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HGG lança Serviço aos Pacientes de Hérnias Complexas 
Lançamento foi feito no dia 26 de outubro para imprensa. Pacientes terão tratamento médico e multiprofissional na unidade, que inclui cirurgia 
de alto risco e custo. A equipe básica é composta por cirurgião geral, cirurgião plástico, anestesista, pneumologista e fisioterapeuta

O HGG lançou no dia 26 de outubro o 
Serviço de Atenção aos Pacientes 
Portadores de Hérnias Complexas, que 
oferecerá tratamento médico e 
multiprofissional a pacientes portadores 
desses defeitos na parede abdominal, que 
causam grandes abaulamentos onde se 
aloja o conteúdo abdominal. 

O coordenador do Serviço, Renato 
Miranda Melo, explica que hérnias são 
defeitos de parede abdominal, mais 
comuns em homens, e que podem ocorrer 
em qualquer ponto do abdômen. As 
hérnias complexas normalmente são as 
pós-operatórias, que crescem muito, 
provocando o abaulamento da cicatriz 
pelos órgãos que saem através do anel 

herniário, como fígado, estômago, intestino, 
e até útero e trompas. "Há algo em comum 
nas classificações feitas sobre hérnias 
complexas: é o paciente que tem um 
defeito parietal com pelo menos 10 
centímetros de diâmetro, com problemas 
associados locais (infecção crônica de 
parede, obesidade, abdômen em avental), 
úlceras, os que já têm telas de correções 
prévias, podem ter derivações digestivas 
(como colostomia). Quanto mais 
problemas houver no território da hérnia, 
mais complexa ela se torna. Não é só o 
grande volume, mas todo o entorno 
influencia na classificação", explicou.

As causas das hérnias são 
multifatoriais. Podem ser por infecção de 

Paciente Ivonete Ribeiro da Silva Alves, de 36 anos, deixou de sair por se sentir envergonhada 
com seu corpo por muitos acharem que estava grávida, e estava ansiosa pela cirurgia 

uma ferida cirúrgica, que possibilita o 
enfraquecimento dos tecidos e os deixa 
vulneráveis a esta grande distensão, o 
tabagismo, ou até mesmo uma má 
formação congênita. Pegar peso ou fazer 
esforço, ao contrário do que diz o senso 
comum, não causa a hérnia, apenas 
denuncia uma fraqueza preexistente.

O tratamento é cirúrgico, com 
procedimento que dura de 4 a 6 horas, 
feito por equipe multiprofissional, composta 
por cirurgião geral, cirurgião plástico, 
anestesista, pneumologista e fisioterapeuta, 
desde a preparação do paciente no pré-
operatório, até a reabilitação no pós-
operatório. “São pacientes financeiramente 
caros, porque se mobiliza o que há de 
melhor no hospital em termos de recursos 
humanos e de materiais. É uma cirurgia de 
alto risco e de alto custo. O HGG está 
bem equipado para o tratamento desse 
tipo de paciente”, esclareceu Renato.

Ele destacou ainda que além de 
resgatar a saúde, os procedimentos 
devolvem a autoestima aos pacientes. “São 
homens e mulheres alijados do convívio 
social. Muitas vezes o matrimônio se desfaz, 
não conseguem emprego, têm vergonha de 
sair à rua. Além da autoestima, quando a 
cirurgia é bem feita, resgata-se a cidadania 
desses pacientes. Ele pode ir e vir”, 
ressaltou. A paciente Ivonete Ribeiro da 
Silva, de 36 anos, passaria pela cirurgia nos 
próximos dias e estava ansiosa. “Quero 
muito fazer essa cirurgia, estou confiante. Eu 
parei de sair de casa, porque sempre 
alguém faz piada, pergunta se estou grávida 
e de quantos filhos”.

O HGG iniciou as obras de sua 
unidade coletora de sangue. O hospital 
realiza cirurgias eletivas e de emergência 
encaminhadas pela Central de Regulação 
do Município de Goiânia, e, por este 
motivo, a reserva de sangue é essencial 
para a segurança dos pacientes que 
passarão pelos procedimentos.

A diretora de enfermagem do HGG, 
Natalie Alves Andraschko, explica que 
somente a coleta será feita no hospital, 
que encaminhará as bolsas de sangue 
doadas para que o Hemocentro faça o 
processamento. "O sangue doado pode 

gerar outros hemoderivados, como 
hemácias, plasma, plaquetas e 
crioprecipitado; por isso uma bolsa de 
sangue pode salvar a vida de até quatro 
pessoas adultas ou até dez crianças. À 
medida que hospital demande bolsas de 
sangue, elas serão solicitadas ao 
Hemocentro, que fará o envio", disse.

A unidade no HGG trará praticidade 
aos doadores, como familiares e amigos 
de pacientes internados, que poderão 
doar sangue no próprio hospital no 
momento da internação ou quando vierem 
fazer as visitas. 

As bolsas coletadas no HGG serão 
encaminhadas ao Hemocentro

Obras de unidade coletora de sangue do HGG já estão em andamento 



NOSSA GENTE

“Entrei pra ficar 5 anos e já 
estou há 19”, conta o 
técnico de manutenção 
Paulo Luis Viana

O técnico de manutenção de 
Engenharia Clínica, Paulo Luis Viana, 
de 48 anos, atua na conservação e 
no reparo de equipamentos do HGG. 
Em 1998, iniciou na área de 
manutenção predial e técnico em  
eletrotécnica. Fazia de tudo um 
pouco, de consertos elétricos a 
reparos na unidade. “Entrei pra ficar 
cinco anos e já estou há 19. Meus 
companheiros de trabalho eram mais 
velhos que eu e me acolheram, me 
ensinaram bastante e fui criando 
ainda mais paixão nessa área. Aqui 
encontrei uma verdadeira família”.

Em 2012, assumiu a função que 
exerce até hoje a partir da criação do 
departamento de Engenharia Clínica 
durante a gestão do Idtech. “Fui 
convidado e como tinha formação 
como eletrotécnico foi bom, foram 
novos desafios”, relembra.

Paulo sempre foi um curioso em 
consertar. Aos 14 anos, levou um 
susto e uma bronca dos pais ao 
causar um curto em casa, ligando 
um ventilador que ele havia 
desmontado e remontado no intuito 
de consertá-lo. Hoje, em casa, ele 
confessa que também faz alguns 
reparos, mas não com a assiduidade 
e o comprometimento que atua no 
hospital. “Sinto uma grande 
responsabilidade, pois sei que muitos 
desses aparelhos estão ligados 
diretamente ao suporte do paciente”. 

Casado e pai de três filhos 
homens, o caçula, de 15 anos, quer 
seguir os passos do pai, 
pretendendo cursar em breve um 
curso em Eletrotécnica. “Ele está 
terminando o ensino fundamental, 
mas já penso que ele poderia cursar 
Engenharia Elétrica, futuramente”, 
vislumbra o pai. 
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Médicos musicistas cantam no Sarau do HGG 

O Sarau do HGG recebeu convidados 
mais que especiais, que estrearam no 
palco do projeto de humanização, 
cantando também pela primeira vez em 
um hospital. Médicos musicistas foram os 
artistas voluntários na noite do dia 19 de 
outubro no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do HGG, que contou 
com pacientes, acompanhantes, equipe e 
diretoria do HGG, em comemoração ao 
Dia dos Médicos. O encontro foi um 

esquenta do Festmego, Festival de música 
e arte promovido pelo Sindicato dos 
Médicos de Goiás (Simego) e Associação 
Médica de Goiás (AMG) realizado no dia 
27 de outubro.

No palco, o ginecologista Eberth 
Vêncio iniciou a apresentação cantando 
clássicos da MPB, seguido do radiologista 
Naur Guimarães Júnior, que fez o público 
rir com uma paródia da canção sucesso 
dos anos 80 'Cuida Bem de Mim', do 
cantor Dalto. O cirurgião vascular Marcelo 
Nassar também apresentou um repertório 
eclético, seguido pela neurologista Viviene 
Moraes, que interpretou canções de 
Adriana Calcanhoto e a clássica sertaneja 
'É o Amor', de Zezé di Camargo e Luciano, 
tocadas pelo cirurgião plástico André 
Amadeu, que depois cantou, entre outras 
canções, 'Monte Castelo', de Renato 
Russo. E por último, o cirurgião geral 
Adem Pereira fechou o show com 'Tente 
Outra Vez' de Raul Seixas. “Foi uma 
excelente oportunidade para diminuir o 
estigma que, às vezes, existe entre o 
médico e o paciente, e para mostrar um 
outro lado do profissional. Além disso, 
interagimos com eles com essas canções 
que falam com o coração deles, assim 
como fala com a gente”, considerou Adem. 

Com o tema "Eu colaboro para a 
qualidade do meu hospital!", o HGG 
implantou o Programa de Gestão 
Participativa, que tem como objetivo 
incentivar o envio de ideias e sugestões 
inovadoras dos próprios colaboradores 
para levantar melhorias para o ambiente 
de trabalho. As sugestões são enviadas 
por meio da rede intranet da unidade.

Colaborador da Gerência de Desenvolvimento 
de Pessoas explica sobre o Programa

Viviene Moraes e André Amadeu fizeram parte 
do sexteto de médicos musicistas

A Gerência de Desenvolvimento de 
Pessoas vai avaliar as ideias e sugestões 
consideradas inovadoras e aplicáveis para 
cada categoria, entre elas "Ideia para o 
meu setor", "Pequenas mudanças" e 
"Ideias para outros setores". O colaborador 
deve indicar ainda se a ideia irá otimizar o 
trabalho, reduzir custos, melhorar a 
assistência, humanizar o atendimento ou 
melhorar o ambiente de trabalho.

Os colaboradores responsáveis pela 
ideia premiada ganharão um certificado e 
um dia de folga, além de ter sua ideia 
publicada no jornal A Voz do HGG. O 
gerente de Desenvolvimento de Pessoas, 
Lázaro Rodrigues, ressalta a importância da 
participação no programa, pois, por estarem 
no cotidiano do hospital, os colaboradores 
podem apresentar soluções mais práticas e 
que atendam melhor cada setor. “São eles 
que possuem a prática dos processos 
realizados dentro do seu setor e é esta 
experiência que contribui gerando ideias e 
sugestões que podem fazer a diferença. A 
participação de todos é muito importante 
para o desenvolvimento da instituição”.

ACONTECEU 

HGG implanta o Programa de Gestão Participativa

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor 
Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretora de Ensino e Pesquisa: Cáritas Marques Franco; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; Diretora de 
Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador Administrativo 
Financeiro: Lúcio Dias Nascimento; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; Coordenador Técnico: Rafael Gouveia Nakamura. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina 
Pessoni; Fotografia: Patrícia Neves; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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AVC é a segunda causa de óbito no Brasil

O AVC é a segunda causa de óbito no 
Brasil e a principal causa de incapacidade 
no mundo, segundo a Rede Brasil AVC e 
a Sociedade Brasileira de Doenças 
Cerebrovasculares. Popularmente 
conhecido como derrame, o AVC pode ser 
dividido em dois subtipos: o Isquêmico, 
que ocorre pela obstrução ou redução 
brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria 
cerebral, causando falta de circulação no 
seu território vascular, ou Hemorrágico, 
causado pela ruptura espontânea (não 
traumática) de um vaso, com o vazamento 
de sangue para o interior do cérebro 
(hemorragia intracerebral) e para o 
sistema ventricular (hemorragia 
intraventricular).

A melhor prevenção é o controle de 
fatores de risco, entre eles as cardiopatias, 
a obesidade, a apneia do sono, uso de 
álcool e drogas, tabagismo e distúrbios da 
glicemia – um dos fatores de maior risco e 
altamente prevalente no AVC, já que 28% 
tem pré-diabetes e de 25 a 45% tem 
diabetes, e que acarreta a morte de cerca 
de 20% desses pacientes por AVC.

É essencial que o atendimento 
médico seja iniciado nas primeiras horas 
após os primeiros sintomas. Dor de 
cabeça intensa, fraqueza de membros, 
confusão mental, dificuldade na fala e na 
visão e paralisação facial são alguns 
sinais que podem indicar, explica o chefe 
do serviço de Neurologia do HGG, José 
Alvarenga. “O AVC tem difícil diagnóstico 
por nem sempre ter sintomas, ou ainda 
não tê-los interpretados como um 
episódio inicial de um derrame cerebral, 
como no caso de uma dormência na 
face, dificuldade para falar ou boca torta. 
Por isso, é importante conscientizar a 
comunidade e os profissionais de 
multiespecialidades que a identificação 
desses sintomas iniciais é fundamental 
para evitar um dano maior que é uma 
incapacidade e, às vezes, até a morte”.

Melhor prevenção é o controle de fatores de risco, entre eles as cardiopatias, a obesidade, a apneia do sono, uso de álcool e drogas, 
tabagismo e distúrbios da glicemia, já que o problema é a principal causa de incapacidade no mundo

Dor de cabeça intensa, fraqueza de membros, confusão mental, dificuldade na fala e na visão e 
paralisação facial são alguns sinais que podem indicar um AVC

Você sabia?

- É a segunda causa de 
óbito no Brasil, perdendo 
apenas para o infarto;

- Estima-se que, por ano, 
ocorram cerca de 400 mil 
casos, dos quais 30% resultam em 
mortes;

- Cerca de 80% dos casos de AVC  
são isquêmicos;

- O risco de AVC aumenta com a 
idade, sobretudo após os 55 anos. 
Em pessoas mais jovens está mais 
associado a alterações genéticas;

- 90% dos casos de AVC podem ser 
evitados através de hábitos 
saudáveis, como alimentação 
equilibrada e exercícios físicos.

Ciclo de palestras
Em celebração à Semana de Combate 

ao AVC, o Serviço de Neurologia e a 
Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG 
realizou no dia 25, ciclo de palestras com o 
tema 'Qual o seu motivo para prevenir o 
AVC?'. Ao todo, sete palestras reuniram 
médicos e residentes da neurologia que 
falaram aos colaboradores e equipes 
multiprofissionais com o objetivo de 
promover orientações com intuito de 
melhorar o atendimento aos pacientes 
vítimas de AVC.

O coordenador do ambulatório de AVC 
do HGG, Marco Túlio Araújo Pedatella 
explicou a importância de se discutir o tema. 
“É assustador o nível de hospitais que não 
estão preparados para atendimento ao AVC. 
É importante conscientizar a população 
sobre os motivos de evitar um AVC. Filhos, 
netos, família, trabalho ou independência, 
além de inúmeros outros fatores, são 
motivos extremamente importantes para se 
prevenir um AVC”, destacou Marco Túlio.

 Psicóloga ministra palestra no AMA sobre Saúde Integral

Com o tema ‘Saúde Integral: O que é 
importante para você?’ a psicóloga 
Carolline Silva Borges ministrou palestra 
interativa para o público do AMA do HGG, 
no dia 25 de outubro. A especialista 
explanou sobre o conceito de saúde 
integral, explicando que estar doente não 
diz respeito apenas à uma doença física, 
mas abrange outros âmbitos. Estar 
saudável engloba quatro dimensões: física, 
emocional, social e espiritual. “É importante 
que todas essas dimensões estejam 
integradas para que a saúde seja de fato 
integral”, pontuou. 

Ela falou da importância de cuidar dos 
pensamentos e das emoções, assim como 
dormir bem, exercitar-se, alimentar-se bem 

e ter paz, conjunto de ações que 
proporcionam bem-estar ao indivíduo. 
Destacou a importância do próprio 
paciente para o sucesso do seu 
tratamento, explicando que os profissionais 
de saúde são essenciais, assim como a 
família, que têm um grande papel do 
cuidado e no apoio na hora da doença, 
mas que o personagem mais essencial no 
processo é o próprio paciente.

A psicóloga lembrou ainda sobre a 
importância do cuidado, da paciência e 
carinho com nós mesmos. “Muitas vezes 
não conseguimos ter conosco a mesma 
dedicação e esforço que despendemos 
aos que cuidamos. E é muito importante 
este autocuidado”.

Psicóloga fez atividade com uma caixa 
espelhada para falar sobre amor próprio 
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Aos 21 anos, Denise Pereira do 
Nascimento era só sorrisos 
celebrando os dois novos livros que 
acabara de ganhar durante uma ação 
de incentivo à leitura realizada no 
HGG. “Conta uma história baseada 
em fatos reais. Acho que vou gostar, 
vou ler ele todinho”, falou animada 
sobre o livro Colecionador de 
lágrimas, do autor Augusto Cury. 

Internada, aguardava realizar sua 
terceira cirurgia de varizes na perna 
esquerda. Denise nasceu com uma 
má formação venosa devido à 
Síndrome de Klippel Trenaunay, uma 
doença rara. “É tranquilo, eu preciso 
fazer e não adianta eu achar ruim, é 
uma necessidade. Mas aqui o 
hospital é bom”, contou a jovem que 
é paciente do HGG há 16 anos.

Seu sonho é em breve cursar 
Letras. Uma boa escolha para quem 
têm a leitura como hábito. Seus 
gêneros favoritos são romances, 
comédias e suspenses. Além disso, 
Denise gosta de ver filmes, acessar 
a internet, de música e de dançar 
forró, paixão que ela pretende 
retomar assim que seu repouso da 
cirurgia acabar. 

EXPRESSAS

Fisioterapia
No dia 17 de outubro, a Câmara Municipal 
de Goiânia realizou sessão especial em 
comemoração ao Dia do Fisioterapeuta e do 
Terapeuta Ocupacional. A iniciativa foi da 
vereadora Cristina Lopes e homenageou, 
entre outros profissionais, a chefe do serviço 
de fisioterapia do HGG, Joana França, assim 
como outros 12 profissionais da unidade.

Qualidade
O HGG passou a contar com o Escritório da 
Qualidade. A iniciativa tem o objetivo de 
garantir a melhoria contínua dos processos 
de cuidado e do uso de tecnologias da 
saúde, disseminar a cultura de segurança, 
integração dos processos de gestão de risco, 
além de garantir as boas práticas de 
funcionamento do serviço de saúde.

Segurança
O diretor administrativo do HGG, Alessandro 
Purcino e o engenheiro de segurança do 
trabalho, Wilmar Felipe Manzi Neto, 
participaram no dia 11 de outubro de reunião 
na Secretaria Estadual de Saúde (SES). O 
objetivo foi promover atenção à saúde dos 
trabalhadores e definir competências dos 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) em todos os hospitais do Estado. 

Música
O Sarau do HGG recebeu no dia 26 de 
outubro a gaúcha Luciana Flath, que 
cantou pela primeira vez aos pacientes e 
acompanhantes da unidade. No repertório, 
canções da MPB de Adriana Calcanhoto e 
Marisa Monte e clássicos internacionais de 
Abba e Beatles, como ‘Let it be’. 

Reumatismo
No dia 18 de outubro, o Reumatismo foi tema 
da palestra realizada aos pacientes do AMA. 
Ministrado pela residente em reumatologia 
Tainara Aires, ela falou sobre as principais 
doenças reumáticas, sintomas, tipos de 
tratamento, quando procurar um 
reumatologista e sobre a importância do 
diagnóstico precoce.

Homenagem
No dia 17 de outubro, 20 colaboradores da 
Brigada de Incêndio do HGG foram 
homenageados durante a Roda de 
Conversa. Eles foram parabenizados pela 
diretoria da unidade por conseguirem agir 
rapidamente no dia 17 de setembro durante 
um pequeno foco de incêndio na sala de 
exames de Raio-x. Treinados, os brigadistas 
souberam agir sem pânico ao acionar o 
Corpo de Bombeiros e orientar os pacientes 
e acompanhantes

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“A experiência foi muito interessante por tirar a gente da rotina, nos propiciando viajar em outros ambientes e 
buscar nossa criatividade que, muitas vezes, fica coberta pelo trabalho e pelo sofrimento dos pacientes. Permite 
ainda que aprimoremos os talentos que nós temos e nem sabemos”, avaliou a residente Patrícia Freire Cavalcante.

As residentes Patrícia Freire, Luciana 
Beatriz Mendes  e Juliana Sinezio Santos 

Diretor médico do HGG Gentil Queiroz 
posou ao lado do artista Alexandre Liah

O residente Gustavo Luiz Queiroz Lima 
posa junto às obras ao final da atividade

O projeto Arte no HGG, que leva exposições artísticas à unidade hospitalar e promove inclusão cultural aos pacientes, contou com a
participação de médicos e residentes do HGG durante atividade especial no dia 17 de outubro em celebração do Dia do Médico: 
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