtech, 
Lúcio Dias, o reajuste é retroativo a 1º de 
março de 2021, conforme determinado na 
convenção realizada no último dia 3 de maio. 
"As diferenças serão creditadas na folha de 
pagamento relativa aos salários de agosto.

Laserterapia em feridas
Profissionais do HGG participaram no dia 
17 de agosto de do curso de laserterapia 
para feridas, realizado pelo Instituto Renno-
vari. Durante o treinamento foram expostos 
os conceitos básicos, indicações, classifica-
ções de lesões cutâneas, casos clínicos, si-
mulação e outros tópicos sobre a laserte-
rapia. A capacitação teve a duração de oito 
horas. Atualmente no HGG, a laserterapia 
é utilizada no Centro Estadual de Atenção 
ao Diabetes (Cead) como tratamento no 
programa Pé Diabético. Com a terapia, as-
sociada aos curativos, é possível diminuir o 
tempo de lesão e, consequentemente, as 
chances de novas infecções. 

Esclerose Múltipla
O médico neurologista e coordenador do 
ambulatório de doença neuroimunológicas 
do Hospital Alberto Rassi - HGG, Fernando 
Elias Borges, participou no dia 25 de 
agosto, do encontro Integração da Equipe 
Regional de Saúde Central, da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), no qual 
esclareceu aos participantes sobre es-
clerose múltipla (EM). Fernando destacou 
que a EM é uma doença neuroimunológica, 
caracterizada por desmielinização do 
sistema nervoso central que acomete 
principalmente o cérebro, tronco cerebral, 
nervos cranianos e medula espinhal. 

Manuteção de filtro de água
Atentos à qualidade dos serviços ofereci-
dos no HGG, foi realizada a manutenção 
do filtro de água da unidade no dia 16 de 
agosto. O equipamento foi adquirido em 
2015 e tem capacidade de filtragem de 10 
mil litros de água por hora. Segundo o ge-
rente de manutenção do HGG, Allan Gra-
ciano, o serviço de limpeza e troca de filtros 
é realizado semestralmente. "São substituí-
dos os elementos filtrantes à base de quar-
tzo, e, após este processo de filtragem da 
água fornecida pela concessionária local, a 
água entra em nosso reservatório principal 
de 135 mil litros de capacidade, pronta para 
ser distribuída no hospital", esclarece.

Clínica cirúrgica é tricampeã 
Pela terceira vez consecutiva, a Clínica 
Cirúrgica foi o setor que mais notificou 
eventos adversos no sistema on-line do 
HGG, e conquistou o troféu "Destaque em 
Segurança do Paciente" do mês de julho. A 
premiação foi realizada no dia 9 de agosto, 
sob comando do Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), e surpreendeu ao revelar o 
quantitativo de registros da unidade. Foram 
708 notificações lançadas por todos os 
setores, recorde nunca batido desde agosto 
de 2017, quando o hospital recebeu 605 
notificações. Das notificações de julho, 243 
foram lançadas pela Clínica Cirúrgica.

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: 

Agosto é mês de celebrar o aniversário do Sarau do HGG e neste 8º ano, após uma série de apresentações 
virtuais devido à pandemia, o projeto de humanização teve shows presenciais com colaboradores do próprio 
hospital, como motoristas, enfermeiros, nutricionistas e médicos. 

Motorista Paulo Silva fez um show 
regado a muita música sertaneja 

O médico nefrologista Afonso Lucas abriu 
as apresentações especiais de agosto

As colaboradoras Anayse Amorim e 
Elda Carvalho com Gleidson Gonçalves
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