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Com a parceria, cirurgias de otorrinolaringologia, urologia, plásticas e bucomaxilofaciais serão realizadas no HGG com apoio do HMI. 
Assinatura do termo que oficializa parceria foi assinado em solenidade no dia 06 de abril, com o secretário Leonardo Vilela

Foi assinado pelo secretário de Saúde 
de Goiás, Leonardo Vilela, no dia 06 de 
abril, o Termo de Cooperação Técnica que 
oficializa parceria entre o Hospital Alberto 
Rassi-HGG e Hospital Materno Infantil 
(HMI). A partir de agora, as duas unidades 
assumirão as cirurgias eletivas, de acordo 
com as idades, nas especialidades de 
urologia, otorrinolaringologia e cirurgia 
plástica, exclusivamente pediátricas. O 
objetivo é favorecer o atendimento de 
pacientes que antes não eram 
contemplados pelo HMI, tendo em vista 
limitações relativas ao perfil da unidade, 
aproveitando a estrutura e tecnologia de 
ponta do HGG. 

De acordo com o diretor técnico do 
HGG, Rafael Nakamura, crianças a partir 
de 4 anos serão operadas no Hospital 
Alberto Rassi-HGG, enquanto as com 
idade inferior continuarão no HMI. “Mas as 
equipes vão se interpenetrar, ou seja, se 
precisar se deslocar de um hospital para o 
outro o farão”, destacou. Em relação as 
cirurgias bucomaxilofaciais, somente as 
crianças acima de 12 anos serão 
encaminhadas para o HGG. 

Para o secretário de Saúde, a 
assinatura deste termo cooperativo é uma 
“nova Era” no conceito de saúde pública, já 
que as unidades poderão trabalhar em 
conjunto e passarão a ser complementares 

Diretores e médicos do HGG e HMI assinaram o compromisso, juntamente com o secretário e 
superintendentes da Secretaria de Estado da Saúde

em prol da sociedade. “E este é nosso 
objetivo. Essa parceria vem reforçar todo o 
trabalho de cirurgia pediátrica que é feito 
no HMI. Hoje temos uma fila de espera 
que vamos reduzir em poucos meses com 
o trabalho em conjunto. O HGG é um 
hospital bem equipado, moderno e com 
uma equipe de altíssimo nível e isso com 
certeza contribuirá para aumentar o 
número de cirurgias da rede estadual e 
dar mais agilidade”, enfatizou. 

Leonardo Vilela ressaltou ainda a 
importância do HGG ter o certificado 
nível 2 da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) - título que atesta o 
nível de qualidade - e como isso 
influencia no atendimento e prestação de 
serviço à população. “Temos uma ótima 
estrutura de centro cirúrgico, de UTI, 
uma equipe de profissionais 
extremamente dedicada que precisamos 
aproveitar”, pontuou. 

A diretora geral do Hospital Materno 
Infantil, Rita Leal, reforçou o 
posicionamento do secretário de Saúde e 
destacou que este termo de cooperação é 
demonstração da importância de um 
trabalho “sinérgico entre as unidades, 
porque o foco é atender o paciente”. 
Segundo ela, a parceria é resultado de um 
planejamento estratégico de excelência. 
“Estamos muito felizes com a assinatura 
deste termo e acho que a pediatria vai 
ganhar muito com o serviço. Essa 
complementaridade entre os hospitais, 
através de uma comunicação direta, vai 
fazer com que evitemos uma demanda 
reprimida”, ressaltou. 

Um dos primeiros contemplados pela 
parceria HGG-HMI, João Carlos Martins de 
4 anos, fez uma cirurgia na uretra. Para a 
mãe e empresária, Flaviane de Oliveira, é 
importante que o serviço cirúrgico seja 
dividido com o HGG, já que a demanda é 
alta. “Lá no Materno não tem urologista, 
aqui têm mais especialidades médicas e 
mais estrutura. A organização do HGG, em 
geral, é muito boa”, pontuou. 

Pedro Alexandre Fernandes, de 5 
anos, também passou por um 
procedimento cirúrgico nesta semana. 
Sua mãe, Janildes Fernandes, contou 
que ele precisou fazer uma reparação 
na genitália por ter nascido com uma 

má formação e que ficou muito 
satisfeita quando entraram em contato 
para marcar o procedimento. “Nós já 
estávamos aguardando há um tempo, 
então fiquei muito feliz quando saiu a 
cirurgia para cá’. A lavradora que mora 
no município de Matrinchã Ivany Maria 
Ferreira, acompanhava a neta de 9 
anos, Analisa Ferreira, que retirou as 
amígdalas e adenoide com o 
otorrinolaringologista. Segundo ela, a 
parceria agilizou a realização da 
cirurgia de Analisa, que já aguardava 
pelo procedimento. ‘’Desde que 
chegamos aqui fomos muito bem 
cuidadas”, disse.

Para mãe de paciente, parceria vai desafogar 
demandas no HMI

Cooperação entre HGG e HMI vai beneficiar crianças acima de 4 anos

Parceria entre hospitais agiliza cirurgias de crianças que já aguardavam na fila



NOSSA GENTE

“Gosto de treino, música e 
viagem’’, diz Rafael 
Praxedes da Clínica Médica

Rafael Augusto Praxedes, 38 
anos, é farmacêutico e ingressou no 
HGG em 2010 via concurso público 
para o cargo de assistente 
administrativo. Praticante assíduo de 
esportes, Rafael fez questão de 
ressaltar que após o expediente tem 
se dedicado a caminhadas para se 
preparar para uma viagem que fará 
com sua esposa. ‘’Faremos um 
mochilão pela Europa e ficaremos 32 
dias lá. Por isso precisamos estar 
com um bom preparo físico e pernas 
boas’’, brincou. Ele, que afirma cuidar 
bem de sua alimentação todos os 
dias, tem o hábito de praticar corrida 
e musculação. ‘’Não corro todos os 
dias, porque o joelho não aguenta, 
mas faço musculação de segunda a 
sexta’’, destacou. 

Além do esporte, Rafael conta 
que sua outra paixão é pela música, 
com a qual tem contato desde a 
infância, embora não domine 
nenhum instrumento. ‘’Minha mãe 
tem fitas com gravações minhas 
cantando Beatles aos dois anos de 
idade, então sempre gostei muito. 
Também frequento a cena musical da 
cidade’’, enfatizou.

 Apesar de ser goianiense, a 
família do farmacêutico é mineira e 
chegou em Goiânia em meados dos 
anos 60. ‘’Meu avô tinha uma 
fazenda e decidiu vir para cá. 
Tiveram uma casa na Praça 
Tamandaré e depois, no Centro da 
cidade’’, contou. 

Sobre seu tempo de contribuição 
no hospital até o momento, Rafael 
salientou que sempre manteve um 
ótimo relacionamento com seus 
colegas de trabalho. ‘’Falo sempre 
que gosto muito de trabalhar com 
todo mundo da Clínica Médica’’, 
afirmou. 
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Pacientes com Parkinson jogam video game 
para ajudar no equilíbrio e movimento

O HGG promoveu durante todo o dia 
12 de abril, evento em alusão ao Dia 
Mundial do Parkinson, no 
estacionamento da unidade. Os 
pacientes que compareceram puderam 
participar de uma terapia diferente 
realizada através de um game sensorial, 
além de oficina de pintura em tecido e 
palestras com psicólogos, neurologista e 
fisioterapeuta. Para iniciar o evento, o 
neurologista e especialista em Parkinson 
do HGG, William Luciano de Carvalho, 

reforçou a importância do conhecimento 
sobre a doença para que a qualidade de 
vida do paciente seja mantida. “Quanto 
mais souberem melhor, porque nem 
sempre o paciente está com a doença, 
apesar de ter alguns sintomas”. Segundo 
ele, há portadores de Parkinson que não 
sentem tremores. “Alguns sentem rigidez 
muscular, por exemplo”, explicou.

Gameterapia
      No evento, foi instalado um vídeo 
game modelo Xbox para que os 
pacientes pudessem interagir, utilizando 
todo o corpo e o movimentando de 
acordo com jogos de boliche e futebol. 
Segundo a chefe da Seção de 
Fisioterapia do HGG, Joana Angélica 
França Barbosa Carvalho, o jogo virtual 
auxilia de forma lúdica e prazerosa, para 
“o ganho de coordenação motora, 
equilíbrio e movimento”. O aposentado 
Vicente de Carvalho, de 81 anos, fez 
questão de compartilhar que adorou a 
atividade e que se sentiu mais forte e 
capaz ao participar do jogo. “Foi muito 
bom e ajudou bastante a gente a 
equilibrar”, destacou.

Serviço de Transplantes Renais do HGG supera meta em 
240% no primeiro mês 

O secretário de Saúde do Estado de 
Goiás, Leonardo Vilela, anunciou no dia 
17 de abril os resultados do primeiro mês 
do Serviço de Transplantes Renais no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. A equipe 
da unidade realizou 17 transplantes, 
número 240% maior do que a meta 
estipulada, de cinco pacientes mensais. 
Todas as cirurgias obtiveram êxito e 14 

órgãos foram provenientes de doadores 
cadáveres. De acordo com o secretário 
de Saúde, os transplantes resgatam a 
qualidade de vida dos pacientes com 
insuficiência renal. “Eles gastam até três 
dias por semana para fazer as sessões 
de hemodiálise. Muitos deixaram de 
trabalhar e dependem do SUS para 
continuar sobrevivendo. Com o 
transplante, eles voltarão a sua vida 
normal e com mais autonomia”, disse.

 Leonardo Vilela ressaltou ainda o 
avanço que o serviço representa para o 
Estado. “Fico muito feliz de estar aqui 
informando esses dados que 
superaram todas as nossas mais 
otimistas expectativas. Estamos 
colhendo os frutos do bom trabalho 
realizado, que é colocar Goiás na 
vanguarda, sendo o estado líder em 
transplantes no Centro-Oeste”, exaltou. 
Os transplantes também significam 
mais economia a médio prazo, já que a 
rede pública gasta aproximadamente 
R$ 5 mil mensais com sessões de 
hemodiálise para cada paciente. 

ACONTECEU 
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O atual e perigoso Transtorno de Personalidade Borderline 

De nome pouco popular, o Transtorno 
de Personalidade Borderline tem ganhado 
mais notoriedade social não só pelo 
aumento de incidência em pacientes com 
problemas psicológicos, mas pela 
gravidade de seus sintomas. Também 
conhecido como transtorno de 
personalidade limítrofe, é caracterizada 
pelas mudanças súbitas de humor, medo 
de ser abandonado pelos amigos e 
comportamentos impulsivos.

Pode ser confundido com a doença 
bipolar. Os portadores deste transtorno 
têm medo que as as emoções fujam do 
seu controle. Segundo o psiquiatra e 
chefe do Serviço de Psiquiatria do 
Hospital Alberto Rassi - HGG, Cláudio 
Henrique Ribeiro Reimer, o diagnóstico é 
dado geralmente na fase adulta, 
entretanto, várias características da 
patologia podem ser notadas na 
adolescência. “Sintomas como tentativas 
frustradas de suicídio, cortes pelo corpo, 
automutilação, podem ser identificados em 
adolescentes. Os pacientes sentem medo 
de abandono, são impulsivos, raivosos e 
possuem sentimento de vazio”, pontua.

O médico explica que os portadores 
podem se relacionar com outros jovens que 
têm comportamento autodestrutivo 
especialmente pela internet. Exemplo atual 
disso é a maneira como o “jogo da Baleia 
Azul” tem envolvido centenas de crianças e 
adolescentes com transtornos psicológicos. 
Trata-se de um desafio em que o 
participante deve cortar a própria pele para 
ligar traços que formam o desenho de uma 
baleia e a última fase do jogo é o suicídio. 
“Esse jogo tem uma relação de 
comportamento com as pessoas de 
personalidade Borderline, que já têm uma 
predisposição autodestrutiva e acabam 
atraídas pela moda”, afirma Cláudio. 

O psiquiatra ressalta que é preciso 
muita atenção por parte dos pais para 
evitar o envolvimento dos filhos neste tipo 
de situação. “É necessário conversar 

Transtorno de personalidade é grande vilão entre pessoas com tendências suicidas. Tratamento que combina medicamento e terapia é 
fundamental para controlar a impulsividade dos pacientes com a patologia

Médico explica que jogo da Baleia Azul tem relação de comportamento com a personalidade 
Bordeline. Desafio induz participantes a mutilarem o próprio corpo e até ao suicídio 

Você sabia?

-  De 8% a 10% das 
pessoas que sofrem com 
esse distúrbio podem 
cometer suicídio

- É necessário que os 
familiares saibam do 
problema para auxiliarem no 
processo de enfrentamento

- O internamento psiquiátrico é um 
recurso existente principalmente 
quando os sintomas são graves o 
bastante para colocar em risco a 
integridade física do paciente

- Atualmente existem diversos 
medicamentos psicotrópicos capazes 
de promover a melhora do paciente. 
Procure um médico

bastante e se aproximar do adolescente, 
porque muitas vezes esse contato 
acontece de uma forma muito privada: à 
noite ou de madrugada pela internet. 
Então, é muito importante que os pais 
fiquem atentos quanto ao tempo que o 
filho passa na internet e percebam 
alterações de humor como raiva e 
depressão, por exemplo.” 

Tratamento   
O tratamento é feito com 

medicamentos estabilizadores do humor e 
antidepressivos, além de Terapia 
Comportamental dialética. "É um tipo de 
terapia desenvolvida especificamente para 
pacientes Borderliners. As técnicas visam 
contenção de comportamentos 
autodestrutivos, suicidas e viciosos. A 
parte cognitiva da terapia visa mudar a 
forma como a pessoa se vê, vê o mundo 
e vê o futuro. Isso é fundamental 
principalmente para os adolescentes que 
estão desenvolvendo a personalidade até 
a vida adulta". 

Fonoaudióloga do HGG ministra palestra sobre cuidados da 
voz para usuários do Ambulatório

Principal veículo de comunicação que 
possuímos, a voz foi tema de palestra 
realizada no dia 11 de abril, no 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do Hospital Alberto Rassi-HGG, com a 
fonoaudióloga  Cristiane de Cássia. O 
objetivo do encontro – em alusão ao Dia 
Mundial da Voz – foi alertar quanto aos 
cuidados para evitarmos problemas como 
a rouquidão e os calos nas pregas vocais, 
por exemplo.

Cristiane iniciou a palestra reforçando 
a importância da voz na identificação, já 
que de acordo com a fonoaudióloga, 
muitos sentimentos podem ser 

transmitidos através do que falamos. 
“Podemos ser reconhecidos pela voz, ela 
é nossa digital. Se estamos tristes ou com 
raiva, isso pode ser notado pelo tom que 
utilizamos’’, disse.

Cuidados
Para manter a voz em bom estado é 

necessário que alguns cuidados básicos 
sejam tomados. A ingestão de água em 
abundância, não gritar e não fumar são 
alguns exemplos. “Sabiam que falar 
sorrindo é muito bom para a voz? A maçã 
também é um ótimo adstringente, que 
limpa as cordas vocais”, ressaltou.

Fonoaudióloga exercitando as cordas vocais 
com ajuda de paciente
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Natural da Bahia, mais 
precisamente de Santa Maria da 
Vitória, Adriana de Oliveira Silva, de 
27 anos, mora em Aparecida de 
Goiânia desde os 18 anos. Ela, que 
tem lúpus, veio para a capital goiana 
com a irmã, que tem a mesma 
doença, em busca de tratamento. 
‘’Lá a gente não tinha acesso e já 
tínhamos família aqui em Goiás.’’

 Casada e mãe do pequeno 
Taylor Emanuel, de 3 anos, Adriana 
já terminou o ensino médio, mas 
ainda quer cursar uma faculdade. 
“Penso em fazer farmácia, porque 
meu esposo trabalha com 
medicamentos, outra opção seria o 
curso de direito”, contou.

Apesar de sentir saudades da 
praia de sua terra natal, Adriana 
disse que prefere Goiânia para viver 
e que já se acostumou com o clima 
daqui. “Aqui têm mais lugares para a 
gente frequentar, sair. Já estou 
adaptada”, disse. Para finalizar ela 
elogiou e agradeceu o carinho da 
equipe de enfermagem do HGG.   

EXPRESSAS

Movimento
A tarde do dia 05 de abril foi movimentada 
no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do HGG com a palestra das 
fisioterapeutas Jessica Suguri e Tallita 
Ferreira sobre “Como cuidar de sua 
postura”. Depois de repassarem bastante 
conteúdo a todos que aguardavam por 
suas consultas, elas demonstraram 
exemplos de alongamento, posições ideais 
para sentar na cadeira e até mesmo para 
se deitar e levantar da cama. 

Páscoa
O cardápio do HGG para pacientes e 
colaboradores foi diferenciado nos dias 14 e 
16 de abril, sexta-feira da Paixão e domingo 
de Páscoa, respectivamente. Para compor o 
menu, o prato principal contou com o 
tradicional bacalhau na sexta-feira e no 
domingo, a refeição foi peixe ao molho 
especial. Sobremesas a base de chocolate 
selaram a programação especial da cozinha.

Terapia
Na Oficina de Arte do HGG realizada no dia 
04 de abril, a terapeuta ocupacional Patrícia 
Oliveira destacou a importância da 
atividade na recuperação dos pacientes. É “
um momento em que eles se distraem, 
mantém convívio com outras pessoas e 
trocam experiências. Eles sentem uma 
motivação, se sentem capazes”, ressaltou. 

Gestão de leitos
O HGG recebeu no 6 de abril a visita de 
uma equipe do Hospital das Clínicas de 
Goiás (HC-UFG) para conhecer a Central 
Humanizada de Internação (CHI). O grupo 
era formado por Marta Maria Alves, médica 
da regulação e gestão de leitos, Divina 
Fernandes Barbosa, chefe da unidade de 
regulação assistencial, e Widerrayllon 
Barros Marinho, assistente administrativo.

Saúde 
A Gerência de Gestão de Pessoas – GGP 
da Secretaria de Estado da Saúde promoveu 
no dia 06 de abril palestra com o tema 
“Relações Interpessoais e Saúde no 
Trabalho” no auditório do Conselho Estadual 
de Saúde. O diretor administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino, a engenheira e gerente 
do SESMT, Simone Espinar, e a gerente de 
Desenvolvimento de Pessoas da unidade, 
Eliana Silva, participaram da atividade.

Notificações
O Núcleo de Segurança do Paciente 
(NSP), ligado ao setor de Gerenciamento 
de Riscos do HGG, realizou, entre os dias 
28 de março e 07 de abril, a blitz 
“Segurança do paciente - Como notificar 
um evento?” em todos os setores da 
unidade. O objetivo foi capacitar os 
colaboradores a registrarem ocorrências 
adversas no novo Sistema de Notificações. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

A VOZ DO USUÁRIO

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

 "Fazer a coisa que a gente mais gosta, que é cantar, e perceber que isso tira a dor das pessoas é 
emocionante. Transmitir alegria, levar um pouco de conforto e receber esse reconhecimento não tem preço", 
disse Sara Santos, uma das integrantes do trio As Moreninhas, que animou o HGG com o melhor do sertanejo.

As Moreninhas tocaram clássicos como 
"Índia" e "As Mocinhas da Cidade" 

Fábio Costa e Fernando cantaram 
músicas sertanejas e agitaram o auditório

Nayanne Araújo tocou um repertório bem 
eclético, de rock à moda de viola
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