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Ambulatório para transexuais é lançado no HGG  
Serviço Especializado do Processo Transexualizador, antes só realizado no Hospital das Clínicas, passa a ser ofertado no HGG e oferecerá 
atendimento multiprofissional e cirurgias de mudança de sexo. Atualmente, o HGG possui seis pacientes cadastrados

O HGG lançou no dia 12 de setembro, 
para imprensa, representantes dos 
movimentos sociais que lutam pelos 
direitos LGBT, convidados e pacientes, o 
Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador – Ambulatório TX, que 
oferecerá atendimento médico e 
multiprofissional aos transexuais e 
travestis. O Hospital já se preparava desde 
2016 para o atendimento ao público trans, 
quando foi assinado o protocolo de 
intenções pelo Governo de Goiás, diretoria 
da unidade e representantes do 
movimento LGBT. De acordo com a 
portaria nº 2.803/2013 do Ministério da 
Saúde (MS), que redefine e amplia o 
processo transexualizador no SUS, as 
cirurgias também podem ser realizadas 
fora de hospitais universitários. Antes, o 
serviço era somente realizado no Hospital 
das Clínicas (HC), que tem atualmente 
168 pacientes entre homens e mulheres 
trans aguardando cirurgia. Atualmente o 
HGG já possui seis pacientes.

O psicólogo Marcos Antônio Ribeiro 
Moraes, coordenador do Ambulatório TX, 
explicou como será o atendimento aos 
pacientes, que incluirá a parte 
ambulatorial, com acompanhamento 
clínico, pré e pós-operatório e 
hormonioterapia; e parte hospitalar, 
entrarão a realização de cirurgias, além de 
assistência interdisciplinar e 
multiprofissional das especialidades de 

Psiquiatria, Psicologia, Assistência Social, 
Endocrinologia, Clínico Geral, 
Enfermagem, Ginecologia, Urologia, 
Cirurgia Plástica e Fonoaudiologia.

A coordenadora do Centro-Oeste da 
Associação Nacional dos Travestis e 
Transexuais do Brasil (Antra), Rafaela 
Feitosa Damasceno, que prestigiou o 
evento, falou da luta dos trans e da 
importância do serviço. “Há uma 
necessidade muito grande de médicos 
para o atendimento à população trans no 
Estado de Goiás e até mesmo para 
desafogar as filas já existentes hoje. 
Acredito que, em breve, ela não existirá 
mais agora com a atuação do HC e do 
HGG nesse atendimento”, considera. 

Para a superintendente de Políticas de 
Atenção Integral à Saúde da Secretaria de 

Pacientes, representantes dos movimentos sociais LGBT, a superintendente da SES, Evanilde 
Fernandes Costa Gomide, e o diretor geral do HGG, José Cláudio Romero

Estado da Saúde Goiás (SES), Evanilde 
Fernandes Costa Gomide, a acessibilidade 
e inserção do público trans a todos os 
serviços do SUS é um dos pontos 
fundamentais deste lançamento. “Hoje 
estamos dando esse acesso a uma parte 
da população, de homens e mulheres, que 
necessitam desse atendimento 
diferenciado. O Estado de Goiás e a SES 
estão realizando um compromisso com 
uma das diretrizes do princípio do SUS, 
que é o acesso gratuito e de qualidade a 
todos os serviços de saúde, por todas as 
populações que precisam de 
atendimento”, avaliou.

Homem trans, o operador de call 
center, Khell Marques, de 23 anos, está 
sendo atendido há cerca de três meses 
pelo HGG, e comemorou o lançamento do 
serviço, que proporcionará a mais trans 
adequarem seus corpos à sua identidade 
de gênero. “Eu acredito na abertura do 
projeto e a minha expectativa é muito 
grande. Que se iniciem logo as cirurgias, 
que eu possa realizá-la para uma maior 
qualidade de vida, assim como também 
quem precisa”, considerou, contando 
sobre algumas mudanças que tem 
passado e sobre a possibilidade de 
cirurgia. “Não foi fácil chegar até aqui. 
Sempre tive o receio, mas o meu desejo 
sempre foi fazer a cirurgia. Eu queria ter 
no espelho a imagem que eu tenho 
realmente de mim. Já faço 
hormonioterapia e muitas coisas já 
mudaram e cada mudança foi uma 
conquista. Me sinto realizado, estou tendo 
um atendimento muito humanizado, com 
acolhimento e um ótimo atendimento 
psicológico aqui”, destacou.

Coordenadora da Antra Centro-Oeste, 
Rafaela Feitosa Damasceno

Coordenador do Ambulatório TX, Marcos 
Antônio Ribeiro, durante coletiva de imprensa



NOSSA GENTE

“Tenho muito orgulho de 
trabalhar aqui”, diz a 
nutricionista do CTI, Fabíola 
Aurélio Costa

Nutricionista clínica do CTI do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, 
Fabíola Aurélio Costa, de 36 anos, 
formou-se em 2003 na Universidade 
Federal de Goiás. “Desde muito 
tempo antes de eu prestar vestibular 
eu já sabia que queria fazer nutrição. 
Gostava muito das áreas da saúde e 
hospitalar e tive a sorte do meu 
primeiro emprego já ser no segmento 
clínico e desde então eu segui o 
caminho na área”.

Em março de 2018, Fabíola 
completa cinco anos no HGG de 
muito trabalho e aprendizado que ela 
quer seguir na unidade. “Aqui me 
proporciona uma atuação em que eu 
tenho contato com uma grande 
variedade de pacientes, patologias e 
profissionais multidisciplinares. Na 
nutrição, especificamente, temos uma 
vasta opção de dietas para trabalhar, 
de forma a fazer sempre o melhor e 
o que for possível para atender bem 
o paciente. Tenho muito orgulho de 
trabalhar aqui”, avalia, comentando 
ainda o trabalho do setor de nutrição 
da unidade. “Somos uma equipe 
interada e coesa, desde a chefia, aos 
executores, até os técnicos de 
nutrição, o que torna um ambiente 
extremamente agradável de 
trabalhar”, considera. 

Quando não está no hospital, ela 
curte estar com a família, sair para 
barzinhos ou ir ao clube, aproveitar o 
tempo quente de Goiânia, ou estar 
em casa, ao lado da mãe, dos 
sobrinhos e do papagaio Louro. 
Conversador, Fabíola conta como 
Louro adora imitar seus sobrinhos, 
chamando sua mãe de 'vó', assim 
como os netos a chamam, ou o som 
do telefone. “Nossa, ele conversa 
muito, imita tudo e canta”.  
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Motoristas infratores receberão multa moral

Em parceria com a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-
GO), o HGG lançou no dia 30 de agosto 
a campanha Multa Moral. O objetivo é 
conscientizar os motoristas que 
estacionam em vagas reservadas para 
pessoas com deficiência ou para idosos 
nos arredores da unidade. Colaboradores 
do HGG distribuíram aos infratores um 
panfleto mostrando a importância de se 
respeitar a lei não somente pela multa, 
mas por prejudicar moralmente idosos e 
pessoas com deficiências. Infração grave, 

estacionar nessas vagas é multa de R$ 
127,69. O entorno do HGG possui 3 
vagas para este público, além de uma 
para ambulância e outra para embarque/ 
desembarque, mas quase sempre estão 
ocupadas por veículos sem autorização. 

O diretor administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino, ressaltou que o 
objetivo da campanha é fazer um trabalho 
educativo, principalmente com pacientes, 
acompanhantes e visitantes, e que não 
tem data terminar. "O HGG fica numa 
região com déficit de vagas de 
estacionamento, então muitos motoristas 
deixam seus carros em locais proibidos, o 
que traz problemas para o hospital e 
também para os pacientes”, destacou.

O presidente da Comissão de Direitos 
da Pessoa com Deficiência da OAB-GO, 
Hebert Batista Alves, ressaltou que a 
Multa Moral no HGG vai ao encontro das 
ações de conscientização sobre a luta das 
pessoas com deficiência. "As pessoas 
acham que as vagas demarcadas são 
apenas para cumprir a legislação, quando, 
na verdade, são um direito garantido. É 
preciso entender que essas vagas 
demarcadas são apenas uma forma de 
lembrar de todos os direitos das pessoas 
com deficiência", encerrou. 

CTI do HGG recebe selo de gestão de indicadores

O HGG recebeu o Selo Amib que 
atesta os bons resultados na gestão de 
indicadores de qualidade e desempenho 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A 
certificação atesta que a unidade vem 
cumprindo a Resolução da Diretoria 
Colegiada nº 7 da Anvisa (RDC-7) por 
meio do sistema Epimed, contribuindo para 
a melhoria da qualidade da medicina 
intensiva e segurança dos pacientes no 

De julho de 2016 a julho de 2017, foram 
atendidos 1.469 pacientes no CTI do HGG

Colaboradores do HGG distribuíram aos 
infratores um panfleto 

Brasil. A RDC 7 dispõe sobre os requisitos 
de funcionamento das UTIs. De acordo 
com o coordenador do CTI do HGG, 
Marcelo Rabahi, o selo, concedido pela 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(Amib), é resultado de uma avaliação feita 
pela entidade através do sistema Epimed, 
que é alimentado diariamente de forma 
bem detalhada. “Este sistema de gestão 
está nas grandes UTIs do Brasil, América 
Latina e até mesmo da Europa. Com ele, 
podemos perceber como o HGG está em 
relação às outras unidades do mundo”.

A certificação tem validade de um ano. 
“Este selo vem para atestar mais uma vez 
a qualidade do serviço prestado no CTI”, 
disse Rabahi, que destaca que o HGG 
teve um salto qualitativo e quantitativo com 
a gestão do Idtech. “A primeira mudança 
na gestão do Hospital, há cinco anos, foi o 
incremento de mais 20 leitos e criação de 
uma assistência humanizada.” De julho de 
2016 a julho de 2017, foram atendidos 
1.469 pacientes no CTI do HGG, sendo 
que 56% foram idosos com mais de 60 
anos de idade.

ACONTECEU 
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Sepse é uma das principais causas de mortes nas UTIs  

Doença conhecida no passado como 
infecção generalizada, a Sepse é uma 
resposta inflamatória do próprio organismo 
contra uma infecção que pode estar 
localizada em qualquer órgão. Essa 
inflamação pode levar à parada de 
funcionamento de um ou de mais órgãos, 
com risco de morte quando não 
descoberta e tratada rapidamente. A 
Sepse é uma das principais causas de 
mortes nas UTIs e, segundo levantamento 
do Instituto Latino Americano de Sepse, 
cerca de 400 mil casos são registrados 
nos hospitais brasileiros todos os anos.

 O problema afeta pacientes de 
quaisquer idades, desde bebês recém- 
nascidos a adultos, apresentando maior 
risco aos pacientes mais debilitados, 
como, por exemplo, em portadores do 
virus HIV, doentes renais, pacientes com 
câncer em quimioterapia e usuários de 
drogas. Entretanto, é importante destacar 
que qualquer pessoa pode desenvolver 
Sepse, sendo as infecções pulmonares, 
infecções urinárias de repetição, bem 
como, infecções abdominais decorrentes 
ou não de cirurgias, as condições prévias 
mais envolvidas. 

 Quando se fala em Sepse, tempo é 
vida e quanto mais cedo esse paciente 
procurar um profissional ou chegar ao 
hospital e iniciar o tratamento adequado, 
maiores serão as chances de ter sucesso 
no tratamento, explica um dos 
coordenadores do CTI do HGG e médico 
intensivista, Durval Pedroso. “O paciente já 
está debilitado em função da doença que 
o levou ao internamento e justamente por 
isso oportuniza o aparecimento da Sepse. 
A infecção sai do local específico da 
atuação da doença no organismo e cai na 
corrente sanguínea, e, a partir daí, o 
sistema imunológico começa a lutar contra 
o mal. Por isso, quanto mais cedo 
diagnosticada, maior a chance de sucesso 
no combate”, ressaltou Durval.

Inflamação generalizada do organismo contra uma infecção, a Sepse é uma das principais causas de mortes nas UTIs, risco que 
aumenta quando não descoberta e tratada rapidamente 

A infecção sai do local específico da atuação da doença no organismo e cai na corrente 
sanguínea, e a partir daí, o sistema imunológico começa a lutar contra o problema

Você sabia?

-  Crianças e idosos são 
mais propensos à sepse;

- Uma boa higienização 
das mãos previne muitas 
infecções;

- Lave bem as mãos antes de entrar 
em contato com um paciente;

- Se não houver água e sabão a seu 
alcance, use um antisséptico;

- As unhas sujas devem ser aparadas, 
pois podem propiciar o acúmulo de 
germes;

- Consuma alimentos saudáveis que 
fortaleçam o sistema imunológico, 
como os ricos em vitamina C.

 O problema foi tema de palestra 
ministrada no dia 13 de setembro, em 
alusão ao Dia Mundial de Combate a 
Sepse, pelo médico intensivista Durval 
Pedroso, para equipes multidisciplinares, 
de enfermagem, residentes e demais 
colaboradores do HGG. No dia anterior, o 
médico residente de terapia intensiva, 
Guilherme Ferreira de Almeida, falar sobre 
o assunto aos pacientes do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). Ele explicou o 
que é a doença, principais sinais e 
sintomas que podem estar relacionados 
com a Sepse. “Atenção aos sintomas que 
sugerem Sepse: qualquer infecção, febre 
alta com piora do estado geral, com 
alteração do nível de consciência, como 
ficar mais sonolento e mais apático são 
sinais de que essa infecção pode estar 
complicando”, alertou Guilherme, 
ressaltando importância de não se 
automedicar em casa, o que pode 
esconder os sintomas e gerar uma piora 
no quadro.

 Esclerose Múltipla é tema de palestra no AMA 

A Esclerose Múltipla foi o tema da 
palestra realizada no dia 4 de setembro, no 
AMA do HGG, ministrada pelo residente 
de neurologia, Vicente Mamede. Doença 
inflamatória crônica autoimune, tem entre 
seus sintomas alterações motoras e 
sensoriais, como na visão, podendo, em 
casos crônicos, gerar fadiga crônica, perda 
prolongada da visão, desequilíbrios e 
tremores, que ocorrem em surtos súbitos.

Na maior parte dos casos, a genética é 
a maior influenciadora, seguido de alguns 
estímulos ambientais, tais como o 
tabagismo, que aumenta em cerca de 
cinco vezes a probabilidade da doença, o 
alcoolismo, que dobra a incidência, 
ausência de vitamina D e obesidade. Em 

geral, a doença acomete pessoas jovens, 
entre 20 e 30 anos, e mais mulheres.

O profissional explica que a Esclerose 
Múltipla é uma doença não tão comum 
como muitas outras, mas é importante se 
atentar aos sintomas, em especial quem 
tem casos diagnosticados na família. “É 
importante o paciente observar a perda de 
visão ou de força, seja unilateral ou dos 
dois lados do corpo, e de sensibilidade. 
Quando são sintomas agudos, pensamos 
em algo vascular, como um AVC, por 
exemplo, mas quando são subagudos, que 
vão piorando ao longo de 2 a 3 dias, 
podem ser um surto de esclerose”, 
sinaliza, orientando quem apresente 
sintomas, procurar um médico.

Residente de neurologia, Vicente Mamede 
falou sobre a Esclerose Múltipla
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Professor de Letras, Edson 
Viana, de 33 anos, mora em 
Acará, no Pará, município a cerca 
de 100 quilômetros de Belém e 
está em Goiânia desde o dia 14 de 
agosto para uma cirurgia nos rins, 
no HGG. Hospedado na casa de 
amigos da sua igreja, Edson ainda 
se recupera do procedimento e 
retornou ao hospital para a retirada 
de um aparelho que ajuda o rim a 
voltar a funcionar. 

Ainda fazendo repouso, ele 
pouco conseguiu conhecer a 
capital, que já havia visitado em 
2014 quando veio acompanhando 
um grupo de alunos em ocasião à 
comemoração de 7 de setembro. 
Apesar de ter estranhado o clima, 
quente e seco, já que seu estado é 
é muito úmido, Edson gostou muito 
Goiânia e gostaria de conhecer 
alguns pontos turísticos, contudo, já 
planeja voltar para casa. “Não vejo 
a hora de voltar a dar aulas e para 
as minhas atividades espirituais, 
logo saberei se está tudo bem, 
estou torcendo pra isso!”, conta.

EXPRESSAS

Acreditação 
No dia 29 de agosto, cerca de 20 
colaboradores do HGG, entre equipes e 
diretorias de enfermagem e multiprofissional, 
participaram de palestra realizada pelo 
Instituto de Pós-Graduação e Graduação 
(IPOG). O conteúdo ‘Acreditação em 
instituições de Saúde, seus benefícios e 
desafios’ foi ministrado pela tutora dos 
Cursos de EAD da ONA, Gilvane Lolato.

Ginecologia
Os ginecologistas e mastologistas 
transferidos do Hospital Materno Infantil 
(HMI) e Maternidade Nossa Senhora de 
Lourdes (MNSL) para o HGG têm 
participado de reuniões de acolhimento junto 
à diretoria da unidade. Os médicos e 
médicos residentes já começaram 
gradualmente suas atividades. O serviço de 
Ginecologia passa a ser o maior da unidade.

Capelania
Foi realizado curso de reciclagem para os 
voluntários da Capelania Hospitalar da 
unidade. Eles receberam instruções sobre a 
abordagem e relacionamento com os 
pacientes, respeito à fé, além do reforço das 
normas de seguranças do hospital. O curso 
foi ministrado pelo coordenador da 
capelania, Walter Duarte.

Tabagismo
No dia 29 de agosto, Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, o Serviço Especializado 
de Medicina e Segurança do Trabalho do 
HGG realizou ação de conscientização com 
os colaboradores da unidade sobre os 
riscos e problemas decorrentes do 
tabagismo, falando ainda sobre o tratamento 
para abandonarem o fumo, que é gratuito e 
disponibilizado pelo SUS.

Osteoporose
A reumatologista Cláudia Maria Rassi 
ministrou no dia 6 de setembro, no AMA do 
HGG, palestra ‘Como evitar a Osteoporose’. 
A especialista explicou o que é a osteoporose 
e como ela é uma doença silenciosa, é uma 
das principais causas de fraturas e quedas 
em pessoas idosas, por isso a necessidade 
de diagnóstico e tratamento. 

Reuniões
No dia 28 de agosto, a diretoria do HGG, 
staffs e residentes dos serviços de 
Ortopedia e Cirurgia Plástica se reuniram. 
Os encontros têm como pauta a 
aproximação dos residentes da 
administração da unidade, assim como a 
busca pela diminuição do número de 
suspensões cirúrgicas e o aumento da 
produtividade das equipes.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

“Eu sempre gostei do Mickey e meus netinhos também são apaixonados por ele. Eu só o tinha visto pela televisão e adorei 
a visita, melhorou meu astral e estou até com vontade de chorar!”, falou emocionada Maria Celina Rodrigues de Carvalho, de 55 
anos, durante a visita de heróis, personagens de contos de fadas e de animação na última edição do projeto Riso no HGG. 

Princesa Aurora, a Bela Adormecida, e seu 
príncipe Phillip posam com paciente

Capitão América, Rapunzel, Branca de Neve e seu 
príncipe também participaram da visita especial

Equipe da Ilumini Personagens Vivos levou 
alegria e emoção aos pacientes no Riso no HGG

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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