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Serviço de Cirurgia Bariátrica do HGG é habilitado
Com a habilitação no Ministério da Saúde, HGG passa a ser referência no Serviço de Atenção à Obesidade no Estado de Goiás. A meta de 
procedimentos cirúrgicos para os pacientes com obesidade mórbida aumenta de 6 para 12 por mês, o dobro do que é realizado atualmente

No dia 7 de novembro, o Ministério da 
Saúde habilitou o Serviço de Cirurgia 
Bariátrica do HGG. O evento contou com 
as autoridades que articularam o processo 
junto ao Governo Federal. Com o aporte de 
recursos federais para o Estado na casa de 
R$ 1,2 milhão ao ano, a meta de 
procedimentos cirúrgicos para os pacientes 
com obesidade mórbida aumenta de 6 para 
12 por mês, o dobro do que é realizado 
atualmente.

O HGG é a única unidade habilitada 
com Serviço de Atenção à Obesidade no 
Estado de Goiás. O processo de habilitação 
durou cerca de três anos, quando foram 
realizadas diversas adequações para 

atender as normas da Vigilância Sanitária e 
adquiridos equipamentos para atender 
pacientes com Índice de Massa Corpórea 
(IMC) acima de 40. São quatro enfermarias 
especiais, com camas que suportam 
pessoas com cerca de 300 quilos e 
banheiros com medidas e estruturas 
adequadas, além da aquisição de um 
guindaste, com capacidade até 250 quilos, 
balança, mesas cirúrgicas, cadeiras de 
rodas e medidores especiais de pressão.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Atenção Especializada e 
Temática do Ministério da Saúde (MS), 
Fernando Machado, os recursos federais 
podem aumentar conforme a produção da 

O estudante Marcos Vinícius Ramos Sousa e o professor Hélio Nunes Dias estiveram entre os 
pacientes do PCCO que realizariam a cirurgia bariátrica após a habilitação do Ministério da Saúde

unidade. “A medida que o hospital 
aumentar sua capacidade instalada, o 
órgão vai financiar 100% deste serviço, que 
já está habilitado”, afirmou Machado.

O senador Wilder Morais destacou que 
este é um marco de ampliação de um 
serviço importante para a população de 
Goiás. O superintendente executivo da 
Secretaria de Estado da Saúde, Deusdedith 
Vaz, mostrou que Goiás fez sua parte, 
oferecendo o tratamento aos pacientes do 
SUS, antes da habilitação. “Agora, com o 
incremento por parte da União, 
aumentamos a meta e o desafio da equipe 
do HGG é superar os resultados”, disse. Já 
o diretor técnico do HGG, Rafael 
Nakamura, lembrou que o hospital sempre 
foi referência no tratamento da obesidade. 
“A habilitação reconhece o trabalho 
desenvolvido pelo Hospital, que tem 
buscado a excelência dos serviços 
prestados aos usuários do SUS”.

PCCO
O HGG conta com o Programa de 

Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) 
desde 1998 e foi reestruturado em 2013, 
com a transferência da gestão para o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech). Conta com uma equipe 
multidisciplinar formada por psicólogos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas, 
além dos médicos cirurgiões bariátricos, 
pneumologistas, cardiologistas e de outras 
áreas. Em 2017, o HGG realizou 58 
cirurgias bariátricas e, mensalmente, realiza 
cerca de 800 consultas ambulatoriais para 
pacientes pré e pós cirúrgico.  

O Idtech e o HGG entregaram no 
dia 10 de novembro na sede do 
Ministério Público de Goiás, 27 quilos de 
pilhas e baterias descartadas. O MP-GO 
se compromete a realizar o descarte 
correto sem custos para as Instituições, 
que disponibilizam pontos de coleta para 
o descarte destes materiais. A iniciativa 
se encontra de acordo com os princípios 
da sustentabilidade das unidades, que 
prevêm ações e posturas a fim de 
minimizar a geração de resíduos e 
realizar a sua correta destinação.

O montante arrecadado de maio a 9 de 
novembro foi cerca de 10% a mais do que 
a quantidade de material previsto, 
considerando a média dos últimos doze 
meses, segundo o engenheiro ambiental e 
assessor técnico do Idtech, Daniel Régis. 
“Identificamos que o volume coletado está 
aumentando e estamos intensificando o 
recolhimento para destinação correta 
dessas pilhas e baterias. O que 
acreditamos ser fruto de um trabalho de 
divulgação, conscientização e da constante 
presença dos coletores especiais”, disse.

No HGG, o coletor para coleta de pilhas e 
baterias fica localizado ao lado do ponto

Em 6 meses, Idtech e HGG coletam 27 quilos de pilhas e baterias para descarte adequado



NOSSA GENTE

“O desafio na enfermagem 
é diário, pois cada paciente 
é diferente”, acredita a 
enfermeira Bárbara Oliveira

Bárbara Oliveira Guedes sempre 
quis ser enfermeira, conquista que 
concretizou formando-se na 
Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO) em 2011. Um ano 
depois, ingressou como enfermeira 
assistencial no Hospital Santa 
Helena, onde permaneceu até 2014, 
quando foi para a assistência da 
Clínica Médica do HGG.

Este ano, Bárbara passou a 
integrar o Núcleo de Segurança do 
Paciente. Apesar da mudança de 
área e da perda do convívio direto 
com o paciente, ela está contente e 
motivada a ganhar experiência e 
conhecimento na área. “O desafio na 
enfermagem é diário, às vezes, você 
passa por situações que nunca 
passou, pois cada paciente é 
diferente e cada situação é vista de 
uma forma. Sinto falta sim, mas eu 
sei que se não fosse a base que eu 
tive desse contato com o paciente, 
eu não teria tido essa oportunidade”, 
relata. 

Atualmente, realiza um curso de 
Gestão de Qualidade em 
Acreditação, mas pensa, em breve, 
em fazer uma pós em Segurança do 
Paciente. “Quero me dedicar mais ao 
Núcleo, estudar e aumentar ao meu 
conhecimento nessa área”.

Além de trabalhar no HGG, 
Bárbara também atua como 
enfermeira no Centro de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo 
(Crer) e nas poucas horas que lhe 
restam para lazer ela frequenta a 
academia e gosta de ir ao cinema e 
a restaurantes. “Gosto de comer e 
conhecer lugares novos. O lazer fica 
só nisso, até porque acabaram as 24 
horas”, brinca.
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 HGG realiza IV Jornada de Cuidados Paliativos

O HGG realizou no dia 8 de novembro 
a sua IV Jornada de Cuidados Paliativos. 
O evento teve como tema "Interfaces 
sobre morte, morrer e comunicação" e 
contou com palestras e colóquio que 
discutiram o assunto de maneira 
interdisciplinar. A abertura contou com a 
presença do deputado Hélio de Souza, 
autor do projeto de Lei que institui a 
Política Estadual de Cuidados Paliativos, 
sancionada pelo governador Marconi 

Perillo em julho deste ano. Em seu 
discurso, o deputado se disse honrado em 
participar da Jornada. "Esse projeto é um 
filho de Goiás e do HGG que ajudei a dar 
vida. Goiás é o primeiro estado com Lei 
de Cuidados Paliativos e isso honra muito 
a Assembleia Legislativa", comemorou.

A diretora de Serviços 
Multidisciplinares do HGG, Rogéria 
Cassiano, contou sobre a criação da Ala 
de Cuidados Paliativos, que surgiu a partir 
da atenção multidisciplinar dedicada a um 
paciente em estado grave internado na 
unidade. "A partir daí implantamos o 
Projeto Terapêutico Singular e 
percebemos que o cuidado precisava ir 
além, e foi então que surgiu a ideia da ala 
de cuidados paliativos”.

A geriatra e coordenadora do Núcleo 
de Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP), 
Ana Maria Porto Carvas, relembrou que a 
jornada celebra o primeiro ano da Ala, que 
conta com equipe multiprofissional. "Há 
exatamente um ano o NAPP era 
inaugurado. Foi um período de muito 
aprendizado e conhecimento no 
atendimento desses 215 pacientes que 
passaram por aqui. Nosso objetivo é 
somar para que esses cuidados 
avancem", disse.

Diáriamente, o alegre carrinho 
amarelo com livros do Projeto Dose de 
Letras passa pelos corredores das 
enfermarias do HGG emprestando livros 
aos pacientes internados e seus 
acompanhantes. Mas, no dia 31 de 
outubro, ele levava outros livros que 
seriam ‘vendidos’ aos pacientes. 

Estudantes do Núcleo de Ex-Achievers 
(NEXA) da JAGO durante a ação no HGG

Deputado Hélio de Souza prestigiou o evento 
ao lado da coordenadora do NAPP Ana Maria

Contudo, o pagamento não era mediante 
algum valor, mas a uma prenda ou ação. 
Dar um abraço, cantar uma música ou 
declamar um poema. Dentro de cada 
obra, um marca página indicava qual 
seria o ‘pagamento’ dela.

A atividade iniciativa do projeto 1010 
Maneiras de Comprar um Livro sem 
Dinheiro, realizada por estudantes do 
Núcleo de Ex-Achievers (NEXA) da 
Junior Achievement Goiás (JAGO), 
marcou o aniversário de dois anos do 
projeto Dose de Letras do HGG, que 
promove o empréstimo de livro e revistas 
a pacientes e seus acompanhantes com 
o intuito de minimizar e prevenir efeitos e 
sintomas negativos da hospitalização.

O estagiário de contabilidade, Samuel 
Santos Araujo, de 21 anos, precisou 
apenas dizer “Eu te amo” para comprar a 
obra escolhida. “Achei uma iniciativa 
muito boa, pois incentiva as pessoas a 
lerem, principalmente hoje em dia em que 
elas ficam muito tempo nas redes sociais 
e vivem muito desconectadas do mundo 
presente”, comentou sobre a ação.

ACONTECEU 

1010 Maneiras de Comprar um Livro sem Dinheiro

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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Novembro Azul alerta para o câncer de próstata

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
- INCA, a estimativa é que em 2017 
tenhamos cerca de 61.200 casos de câncer 
de próstata diagnosticados no País. O 
câncer de próstata é a segunda principal 
causa de óbitos e o mais comum entre os 
homens em todo o mundo, depois do 
câncer de pulmão. A próstata é uma 
glândula localizada abaixo da bexiga e na 
frente do reto e da uretra. Entre os fatores 
de risco, o principal é a hereditariedade. 
Quem tem pai ou avô que tiveram câncer 
de próstata tem o dobro de risco de 
desenvolver a doença, sendo ainda maior 
em homens com um irmão com o 
problema. Má alimentação (dieta rica em 
gordura e carne vermelha, pobre em 
legumes, vegetais e frutas), sedentarismo e 
obesidade também estão associados. 

Na maior parte dos casos, o câncer de 
próstata não apresenta sintomas no seu 
estado inicial, o que dificulta a identificação 
e o tratamento precoce da doença. Quando 
há sintomas, o paciente costuma urinar com 
mais frequência, inclusive bastante à noite, 
tem dificuldade e dor em começar a urinar e 
sangue na urina, entre outros.

Entre os motivos que levam à 
descoberta tardia da doença, o preconceito 
é o principal. Segundo pesquisa da 
Sociedade Brasileira de Urologia sobre a 
percepção masculina em relação ao câncer 
de próstata e o exame de toque retal, que 
identifica a doença, apesar de 76% dos 
entrevistados terem ciência da importância 
do exame, somente 32% já o fizeram. 

O chefe do Serviço de Urologia do 
HGG, Theo Costa Rodrigues, explica que o 
câncer da próstata é uma doença maligna 
e, como em qualquer tipo de câncer, as 
chances de cura dependem muito do 
estágio em que o problema se encontra, 
bem como do momento do diagnóstico. 
Quanto menor o estágio do tumor, maior 
chance de cura. “É uma doença silenciosa, 
que se diagnosticada em fase inicial, tem 

Segunda principal causa de óbitos, o câncer de próstata é o mais comum entre os homens em todo o mundo, estando somente atrás do 
câncer de pulmão. As chances de cura dependem do estágio em que o problema se encontra, bem como do diagnóstico precoce 

O preconceito é o principal fator para a descoberta tardia da doença, já que muitos homens 
evitam realizar o exame de toque retal, que identifica a doença 

Você sabia?

- Cerca de 62% dos 
casos de câncer de 
próstata diagnosticados 
no mundo acometem 
homens com 65 anos;

- Negros são um grupo 
com maior risco para a doença;

- Homens acima de 50 anos, devem 
fazer o exame de toque retal e dosagem 
de proteína do sangue (PSA);

- Mesmo na presença do câncer, o 
toque retal não dói;

- 50% dos homens com boa função 
sexual antes do tratamento do câncer 
de próstata ainda terá uma boa 
função após o tratamento; 

até 80% de chances de cura. Por isso a 
importância da realização dos exames de 
prevenção, conhecido como PSA (exame 
de sangue), aliado ao exame de toque da 
próstata”, explicou.

Novembro Azul
A campanha de conscientização tem 

como objetivo esclarecer a população, 
especialmente os homens, sobre as 
doenças masculinas, em especial a 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer 
de próstata. O HGG está promovendo 
durante este mês várias ações alusivas à 
campanha. A principal delas é o mutirão de 
cirurgias de próstata (prostatectomia), que 
tem como objetivo zerar a demanda por 
este tipo de procedimento. Cerca de 35 
pacientes estão sendo operados, além da 
produção normal do hospital. A fachada do 
hospital vai permanecer na cor da 
campanha durante o mês, e exibe uma lona 
com a frase "Novembro Azul - O mês da 
saúde do homem e do combate ao 
diabetes. Previna-se. Consulte um médico". 

Saúde na Praça no Dia Mundial do Diabetes realiza 455 atendimentos 

No dia Dia Mundial do Diabetes, 14 de 
novembro, equipe multiprofissional do 
HGG realizou aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia e cálculo de IMC, além 
de atividades físicas com suporte de 
fisioterapeutas e orientações médicas e 
nutricionais sobre a prevenção e o controle 
do Diabetes. Ao todo, das 7h às 13h, a 
equipe totalizou 455 atendimentos.
Por ser uma doença silenciosa, muitos 
pacientes não identificam algum problema 
que o alertem a procurarem um médico ou 
ainda, não seguem a risca o tratamento. É 
o caso da contadora Aparecida Ramos, de 
60 anos, que, diagnosticada com diabetes, 
não estava tomando os remédios. “Fazia 
acompanhamento, mas esse ano me 

descuidei e, hoje, a médica falou que o 
meu diabetes aumentou muito e preciso 
procurar o meu médico e voltar a tomar 
meus remédios. Além disso, a pressão 
também estava alta”, conto.

O chefe do Serviço de Endocrinologia 
do HGG, Nelson Rassi, explicou que o 
Diabetes tem aumentado muito nos 
últimos anos em decorrência dos maus 
hábitos de vida da população. “Essa 
associação do sedentarismo, do ganho 
de peso e da genética inadequada 
favorece o aparecimento de diabete”. 
Rassi destacou ainda que essas 
campanhas são importantes para 
identificar de maneira mais rápida 
pessoas com a doença.

Teste de glicemia, aferição de pressão 
arterial e cálculo de IMC foram oferecidos
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Hélio Nunes Dias, de 37 anos, 
estava ansioso aguardando a cirurgia 
bariátrica que faria nos próximos dias. 
Com 245 quilos, o professor de 
história se prepara para o 
procedimento desde 2014, quando 
entrou no Programa de Controle e 
Cirurgia Bariátrica (PCCO) do HGG.

Ele sabe que a cirurgia é a 
esperança para uma vida nova, com 
mais qualidade de vida, acessibilidade 
e oportunidades. Além das aulas, 
Hélio atuava ainda como maitre, mas 
está afastado de ambos os trabalhos 
pelo sobrepeso. “O excesso de peso 
me limitou a trabalhar com eventos, 
por ficar muitas horas em pé. E na 
rede de ensino, eu ia para as 
entrevistas e não era aceito, não 
falavam que era pelo peso, mas era 
nítido que sim, pois eu era aprovado 
em todas as etapas”, conta.

Em seus planos para um futuro 
mais magro, desejos simples. Casado 
e pai do Nicolas, de 5 anos, ele quer 
ter mais um filho e poder andar de 
bicicleta. “Pode parecer algo simples, 
mas é um momento de lazer e 
interação e vai trazer mais 
proximidade entre meu filho e eu”.

EXPRESSAS

Cipa
Os novos membros da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) do HGG 
gestão 2017/2018 tomaram posse nos dias 
27 e 30 de outubro. A Cipa é composta por 
membros eleitos (efetivos e suplentes) e 
colaboradores indicados pelo Idtech, 
organização social gestora da unidade.

Visita
 O HGG recebeu, no dia 27 de outubro, 
visita do Ministério da Educação (MEC) 
para avaliação do credenciamento da 
Mastologia do HGG e o recredenciamento 
da Cirurgia do Aparelho Digestivo. Foram 
feitas reuniões com a diretoria do hospital e 
coordenação da Comissão de Residência 
Médica (Coreme) e Diretoria de Ensino e 
Pesquisa, além de entrevistas individuais 
com os residentes.

Diabetes
A palestra de promoção da saúde do dia 8 
de novembro destacou a Diabetes como 
tema. A residente de endocrinologia Sara 
Rezende de Carvalho ministrou palestra 
aos pacientes do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do HGG, fazendo uma 
introdução sobre o que é a diabetes 
mellitus, suas principais manifestações 
clinicas e sobre o controle da doença.

Hotelaria
Várias ações celebraram o Dia do 
Hoteleiro, com o intuito de homenagear a 
equipe de hotelaria do HGG. Uma 
exposição, apresentada no hall trouxe um 
trabalho sobre os tipos de higienização. 
Foram confeccionadas camisetas alusivas 
à data e  entregue aos colaboradores uma 
lembrancinha, um kit com frasco de álcool 
em gel e um aromatizador de ambiente.

Empresário Sombra
No dia 9 de novembro, o HGG recebeu a 
visita de 23 estudantes participantes do 
Programa Empresário Sombra por um dia. O 
projeto, promovido pela Junior Achievement 
Goiás, proporciona aos jovens a chance de 
conhecer o dia-a-dia de um profissional 
atuante na área de formação almejada. O 
HGG participa do programa há quatro 
edições.

Alzheimer
O HGG recebeu a nutricionista Kacielli 
Fillipini no dia 26 de outubro, para mais um 
encontro dos familiares e cuidadores de 
pacientes membros da Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz) Regional 
Goiás. A especialista falou sobre a 
alimentação adequada e prevenção da 
desnutrição em pacientes com Alzheimer.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos dos shows da cantora Krisley Dias e do Coral Canto Azul: 

"Eu adorei, ela é uma cantora excelente! Amei as músicas, ela cantou todas que eu gosto. Parabéns pra 
Krisley, ela tem uma voz muito bonita", disse Andreia Aparecida Pereira de Melo, internada para uma cirurgia 
mas que era uma das mais animadas durante o show, cantando todas as músicas.

Coral Canto Azul, formado por servidores 
da Caixa, também se apresentou no Sarau

Pacientes, acompanhantes e equipe do 
HGG posam junto à cantora Krisley Dias

Pacientes ficaram encantados com a 
apresentação do Coral Canto Azul
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