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Transplantes e serviços inéditos marcam 2018 no HGG  
Os números comprovam que unidade evoluiu em aspectos importantes. Em 2018, foram 8.834 internações hospitalares, enquanto que 
em 2017 ocorreram 8.170, um aumento de 8%. O Ambulatório de Medicina Avançada contabilizou 140.595 consultas

O ano de 2018 foi marcado por 
grandes avanços no Hospital Estadual 
Alberto Rassi - HGG, apesar do cenário 
de austeridade. Desde o início da 
gestão, o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) sempre 
priorizou pela busca da melhora da 
qualidade no atendimento por meio de 
investimentos em equipamentos, 
reestruturação física e desenvolvimento 
da estrutura organizacional. “Utilizamos 
como estratégia o uso eficiente de 
recursos para que consigamos satisfazer 
as demandas e expectativas dos nossos 
usuários”, explica o diretor técnico do 
HGG, Durval Pedroso.

Em maio deste ano, a unidade 
conquistou a certificação nível 3 da 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). O título atesta a excelência da 
unidade em atendimento, processos de 
trabalho, equipe técnica e estrutura 
hospitalar. Atualmente, apenas 11 
hospitais públicos no país têm 
acreditação ONA 3.

Os números comprovam que o HGG 
evoluiu em aspectos importantes. Em 
2018 foram 8.834 internações 
hospitalares, enquanto que em 2017 
ocorreram 8.170, um aumento de 8%. O 
Ambulatório de Medicina Avançada é o 
maior centro de atendimento 
especializando de Goiás. Em 2018, o 
AMA contabilizou 140.595 consultas. Um 

aumento de mais de 6% com relação ao 
ano anterior, que foram realizadas 
132.330. O número de cirurgias 
realizadas na unidade também cresceu. 
Foram realizadas 6.725 cirurgias em 
2018, cerca de 700 a mais que 2017.

O HGG lançou também o Serviço de 
Cirurgias Metabólicas, que tem a 
intenção de curar o diabetes com uma 
técnica cirúrgica, reconhecida e 
aprovada pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que faz com que o 
paciente não tenha mais que fazer uso 
de insulina. Desde o lançamento, em 
maio de 2018, a unidade já realizou 15 
cirurgias. Outro destaque foi o Serviço 
de Atenção aos Pacientes Portadores de 
Hérnias Abdominais Complexas, que 
realizou 48 procedimentos cirúrgicos.

Transplantes
Os transplantes tiveram uma 

excelente performance. Em 2018, o 
HGG ficou entre os dez hospitais do 
País que mais realizaram transplantes 
renais, realizando 130 procedimentos, 
um crescimento de mais de 50% com 
relação ao mesmo período do ano 
anterior, que foram realizados 83. O 
lançamento do Serviço de Transplantes 
Hepáticos também foi um marco para a 
medicina goiana. O serviço inédito em 
Goiás realizou 5 procedimentos desde o 
lançamento, que ocorreu em julho.

Em maio deste ano, o HGG conquistou a certificação nível 3 da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), que atesta a excelência da unidade

Reabilitação Cardíaca
Em junho, o HGG lançou o Serviço 

de Reabilitação Cardíaca, em mais uma 
ação inédita na rede pública de saúde de 
Goiás. O serviço conta com equipe 
multiprofissional para atender pacientes 
cardiopatas. Além disso, a estrutura 
inclui uma unidade de reabilitação 
cardíaca e de fisioterapia, que contam 
com salas para realização de 
ecocardiograma, ergometria e 
ergoespirometria. O HGG é atualmente o 
único hospital público em Goiás que 
oferece esse exame.

CEAD
O Centro Estadual de Atenção ao 

Diabetes (CEAD), unidade anexa ao 
HGG, completou seis meses em 
funcionamento contabilizando 8.897 
atendimentos a usuários do Sistema 
Único de Saúde. Os pacientes do Cead 
contam com atendimento multidisciplinar, 
incluindo serviços de endocrinologia, 
oftalmologia, psicologia, fisioterapia, 
enfermagem, serviço social, podologia e 
nutrição. Esse acompanhamento integral 
permite que complicações decorrentes 
do diabetes não se agravem, 
melhorando a qualidade de vida dos 
pacientes.

No mês de novembro, a equipe de 
Fisioterapia do HGG, que atua 
diretamente no Cead, iniciou atividades 
com grupos de pacientes no Lago das 
Rosas. A equipe atua desde a 
inauguração da unidade diretamente no 
Serviço do Pé diabético, e prestando 
orientações sobre a prática de exercícios 
direcionados aos pacientes diabéticos. 

CEAD, unidade anexa ao HGG e referência no 
atendimento ao diabetes, completou seis meses
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Nova coordenação da Coreme é empossada

A nova coordenação da Comissão de 
Residência Médica (Coreme) do HGG 
tomou posse na noite do dia 15 de janeiro. 
A reumatologista e supervisora da 
residência na especialidade, Fábia Mara 
Gonçalves Prates de Oliveira, foi 
empossada e ficará à frente da 
coordenação ao lado de Américo Silvério, 
gastroenterologista, que assumirá a vice 
coordenação no biênio 2019/2021. A 
solenidade reuniu diretores, colaboradores, 
além da Superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS/SEST-
SUS, Luciana Vieira Tavernard de Oliveira 

e o coordenador geral das Coremes, 
Belchor Calaça. 

A nova coordenadora atua no HGG há 
mais de 20 anos e declarou que o ensino 
é uma parte fundamental do hospital. “Não 
tem como termos uma boa assistência se 
não tivermos um bom ensino, e a 
participação dos residentes é essencial 
nesse processo. Fiquei um pouco 
apreensiva ao assumir a coordenação por 
questões até de conhecimento. É uma 
posição que a gente precisa estar sempre 
atenta. Eu aceitei o convite para cumprir 
minha parte na formação dos residentes e 
também no sentido de aprender. O HGG 
por excelência tem um grupo de staffs que 
acredito que a maioria dos hospitais não 
tem. Temos de valorizar muito esse grupo 
e a Coreme faz parte da valorização”, 
declarou Fábia Mara.

Luciana ressaltou a importância da 
parceria entre a Superintendência e as 
Coremes Estaduais. “O HGG tem uma 
responsabilidade imensa na formação 
dos nossos médicos de Goiás, já que 
recebe um terço dos residentes 
médicos do Estado, e tem mais 20 
programas de residência médica. 
Significa que aqui estamos formando 
os profissionais de amanhã”. 

O HGG recebeu no dia 7 de janeiro a 
primeira turma de internos de 2018, 
formada por 90 estudantes de medicina 
das universidades goianas Uni-
Evangélica, Puc, UFG e UniRV. Até o 
final do mês, o HGG receberá novos 
internos da Faculdade Alfredo Nasser – 
Unifan. Os estudantes foram acolhidos 

Tutora de Enfermagem da Residência Multi 
em Endocrinologia recebeu os internos

Fábia Mara, Fernando Gonçalves, Cáritas 
Marques e Luciana Vieira

pela gerente de Internatos e Estágios, 
Wagna Barbosa, e pela tutora de 
Enfermagem da Residência 
Multiprofissional em Endocrinologia, 
Lucyana Silva Luz. 

Os novos internos receberam 
orientações sobre os programas 
especiais da unidade, além de normas e 
rotinas do Hospital como a importância 
da lavagem correta das mãos, uso do 
álcool em gel, fluxo de acidentes, 
utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), utilização de sapatos 
fechados, cabelos presos, não utilização 
de adornos e tudo que envolve a NR-32 
foram repassados para os alunos. Em 
seguida, os estudantes fizeram um tour 
pela unidade.

A estudante Rayane Costa, da 
UniRV, contou que o treinamento de 
acolhimento foi esclarecedor. “Estou 
muito animada porque o HGG é um 
hospital de grande porte e tenho 
certeza que o internato irá contribuir, e 
muito, para nosso conhecimento e 
formação”, acredita.

ACONTECEU 

HGG recebe primeira turma de internos em 2019 

“O importante é ser feliz e 
valorizar as pequenas 
coisas da vida”, disse o 
paciente Almir Luiz

Ele é inquieto, extrovertido e 
alegre. Nem mesmo os dez dias que 
passou internado no HGG, depois de 
retirar a vesícula, interromperam a 
espontaneidade e vontade de viver 
do jornalista e filósofo Almir Luiz da 
Silva, que tem uma história de vida 
de superação. Natural de Morrinhos 
(GO), Almir tem 55 anos, mora em 
Goiânia, é casado e já passou por 
tratamento de câncer na cabeça e na 
pele. Mas, apesar de toda a batalha, 
Almir gosta mesmo de viver. “Depois 
de tudo isso que eu passei e agora 
também, com problema na vesícula, 
aprendi que o importante é ser feliz e 
valorizar as pequenas coisas da 
vida”, disse.

No dia a dia, Almir gosta de 
aproveitar os momentos de alegria 
com os amigos e familiares, jogar 
futebol e, recentemente, está 
aprendendo a tocar pandeiro, 
instrumento de percussão utilizado, 
geralmente, em rodas de samba. 
“Tenho gostado tanto de aprender o 
novo instrumento que senti falta dele 
aqui no Hospital. Os médicos 
contaram que saí do Centro Cirúrgico 
ainda sob efeito da anestesia 
procurando meu pandeiro”, contou 
sorrindo. 

Além de filósofo formado pela 
Universidade de São Paulo (USP), 
Almir é jornalista e mantem um 
blogue de notícias investigativas. 
“Gosto muito de ler e escrever, o 
conhecimento nos transforma e 
ajuda a transformar o mundo”. Muito 
agradecido ao HGG, Almir finaliza: 
“Foi a primeira vez que estive no 
HGG e gostei demais de tudo aqui. 
É um hospital de excelência! Toda 
equipe técnica e o corpo médico foi 
muita atenciosa comigo, do início até 
a alta. Aqui me senti acolhido”.

Expediente
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Campanha incentiva a prevenção de doença mental

Com o intuito de colocar o tema da 
saúde mental ao máximo em evidência 
durante esse primeiro mês do ano, 
fazendo com que as pessoas reflitam, 
discutam e atualizem suas ideias sobre o 
que é a saúde mental, foi criada a 
campanha Janeiro Branco. Falar sobre 
saúde mental é um tabu que acompanha o 
tema há muito tempo. Existe um ditado 
que diz “mente sã, corpo são”, que 
significa que se a mente estiver tranquila, 
os problemas no corpo podem ser 
amenizados. 

Para o psicólogo do HGG, Dimilson 
Vasconcelos, com o avanço da tecnologia, 
a popularização da internet, além de 
estarmos inseridos em uma sociedade que 
cobra bastante do individuo, tudo isso 
contribui para afetar negativamente a 
saúde mental. “É uma campanha que faz 
com que as pessoas revejam seus 
comportamentos, já que uma mente 
saudável pode refletir em um corpo 
saudável também. Pensando assim, 
muitos sofrimentos e dores físicas podem 
ser evitados. O Janeiro Branco alerta para 
a importância de cuidar da qualidade dos 
relacionamentos interpessoais, além de 
fazer com que as pessoas reflitam no 
sentido e propósito da vida”, explicou. 

De acordo com Dimilson, qualquer 
doença pode ter como pano de fundo a 
saúde mental. “A saúde mental está 
relacionada à forma como ela reage às 
exigências da vida e o modo como 
equilibra os seus desejos, a sua 
capacidade, habilidades, ambições, ideias. 
Toda doença pode ter como pano de 
fundo um desequilíbrio emocional. Por 
exemplo, o câncer tem o fundo emocional, 
se você esta bem emocionalmente, 
você tem mais estratégias para 
enfrentar a doença. Quanto mais eu 
tenho capacidade de estruturar as 
estratégias, melhor enfrentamento eu 
faço perante o adoecimento”.

Entre os problemas que afetam a 

Janeiro Branco: o primeiro mês do ano, dedicado à prevenção ao adoecimento emocional da humanidade, tem o objetivo de desmistificar 
os temas relacionados à saúde mental. Para o psicólogo, os pensamentos podem contribuir para o aparecimento de doenças

Casos de doenças como ansiedade e depressão aumentaram “dramaticamente” nos últimos 25 
anos e nenhum país está investindo suficientemente para combater esta tendência

Saiba mais:

- Uma em cada quatro pessoas terá 
algum tipo de doença mental em 
algum momento da vida. Nas 
mulheres, há o dobro de chances, já 
que elas acumulam uma jornada 
dupla — emprego e trabalho 
doméstico — e também são afetadas 
pelo ciclo hormonal.

- Dados da OMS mostram que o 
número de pessoas com depressão 
aumentou 18%, isso corresponde a 
320 milhões de indivíduos... em torno 
de 4% da população da Terra com 
depressão. E o Brasil é campeão 
mundial no índice de ansiedade... 
9,3% da população brasileira 
manifesta esse quadro.

saúde mental estão depressão, ansiedade, 
fobias, pânico e até agressividade e 
desrespeito. De acordo com estimativas da 
Organização Mundial de Saúde, cerca de 
300 milhões de pessoas em todo o planeta 
sofrem com depressão e 50 milhões têm 
demência. A esquizofrenia acomete 23 
milhões, e o distúrbio bipolar atinge 60 
milhões. “As pessoas estão com 
dificuldades para lidar com as suas 
relações, dificuldades para reagir a uma 
pressão no trabalho, desencontros 
amorosos, cobranças da sociedade, as 
responsabilidades que a vida adulta exige, 
e até mesmo questões do 
envelhecimento”, afirmou Dimilson. 

Confira as dicas do psicólogo para 
manter a saúde mental: cuidar da 
autoimagem física e emocional; cuidar da 
autoestima, para gerar mais confiança; 
praticar atividades físicas; não procrastinar; 
sair de relações tóxicas; dormir bem; tirar 
um tempo para ficar só, para ler ou até 
mesmo fazer uma caminhada; conversar  
com as pessoas olho no olho.

Palestras no AMA: Em 2019 dê um basta no sedentarismo

Em mais um ciclo de palestras, os 
usuários do Ambulatório do HGG, 
receberam orientações sobre a 
importância da inclusão de atividade física 
no dia a dia. A palestra, realizada no dia 
10 de janeiro, foi ministrada pela residente 
em fisioterapia do HGG Thatyane 
Cruvinel. “Hoje em dia estamos muito 
sedentários. A nossa rotina corrida nos 
levou a isso, mas é preciso pensar que 
nossos ancestrais se movimentavam o 
tempo todo, eram caçadores e coletores e 
tinham de caminhar muito para encontrar o 
alimento. Nosso corpo não foi feito para 
ficar parado, é preciso movimentar”.

A fisioterapeuta disse que as atividades 
físicas auxiliam na prevenção de doenças 

como o Alzheimer, por exemplo, que 
atualmente é muito comum entre as 
pessoas da terceira idade. “É claro que 
temos a predisposição genética, mas 
conseguimos mudar isso ao inserirmos a 
atividade física como rotina. A dica é 
movimentar, fazer caminhadas ou buscar 
uma atividade que mais desperta interesse 
em vocês”, orientou. 

A costureira Ivanda Dias Campos, 
interagiu durante a palestra tirando dúvidas 
sobre qual seria o melhor exercício físico 
para o seu caso específico. Ela fez cirurgia 
bariátrica e sente dores nos nervos. “Gostei 
muito da palestra, a gente aprende e isso 
que o HGG faz é muito bom. Por isso eu 
sou apaixonada nesse hospital”, disse. 

Fisioterapeuta interagiu com o público 
estimulando exercício em aparelho 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Fígado novo
O ano de 2019 será mais especial para dois 
pacientes: Elvis de Souza Oliveira e José 
Antônio da Silva. Os dois, que aguardavam 
na fila para realizar transplante de fígado, 
foram operados no HGG entre o Natal e 
Ano Novo. “Deus é tão bom que fez com 
que ganhasse na loteria duas vezes”, 
declarou José Antônio, que passou por dois 
transplantes em três dias, já que no primeiro 
procedimento, o corpo rejeitou o novo órgão. 

Chefias 
No dia 8 de janeiro, a diretoria do HGG 
realizou a primeira reunião de 2019 com as 
chefias das especialidades cirúrgicas. De 
acordo com o diretor técnico do hospital, 
Durval Pedroso, as reuniões com as chefias 
médicas e cirúrgicas são realizadas de forma 
separada, oportunidade em que são 
apresentadas as metas, produtividade, 
desempenho institucional, entre outros. 

Sarau do HGG
O sertanejo vai dominar a programação de 
janeiro dos Saraus do HGG. No dia 17, 
Diego Bastos promete um repertório de 
clássicos do sertanejo raiz e universitário. 
Pela primeira vez no palco no projeto, a 
dupla Dyogo e Deluca, se apresenta no dia 
24, e a cantora Keissiane, encerra no dia 31. 

Oficina de arte
No dia 8 de janeiro foi realizada a primeira 
Oficina de Arte para pacientes em 2019. A 
atividade, ministrada pelo professor da 
Escola de Artes Visuais, Alexandre Liah, 
tem a coordenada pelo Serviço de Terapia 
Ocupacional do HGG. Com a temática 
“natureza”, a aposentada Divina Machado, 
internada há cinco dias no HGG para uma 
cirurgia vascular, pintou um vaso de flores.

Equilíbrio 
Depois das festividades de fim de ano e dos 
excessos com a ceia de Natal e Réveillon, é 
hora de recomeçar a dieta. E foi com essa 
proposta que a residente em nutrição do 
HGG, Graciele Santos, orientou no dia 4 de 
janeiro os usuários do Ambulatório de 
Medicina Avançada sobre a importância de 
uma alimentação equilibrada.

Coreme
No dia 10 de janeiro a Comissão de 
Residência Médica (Coreme) do HGG se 
reuniu no Auditório 2 para a assembleia de 
eleição da nova coordenação que irá assumir 
o biênio 2019/2021. A reumatologista e 
supervisora da residência na especialidade, 
Fábia Mara Gonçalves Prates de Oliveira, 
assumiu a coordenação da Comissão. 
Matéria sobre a posse na página 2. 

Superintendente
O HGG recebeu na noite 15 de janeiro a 
visita da Superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS), 
Luciana Vieira, e o coordenador geral das 
Coremes, Belchor Calaça. Recepcionados 
pela diretoria do HGG, eles conheceram o 
Ambulatório AMA, Painéis de Gestão à 
Vista, CTI e Ala de Cuidados Paliativos.

Novo secretário
Coordenadores e diretores do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) reuniram-se no dia 8 de janeiro, 
com o novo secretário de saúde do Estado, 
Ismael Alexandrino. O objetivo do encontro 
foi tratar sobre as questões financeiras e 
apresentar o trabalho realizado pela 
organização social na gestão do HGG.

RH
O projeto OrientaRH, desenvolvido pela 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
do HGG, realiza mais uma ação para levar 
aos colaboradores orientações sobre como 
identificar as necessidades de capacitações 
para as equipes. Foram abordadas cinco 
dicas de como identificar as demandas: 
observação, avaliação de desempenho, 
avaliações técnicas, modificação de 
processos e relatórios.

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos da apresentação do músico Eduardo Bassan: 

“Escutei o barulho no corredor e saí na porta para ver o que era. Quando vi esse bonitão, com violão na 
mão, achei muito legal. É importante para nós participarmos desse tipo de atividade. Adorei a música, a turma é 
muito animada”, explicou a paciente Sirlene Delfino, internada para uma cirurgia de vesícula.

Cantando, encantando e recebendo o 
carinho dos pacientes

Acompanhado da equipe de enfermagem, 
Eduardo Bassan percorreu todos os leitos

Pura simpatia, o cantor tirou várias 
fotos com pacientes
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