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 Videogame auxilia na recuperação de pacientes 
Interação dos pacientes com o jogo virtual diverte e contribui com sua reabilitação motora, equilíbrio e a marcha, além de estimular o lado 
lúdico e a imaginação, por gerar a sensação de que ele está em outra realidade 

Imagine um paciente se recuperando 
no leito de UTI jogando boliche, dançando 
ou simulando escalar um paredão? Tudo é 
possível através do Fisiogame, um X-
Box® itinerante levado pela equipe de 
fisioterapia do HGG, com o objetivo de 
complementar o tratamento 
fisioterapêutico a pacientes com 
problemas neurológicos e portadores de 
doenças ou limitações motoras. O projeto, 
que já começou a ser executado nas 
clínicas de internação, foi apresentado no 
dia 22 de fevereiro, no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI). 

A iniciativa inédita na rede pública de 
saúde de Goiás oferece aos pacientes a 

possibilidade de interação com o X-Box® 
através do ‘Mova-se com o Fisiogame’, 
que promove através dos jogos, estímulos 
visuais, táteis, auditivos e sensoriais. O 
videogame, que detecta em três 
dimensões os movimentos dos jogadores, 
proporciona uma reabilitação da 
coordenação motora, do equilíbrio e da 
marcha, entre outros, além de estimular o 
lado lúdico e a imaginação do paciente, 
por gerar a sensação de que ele está em 
outra realidade. 

A utilização da Realidade Virtual Não 
Imersiva (RVNI) em terapias com 
pacientes neurológicos, induz as áreas 
motoras do córtex a se envolverem 

Valdir Nunes, de 62 anos, recupera-se no CTI utilizando o tratamento fisioterapêutico. Além de 
problemas vasculares, renais e diabetes, já teve a perna amputada há cerca de um ano

potencialmente para execução de dada 
tarefa, e essa reorganização cortical tem 
grande importância na plasticidade do 
tecido lesionado/debilitado, aponta a 
gerente de Fisioterapia do HGG, Joana 
França Barbosa.

Para a aplicação, os fisioterapeutas da 
unidade HGG passaram por treinamento 
prévio para seleção e manuseio dos jogos 
e equipamentos. Os jogos são escolhidos 
de acordo com alguma dificuldade 
específica do paciente em recuperação, 
considerando a execução das tarefas ou 
movimentos exigidos pelos jogos, como 
arremessar, chutar, agachar ou dançar. 
Por exemplo, os movimentos de dança 
desenvolvem a coordenação motora, a 
agilidade, o ritmo e a percepção espacial 
de forma natural.

“O uso da RVNI está cada vez mais 
presente em unidades de saúde e clínicas 
de reabilitação como terapia adicional para 
tentar atenuar os déficits sensório-motores 
e acelerar o processo de recuperação 
funcional. Tem se mostrado uma maneira 
interativa, eficaz e divertida de tratar 
sequelas motoras provenientes de lesões 
e de diversas patologias crônicas”, 
explicou Joana. 

Com um problemas vasculares, renais 
e diabetes, e ainda uma perna amputada 
há cerca de um ano, o comerciante, Valdir 
Nunes, de 62 anos,  recupera-se no CTI 
utilizando o tratamento fisioterapeutico e 
aprovou. “Esse aparelho é muito bom. 
Incentiva muito a gente, dá aquela força! 
Então movimenta os braços, as pernas, o 
corpo todinho. É ótimo!”, elogiou.

A hotelaria hospitalar HGG acabou de 
ter 100% do seu enxoval renovado. 
Lençóis, fronhas, pijamas, toalhas, 
cobertores, campos cirúrgicos de todos 
tamanhos, capote cirúrgicos unissex e 
capa de maca estão entre as aquisições, 
com destaque para colcha de microfibra 
adquirida para as unidades de internação 
conta a gerente de Hotelaria, Karollyne 
Moral Gil. “Utilizamos estudos de 
cromoterapia e padronização de tecidos 
conforme NBR 13546/13734, para a 
aquisição dos enxovais, em que foram 
analisadas ainda os quesitos durabilidade 

e qualidade das peças e cores, já que é 
sabido que as mesmas contribuem ao bem-
estar dos pacientes em recuperação”.

Outra novidade é o retorno da entrega 
dos enxovais em kits para os pacientes, 
facilitando o manuseio do enxoval pela 
equipe de enfermagem, assegurando o 
acondicionamento correto das peças, bem 
como a utilização de aromatizante de 
enxovais que proporciona um acabamento 
ao processamento de roupas com maciez e 
suavidade, além do perfume agradável nos 
tecidos. Para a aquisição do novo enxoval 
foram investidos mais de R$ 410 mil.

Outra novidade é o retorno da entrega dos 
enxovais em kits para os pacientes

HGG tem enxoval 100% renovado 



NOSSA GENTE

“Aqui é o hospital que eu 
escolhi e sou muito grata”, 
afirma a fisioterapeuta 
Geovana Pacheco

A história da fisioterapeuta 
Geovana Pacheco no HGG começou 
em 2014, quando iniciou sua 
residência. Seu desejo inicial era atuar 
com pacientes neurológicos, mas a 
experiência no HGG mudou seus 
planos. “Após a residência aqui, eu 
apaixonei pela fisioterapia 
cardiorrespiratória e quando ela 
terminou fui contratada”.

Aliás, a paixão pela profissão 
nasceu ainda na adolescência, 
quando Geovana tinha em casa uma 
prima com microcefalia e era ela quem 
a levava para as sessões de 
fisioterapia. Para ela, o que a 
profissão lhe proporciona de mais 
gratificante é ver a qualidade de vida 
promovida para os pacientes. “Às 
vezes, são coisas pequenas, como 
escovar os dentes e pentear um 
cabelo que esses pacientes perdem e 
nós conseguimos devolver essa 
funcionalidade a eles”, orgulha-se.

Como Geovana mesmo afirma 
“ela respira fisioterapia”, já que, de 
manhã, ela atua junto aos pacientes 
internados, à tarde é supervisora de 
estágio na unidade e, à noite, ainda dá 
aulas de fisio cardiorrespiratória na 
PUC-GO. E, em sábados alternados, 
ela ainda dá plantões. “No dia que eu 
estou de plantão, eu divido o final de 
semana com o namorado, que 
também é fisioterapeuta, e no outro 
com a minha filha”. É graças à mãe, 
que fica com Luiza, de oito anos, que 
Geovana pode se dedicar tão 
arduamente à profissão. “Realmente 
estou um pouco sem tempo, mas é a 
minha vida, é a profissão que escolhi 
e aqui é o hospital que eu escolhi 
desde acadêmica e sou muito grata e 
feliz porque o meu conhecimento eu 
adquiri aqui”.
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Psiquiatra fala sobre comportamento no Alzheimer 

O encontro mensal da Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz) 
Regional Goiás, que acontece no HGG, 
contou no dia 22 de fevereiro, com a 
presença do psiquiatra Leonardo da 
Silva Prestes, que apresentou palestra 
sobre as alterações de comportamento 
na Doença de Alzheimer, como agitação, 
delírios e alucinações.

Entre os principais destaques da 
apresentação estavam as causas das 
alterações de comportamento nos 

pacientes e como lidar com estas 
situações, como cuidar dos episódios de 
agressividade e dos problemas do 
contato com a realidade alterada.

O psiquiatra explicou que as maiores 
dúvidas dos familiares e cuidadores 
referem-se a como agir no dia a dia com 
a perda de memória, como administrar 
as perguntas e a repetição de assuntos 
de forma tranquila e como será a 
evolução da doença, em quanto tempo o 
paciente estará completamente 
dependente. “Essas situações são as 
que causam maior preocupação e 
angústia nos cuidadores”, pontuou.

Ele ressaltou ainda que o verdadeiro 
segredo em cuidar de portadores de 
Alzheimer é a paciência. “Carinho e a 
gentileza têm efeitos fantásticos, 
inclusive nos casos de agitação, pois 
transmitem segurança e ajudam a unir 
cada vez mais o paciente e seu 
cuidador! É importante também nunca 
esquecer que por trás da doença existe 
uma pessoa com uma história de vida, 
cheia de vitórias e derrotas, de 
sentimentos, de amores e de saudades, 
de dores e de risos, que precisam e 
devem ser respeitados e reverenciados”, 
concluiu o psiquiatra.

Pioneiro na realização de cirurgias 
plásticas na face por videoendoscopia e 
uma referência nacional nesta área, o 
médico Enzo Citarella, do Rio de 
Janeiro, integrou a equipe que operou 
uma paciente no HGG no dia 23 de 
fevereiro. A paciente Vilma Alves do 
Nascimento, de 48 anos, foi submetida a 
uma cirurgia bariátrica e perdeu 50 

Os cirurgiões plásticos Enzo Citarella e Sérgio 
Augusto da Conceição

Psiquiatra Leonardo Prestes ministrou palestra 
aos membros da ABRAz

quilos, o que deixou seu rosto e pescoço 
com um grande excesso de pele.

A cirurgia reparadora na face foi 
custeada pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e deve corrigir problemas 
causados pela perda de peso. A técnica 
a ser usada revolucionou a cirurgia 
plástica facial e permite uma 
recuperação mais rápida e segura e um 
resultado mais natural. De acordo com o 
cirurgião colombiano Enzo, o 
procedimento vai reduzir as cicatrizes na 
região frontal, que antigamente era de 
orelha a orelha. 

“Fizemos o terço superior e médio 
com cirurgia videoendoscópica. Tratamos 
tudo o que rege o supercílio, arranjo 
frontal e o terço médio da face. E o 
pescoço tratamos com incisões clássicas, 
pré-auriculares e retroauriculares”, 
descreveu o médico. Chefe do Serviço de 
Cirurgia Plástica do HGG e presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – 
Regional Goiás (SBCP-GO), Sérgio 
Augusto da Conceição, também participou 
do procedimento. 

ACONTECEU 

HGG faz cirurgia plástica facial por videoendoscopia
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Epilepsia: mais de 70% dos pacientes têm controle das crises 

A epilepsia é uma doença neurológica 
que acomete aproximadamente uma em 
cada 100 pessoas. É caracterizada pela 
ocorrência de crises epilépticas, que se 
repetem a intervalos variáveis. Existem 
vários tipos de crises epilépticas, cada uma 
com características diferentes, mas a mais 
comum é a que ocorre a “convulsão”. 

Causadas por neurônios que disparam 
descargas elétricas que resultam em perda 
de consciência súbita e movimentos 
involuntários, as convulsões podem gerar 
ainda salivação excessiva e, muitas vezes, 
o portador pode morder a língua e/ou perder 
urina e fezes. Outras crises, entretanto, 
passam despercebidas pelos pacientes e 
até por familiares e médicos, por 
apresentarem manifestações sutis, como 
alteração discreta de comportamento, olhar 
parado e movimentos automáticos.

Causas
A doença é multifatorial podendo ter 

diversas causas, que variam de acordo 
com o tipo de epilepsia e com a idade do 
paciente. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que realizou um 
trabalho de mapeamento no mundo com 
especialistas de diversos países, as cinco 
principais causas da epilepsia apontadas 
no estudo foram traumatismos cranianos, 
infecções (meningites, encefalites, 
neurocisticercose), problemas durante a 
gestação ou no parto, doenças vasculares 
cerebrais (AVC) e causas genéticas. Pode 
se iniciar em qualquer idade, e 
dependendo da faixa etária, há uma causa 
mais frequente. Em adultos jovens, o fator 
causal mais comum é traumatismo 
craniano e, acima dos 60 anos, o AVC, 
explica a neurologista Ivanice Vaz de 
Andrade Ramos.

Tratamento
A especialista destaca que identificar a 

causa e o tipo de crise epiléptica é 
fundamental para estabelecer um 
tratamento adequado e oferecer uma 

Doença é multifatorial e pode ter diversas causas, que variam de acordo com o tipo de epilepsia e com a idade do paciente. Entre as 
principais causas, traumatismos cranianos, infecções, problemas durante a gestação ou no parto, AVC e causas genéticas

Doença neurológica, a epilepsia é caracterizada pela ocorrência de crises, que se repetem a 
intervalos variáveis

Você sabe como ajudar alguém em 
uma crise?

- Mantenha a calma;

- Coloque a pessoa deitada de lado e 
com a cabeça elevada;

- Remova da área objetos perigosos 
que a pessoa possa se ferir;

- Não introduza nada em sua boca, 
isso pode asfixiá-la e você ainda corre 
o risco de tomar uma mordida; 

- Não dê nada para a pessoa beber 
ou comer;

- Chame uma ambulância se a crise 
durar muito tempo.

previsão de evolução da doença. “Cada 
tipo de epilepsia terá um tratamento 
medicamentoso mais efetivo nas doses 
corretas e nos horários indicados”. Acima 
de 70% dos pacientes com epilepsia tem 
controle completo das crises com o 
primeiro medicamento anti-epiléptico. 
Algumas epilepsias genéticas da infância, 
como a Epilepsia de Ausência, costumam 
ser de fácil controle e podem ter resolução 
completa após a adolescência. 

Pacientes com boa resposta 
terapêutica ao tratamento têm vida normal. 
Inclusive, a maioria que tem como único 
sintoma a crise epilética, possui funções 
intelectuais normais, estando capacitada 
estudar, trabalhar, namorar, praticar 
esportes e ter filhos, afirma a médica. “Até 
a direção de automóveis é permitida desde 
que o paciente esteja com controle total 
das crises epilépticas há mais de um ano 
e em uso adequado da medicação”, reitera 
a neurologista, que trata pacientes com 
epilepsia há mais de 13 anos.

HGG realiza primeira cirurgia de endometriose profunda 
No dia 16 de fevereiro, a equipe de 

ginecologia do HGG realizou a primeira 
cirurgia de endometriose profunda. 
Coordenada pelo ginecologista Corival 
Castro o procedimento por meio de 
videolaparoscopia foi realizado em uma 
paciente de 40 anos, com endometriose 
pélvica e profunda que acometia o septo 
retovaginal. Com duração de cerca de três 
horas e meia, contou com a participação da 
ginecologista Pabline Almeida e das 
residentes Juliana Martins (R3) e Carolina 
Toda (R2), além de equipe de anestesia.

Corival avalia que o procedimento 
correu bem, de acordo com o esperado, e 
representa um ganho significativo às 
pacientes que passam por ela. “Estas 

cirurgias têm um impacto social muito 
grande pelo grande sofrimento dessas 
mulheres e à falta de centro especializado 
tanto para o cuidado da parte cirúrgica 
quanto na clínica com equipes 
multidisciplinares na rede pública”. A cirurgia 
de endometriose deve ser realizada por 
equipe multidisciplinar para trabalhar em 
conjunto de forma a oferecer uma 
abordagem completa. “A complexidade da 
cirurgia acompanha a complexidade da 
doença. Com o envolvimento de diferentes 
órgãos é necessário uma equipe multi 
coordenada pelo ginecologista para realizar 
uma cirurgia completa atuando em todos os 
órgãos que estejam acometidos como 
intestino, bexiga e outros”. 

Cirurgia teve a coordenação do ginecologista 
Corival Castro

FIQUE ATENTO
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Há cinco meses, o açougueiro 
Nilson Soares Preto, de 59 anos, 
não faz um dos seus maiores 
prazeres: tomar uma cerveja em um 
bom churrasco junto dos amigos. 
“Nessa brincadeira, já tem quase 
cinco meses que eu não bebo, por 
causa do tratamento e da cirurgia 
que eu faria. Passou Natal, Ano 
Novo e Carnaval e eu nada”, 
brincou, referindo-se a um problema 
na coluna que necessitava de 
cirurgia e, posteriormente, uma 
ferida e infecção no pé, devido ao 
contágio por uma bactéria.

Infecção que o levou ao HGG. 
Internou-se em janeiro, teve alta, 
mas teve que retornar novamente 
em fevereiro. Na ocasião, fez 
amizade com um colega de leito e 
até combinaram fazer um churrasco 
quando saíssem. Contudo o 
encontro não se concretizou devido 
uma piora do colega. “Graças a 
Deus ele melhorou e teve alta 
depois. Esses dias ele me ligou e 
perguntou se esse churrasco ia sair 
ou não. Eu disse pra esperar eu ter 
alta que quando eu saísse nós 
faríamos!”

EXPRESSAS

Sarau
Com um repertório de grandes sucessos da 
MPB, como Tarde de Itapuã, de Vinícius e 
Toquinho, Garota de Ipanema de Tom 
Jobim, e Tiro ao Álvaro, de Elis Regina, 
além de clássicos de samba e bossa nova, 
Miriam Veiga e Leandro Mourão chamaram 
a atenção do público que prestigiou o 
Sarau do HGG no dia 22 de fevereiro.

Simpósio
Cirurgião plástico Roberto Kaluf coordenou o 
IV Simpósio Multidisciplinar na Obesidade. 
Realizado nos dias 2 e 3 de março, no Hotel 
Premium, trouxe à Goiânia expoentes do 
Brasil e exterior, além de contar com vários  
profissionais do HGG apresentando temas 
sobre cirurgia bariátrica, endocrinologia, 
preparo, cuidados paliativos e de nutrição. 

Visita
No dia 19 de fevereiro, equipe de 
colaboradores da área de Segurança do 
Trabalho do Hugol, do Crer e do HDS 
estiveram no HGG para, juntamente com a 
equipe do Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho, trocarem 
informações sobre o funcionamento do 
sistema TOTVS RM, utilizado para gestão 
dessas unidades de saúde.

Sífilis
No dia 28 de fevereiro, a equipe de 
enfermagem e do Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
realizaram 150 testes rápidos de sífilis para 
colaboradores e terceirizados do hospital. O 
objetivo foi promover a e educação em 
saúde, já que a sífilis vem aumentando 
entre a população devido à falta de 
prevenção e conhecimento da doença.

Intoxicação
A residente de nutrição Jhessika Ferreira  
palestrou no dia 21 de fevereiro aos usuários 
do AMA. A profissional explicou que o 
problema ocorre quando há a ingestão de 
água ou alimentos contaminados por bactérias, 
vírus ou suas respectivas toxinas, por fungos, 
componentes tóxicos ou produtos químicos.

Eleita
A vice-presidente e vice-coordenadora do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
HGG, a advogada Adriane Espíndola Mota 
Campos Azeredo, foi eleita para o cargo de 
membro titular da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep). Adriane, que já 
participava da Conep como membro nos 
últimos 18 meses, ocupará o novo cargo no 
mandato de 2018 a 2021.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Gostei demais do show, gosto de mágica. Adorei todos, mas meus favoritos foram os truques da chuva de neve com papel 
e o da mesa flutuante. Valeu a pena descer do quarto”, disse o paciente Sebastião das Graças Oliveira, de 65 anos, ao final da 
apresentação de mágicas do Ilusionista Hawey, no dia 28 de fevereiro.

Hawey interagiu com pacientes e colaboradores 
em diversos truques

Truque da mesa flutuante atraiu olhares atentos 
do público 

Ao final, na tradicional foto com o artista, 
Hawey ainda fez um truque com fogo

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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