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Evento discute acesso à saúde por transexuais
No Dia Nacional da Visibilidade Trans, bate-papo ‘‘Processo TX: Avanços e Desafios’’, lotou auditório do HGG e promoveu debate entre 
secretário Ismael Alexandrino, equipe multidisciplinar do hospital e população transexual de Goiânia, que tirou dúvidas sobre acesso à saúde 
nas unidades públicas. Secretário ressaltou integralidade de atendimento e necessidade de quebra de estigma contra essa população

O Auditório Dr. Luiz Rassi, no Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG, se tornou, 
no dia 29 de janeiro, Dia Nacional da 
Visibilidade Trans, uma espaço de inclusão 
e de debate para tirar dúvidas da 
população transexual de Goiás. Com o 
auditório lotado, o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino, e 
profissionais da equipe multidisciplinar do 
Ambulatório TX do HGG ouviram, 
durante o evento “Processo TX: Avanços 
e Desafios”, as dificuldades enfrentadas 
por transexuais para o acesso à saúde, 
além de falarem um pouco sobre os 
serviços prestados no hospital e os 
perigos da autoaplicação de hormônios, 

entre outros tópicos sensíveis ao tema.
“O que nós queremos fazer é respeitar 

os princípios do SUS, trazer dignidade às 
pessoas e este momento é a consolidação 
desse respeito, porque evoca um princípio 
da constituição chamado integralidade, 
que é enxergar o ser humano por 
completo, independentemente da sua 
forma de pensar, respeitando as suas 
decisões, as suas escolhas e fazendo isso 
com muita responsabilidade, que é 
trazendo o aspecto técnico para subsidiar 
todo esse processo. Então, nós estamos 
respeitando um dos princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, diz o secretário, 
que esteve presente durante todo o 

Entre os assuntos discutidos no evento estavam a autoaplicação de hormônios e os perigos que 
isso pode acarretar na saúde da pessoa trans. Hospital oferece atendimento multidisciplinar

evento. Ele pontuou ainda que a ação 
desenvolvida pelo HGG é o caminho para 
dar dignidade à essa parcela da 
população. “Nós precisamos consolidar 
essas ações para que o estigma criado na 
sociedade - ainda é uma realidade essa 
questão do estigma - possa ser diminuído 
e essas pessoas possam ter uma 
inserção, um reconhecimento, uma 
cidadania e uma identidade de acordo 
com o que passa na sua cabeça, trazendo 
dignidade ao cidadão”, ponderou o 
secretário estadual de Saúde.

A coordenadora do Projeto TX, que 
atende a população transexual no hospital,  
a médica ginecologista Margareth Giglio, 
explicou as ações desenvolvidas no HGG 
e a importância da psicoterapia para que o 
transexual tenha certeza da necessidade 
de se fazer uma cirurgia transexualizadora, 
que é a mudança do órgão genital. “É todo 
um serviço, composto por um atendimento 
multidisciplinar que envolve a psicologia, 
psiquiatria, fonoaudiologia e várias 
especialidades como cirurgia plástica, 
ginecologia, urologia. Esse tempo de dois 
anos é estabelecido para a psicoterapia, 
para que o paciente que se ache com 
vontade ou tenha essa necessidade de 
mudança de sexo tenha um momento de 
reflexão e psicoterapia para que ele 
possa, então, fazer qualquer 
procedimento cirúrgico.”

O hospital iniciará, ainda no segundo 
semestre deste ano, a realização de 
cirurgias transexualizadoras, atualmente 
realizada em Goiás apenas no Hospital 
das Clínicas.

Denys Melo, homem trans que 
participou e ajudou a organizar o evento 
realizado no HGG, disse que o bate-papo 
foi de fundamental importância para toda a 
comunidade transexual do Estado, por ter 
trazido informações e por fazer se 
sentirem acolhidos. “O evento trouxe 
visibilidade para as pessoas transexuais, 
nos trouxe esclarecimentos que nos 
deixaram mais aliviados em questão à 
saúde pública para a população trans. Nos 
sentimos acolhidos pela Secretaria de 
Saúde do Estado de Goiás”, diz Denys.

Nosso Mundo Trans
Junto com a mesa redonda, uma 

exposição fotográfica com pessoas trans 
que passam por atendimento no HGG foi 
aberta durante o bate-papo realizado com 
profissionais da Saúde. Cinco homens 
trans e cinco mulheres trans mostraram 
para as câmeras dos fotógrafos Brito e 
Iron como se veem e como enxergam o 
mundo do qual fazem parte. A exposição e 
o bate-papo contaram ainda com uma 
homenagem à ginecologista Mariluza 
Terra, que foi coordenadora do Projeto TX.

Modelos expressaram por fotos como 
se sentem e como enxergam o mundo

Exposição contou com modelos atendidos pelo serviço
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Equipe do Albert Einstein visita HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu, no dia 23 de janeiro, uma 
equipe do Hospital Albert Einstein para 
dar continuidade à participação no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde 
- SUS (Proadi-SUS). O projeto desta 
etapa será o Impacto MR, tendo seu 
foco de estudo o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) da unidade.

O Impacto MR vai fazer o estudo 

sobre as infecções por microrganismos 
resistentes a antimicrobianos em 
pacientes internados. O Hospital Albert 
Einstein será o coordenador do HGG 
durante o período da pesquisa e o foco 
será o custo do paciente para o hospital 
em caso de contrair alguma infecção.

De acordo com o diretor técnico do 
HGG, Durval Pedroso, o projeto de 
pesquisa é uma coleta de dados para a 
identificação da prevalência das 
infecções hospitalares. "Em paralelo a 
isso, ocorre um projeto capitaneado pelo 
Einstein relacionado ao estudo 
financeiro, que é o custo que isso gera 
para o serviço de saúde da instituição 
quando um paciente desenvolve uma 
infecção oportunista dentro de uma UTI", 
ressalta o médico.

Antônio Paulo Nassar Junior, 
pesquisador médico do Hospital Albert 
Einstein, explica que o HGG foi 
escolhido por ser um hospital geral, 
100% SUS, com condições de repassar 
os dados dos pacientes. "O objetivo é 
avaliar a incidência o impacto clínico e 
econômico da aquisição de infecções por 
microrganismos multirresistentes nas 
unidades de terapia intensiva", 
complementa o pesquisador.

Acompanhado do secretário goiano, 
Geraldo Resende percorreu alas do hospital

Antônio Paulo Nassar Júnior avalia 
custo de infecção hospitalar na UTI

ACONTECEU 

Secretário do MS conhece instalações do HGG

Paciente fica surpreso 
com atendimento que 
recebeu no HGG 

Quando o aposentado Ramiro 
José Custódio, de 72 anos, sofreu 
um infarto no último dia 29 de 
dezembro, ele não imaginava que 
um hospital da rede pública poderia 
lhe atender tão bem quanto o HGG. 
Acometido pela segunda vez pelo 
mesmo problema de saúde, foi 
impossível não comparar a acolhida 
e o atendimento com os que recebeu 
há cerca de dois anos, quando se 
sentiu mal em outro Estado.

Emocionado, ele disse que o 
atendimento em si foi muito ético nos 
dois, a diferença está na forma como 
o doente é tratado no HGG. “Aqui 
teve uma psicóloga que foi falar 
comigo na UTI. Fez toda a diferença. 
Ela falou comigo sobre a minha vida 
toda, das coisas que eu passei, dos 
meus animais, dos meus netos. Isso 
foi muito gratificante. A gente não vê 
isso em todo lugar. São essas coisas 
que nos ajudam a querer melhorar 
ainda mais rápido”.

E seu Ramiro não é o único a se 
sentir mais confiante na recuperação 
diante do trabalho humanizado 
promovido pela unidade. Maria Célia, 
esposa do paciente, destaca a 
importância das atividades lúdicas 
oferecidas no hospital. Durante a 
internação do marido, ela diz que 
acompanhou as apresentações do 
Sarau do HGG. “Eu achei muito 
bonito, aquilo levanta o astral do 
doente. Antes ele estava descaído, 
depois que passou por lá ficou bem 
mais animado”.

Seu Ramiro agora aguarda para 
fazer uma cirurgia cardíaca em outra 
unidade de saúde. E, enquanto 
espera, faz planos para o regresso 
ao lar, quando diz que poderá voltar 
a brincar com seus dois cachorrinhos 
e com os netos, que são 
companheiros de todos os dias.

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu do dia 22 de janeiro, a 
visita de uma comitiva capitaneada pelo 
secretário de Saúde de Mato Grosso do 
Sul, Geraldo Resende. Acompanhado do 
titular da pasta da Saúde em Goiás, 
Ismael Alexandrino, e de José Cláudio 

Romero, coordenador executivo do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), organização social 
responsável pela administração do 
hospital, Geraldo Resende percorreu as 
alas do hospital e verificou, por meio de 
um vídeo institucional e da linha do 
tempo instalada na área de 
convivência, a evolução da estrutura do 
hospital nos últimos anos.

A visita tem como objetivo verificar a 
experiência do Estado na cogestão de 
unidades de saúde com organizações 
sociais. O que foi exposto agradou 
bastante Geraldo. "Saio daqui 
impressionado com a qualidade do 
atendimento, pelo grau de satisfação dos 
usuários do HGG, pela própria limpeza."

A mesma impressão teve a diretora-
presidente da Fundação de Serviço de 
Saúde (Funsau) e do Hospital Regional 
de Mato Grosso do Sul (HRMS), Rosana 
Leite de Melo, que viu semelhanças 
entre a estrutura da unidade hospitalar 
que administra e a situação do HGG 
antes de ser administrada pelo Idtech.

Expediente
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Palestra fala sobre importância de lavar as mãos contra Coronavírus

A descoberta de um novo vírus tem 
dado o que falar nos últimos dois meses, 
tirando o sono de muita gente em todo o 
mundo. Mas afinal, o que é o tal de 
Coronavírus? Qual é o perigo e as 
chances de se pegar o vírus? Tem 
cura? Muitas das perguntas ainda não 
têm respostas pelo vírus ter sido 
descoberto agora, mas muitas notícias 
falsas já circulam pelas redes sociais. 
Por isso, é importante procurar 
informações confiáveis, como do próprio 
Ministério da Saúde. 

Os primeiros casos foram registrados 
no final de 2019 na China. Vem daí o seu 
nome científico: 2019-nCoV. Além do 
vírus, a doença causada por ele também 
já ganhou um nome: Covid-19. 
Especialistas acreditam que a primeira 
transmissão do vírus tenha se dado em 
um mercado de Wuhan, já que faz parte 
da cultura do país asiático o comércio de 
animais vivos em espaços públicos. Do 
final do ano passado até o dia 27 de 
fevereiro deste ano foram registrados mais 
de 82 mil casos e 2,8 mil mortes, a 
maioria delas na China. Está aí o motivo 
de preocupação com a doença, que se 
espalhou por todo mundo. Na mesma 
data havia casos confirmados em 41 
países em todos os continentes. Um caso 
foi confirmado no Brasil, de um morador 
de São Paulo que fez uma viagem para a 
Itália, o país com maior incidência de 
casos na Europa. Brasileiros que estavam 
em Wuhan, na China, e voltaram ao País 
passaram por um período de quarentena 
na Base Aérea de Anápolis. 

Cientistas e médicos dizem, no 
entanto, que a descoberta do novo vírus 
não é motivo para pânico, já que a 
letalidade é considerada baixa.  Por se 
tratar de um vírus não conhecido, ainda 
não há remédios ou vacinas contra ele. A 
principal solução, até o momento do 
fechamento desta edição, continuava 

Médica infectologista e enfermeira falaram um pouco sobre doença descoberta na China e ainda sem cura. Prevenção é melhor forma 
de evitar contágio e lavagem correta das mãos é fundamental. Caixa reveladora de bactérias mostrou sujeiras que ficam ocultas

Enfermeira Fabrícia Cândida falou para os pacientes do AMA que aguardavam consulta no dia 3 
de fevereiro. Sintomas da doença, ainda sem casos no Brasil, são parecidos com o do resfriado

Os sintomas :
Os sinais e sintomas clínicos do novo 
coronavírus são principalmente 
respiratórios, semelhantes a um 
resfriado. Podem, também, causar 
infecção do trato respiratório inferior, 
como as pneumonias.

Os principais sintomas são:
Ÿ Febre
Ÿ Tosse
Ÿ Dificuldade para respirar

Qual o tratamento? 
Não existe tratamento específico. No 
caso do novo coronavírus é indicado 
repouso e consumo de bastante 
água, além de algumas medidas 
adotadas para aliviar os sintomas, 
conforme cada caso, indicadas pelo 
médico.

sendo a prevenção, principalmente a 
higiene das mãos. Para pontuar a 
importância de se lavar bem as mãos, o 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
promoveu a palestra “A Higienização das 
Mãos como Forma de Evitar o Contágio 
do Coronavirus”, em que a médica 
infectologista Andrea Spadeto e a 
enfermeira Fabrícia Cândida tiraram 
dúvidas e explicaram mais sobre as 
doenças para as pessoas que estava no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA). Os pacientes que aguardavam 
consulta no dia 3 de fevereiro puderam 
aprender a lavar as mãos corretamente e 
verificar, na caixa reveladora de bactérias, 
se elas ficaram mesmo limpas.

Isso é importante porque a 
transmissão ocorre pelo ar ou por contato 
pessoal, como um aperto de mãos ou ao 
pegar em uma maçaneta, por exemplo. 
No caso da transmissão por ar, ela pode 
ocorrer por espirro, tosse, catarro ou 
gotículas de saliva.

Primeiras edições do Saúde na Praça realizam mais de 370 atendimentos
A aposentada Maria das Graças 

Batista foi a primeira pessoa a ser 
atendida pelo projeto Saúde na Praça em 
2020, ação do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG que visa realizar 
atendimento às pessoas que passam pela 
praça Abrão Rassi, em frente ao hospital. 

Animada, Maria das Graças ressaltou 
a importância da iniciativa. "Eu acho 
importantíssimo, porque a saúde da 
gente é prioridade. Aqui a gente afere a 
pressão e vê o diabetes, além de receber 
uma orientação de onde procurar 
atendimento caso a pressão ou a glicose 
estejam desreguladas".

As duas edições realizadas em janeiro 
atenderam mais de 370 pessoas, que 

puderam, como disse Maria das Graças, 
aferir a pressão, ver a taxa de glicose no 
sangue, além de ter aconselhamento 
sobre psicologia, fisioterapia, 
fonoaudiologia e nutrição. 

‘‘Escolhemos começar o ano com 
foco em prevenção, porque muitos 
pacientes que são encaminhados ao 
HGG também têm uma série de dúvidas 
sobre outras questões de saúde. Com 
Saúde na Praça, nós oportunizamos 
este tipo de atendimento e damos 
orientações para que cada pessoa 
possa buscar tratamentos específicos", 
diz a médica endocrinologista, Alyne 
Machado, que coordenou as duas 
primeiras edições do deste ano. 

Atendimento ocorre das 7 horas ao 
meio-dia, em tenda instalada na praça

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Exposição
A exposição "Os Aquarelistas", iniciativa do 
projeto Arte no HGG, recebeu no dia 10 de 
janeiro, a visita de Marione Barbosa, uma 
das artistas da mostra, e outros três 
visitantes. Dentre os convidados de 
Marione está a doutora em Ciências 
Naturais Gladis Hoffmeister Neukunft. 
Brasileira e morando na Alemanha há mais 
de 47 anos, Gladis ressaltou que achou o 
projeto espetacular. "Jamais diria que aqui 
é um hospital. Não conheço nenhum 
hospital, nem na Alemanha, que tenha essa 
iniciativa", enfatiza a visitante, que ficou 
encantada com o local. 

Oficina de arte 
No dia 7 de janeiro foi realizada a primeira 
Oficina de Arte de 2020. Este é um projeto 
de humanização do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, com a orientação do 
professor e artista plástico, Alexandre Liah, 
da Escola de Artes Visuais, coordenado 
pela equipe de Terapia Ocupacional, com 
apoio da equipe de Psicologia da unidade 
de saúde. O paciente Antônio Morais de 
52 anos, que está internado tratando de 
diabetes, participou pela primeira vez da 
oficina. Segundo ele, a atividade é boa 
para desenvolver a mente enquanto está 
em tratamento. 

Importância da atividade física
   Os pacientes do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA) do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG participaram no dia 9 
de janeiro do Ciclo de Palestras sobre os 
benefícios da atividade física regular. O 
tema foi ministrado pela fisioterapeuta 
Tatiane Cruvinel. Segundo a fisioterapeuta, 
o objetivo da palestra foi conscientizar os 
pacientes sobre a importância de adotar o 
hábito de praticar atividade física. Além 
disso, de acordo com Tatiane, o exercício 
físico melhora o sistema cardiovascular, 
respiratório, nervoso e endócrino.

Automedicação 
Os perigos da automedicação foram outro 
assunto tratado. No dia 16 de janeiro, a 
farmacêutica e mestre em assistência à 
saúde, Beatriz Cristina, que atua na farmácia 
do HGG, pontuou que a automedicação 
pode ocasionar sérios problemas de saúde 
às pessoas, embora a maioria não saiba 
desses riscos. "Com a automedicação a 
gente pode silenciar alguma doença grave 
que o paciente não sabe que tem, e isso 
pode impedir que o médico descubra o real 
problema. Isso além dos riscos das 
interações medicamentosas, que podem 
agravar o estado de saúde e causar alergia", 
disse a farmacêutica.

Melhoria no atendimento
O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, 
implementou um novo sistema de coleta de 
sangue para exames. O serviço é 
executado pelo laboratório Biomega 
Medicina Diagnóstica, empresa terceirizada 
de serviços laboratoriais para a unidade. O 
objetivo principal é dar mais conforto e 
segurança aos pacientes durante o 
tratamento. O novo método está de acordo 
com as exigências da ONA. Com a 
utilização desta nova metodologia, 83 
enfermeiros e técnicos em enfermagem 
passaram por treinamento para 
assimilarem a nova técnica.

Pesquisa com colaboradores 
Terminou no dia 31 de janeiro o prazo para 
que colaboradores do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG participassem da 
Pesquisa de Clima Organizacional de 2019. 
O prazo inicial era dia 23 de dezembro e foi 
prorrogado devido à quantidade de 
profissionais que entraram de férias naquele 
mês. A pesquisa, anônima e segura, foi feita 
por um endereço eletrônico. O colaborador 
só identificou sua lotação, necessária para 
possibilitar a avaliação dos pontos citados e 
realizar as melhorias necessárias. O objetivo 
é medir o nível de satisfação de todos os 
colaboradores do HGG.

Apoio:

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

O ano começou com diversidade musical no projeto Sarau do HGG. Em janeiro os pacientes tiveram 
oportunidade de ouvirem apresentação de músicos que tocaram o melhor do Pop Rock, samba, MPB e 
sertanejo gospel e moda de viola.

As modas de viola clássicas animaram a 
apresentação dos Irmãos Souza no HGG

Guto Borges trouxe seu primo Lucas 
Borges. Os dois encantaram os presentes

Luah e sua banda apresentaram o 
melhor da MPB no auditório do hospital


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

