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HGG realiza cirurgias esterilizadoras em homens
Procedimentos deixarão de ser feitos na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) para que a unidade possa cumprir seu perfil de 
obstetrícia. Em 15 dias, 28 pacientes serão operados

A partir deste mês de julho, as 
cirurgias esterilizadoras em homens, 
conhecidas como vasectomias, realizadas 
na Maternidade Nossa Senhora de 
Lourdes (MNSL) passarão a ser feitas no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. A 
transferência do serviço tem como objetivo 
adequar o perfil da maternidade, voltado 
para a obstetrícia. 

No dia 13 foi iniciado o atendimento 
dos 28 pacientes que aguardavam pelo 
procedimento na MNSL. O objetivo é, em 
duas semanas, zerar a demanda pelo 
procedimento recomendado para os 

homens que não desejam mais ter filhos. 
De acordo com o diretor técnico do HGG, 
Rafael Nakamura, este é o primeiro 
serviço que o MNSL “Em breve vamos 
absorver também o serviço de mastologia 
da Maternidade”, adianta. 

A cirurgia consiste em cortar, no 
escroto, os canais diferentes que 
conduzem os espermatozoides dos 
testículos até o pênis. Segundo o chefe do 
Serviço de Urologia do HGG, Theo 
Rodrigues Costa, a esterilização é 
simples, tem duração média de 30 
minutos e está sendo feita na sala de 

Cirurgia de esterilização é simples, com duração média de 30 minutos e com anestesia local 

pequenos procedimentos, com aplicação 
de anestesia local.

Lincoln Augusto da Silva, de 40 anos, 
passou pelo procedimento e estava 
tranquilo e confiante. “Foi uma decisão 
junto com a minha esposa e é um 
benefício para nós dois. Pesquisei sobre a 
cirurgia, tirei as dúvidas com o médico e 
sabia que era muito simples”, considerou.  

Preparo
Os pacientes submetidos aos 

procedimentos passaram por consultas 
multidisciplinares voltadas para o 
planejamento familiar e estavam dentro 
dos requisitos impostos pela Lei 
9.263/1996, que diz que somente homens 
com mais de 25 anos de idade e pelo 
menos dois filhos podem fazer a cirurgia. 
Eles também obedeceram a um prazo de 
dois meses entre a decisão e o 
procedimento, evitando assim a 
esterilização precoce. 

Acesso
Os interessados em realizar a cirurgia 

esterilizadora devem procurar a rede 
básica de saúde (Cais, Ciams, Estratégia 
da Saúde da Família), onde serão 
orientados sobre planejamento familiar e 
posteriormente encaminhados para a 
cirurgia. O médico urologista Theo Costa 
lembra que este é um procedimento 
irreversível em alguns casos e, por isso, 
precisa ser uma decisão com muita 
responsabilidade, com envolvimento de 
toda a família. 

O vereador de Rogério Cruz (PRB) 
visitou o HGG no dia 12 de julho para  
conhecer o trabalho realizado com a 
gestão inteligente. O representante da 
Câmara Municipal de Goiânia destacou 
a qualidade e a acessibilidade da 
calçada sustentável da unidade. Em 
recente artigo publicado no jornal Diário 
da Manhã, Rogério Cruz alertou que 
transitar nas calçadas do município é 
um grande desafio.

De acordo com o vereador, a 
unidade está de parabéns pela 
construção da calçada sustentável e que 
isso é uma exceção na Capital, já que, 
segundo estudo do Ministério Público, 
90% das calçadas de Goiânia estão 

irregulares. O diretor geral do HGG, José 
Cláudio Romero, apresentou a planta da 
calçada e destacou que ela está dentro 
das normas municipais e da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

O vereador conheceu ainda a Central 
Humanizada de Internação (CHI), o 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) e o 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
do hospital. “É uma gestão que chama a 
atenção pelo cuidado, não só pela parte 
física, mas pelo tratamento com as 
pessoas. É um orgulho termos uma 
equipe como essa. É o que a população 
precisa e merece. Estou maravilhado com 
o hospital, sua equipe e seus 
administradores”, ressaltou. Vereador Rogério Cruz na calçada do HGG

Vereador elogia calçada sustentável



NOSSA GENTE

“Meu trabalho é minucioso 
e exige que eu estude 
muito”, afirma a tutora em 
enfermagem, Lucyana Luz.

A tutora em enfermagem, 
Lucyana Silva Luz, de 30 anos, não 
poderia estar em um momento mais 
especial na sua vida. Com cinco 
meses de gestação, ela espera o 
Miguel, seu primeiro filho, que ainda 
está bem discreto na barriguinha 
quase imperceptível. 

Formada pela Universidade 
Federal de Goiás em 2013, Lucyana 
é mestre em Enfermagem, na área 
de Neonatologia, e atualmente realiza 
uma especialização em Nefrologia. 
Após o término e já com o Miguel 
nos braços, ela pretende iniciar ainda 
no ano que vem um doutorado.

Além disso, para atuar como 
uma tutora multiprofissional, ela se 
dedica muito à leitura e ao estudo 
das áreas em que atua. “Um tutor, de 
forma geral, precisa estar sempre se 
atualizando. Nós estudamos muito, 
damos aula, praticamos atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, 
auxiliando os residentes na prática, 
na busca por conhecimento teórico e 
nas dúvidas diárias, pois na 
faculdade nem sempre eles 
aprendem tudo e podem 
complementar esse conhecimento 
aqui”, explica, contando que 
atualmente são tutorados 18 
residentes multiprofissionais.

Nas horas de lazer, passear com 
o marido, ir ao cinema e assistir 
filmes em casa são seus hobbies, 
além da leitura, claro. “Eu leio muito 
pela minha demanda de trabalho, 
mas pra mim virou um prazer”, 
confessa, contando que, atualmente, 
ela tem se dedicado muito a leituras 
sobre gestação e parto para receber 
com muito carinho e cuidados o novo 
integrante da família. 
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HGG recebe comitiva da Secretaria de Joinville

No dia 7 de julho, o HGG recebeu a 
visita de comitiva da Secretaria de Saúde 
de Joinville, Santa Catarina, que veio 
conhecer a estrutura da unidade e o 
trabalho de gestão realizado Idtech. A 
expectativa é que o modelo de gestão da 
saúde por meio de Organizações Sociais 
seja empregado em breve em unidades 
de saúde de Joinville.

A comitiva percorreu a unidade 
conhecendo diferentes setores, entre elas 
a Central Humanizada de Internação 
(CHI), o Ambulatório de Medicina 

Avançada (AMA), o Centro de Terapia 
Intensiva (CTI), o Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP), Assessoria de 
Tecnologia da Informação (Astec) e a 
Central de Relacionamento. Conheceram 
ainda projetos sociais e ações 
desenvolvidas na unidade, como a Oficina 
de arte, o Sarau e o Riso do HGG, entre 
outros, e o Programa Gestão Cidadã e os 
canais de atendimento ao usuário.

A secretária de Saúde de Joinville, 
Francieli Cristini Schultz, elogiou a 
estrutura da unidade e o investimento do 
Estado na Saúde. “Estamos muito 
impressionados positivamente, nem 
parece que estamos dentro de uma 
estrutura 100% do SUS. O hospital está 
de parabéns, assim como o Governo de 
Goiás pelo investimento que destina à 
saúde pública. Essa é uma unidade que 
poderia servir de exemplo para qualquer 
Estado da federação”, destacou.

Já o diretor de Média e Alta 
Complexidade de Serviços Especiais do 
município de Joinville, Jean Rodrigues da 
Silva, elogiou a gestão do Idtech. “O que 
vimos aqui foi excepcional, principalmente 
a metodologia, o que nos pareceu um 
trabalho muito sério da Organização 
Social que administra a unidade, com 
excelência em qualidade”, considerou.

Alunos do IFG de Águas Lindas visitam hospital

O HGG recebeu no dia 29 de junho, a 
visita de 14 estudantes do curso técnico 
em Enfermagem do Instituto Federal de 
Goiás (IFG), Campus Águas Lindas. O 
grupo foi recebido pela enfermeira da 
Educação Continuada, Fabrícia Cândida, 
que guiou a visita, proposta pela 
professora Charlise Fortunato. De acordo 

A enfermeira Fabrícia Cândida orientou os 
estudantes durante a visita

Entre as diversas alas que a comitiva visitou, 
o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HGG

com ela, o objetivo foi mostrar para os 
alunos a rotina de um hospital de alta 
complexidade e com excelência em 
atendimento. "Os alunos estão tendo essa 
oportunidade de vivenciar a rotina, 
vislumbrar os ambientes de um hospital de 
alta complexidade como é aqui, mesmo 
que em um contato mais superficial por ser 
uma visita técnica." A professora destacou 
ainda a importância da visita ao HGG. "É 
um diferencial, porque eles não têm essa 
oportunidade no município que eles 
estudam. É o momento de conhecer, 
abranger todos os setores, uma 
oportunidade única. É a primeira visita em 
um hospital de alta complexidade, primeiro 
contato com a dimensão de outros 
setores", disse.

A aluna Cícera Tavares afirmou que já 
tinha feito algumas visitas técnicas, mas 
nenhuma em um hospital do porte do 
HGG. "É uma oportunidade única, porque 
no nosso campus de estágio não tem 
nada parecido, acredito que vamos ter um 
diferencial", destacou.  

ACONTECEU 

Expediente

Hospital 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: Assessoria de Comunicação Social: Jornalista responsável: Iris Bertoncini (GO-2217JP); Edição e reportagem: Mariana 
Clímaco (GO-2191 JP); Fotografia: Patrícia Neves; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Porque sentimos mais dores no frio?

Chega o inverno e o goianiense 
comemora a chegada de dias mais frios, 
dando uma trégua ao calor que a capital 
faz quase todo o restante do ano. 
Contudo, nem todos comemoram esses 
dias mais amenos, já que para alguns o 
clima frio é um tormento por representar 
dores no corpo e nas articulações.

Em baixas temperaturas há a 
contração dos músculos e dos vasos 
sanguíneos, de maneira prolongada e 
involuntária, que faz o sangue sair das 
extremidades do corpo em direção ao 
tronco para manter a temperatura corporal 
constante, em torno de 36,5°C. A dor é 
causada por essa tensão e contração 
muscular ao redor dos nervos e pelo 
espessamento do líquido sinovial presente 
nas articulações, gerando uma diminuição 
da flexibilidade de movimento.

Locais de lesões antigas, indivíduos 
portadores de patologias crônicas ou 
pessoas que já foram submetidas a 
cirurgias ortopédicas, tendem a sofrer mais 
dores nessa época do ano, explica a 
fisioterapeuta gerente do Serviço de 
Fisioterapia do HGG, Joana França, que 
destaca também que, devido à 
vasoconstrição e excitabilidade dos nervos 
perante ao frio, as crises de enxaqueca 
também são mais presentes.

A profissional ainda recomenda 
agasalhar-se bem e não deixar de se 
exercitar, um hábito que as pessoas 
costumam abandonar na época fria. “Além 
de agasalhar as articulações, é importante 
não deixar de se exercitar, pois temos uma 
tendência a ficar mais parados nesse 
tempo ou deitados”, aponta, destacando 
que, no caso da fibromialgia, além de 
manter atividades e alongamentos é 
indicado também o uso de cachecol, a fim 
de proteger a região de trapézio, um dos 
principais pontos de gatilho (trigger points) 
para dor, e redobrar as atenções e os 
cuidados com os idosos que são bastante 
vulneráveis a dores no frio.

Muitos sentem a variação climática com dores nas articulações, contudo medidas simples como praticar exercícios físicos e manter-se 
aquecido podem ajudar. A fisioterapeuta Joana França explica os motivos da mudança em nosso corpo

Os cuidados com os idosos devem ser redobrados, como mantê-los bem agasalhados e em 
movimento, devido a uma maior vulnerabilidade deste público às baixas temperaturas

Você sabia?

-  Tremer é uma forma de 
ativar a circulação, 
aumentando a produção 
de calor do corpo;

- As mulheres sentem 
mais frio que os homens 
devido à taxa metabólica média e ao 
calor do corpo;

- O lugar mais frio da Terra é a 
estação Vostok, na Antártida, onde a 
temperatura no inverno pode chegar 
a -89º C;

- A hipotermia ocorre quando a 
temperatura do corpo cai 
bruscamente, prejudicando seu 
metabolismo e funcionamento. Uma 
temperatura corporal abaixo de 32º C 
pode ser fatal;

Joana indica ainda movimentos de 
bombeamento das articulações, como abrir 
e fechar as mãos e o movimento de 
bombeamento com os pés, como se fosse 
acelerar e desacelerar o carro, ainda pela 
manhã ao acordar e antes de se levantar 
da cama. “Em regiões com mais dores, é 
interessante colocar um calor local, como 
uma bolsa de água quente, tendo cuidado 
com a sensibilidade, para não se queimar”.

Outra dica importante, é que o frio não 
pode ser visto apenas como vilão, já que 
nessa época do ano o metabolismo 
corporal fica mais acelerado e com isso há 
uma facilidade maior para perda de peso, 
aliada à prática de exercícios.

Contudo, para que as atividades 
tragam benefícios, é fundamental não 
esquecer o alongamento, principalmente 
nos períodos de mais frio, como no início 
da manhã ou à noite. “O importante é se 
movimentar, atividades aeróbicas são boas 
opções, mas sempre com alongamentos, 
antes e depois, já que no frio há uma 
tendência maior a lesões”, destaca Joana.

Disfagia desperta interesse de pacientes durante  palestra no AMA  
No dia 12 de julho, o Ambulatório de 

Medicina Avançada (AMA) recebeu a 
fonoaudióloga Vanessa Américo dos 
Santos para a palestra ‘O que é Disfagia?’

Disfagia é a dificuldade para engolir 
alimentos, líquidos ou saliva em qualquer 
etapa do trajeto da boca ao estômago. O 
problema é um sintoma que afeta ou 
aumenta o risco de comprometimento do 
estado nutricional e hídrico, saúde geral 
e impacto negativo na qualidade de vida, 
sendo mais suscetível em idosos, 
portadores de doenças crônicas, neuro 
degenerativas e vítimas de traumas e 
outros problemas.

A profissional detalhou alguns 
sintomas da disfagia que, na maior parte 

dos casos, são desconhecidos dos 
pacientes, como o tempo prolongado 
para engolir ou necessidade de engolir 
várias vezes o alimento ou líquido, dor 
ao engolir, sensação de alimento parado 
na garganta ou escape de alimento pelo 
nariz durante a alimentação.

Muitas dúvidas surgiram entre os 
pacientes que aguardavam consultas e 
tiveram a oportunidade de assistir à 
palestra. A aposentada Eva Graciano de 
Araújo, de 69 anos, contou que já teve 
refluxo e, atualmente, sente dificuldade 
na mastigação e para engolir, sentindo-
se várias vezes sufocada. “Achei muito 
interessante a palestra e tirei minha 
dúvida com a fonoaudióloga”, contou.

Paciente tira dúvida com a 
fonoaudióloga durante palestra  
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Mal sabia Guilherme Ribeiro o 
que estaria por vir na sua vida após 
um exame realizado no dia 17 de 
abril em um hospital de Goiânia. 
Um erro no procedimento causou-
lhe a perfuração do intestino, que o 
levou a passar por uma cirurgia no 
HGG. Contudo, a demora na 
identificação do problema trouxe 
algumas complicações ao rapaz de 
23 anos, que chegou a ficar 18 
dias em coma no CTI. 

Ele já está há 80 dias internado 
no HGG, ao lado da mãe, a 
costureira Maria Valdete Leite, que 
é só carinho e dedicação ao filho. 
“Ele nunca deu trabalho pra mim, tá 
dando agora, mas não foi culpa 
dele”, conta a mãe que está desde 
o início da internação junto ao filho. 

Guilherme, que adorava sair 
com os amigos, viajar para a 
chácara da família e ir à igreja, 
espera se recuperar logo e 
aproveitar o tempo perdido. “Quero 
sair com meus colegas da igreja e 
aproveitar muito, porque olha o que 
eu passei!”, deseja animado.

EXPRESSAS

Homenagem
A médica nefrologista do HGG, Maria 
Goretti Polito, foi homenageada pelo Corpo 
de Bombeiros de Goiás. Na cerimônia 
realizada no dia 29 de junho, em 
comemoração ao Dia Nacional do 
Bombeiro,  Maria foi agraciada com a 
Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II 
grau Comendador, em reconhecimento aos 
serviços prestados à população goiana e à 
corporação.

Prêmio
O HGG recebeu no dia 7 de julho a visita de 
um representante do Instituto Innovare/ 
Datafolha, que foi conferir o trabalho de 
assistência à saúde dedicado aos presos do 
Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia. A iniciativa tem a parceria com o 
Ministério Público de Goiás e concorre ao 
prêmio Innovare, que reconhece as práticas 
que contribuem para o aprimoramento da 
Justiça no Brasil.

Acervo
No mês de junho, o HGG adquiriu novas 
obras para a sua biblioteca. Ao todo foram 
10 títulos inéditos que atenderão à equipe 
de residência multiprofissional de 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermagem, 
Nutrição e Psicologia. 

Música
O Sarau do HGG do dia 7 de julho foi 
marcado pelo charme, pela força e pela 
presença feminina da cantora Karen 
Montinni. Inédita no palco do projeto, ela se 
inspirou nas canções e paixões de musas 
da música sertaneja, como Marília 
Mendonça e Paula Fernandes, para 
embalar pacientes e equipe da unidade.

Qualidade
Colaboradoras do HGG e do Idtech, 
participaram do curso “Gerenciamento de 
Indicadores para a Excelência do 
Desempenho”, realizado no dia 29 de junho. 
O treinamento foi realizado pelo Instituto 
Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes) 
e tratou de todo o sistema de medição de 
indicadores, desde a implantação até o ciclo 
de melhoria do processo.

Curso
O HGG, por meio da Diretoria de Ensino e 
Pesquisa e Serviço de Urologia, promovem 
no dia 05 de agosto, das 8 às 12 horas, o 
curso “Sling – Incontinência Urinária”.
Para se inscrever, basta realizar o cadastro 
no site . O www.hospitalalbertorassi.org.br
curso é gratuito e será ministrado pelo 
médico urologista Danilo Souza Lima da 
Costa Cruz.

A VOZ DO USUÁRIO

Apoio:

"A gente fica naquela tristeza dentro do hospital e quando chamam para participar de eventos todo mundo 
vem, fica feliz, se alegra. É um trabalho que tem que continuar, porque ajuda a gente a não se sentir sozinho, 
não ficar em depressão", considera Rosane Alves Martins, de 42 anos.

O paciente Humberto Silva escolheu 
pintar um violão

O artista plástico Alexandre Liah auxilia a 
paciente durante a oficina

Paciente demonstra seu carinho por 
equipe do HGG em seu quadro

O projeto Arte no HGG, além de levar mais cor para as paredes do hospital com exposições de artistas plásticos, promove 
quinzenalmente oficinas de arte para os pacientes e acompanhantes, realizadas em parceria com a Escola de Artes Visuais (EAV).
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