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Diabetes é tema central da V Jornada Científica    
Nos dias 28 e 29 de setembro, estudantes de medicina, residentes e profissionais da área de saúde se reuniram no HGG para 5ª edição da 
JOCHAR. O tema deste ano foi “Diabetes: estratégias de prevenção e tratamento para alterar o status atual da doença”

Realizada nos dias 28 e 29 de 
setembro, a V Jornada Científica do 
HGG (JOCHAR) teve como tema 
central do evento "Diabetes: 
estratégias de prevenção e tratamento 
para alterar o status atual da doença". 
Destinado a residentes médicos e 
multiprofissionais, o objetivo do 
encontro é incentivar a pesquisa 
científica dentro da própria unidade. 

A diretora de Ensino e Pesquisa do 
HGG, Cáritas Marquez Franco, 
destacou que a JOCHAR vem 
cumprindo o seu papel no processo de 
educação continuada, atualizando os 
profissionais que atuam na unidade. 
"Neste ano, particularmente, fizemos 
uma ampliação permitindo a 
consolidação do processo de integração 
de ensino e serviço. O tema desta 
jornada foi escolhido não por acaso, já 
que o HGG inaugurou neste ano o 
Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes (CEAD) e também por se 
tratar de um desafio da atualidade para 
entender o problema da doença crônica 
não transmissível que assola todo o 
mundo", afirmou.

A programação do primeiro dia 
seguiu com a mesa redonda "A relação 
entre diabetes e eventos coronarianos 
com abordagem nas diretrizes de 
lipídeos e hipertensão". O tema contou 
com palestra do cardiologista Afonso 

Celso Alves de Souza e, 
posteriormente, debate com 
participação do endocrinologista 
Haroldo da Silva de Souza, as 
enfermeiras Lucyana Luz e Gisleide 
Fonseca Dias, a nutricionista Paula 
Nonato Maia de Almeida e a psicóloga 
Carolline Silva Borges.

No período vespertino, além da 
apresentação de trabalhos científicos, 
o evento contou com a mesa redonda 
“Esteatose Hepática Não Alcoólica”. A 
endocrinologista Letícia Bretones de 
Araújo e a gastroenterologista Maíra 
Costa Cabral explicaram o que é a 
doença, que é popularmente 
conhecida como gordura no fígado, e 
as melhores opções de tratamento. A 
fisioterapeuta Larissa Battist também 
contribuiu para a discussão, 
ressaltando que a mudança de hábitos 
de vida é o melhor caminho para quem 
é diagnosticado com a patologia.

A residente de enfermagem do 
HGG, Gisleide Fonseca Dias, participou 
de todas as palestras, e elogiou 
especialmente a discussão sobre 
Esteatose Hepática. “Para mim, que 
estou fazendo residência na área, vem 
a acrescentar muito, principalmente a 
parte de trabalhar o diabetes 
juntamente com a esteatose. Essa 
abordagem foi muito válida. Os 
participantes que vieram tiveram uma 

 JOCHAR tem intuito de estimular o interesse em pesquisa científica e fomentar a integração do 
conhecimento entre as equipes multiprofissionais

visão diferente desse tipo de doença, da 
forma como abordar o paciente e trata-
lo”, declarou. 

Já no sábado, 29 de setembro, o 
tema “Diabetes: estratégias de 
prevenção e tratamento para alterar o 
status atual da doença” foi abordado 
pelo presidente da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia – Regional Goiás, 
Jued Tuma, encerrando a programação. 

O médico levou para o público 
estudos internacionais e guidelines de 
tratamento da doença utilizados em 
outras unidades de saúde, abordando 
ainda as relações multidisciplinares no 
tratamento do diabetes e chamando a 
atenção dos profissionais para o 
cuidado com o paciente e diagnóstico 
mais detalhado. “É fundamental 
atividades como essa que tivemos no 
HGG, uma jornada científica para 
multiplicarmos o conhecimento, com 
troca de experiências em relação ao 
diabetes, suas complicações, seu 
manejo e, principalmente, sua 
prevenção. Ajudam a repensar nossa 
colocação frente a essa patologia 
silenciosa e devastadora”, afirmou.

Após a palestra, foi realizada uma 
visita ao CEAD, unidade anexa ao 
HGG. O grupo conheceu a estrutura 
de consultórios, auditório, espaço para 
treinamento, central de atendimento 
telefônico e cozinha experimental. O 
médico destacou ainda que a 
interdisciplinaridade é fundamental no 
tratamento da doença, já que o 
paciente muitas vezes é atingido por 
outras complicações crônicas de 
órgãos-alvo que não se relacionam 
diretamente com os órgãos produtores 
de insulina, como, por exemplo, 
coração, rins, olhos, nervos 
periféricos, pequenas e grandes 
artérias. “Não podemos ter uma visão 
'glicocêntrica', como costumo dizer, 
visando só a glicemia e o paciente ser 
visto só pelo clínico ou 
endocrinologista. Então, realmente é 
preciso ter essa multidisciplinaridade e 
essa interdisciplinaridade entre as 
pessoas que cuidam do diabetes para 
um melhor resultado no tratamento, 
com menos complicações e visando 
aumentar a expectativa de vida do 
paciente”, encerrou. 
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Em defesa do direito à acessibilidade 

O Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), que 
administra o HGG, realizou no dia 19 de 
setembro um ato público em defesa das 
pessoas com deficiência. O evento foi 
realizado na Praça Abrão Rassi, em frente 
ao hospital. O objetivo da ação foi 
conscientizar a população da importância 
do respeito ao direito à acessibilidade.

O diretor-administrativo do HGG, 
Alessandro Purcino, destacou que esta é 

uma luta por reconhecimento de direitos 
que já são reconhecidos na constituição e 
nas leis, mas que infelizmente nem 
sempre são lembrados no nosso dia a dia. 
"Nós temos em nosso hospital, além de 
pacientes, colaboradores com algum tipo 
de deficiência que têm seus direitos 
agravados por quem não se preocupa em 
respeitar essas leis", afirmou.

Alessandro lembrou ainda que o 
hospital tem realizado algumas ações, 
como a reforma da praça com 
acessibilidade para o trânsito livre de 
qualquer pessoa, assim como as 
calçadas ao seu redor, que foram, em 
parte, reformadas. 

O ato público contou com a 
apresentação da Banda Inclusiva Luar, da 
Vila São Cottolengo, que apresentou 
canções da música brasileira, do sertanejo 
universitário, passando pelo forró e MPB. 
Após a solenidade, pessoas com e sem 
deficiência foram convidadas a fazer uma 
caminhada nas calçadas ao redor do HGG 
para mostrar a diferença de se transitar 
em áreas com e sem acessibilidade. 
Pessoas que não possuem deficiência 
puderam vivenciar as dificuldades de se 
transitar em locais não adaptados e 
entender a importância da acessibilidade.

O Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes (CEAD) recebeu, no dia 21 de 
setembro, a coordenadora de advocacy e 
consultora de projetos da Associação de 
Diabetes Juvenil (ADJ). A visita foi guiada 
pelo chefe do Serviço de Endocrinologia e 
Diabetes do HGG, responsável pelo CEAD, 

ADJ é uma entidade não-governamental 
voltada para atenção ao Diabetes juvenil

Evento reuniu várias entidades na Praça 
Abrão Rassi, em frente ao HGG

Nelson Rassi, pelo diretor técnico do HGG, 
Durval Pedroso, e pelas diretorias de 
Serviços Multiprofissionais e Enfermagem.

Além do Centro, a coordenadora 
também conheceu o Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) e demais estruturas 
do HGG. “É muito gratificante receber 
essas entidades que representam um 
grupo de apoio para os diabéticos. Isso 
reforça a importância de unirmos força 
para conscientização da doença e o 
CEAD tem se tornado um modelo de 
tratamento para todo o país”, ressaltou o 
médico, Nelson Rassi.

Vanessa Pirolo, que também é 
portadora de diabetes tipo 1, esteve em 
Goiânia para uma palestra e fez questão de 
conhecer a unidade. “Eu adorei. Nós, 
diabéticos, temos muita dificuldade, no 
Brasil, de encontrar toda essa estrutura e 
equipe multiprofissionais com atendimento 
gratuito como ocorre aqui. O que pude 
constatar nessa visita é que o CEAD é o 
melhor dos mundos para a realidade 
brasileira”, destacou. 

ACONTECEU 

CEAD recebe visita da ADJ - São Paulo

No HGG eu tive o melhor 
tratamento, aqui é nota 
dez”, disse Paulo Henrique

A rede social é mesmo um 
universo à parte. Ela tem mostrado 
cada vez mais sua força e nossas 
relações sociais têm se transformado 
em relações em rede. Paulo 
Henrique Cardoso, paciente que se 
recupera após um transplante de rim 
realizado no HGG, é um exemplo 
dessa mudança nas relações. Com 
32 anos de idade o anapolino é um 
publicitário e digital influencer – 
pessoa que exerce uma forte 
influência nas redes sociais. No caso 
do Paulo Henrique, é digital 
influencer no Instagram e soma mais 
de 22 mil seguidores.

“Sou muito feliz com essa 
profissão, que me deu a 
oportunidade de conhecer muita 
gente famosa e até ser amigos de 
algumas delas”, disse. Paulo deu 
entrada no HGG em meados de 
setembro depois de perder o rim e 
ficar sob hemodiálise por três meses. 
Quando recebeu a notícia que faria 
um transplante renal, Paulo se 
emocionou. “Foi um momento 
importante, as pessoas não fazem 
ideia do quanto doar um órgão pode 
salvar a vida de alguém. Nesse 
ponto, tenho que agradecer muito a 
Deus, aos médicos e profissionais do 
HGG, mas, principalmente, à família 
que se sensibilizou. Aqui no HGG eu 
tive o melhor tratamento, é um 
hospital nota dez”, enfatizou. 

Paulo é tão benquisto nas redes 
sociais que recebeu várias 
mensagens de famosos. Como se 
não bastasse, o digital influencer 
recebeu no HGG a visita do jogador 
do Goiás, o volante Elyeser (foto). 
“Fiquei muito feliz pela visita do 
Elyeser. Ele me presenteou com uma 
camisa do Goiás autografada e tirou 
fotos com as enfermeiras do Hospital. 
Foi uma festa”, relatou. 

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: Mariana Clímaco (GO-2191 JP); edição e reportagem: Alessandra Curado; Revisão: Carolina Pessoni; 
Fotografia: Mariana Rodrigues; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem: 1.000 exemplares.
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Doação de órgãos é maior, mas ainda falta conscientização

O Serviço de Transplantes Renais do 
HGG registrou, no primeiro trimestre de 
2018, um crescimento de 100% no 
número de transplantes de rins realizados 
na unidade. O comparativo é em relação 
ao mesmo período do ano passado. Dos 
37 transplantes realizados em todo o 
Estado de Goiás no primeiro trimestre, 31 
foram no HGG. 

No último levantamento, até agosto de 
2018, a unidade registrou um total de 92 
transplantes renais. E neste ano, no dia 19 
de julho, realizou o primeiro transplante de 
fígado do Estado, lançando o Serviço de 
Transplantes Hepáticos do HGG.

Felizmente, Goiás está na contramão 
dos índices gerais do país. Segundo o 
Registro Brasileiro de Transplantes, o 
Brasil registrou uma queda de 10% no 
número de transplantes renais no 
primeiro trimestre de 2018, quando 
comparado ao mesmo período de 2017. 
Goiás e outros quatro estados (Paraná, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco e 
Ceará) apresentaram o aumento. 

Para o coordenador do CTI do HGG, 
Marcelo Rabahi, além dos bons resultados 
em relação ao número de transplantes 
realizados, é importante que os processos 
sejam satisfatórios. “A avaliação dos casos 
transplantados no ano de 2018 mostra que 
92,3% dos pacientes do HGG obtiveram 
sucesso com o procedimento. Esses 
dados trazem a certeza que a decisão de 
implementação do serviço de transplante 
renal foi acertada e o trabalho 
multidisciplinar desenvolvido na instituição 
deve continuar”, completou. 

O importante agora, conforme 
destacou Rabahi, é promover ações para 
incentivo à doação de órgãos porque, 
apesar de ter aumentado em Goiás, o 
número de transplantes, em todo o país 
diminuiu. “Só vamos conseguir aumentar 
esses números e diminuir a fila de espera 
se aumentarmos a quantidade de 
doadores e, para isso, é preciso que haja 

Goiás está entre as cinco unidades federativas que apresentaram um número maior de transplantes renais em 2018. No Brasil, para ser 
doador não é necessário deixar por escrito a escolha, basta comunicar à família sobre o desejo de doar

Segundo o coordenador do CTI do HGG, Marcelo Rabahi, para estimular doação país deve 
investir em campanhas nacionais e família deve se conscientizar

- Para ser doador basta avisar os 
familiares de primeiro ou segundo 
grau (pai, filho, irmãos, avós, 
cônjuges);

- Um único doador de órgãos e 
tecidos pode beneficiar pelo menos 
10 pessoas que aguardam por um 
transplante;

- Os órgãos e tecidos que podem ser 
doados são: coração, pulmão, fígado, 
rins, pâncreas, intestinos, pele 
(camada superficial), ossos, válvulas 
cardíacas, córneas;

-  O doador ou sua família não têm 
custos nem ganho financeiro com a 
doação dos órgãos ou tecidos.

uma campanha nacional de 
conscientização. População ainda tem 
medo de falar sobre isso”, inferiu. 

No Brasil, para ser doador não é 
necessário deixar por escrito a 
escolha, basta comunicar à família do 
desejo de doar. A doação de órgãos e 
tecidos só acontece após autorização 
familiar, conforme a lei em vigor. Em 
especial, estimula-se a doação de 
pacientes em morte encefálica, 
devidamente diagnosticada conforme 
resolução elaborada pelo Conselho 
Federal de Medicina.

Além de sediar a abertura da campanha 
Setembro Verde, o HGG também esteve 
durante todo o mês de setembro com a 
fachada iluminada na cor do movimento. 
Entre os dias 3 e 28 de setembro a unidade 
realizou ainda uma exposição com histórias 
de pacientes transplantados, e a história do 
advogado Marcelo Mazão, que foi o 
primeiro paciente do Estado a receber um 
fígado, por meio do Serviço de Transplante 
Hepático do HGG.

Saúde na Praça reforça conscientização sobre Alzheimer 

O HGG realizou no dia 21 de 
setembro, a edição do Saúde na Praça 
alusiva à doença de Alzheimer. Nesta data, 
em todo o mundo, são realizadas ações 
com o intuito de conscientizar a população 
sobre a doença. O evento, realizado na 
Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital, 
contou com atendimento gratuito e 
orientações de profissionais de 
enfermagem, psicologia, fisioterapia, 
neurologia e psiquiatria.

Conforme explicou o psiquiatra e 
neurologista Leonardo Prestes, o 
esquecimento de coisas rotineiras é 
basicamente o primeiro sintoma da 
doença. "Existe uma crença de que o 
esquecimento é normal à medida que a 

População recebeu atendimento gratuito na 
Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG

pessoa vai envelhecendo, mas quando 
causa prejuízo para a pessoa, como tomar 
remédio, controlar seu dinheiro, suas 
contas, suas roupas, não é normal. 
Geralmente a memória passada, até 
mesmo a memória da infância, só vai ser 
prejudicada em fase muito avançada da 
doença", ressaltou.

O diagnóstico é feito pelo médico 
especialista, já que ainda não existe um 
exame que diagnostique com precisão 
se é Alzheimer ou não. "É preciso 
buscar o médico especialista como 
neurologista, psiquiatra ou geriatra que 
trabalhe com essa área de memória 
para o diagnóstico correto da doença", 
explicou Leonardo Prestes.  

SAIBA MAIS
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EXPRESSAS

Coral
No dia 20 de setembro o Sarau do HGG 
recebeu a musicista Elen Lara, o Grupo 
Cantoria e Corais Convidados. Pacientes, 
acompanhantes e colaboradores da unidade 
assistiram a apresentação no quarto andar. A 
musicista, que já é parceira de longa data do 
projeto, levou um repertório composto por 
clássicos da MPB, canções regionais e 
músicas sacras.

Visita
Com o objetivo de conhecer o gerenciamento 
de protocolos da unidade hospitalar, o HGG 
recebeu no dia 24 de setembro a visita 
técnica de profissionais do HDT. Estiveram 
na unidade o coordenador de Tecnologia da 
Informação, Guilherme Barbosa, o analista 
de T.I, Albeny Avelino, e a responsável pelos 
protocolos do HDT, Narhayanne Toledo.

Oficina 
No dia 18 de setembro, pacientes do 
HGG desceram para o Jardim da 
Solistência e participam, por cerca de 
uma hora e meia, da Oficina de Arte, 
guiada pelo professor e artista plástico 
voluntário Alexandre Liah. A atividade de 
humanização tem como objetivo estimular 
a interação social, a cognição, a 
afetividade e, ainda, motivar o paciente à 
adesão ao seu tratamento de saúde.

Pioneiro
Faleceu em Brasília, na semana 
passada, o primeiro médico da capital 
federal do Brasil, Edson Porto. Aos 86 
anos, era vítima de Alzheimer e câncer. 
O médico foi residente no HGG na 
década de 1950. Nascido em Minas 
Gerais, morou em Goiânia para fazer a 
disputada residência em medicina na 
unidade.

Palestra
O HGG promoveu no dia 27 de setembro 
uma palestra sobre a importância da 
conscientização da doação de órgãos. O 
tema foi abordado pela psicóloga e 
coordenadora da Residência Multiprofissional 
(COREMU) da unidade, Telma Noleto, em 
razão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos. 
A profissional abordou sobre mitos e 
verdades que envolvem o ato de doar. 

Reunião
A coordenadora do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica do HGG, Sumaya Gomes, 
participou da reunião dos Núcleos de 
Vigilância Epidemiológica Hospitalar - 
NVEH, realizada no Paço Municipal, no dia 
14 de setembro. No encontro, foi discutido 
sobre a descentralização da investigação e 
digitação dos casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave.

Residentes
O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP) do HGG recebeu no dia 26 de 
setembro a visita de alunas residentes de 
fisioterapia do HDT. O grupo foi 
recepcionado pelo tutor da Comissão de 
Residência Multiprofissional (COREMU), o 
fisioterapeuta Gustavo Azevedo, pela 
gerente do Serviço de Fisioterapia, Joana 
Barbosa, e pela gerente de estágios e 
internato, Wagna Teixeira. 

Marcapasso
Para lembrar o Dia Nacional do Portador 
de Marcapasso, o chefe do Serviço de 
Cardiologia do HGG, o cardiologista 
Antônio Malan, palestrou para pacientes 
e usuários do AMA no dia 24 de 
setembro. Além de esclarecer as 
principais dúvidas e os mitos acerca do 
aparelho, o cardiologista ensinou os 
usuários a medir o pulso.  

Sarau
Fábio Batista, uma das vozes mais 
marcantes da noite goianiense atual, se 
apresentou no projeto Sarau do HGG, no 
dia 6 de setembro. O show foi realizado às 
17 horas, para pacientes, acompanhantes 
e colaboradores, no terceiro andar da 
unidade. Esta foi a primeira vez que o 
artista se apresentou no hospital.

Apoio:

Uma união latino-americana no casamento e nos palcos garantiu gargalhadas dos pacientes do  HGG, na noite do dia 25 
de setembro. “Foi muito importante para mim, que estou no quarto o dia todo, sair um pouco e distrair. O espetáculo alegrou minha 
noite”, relatou Paulo Henrique, paciente do Hospital.  

A família da Colômbia e da Argentina levou 
alegria para os pacientes durante o projeto Riso

Toda vestida de palhaço, a família apresentou aos 
pacientes um show de comédia circense/musical

Ao final, a tradicional foto com os artistas 
reuniu pacientes e acompanhantes no AMA

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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