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HGG oferece consultas, exames e faz cirurgias à noite  
No programa lançado pelo governo estadual, somente o HGG abriu 872 vagas por mês de consultas, 700 de exames e realizará mais de 100 
cirurgias à noite e aos sábados, desafogando a lista de espera de pacientes que aguardam procedimentos eletivos 

Na noite do dia 23 de abril, o 
governador José Eliton, juntamente com o 
secretário de Estado da Saúde, Leonardo 
Vilela, visitaram o HGG para acompanhar o 
início das atividades do programa ‘Terceiro 
Turno da Saúde’, que abriu vagas de 
consultas, exames e cirurgias entre as 19 e 
23 horas e aos sábados, nas unidades da 
rede estadual, entre elas o HGG.

Juntamente com comitiva da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) e veículos de 
imprensa, o governador visitou o AMA, e 
pode conversar com pacientes, ouvindo 
elogios e agradecimentos sobre o 
programa. Já no primeiro dia, foram 
realizadas 68 consultas nas especialidades 
de cirurgia plástica, vascular, ortopedia, 
cirurgia geral, cardiologia e proctologia.

Em seguida, a equipe subiu até o centro 
cirúrgico, onde, no momento, sete pacientes 
já estavam em cirurgia. O oitavo paciente a 
ser operado, que ainda aguardava a 
entrada no centro cirúrgico para realizar 
uma reconstrução do ligamento de joelho foi 
o açougueiro Vicente Barbosa Neto. Ele 
esperava há cerca de dois anos e meio pelo 
procedimento e conversou o governador. 
“Estou muito feliz, espero logo sair daqui e 
poder para Trindade à pé pagar promessa, 
e depois vou jogar bola". José Eliton, 
também esteve com paciente Francisco 
Luciano, de 72 anos, que faria no dia 
seguinte cirurgia de hérnia complexa.

O governador ressaltou que a realização 
das cirurgias eletivas é uma atribuição dos 
municípios, mas o Governo de Goiás, diante 

Governador e secretário da Saúde visitaram pacientes do Terceiro Turno, entre eles, o 
açougueiro Vicente Barbosa Neto, que estava prestes a operar o ligamento do joelho

de uma fila de espera de mais de 23 mil 
pacientes, em Goiânia, está assumindo 
parte da responsabilidade para garantir o 
atendimento aos cidadãos. A estimativa é 
que sejam realizados mais de 142 mil 
procedimentos entre consultas, exames e 
cirurgias. "Isso só é possível porque temos 
uma rede de excelentes hospitais. Até o 
final do ano, a expectativa é zerar a 
demanda por essas cirurgias, e depois 
organizar o fluxo normal para que não 
sejam formadas novas filas", explicou. 

Leonardo Vilela falou que a partir de 30 
de abril, o atendimento será estendido para 
as demais unidades de saúde do Estado, 
com exceção do Hugo e Hugol, que são de 
urgência e emergência, e ressaltou que este 
atendimento no novo turno não prejudica 
em nada a rotina dos hospitais. “Os 
procedimentos continuam normais, o que 
nós estamos fazendo é aumentando a 
quantidade de consultas, exames e 
cirurgias. A nossa expectativa é chegar ao 
final do ano com mais 7 mil cirurgias 
realizadas, além das de rotina e um 
adicional de cerca de 90 mil exames e mais 
de 40 mil consultas.

A dona de casa Marcilene Rocha de 
Araújo, 45 anos, desejava muito realizar 
cirurgia de reconstrução de mama desde a 
perda de peso após uma cirurgia 
bariátrica, realizada há 6 anos atrás. Ela já 
havia feito abdominoplastia também no 
HGG e agora comemora a sua última 
cirurgia reparadora após quase cinco anos 
de espera. “Estou muito contente, o 
resultado é muito bom. Estou sem dor e 
bem tranquila e ansiosa para ir pra casa”, 
afirma Marcilene que esteve entre os 
primeiros paciente operados no 3º turno.

Paciente Francisco Luciano esperou cerca 
de 3 anos por cirurgia de hérnia complexa

Governador conversou com pacientes que 
aguardavam consulta à noite

Comitiva visitou Ambulatório de Medicina 
Avançada no primeiro dia de atendimento
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Unidade Coletora de Sangue do HGG inicia operação 

A Unidade Coletora de Sangue do 
HGG entrou em funcionamento no dia 2 
de maio. O local, que foi inaugurado no 
dia 28 de março pelo governador José 
Éliton e pelo secretário de Estado da 
Saúde, Leonardo Vilela, é um braço da 
Hemorrede e tem a expectativa de 
aumentar a captação de sangue entre 
familiares e visitantes dos pacientes 
internados.

Para otimizar o fluxo de atendimento e 
corrigir possíveis falhas, na última 
semana de abril algumas coletas foram 

realizadas na unidade a partir da doação 
de colaboradores do HGG voluntários. O 
técnico em Segurança do Trabalho do 
Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Sesmt), 
Alessandro Oliveira Cunha, foi o primeiro 
colaborador a fazer a doação de sangue 
e aprovou a instalação da unidade 
coletora dentro do hospital. "Sou um 
doador regular e sempre tinha que ir ao 
Hemocentro. Agora temos um espaço 
adequado aqui para fazermos a nossa 
parte. Facilitou muito para contribuirmos 
mais", ressaltou. 

O espaço, que conta salas de triagem, 
coleta e local para lanches dos doadores 
e sala de recuperação, além de área 
técnica com laboratório de análise,  
proporciona comodidade e agilidade aos 
familiares acompanhantes ou que 
estiverem visitando um paciente e 
desejarem doar, podendo realizar o ato 
no próprio hospital. O HGG recebe um 
grande fluxo de pacientes de interior que 
têm sua possibilidade de locomoção 
reduzida, o que também facilitará a 
concretização da intenção de doação. A 
Unidade Coletora de Sangue está 
localizada no jardim externo, em frente à 
portaria da avenida Anhanguera.

O HGG realizou no dia 24 de abril, um 
simulado de emergência com treinamento 
para evacuação de prédio. A atividade foi 
realizada pela manhã com a participação 
da equipe da área administrativa da 
unidade, localizada no primeiro andar. As 
equipes foram divididas em duas turmas, 
de forma setorizada, para mobilizar os 

Simulação evacuou colaboradores do setor 
administrativo do primeiro andar

Colaboradores doaram sangue na unidade 
coletora durante semana teste 

colaboradores dos dois corredores da 
unidade. O treinamento obedece 
exigência do Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás (CBMGO) e da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA).

Participaram da atividade 
colaboradores do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH), sala da 
Fonoaudiologia e Fisioterapia, Diretoria 
Multidisciplinar, Faturamento, Gerência 
Médica, Diretoria Técnica, Escritório da 
Qualidade, Guarda-volumes, Capelania, 
Ouvidoria, Central de Relacionamento, 
Administrativos da Intercorrência, 
Central Humanizada de Internação 
(CHI) e Assessoria de Tecnologia da 
Informação (Astec).

Segundo o técnico de Segurança do 
Trabalho, Ronaldo dos Santos, os 
resultados da simulação foram melhores 
que o anterior e com um tempo menor, 
em média de 2 minutos e 30 segundos. 
“A participação foi maior e melhor 
aderido. A cada vez que fizermos e 
praticarmos, será melhor, com a 
tendência a chegar a 100% de acertos.” 

ACONTECEU 

HGG realiza simulação de emergência 

“Ficar aqui é bom 
enquanto a gente está 
doente, mas ficou bom, a 
gente quer ir embora”, diz 
o lavrador Zenilto Tavares

Aos 49 anos, o lavrador Zenilto 
Tavares de Sousa está internado 
pela segunda vez no HGG. Nessa 
última internação, já está há cerca 
de um mês, período em que 
realizou uma cirurgia para  
reconstrução do estômago, devido 
à doença de Chagas que contraiu e 
afetou seriamente seu esôfago. “Já 
tinha feito outra cirurgia ano 
passado, mas não teve sucesso a 
primeira vez. Fui pra casa 
recuperar mas não teve jeito, tive 
que voltar”, recorda o paciente.

Morador da cidade de Itaberaí, 
o lavrador reside em um sítio em 
que cultiva algumas hortaliças e 
tem criação de animais “Cultivo de 
tudo um pouquinho, só pra enganar 
o tempo. Tem também algumas 
galinhas e uns cachorros. Tenho 
algumas criações lá”. Solteiro, 
Zenilto tem sete filhos, mas 
nenhum mora com ele. “Mora tudo 
na cidade, ninguém quis ficar na 
roça comigo”.

Quando perguntado sobre os 
planos para o futuro, Zenilto não 
exita afirmando que está ansioso 
para ir embora. “Ai, quero ir 
embora. Não tem coisa melhor no 
mundo que chegar em casa. Ficar 
aqui é bom enquanto a gente está 
doente, mas ficou bom, a gente 
quer ir embora”, fala com 
expectativa, e ainda do que 
gostaria de comer quando possível, 
após sua plena recuperação. 
“Rapaz, não sei se vou poder 
comer agora por enquanto, mas 
gostaria de comer uma feijoada. 
Não é bom nem falar, porque 
acredito que vai ser só mais ou 
menos daqui um ano, mas uma 
hora vou poder comer”.

A VOZ DO
USUÁRIO

Expediente

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: 
Durval Ferreira Fonseca Pedroso; 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, edição e reportagem: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); Revisão: Carolina Pessoni; Fotografia: Mariana 
Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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O que você deve saber sobre a gripe H1N1?

Também conhecida como gripe tipo A, 
o H1N1 é um dos subtipos do vírus 
Influenza. Não é possível distinguir 
através dos sintomas a popularmente 
chamada “gripe comum” e gripe pelo 
Influenza A H1N1. A gripe caracteriza-se 
pela dor no corpo, febre alta e repentina 
(acima de 38ºC), mal estar, dor de 
garganta, dor de cabeça e dores 
musculares, além de prostração. Muitas 
vezes, esses sintomas são confundidos 
com o resfriado, porém esse último 
caracteriza-se por sintomas de vias 
aéreas superiores, acometendo apenas 
nariz e garganta e levando a quadros 
mais brandos, que  permitem que a 
pessoa consiga seguir com a rotina de 
suas atividades.

A gripe pode levar ainda a 
complicações de saúde muito graves, 
podendo ser fatal, principalmente em 
crianças, idosos e populações de risco 
(co-morbidades). “Por isso é importante 
que, aparecendo sintomas da gripe, 
associada a dificuldade para respirar, a 
pessoa procure uma unidade de saúde 
para ser avaliada por um médico, que 
tomará as condutas necessárias. O 
retardo no diagnóstico pode levar ao 
agravamento do quadro do paciente”,  
alerta a infectologista do HGG, Andrea 
Ines Spadeto Aires.

Prevenção
Apesar da indicação da vacina, que já 

teve sua campanha iniciada em todo o 
País para os grupos de risco, e 
antecipada no Estado de Goiás, por 
alguns casos da doença, inclusive que 
levaram ao óbito alguns pacientes, a 
infectologista alerta ainda que a melhor 
forma de prevenção são os cuidados em 
geral com a saúde, como a alimentação 
saudável e medidas preventivas como a 
higienização das mãos. “A vacina é 
importante, mas não é a única forma de 
prevenção. Outras medidas também 

Vírus pode levar a complicações de saúde muito graves, podendo ser fatal, principalmente em crianças, idosos e populações de risco. 
Por isso, é importante que, aparecendo sintomas, a pessoa procure uma unidade de saúde para ser avaliada por um médico

Dor no corpo, febre alta e repentina (acima de 38ºC), mal estar, dor de garganta, dor de cabeça 
e dores musculares, além de prostração, estão entre os sintomas

Confira algumas dicas:

- Utilize lenços descartáveis;

- Lave as mãos frequentemente com 
água e sabão;

- Na impossibilidade de lavar as 
mãos, utilize álcool em gel para 
higienização;

- Evite ambientes fechados e 
aglomeração de pessoas;

- Não compartilhe alimentos, copos, 
toalhas e objetos de uso pessoal;

- Se estiver resfriado, use máscara 
descartável para não espalhar 
partículas ao tossir ou espirrar.  

fazem parte e só em conjunto alcançam 
resultados”, ressalta a infectologista, 
lembrando que a vacina demora até 15 
dias para fazer efeito.

O vírus da Influenza se dissemina de 
pessoa para pessoa, especialmente 
através de tosse ou espirros das pessoas 
infectadas. Por este motivo, é 
recomendado cobrir sempre o nariz e a 
boca ao espirrar ou tossir com um lenço 
ou com o antebraço, evitando assim a 
proliferação dessas partículas, ou ainda, 
pacientes que apresentem tais sintomas 
utilizem uma máscara cirúrgica para evitar 
a transmissão do vírus.

A contaminação pode ocorrer também, 
quando se toca objetos infectados pelo 
vírus da Influenza e depois se tem contato 
com os olhos, boca ou nariz. O vírus 
sobrevive em superfícies por algumas 
horas e lavar as mãos com frequência e 
não compartilhar alimentos, copos, toalhas 
e objetos de uso pessoal, ajuda a reduzir 
as chances de contaminação.

Palestra lembra Dia Nacional de Prevenção e Combate à hipertensão

No da 25 de abril, o residente de 
cardiologia do HGG Gustavo Henrique 
Bregagnollo ministrou a palestra “Combate 
a Hipertensão” no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), em alusão ao Dia 
Nacional de Prevenção e Combate à 
Hipertensão, comemorado em 26 de abril.

A hipertensão é definida quando a 
pressão arterial é igual ou superior a 14/9 
e considerado um sinal de alerta quando 
igual ou superior a 18/12. Em geral, a 
pressão arterial elevada não apresenta 
sintomas e há longo tempo, quando não 
tratada, pode causar complicações graves 
como infarto, derrame cerebral ou AVC, 
problemas renais e de retina. Existem 

ainda fatores de risco como a obesidade, 
diabetes e tabagismo que podem 
desencadear a doença, alerta o 
profissional.

Segundo Gustavo, a hipertensão, 
usualmente chamada de pressão alta, 
pode afetar desde crianças a idosos. Nos 
últimos dados sobre a Hipertensão no 
Brasil, 30% dos adultos e 60% de idosos 
são acometidos pela doença. “Geralmente 
a pressão alta é idiopática, ou seja, não 
tem uma causa. Porém, existem 
hipertensões secundárias, causadas por 
problemas de rins ou tireoide, podendo 
fazer com que a pressão aumente em 
consequência”, destaca. 

Residente de cardiologia Gustavo Henrique 
falou sobre o combate à hipertensão

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Oficina de Arte
A paciente Marta Diniz Ferreira, de 49 anos, 
surpreendeu o professor e artista plástico 
Alexandre Liah com a sua criatividade e 
aptidão com os pincéis durante oficina de 
arte realizada no dia 17 de abril. A atividade 
acontece no Jardim da Solistência e 
contribui para o bem-estar dos pacientes 
pelo contato com a natureza e a arte.

Segurança
Em abril, o HGG, promoveu a campanha 
“Abril pela segurança do paciente”. A  
programação contou com o “Qualito 
Pergunta”, um quiz promovido pelo Escritório 
da Qualidade com o intuito de reforçar as 
seis metas internacionais de segurança do 
paciente, que prosseguiu até o dia 27, com 
uma palestra que esclareceu a importância 
da comunicação efetiva na construção da 
cultura de segurança do paciente.

Visita
 O HGG recebeu no dia 16 de abril visita da 
Comissão de Formação do Intensivista da 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(Amib). O objetivo da visita foi validar o 
programa de especialização em Medicina 
Intensiva, com visita às unidades de terapia 
intensiva e todos os outros setores pelos 
quais o residente ou o especializando passa.

Odontologia
Onze alunos do curso de Odontologia da 
UFG estiveram no HGG no dia 24 de abril, 
para conhecer a atuação dos profissionais 
da unidade, esclarecer questões sobre 
Odontologia hospitalar e conhecer o serviço 
de atendimento para pacientes especiais 
(SOPE). A visita foi acompanhada pela 
cirurgiã dentista Lannuce Soares.
 
Alzheimer
A enfermeira Laiz Borges foi a palestrante 
do encontro mensal da Associação 
Brasileira de Alzheimer (ABRAz) realizado 
no HGG no dia 26 de abril no HGG. Na 
palestra 'Alzheimer, uma doença 
neurodegenerativa', ela abordou aspectos 
gerais e evolução da doença, como agir e 
que medidas tomar em intercorrências, 
como em convulsões ou um engasgamento.

H1N1
Mais de mil colaboradores foram 
imunizados contra a Influenza A (gripe) na 
campanha de vacinação realizada pelo 
HGG nos dias 16, 17 e 18 abril. No total, 
1.099 doses de vacinas foram aplicadas 
pela equipe do Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT), 
abrangendo colaboradores efetivos, 
residentes, celetistas e terceirizados.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

Sarau
O pop rock invadiu o Sarau do HGG no dia 
19 de abril. O cantor Edu Moraes fez uma 
apresentação acústica embalando 
pacientes, acompanhantes e colaboradores 
ao som de clássicos nacionais e 
internacionais. Músicas de Lulu Santos, 
Djavan, Cazuza e Engenheiros do Hawaii, 
entre outros artistas, animaram o público.

Pesquisa de Clima
O HGG restá divulgando os resultados da 
Pesquisa de Clima Organizacional de 2017. 
Realizada de 20 de novembro a 30 de 
dezembro por meio de um questionário on line, 
contou com a colaboração de 375 
colaboradores, um índice de 33% de 
participação. A iniciativa tem como objetivo 
identificar o nível de satisfação dos 
colaboradores e buscar melhorias contínuas 
dos processos de trabalho.

Parkinson
No dia 18 de abril, a residente de 
neurologia, Luana Duarte Lima, ministrou a 
palestra “Como viver bem com o Parkinson” 
no AMA, em alusão ao Dia Mundial do 
Parkinson. O HGG é um dos dois únicos 
centros públicos em Goiás especializado no 
atendimento aos portadores da Doença de 
Parkinson. 

"Foi ótimo, há muitos dias que eu não ria desse jeito. Esse projeto é bom porque o paciente fica acamado e quando tem 
uma coisa dessas parece que dá mais ânimo pra gente. Amei, queria ficar mais aqui", disse a paciente Gleice Márcia dos Santos  
sobre o espetáculo ‘Comédias’, do Grupo de Teatro Guará da Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás. 

Espetáculo ‘Comédias’ é inspirado na obra do 
escritor Luis Fernando Veríssimo

Esquetes abordam situações cotidianas e 
corriqueiras com humor e riso

Ao final, público posou para foto junto com 
atores do Grupo de Teatro Guará

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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