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HGG tem programação especial para o Outubro Rosa
Mutirão de reconstrução de mama, exames de mamografia para colaboradoras, palestras, Saúde na Praça e saraus especiais com cantoras 
mulheres estão na programação da campanha de prevenção 

Para lembrar o Outubro Rosa e 
despertar a população sobre a 
importância da prevenção ao câncer de 
mama, segundo tipo mais frequente no 
mundo, o Hospital Estadual Alberto Rassi 
- HGG preparou uma grande 
programação ao longo do mês com 
palestras, ações de educação continuada, 
mutirão de cirurgias reconstrutoras de 
mama e de exames de mamografia além 
de uma programação especial de Saraus 
com cantoras mulheres.

A abertura oficial do Outubro Rosa no 
HGG ocorreu no dia 1 de outubro no 
Auditório Dr. Luiz Rassi, com a palestra ‘A 
importância e prevenção do Câncer de 

mama’, ministrada pelo médico 
mastologista, preceptor da residência em 
Mastologia do HGG, Rogério Bizinoto. Os 
participantes também assistiram à 
palestra da advogada especialista em 
Direito Médico, Hospitalar e da Saúde, 
Vanessa Lemes, que abordou sobre os 
‘Direitos do Paciente com Câncer’.

Palestras educativas com foco na 
prevenção do câncer de mama para 
pacientes e acompanhantes no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) também integram toda a 
programação de outubro.

Ao longo do mês, a unidade promove 
um mutirão de mamografias para 

 HGG promove durante todo o mês de outubro ações de conscientização para a prevenção ao 
câncer de mama. A fachada da unidade recebeu iluminação especial na cor da campanha

colaboradoras acima de 40 anos. 
A programação do Sarau do HGG, 

que acontece semanalmente às quintas-
feiras, também entrou na campanha com 
apresentações musicais de cantoras 
mulheres. Até a Oficina de Arte do dia 2 
de outubro também engajou na 
campanha com a participação especial da 
curadora de artes do HGG, Helena 
Vasconcelos. 

“O câncer de mama é hoje o câncer 
mais comum entre as mulheres em 
praticamente todo o mundo, em função 
disso o Movimento internacional Outubro 
Rosa internacional visa conscientizar a 
população da necessidade do diagnóstico 
e tratamento precoces do câncer de 
mama. Neste mês, vários países e 
diversos setores da sociedade fazem 
campanhas com intuito de alertar a 
população sobre a importância do 
diagnóstico precoce na redução na 
morbimortalidade da doença e o HGG, 
não poderia ficar fora desta importante 
campanha”, considerou a supervisora do 
programa de residência em Mastologia, 
Erika Pereira de Souza e Silva. 

CEAD

A partir do dia 10 de outubro, às 
quartas-feiras, as pacientes do Centro 
Estadual de Atendimento ao Diabetes 
(CEAD) acima de 40 anos também 
realizarão consulta com mastologista, em 
uma campanha de prevenção às 
pacientes com diabetes. Por dia estão 
sendo atendidas 10 pacientes.

Integrando as ações do Outubro 
Rosa, o HGG realizou no dia 11 de 
outubro o Saúde na Praça especial. O 
tema da vez foi "Obesidade como fator 
de risco para câncer de mama". O 
evento atendeu 165 pessoas na Praça 
Abrão Rassi, em frente ao HGG.

Foram oferecidos gratuitamente os 
serviços de aferição de pressão arterial, 
teste de diabetes e cálculo de Índice de 
Massa Corpórea (IMC), orientações de 
nutricionistas, psicólogos, 
fonoaudiólogos e fisioterapeutas. 
Além disso, a equipe de mastologia 

orientou sobre a importância do 
autoexame, com instruções sobre a 
identificação de nódulos por meio de 
protótipos de mama.

Maria Aparecida Ferreira participou 
pela primeira vez do Saúde na Praça e 
elogiou o atendimento que recebeu. 
"Foi ótimo, maravilhoso, gostei muito. 
Algumas informações eu não sabia e 
me informei melhor. Eu me consulto 
aqui no HGG e sempre vejo a tenda, 
mas nunca tive tempo para parar. Hoje 
consegui parar rapidinho para dar uma 
checada geral na saúde", disse. 

Mais de 160 pessoas receberam 
atendimento na Praça Abrão Rassi

Saúde na Praça alerta para a relação entre obesidade e câncer de mama 
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Médico de São Paulo conhece CTI da unidade

O diretor do Serviço de Medicina 
Intensiva do Hospital do Servidor 
Público Estadual Francisco Morato de 
Oliveira (HSPE-FMO), de São Paulo, 
Ederlon Rezende, visitou o Hospital 
Alberto Rassi - HGG no dia 4 de 
outubro. A convite do diretor técnico da 
unidade, Durval Pedroso, que também 
é presidente da Sociedade de Terapia 
Intensiva do Estado de Goiás – 

Sotiego, o médico conheceu o Centro 
de Terapia Intensiva (CTI).

Na ocasião, Ederlon participou de 
uma sessão clínica do setor. Ele se 
reuniu com toda a equipe incluindo 
gerência de enfermagem, médicos 
residentes, e coordenação do CTI. 
Durante a sessão clínica, os 
profissionais discutiram as condutas 
adotadas para uma paciente com 
complicações de tromboembolismo 
pulmonar crônico, doença arterial 
obstrutiva, além de neuropatia 
periférica.

O diretor do HSPE-FMO que veio a 
Goiânia para ministrar uma palestra na 
Sotiego, disse que gostou bastante do 
serviço que é prestado aos pacientes 
da unidade. “Fiquei muito bem 
impressionado especialmente por um 
fator: as UTIs dependem basicamente 
das suas equipes, e eu percebi em 
vários aspectos que aqui existe uma 
equipe muito bem entrosada, que 
trabalha junto, que discute sobre os 
seus pacientes, não só a doença, mas 
discutindo a história desse paciente, a 
vida dele, para poder tomar as 
melhores decisões”, declarou.

Há oito meses o HGG participa do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde - 
PROADI e está inserido no projeto 
“Melhorando a Segurança do Paciente 
em Larga Escala no Brasil”. Neste 
período, a unidade já apresentou 
resultados positivos nos indicadores 

A proposta é reduzir em 50% das 
principais infecções em UTI’s

Ederlon Rezende conheceu a estrutura e o 
trabalho desenvolvido pela equipe do CTI

mensais. Desde o mês de abril, a Ala C 
do Centro de Terapia Intensiva não 
apresentou nenhuma infecção primária 
de corrente sanguínea associada ao 
cateter venoso central ou infecção do 
trato urinário associada a cateter vesical 
de demora.

Quanto à pneumonia associada à 
ventilação mecânica, com exceção do 
mês de junho, quando foi registrado um 
caso, nos demais meses desse semestre 
a densidade de incidência se manteve em 
zelo por mil dias de ventilação mecânica. 
De acordo com a diretora de Serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, - 
mesmo com as densidades de incidência 
abaixo do referencial externo e meta 
histórica, a equipe técnica do PROADI 
tem implementado várias mudanças nos 
cuidados aos pacientes, sempre voltadas 
para a prevenção das infecções 
relacionadas à assistência, assim como 
várias estratégias trabalhadas junto às 
equipes médicas, de enfermagem e 
multiprofissionais, para melhorar a 
adesão aos bundles implementados.

ACONTECEU 

Unidade tem resultados positivos no PROADI

“As enfermeiras me tratam 
como se fossem da 
família”, afirma Jéssica* 

O segundo sábado de outubro é 
lembrado mundialmente como o Dia 
dos Cuidados Paliativos. E quem está 
estrelando esta coluna, é uma 
paciente muito especial do Núcleo de 
Apoio ao Paciente Paliativo (NAPP) 
do HGG: a jovem Jéssica Rayane 
Lima Sousa, de 25 anos, natural de 
Jaraguá (GO). Enquanto esteve 
internada na unidade, ela fez questão 
de contar a sua história. Cheia de 
planos, terminou o ensino o médio e 
se preparava para prestar vestibular 
para o curso de Artes Cênicas. Muito 
vaidosa, ela conta que já foi Miss 
Jaraguá, além de ter trabalhado como 
modelo. Para a entrevista, ela fez 
questão de fazer maquiagem. “Agora 
eu fiquei bonita?”, perguntou e logo 
abriu um sorriso.

Há pouco mais de um ano, 
Jéssica começou a sentir dores e foi 
em busca de um diagnóstico. Passou 
por vários especialistas até que 
descobriu um câncer no útero em 
estágio avançado. A mãe dela, 
Cleusa Divina Rosa, explicou que a 
filha passou por sessões de 
quimioterapia e radioterapia, mas 
nada conteve o avanço da doença. 
Encaminhada para o NAPP, Jéssica 
disse que foi Deus quem colocou o 
HGG no caminho dela: “Aqui todo 
mundo me trata muito bem. As 
enfermeiras me tratam como se fosse 
da família, inclusive eu chamo todo 
mundo de tia.  Além disso, todas as 
visitas que eu recebo, eu peço para 
deixar um recadinho aqui do lado”, 
disse referindo ao varal de recados 
colocado ao lado da cama dela. 

*Antes da publicação desta 
reportagem, a estrela Jéssica foi 
brilhar no céu.

Expediente
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Unidade alerta para golpe contra familiares e pacientes

Não é incomum acompanharmos nos 
noticiários casos de golpes aplicados 
por criminosos que usam o telefone para 
enganar pessoas fragilizadas, pais e 
mães, especialmente idosos, e até 
pacientes internados em hospitais ou 
que estão à espera de cirurgia na rede 
pública de saúde. 

Entre as situações mais recorrentes, 
golpes que informam que um filho, neto 
ou outro parente sofreu algum acidente e 
está no hospital e precisa de dinheiro 
urgentemente para realizar algum 
procedimento não custeado pela 
instituição. Agora, os criminosos 
aproveitam o intervalo de uma cirurgia ou 
tratamento para ludibriar os pacientes ou 
familiares. Recentemente, uma paciente 
do HGG relatou aos profissionais do 
Hospital que recebeu uma ligação de um 
golpista que se dizia diretor da unidade e 
que a Autorização para Internação 
Hospitalar (AIH) para fazer uma cirurgia 
sairia apenas em dezembro, porém, ele 
conseguiria antecipar caso a vítima 
pagasse um valor de 600 reais.

Outro caso recorrente, também pelo 
celular, os criminosos ligam para os 
familiares se passando por médicos de 
hospitais onde estão internados parentes 
em estado grave e, informando uma 
piora, diziam ser necessários novos 
exames e medicamentos de urgência não 
disponíveis na unidade de saúde, como 
tomografias e antibióticos de alto custo, e 
que para a realização deles seria 
necessário o pagamento antecipado por 
depósito de valores que, supostamente, 
custeariam os procedimentos.

Segundo o diretor administrativo 
do HGG, Alessandro Purcino, os 
golpistas se passam muito bem por 
profissionais, usam, inclusive, termos 
técnicos e têm dados pessoais e de 
internação do paciente, como leito, 
procedimentos já realizados e data de 
entrada, o que reforça ainda mais o 

Criminosos se aproveitam da fragilidade e desespero de familiares de pacientes para aplicarem golpes se passando por direção do HGG, 
médicos, enfermeiros e agentes de saúde e pedirem dinheiro para custear tratamentos médicos ou antecipar cirurgias

Normalmente os golpistas ligam de números desconhecidos, privados ou de outra 
região. Evite passar informações pessoas antes de identificar o interlocutor

Confira algumas dicas:

- Evite contar detalhes da vida 
pessoal para estranhos enquanto 
aguarda atendimento na unidade;

- Converse com os profissionais do 
HGG sobre eventuais ligações para 
que a equipe tome conhecimento e 
providências para denunciar o caso;

- Ao atender ao telefone, certifique-se 
sobre a autenticidade da ligação antes 
de passar qualquer informação 
pessoal;

-  Nenhum hospital público cobra 
consultas, exames ou internação de 
pacientes. 

golpe. Alessandro lembra que o fato 
do HGG ser uma unidade de saúde 
100% pública é o primeiro fator de 
proteção contra esses golpes. 

“No HGG, todo o tratamento é 
gratuito, custeado pelo SUS. O hospital 
não faz nenhum contato no intuito de 
cobrar dinheiro do paciente”, explica, 
acrescentando ainda que toda informação 
do paciente é restrita ao sistema de 
saúde e não deve ser repassada sob 
nenhuma hipótese por telefone a pessoas 
que se dizem familiares de pacientes 
internados. “Nossos colaboradores já 
estão cientes do golpe e já sabem que 
jamais podem passar informações 
pessoais dos usuários a terceiros, mesmo 
que sejam familiares de primeiro grau”. 
Ele orienta que, em caso de uma ligação 
dessa natureza, a vítima deve entrar em 
contato com a direção da unidade. O 
caso da paciente que recebeu a ligação 
do golpista solicitando 600 reais para 
antecipar uma cirurgia já está sendo 
investigado pela Polícia. 

Autoexame da mama é tema de palestra no AMA

Seguindo a programação especial do 
Outubro Rosa, o HGG realizou no dia 4 
de outubro uma palestra informativa 
sobre a importância do autoexame da 
mama. Pacientes e acompanhantes que 
aguardavam atendimento no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) receberam 
informações sobre o tema, que foi 
abordado pela enfermeira da unidade, 
especialista em Oncologia, Wagna 
Teixeira Barbosa.

Wagna ressaltou que o autoexame 
é uma das mais importantes 
prevenções do câncer de mama e que 
deve ser feito ao menos uma vez por 
mês para examinar e perceber 
qualquer possível alteração. 

"Ninguém conhece melhor o nosso 
corpo do que nós mesmas. Então, ao 
menor sinal de um carocinho ou 
qualquer mudança, procure um médico 
mastologista", orientou.

A enfermeira lembrou também que, 
apesar de acometer mais mulheres, 
homens também podem ter câncer de 
mama e, por isso, devem se atentar para 
a prevenção. Ela explicou que os 
sintomas são bastante semelhantes e 
que o diagnóstico precoce é fundamental 
para o sucesso do tratamento.

Além da palestra, foi possível conferir 
como é a descoberta de um nódulo por 
meio de protótipos de mama que foram 
distribuídos entre os presentes.

Usuários aprenderam, com uso de um 
protótipo de mama, como identificar o nódulo

FIQUE ATENTO AO GOLPE
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EXPRESSAS

Sarau Rosa
Entrando na onda do Outubro Rosa, o HGG 
preparou uma grande programação ao longo 
do mês para conscientizar a população sobre 
a prevenção do câncer de mama. Em 
Outubro, todas as atrações do Sarau do 
HGG serão compostas apenas por mulheres. 
O primeiro Sarau especial aconteceu no dia 
4 com a dupla baiana-goiana MaLuê.

OrientaRH 
No mês de outubro, o projeto OrientaRH 
realiza sua sétima iniciativa da ação, com o 
intuito de levar aos colaboradores 
orientações sobre o bom uso do e-mail 
corporativo. O projeto é coordenado pela 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do 
HGG e tem como objetivo aproximar e 
contribuir para o desenvolvimento dos 
gestores da unidade.

Fórum
A coordenadora do Serviço Especializado do 
Processo Transexualizador – Ambulatório Tx, 
do HGG, Mariluza Terra, participou no dia 8 de 
outubro do Fórum dos Comitês de Equidade 
em Saúde do Estado de Goiás. O evento foi 
promovido pela Coordenação de Promoção da 
Equidade em Saúde, da Secretaria Estadual 
de Saúde. Mariluza participou da mesa 
redonda “Saúde na população LGBT”.

Visita
Com o intuito de conhecer o Serviço de 
Hotelaria do HGG, uma equipe do Hospital 
Ortopédico de Goiânia (HOG) esteve na 
unidade na tarde do dia 5 de outubro. 
Guiado pela gerente de Hotelaria, Karollyne 
Nogueira, o grupo conheceu desde 
estrutura da lavanderia, processamento de 
roupas, até os Painéis de Gestão a Vista 
espalhados pela unidade.

Sertanejo
O projeto Sarau recebeu no dia 11 de 
outubro a apresentação da cantora Anna 
Júlia. O show também fez parte da 
programação especial promovida pela 
unidade em alusão ao Outubro Rosa. A 
cantora, ligada às tradições do sertanejo 
raiz, apresentou um verdadeiro espetáculo 
para pacientes, acompanhantes e 
colaboradores do HGG.

Reunião
Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia estiveram no HGG para uma 
reunião com a diretoria da unidade. Na ocasião, 
participaram a superintendente de Regulação, 
Andréia Barbosa, a diretora de regulação, 
Márcia Ribeiro e o médico regulador, Ricardo 
Furtado. O objetivo foi definir fluxos de trabalho 
entre a SMS e o HGG.

Apoio:

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Neide Gomes, 48 anos, aprovou o projeto de humanização da unidade hospitalar. “Tenho pedra nos rins e 
estou com todos os dois comprometidos. Irei fazer cirurgia pra salvar um melhor. E gostei de participar, eu 
nunca pintei, foi a primeira vez. E a ideia foi surgindo, foi muito bom. Aqui a gente se distrai mais”.

O artista plástico Alexandre Liah e Helena 
Vasconcelos orientaram os participantes

Oficina especial Outubro Rosa levou 
pacientes para o Jardim da Solistência

A paciente Neide Gomes pintou em 
tela pela primeira vez

A Oficina de Arte, que faz parte do Projeto Arte no HGG, promove a pintura em atividades quinzenais no hospital. A última edição, 
realizada no dia 2 de outubro em alusão ao Outubro Rosa, teve a participação da curadora de arte, Helena  Vasconcelos.

Agora o HGG possui uma 
Unidade Coletora de Sangue. 

Doando aqui você tem comodidade 
e agilidade, já que pode realizar a 
doação no própr io hospi tal , 
ajudando familiares, amigos ou 
outros pacientes que precisem de 
transfusão de sangue.

A unidade é um braço da 
Hemorrede, que é o banco 

de sangue de Goiás.

Venha fazer sua doação acessando 
o espaço pelo jardim, em frente à 
Portaria  A, ou agende um horário.

Sabia que você pode 
doar sangue no HGG?

De Seg a Sexta: das 7h às 16h.
Telefone: (62) 3209-9952
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