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Secretário de Estado da Saúde visita HGG 
Acompanhado da comitiva do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, Ismael Alexandrino elogiou a estrutura, processos e o 
foco em humanização da unidade. O titular da pasta é médico e já atuou no Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG em 2008

No dia 30 de janeiro o novo secretário 
de Saúde do Estado de Goiás, Ismael 
Alexandrino, esteve no HGG a fim de 
conhecer a unidade, seus avanços 
estruturais e processos implantados após 
a gestão do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). 

Acompanhado da comitiva do 
Hospital de Amor, antigo Hospital de 
Câncer de Barretos, São Paulo, 
instituição de saúde filantrópica 
especializada no tratamento e prevenção 
de câncer, a equipe percorreu a Central  
Humanizada de Internação (CHI), 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), Unidade de Reabilitação 

Cardíaca e Fisioterapia, Central de 
Material Esterilizado (CME), Clínica 
Cirúrgica, Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) e Auditório Dr. Luiz Rassi.

O titular da pasta, que é médico, já 
atuou no HGG em 2008, conhecendo o 
hospital antes da gestão da OS, se 
mostrou animado com a realidade atual e 
elogiou a unidade. “Eu já conhecia o 
HGG, pois trabalhei aqui em 2008, época 
em que a estrutura física era bastante 
precária e os profissionais que 
trabalhavam não eram bem 
estabelecidos. E foi uma grata surpresa 
essa visita, por encontrar um hospital 
bastante organizado, com foco na 

A comitiva iniciou a visita pelo Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). Secretário elogiou os 
projetos de humanização que o HGG realiza rotineiramente com seus pacientes

humanização, que nós precisamos 
estender para toda a rede, protocolos 
bem estabelecidos e uma equipe 
engajada. Então, é um hospital que nós 
contamos como estratégico para a nossa 
gestão e que precisamos fomentar cada 
vez mais o serviço”, avaliou Ismael 
Alexandrino.

O presidente do Hospital de Amor, 
Henrique Prata, que fez parte da 
comitiva, também falou das boas 
impressões que teve da unidade com a 
visita. “Fiquei muito feliz em saber que no 
Estado de Goiás tem uma obra tão bem 
estruturada, com um valor muito forte de 
humanização, e tudo isso deixa a gente 
contente”, elogiou, completando que 
externará ao governador do Estado de 
Goiás, Ronaldo Caiado, o que viu no 
HGG, assim como nas demais unidades 
visitadas. “O Ronaldo pediu para que nós 
falássemos o que enxergamos para dar 
opinião sobre o projeto de saúde de 
Goiás, porque há muitas coisas para 
serem feitas no Estado, mas aqui é algo 
que já está feito, uma obra atualizada, 
com todos os requisitos importantes. 
Então considero que foi muito boa a 
visita”.

Visita
Na última semana de janeiro,  o 

presidente do Hospital de Amor, Henrique 
Prata, esteve em Goiânia para apresentar 
o modelo que tem sido adotado na rede 
de saúde do município Barretos e 
conhecer alguns hospitais de Goiás, 
entre eles o HGG.

Os Serviços de Coloproctologia e 
Ortopedia do HGG realizaram nos últimos 
meses dois mutirões de cirurgias de 
pequeno e médio porte. 

No dia 15 de dezembro, foram 
operados 15 pacientes, a maioria para 
tratar hemorroidas. Já no dia 26 de 
janeiro, 8 pacientes passaram por cirurgias 
para tratar problemas decorrentes da 
Síndrome do Túnel do Carpo. 

De acordo com o diretor técnico do 
HGG, Durval Pedroso, os mutirões estão 
ocorrendo desde outubro de 2018 e é 
uma medida para aproveitar a capacidade 

do Centro Cirúrgico aos finais de semana. 
“São ações efetivas que estão 
contribuindo para otimizar o uso das salas 
cirúrgicas e conseguir atender o maior 
número de pacientes, além de 
adicionarmos o sábado como um dia de 
rotina para realização dos procedimentos. 
Já está incorporado em nosso calendário 
e a previsão é que todos os meses 
aconteçam pelo menos dois mutirões com 
especialidades diferentes”, destacou.

O HGG tem trabalhado para garantir 
assistência multiprofissional especializada 
aos usuários do sistema de saúde pública.

Equipes operaram 23 pacientes em dois 
sábados dos meses de dezembro e janeiro 

Especialidades realizam mutirões de cirurgias de pequeno e médio porte 
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Mais de 1500 doadores de sangue em oito meses 

Em funcionamento desde maio de 
2018, a Unidade Coletora de Sangue do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, 
contabilizou mais de 1500 doadores até o 
fim de dezembro. A Unidade é um braço 
da Hemorrede e proporciona comodidade 
e agilidade aos familiares acompanhantes 
ou que estiverem visitando um paciente e 
desejarem doar, podendo realizar o ato no 
próprio hospital. O HGG recebe um 
grande fluxo de pacientes do interior que 
têm sua possibilidade de locomoção 

reduzida, o que também facilita a 
concretização da intenção de doação. 

O novo local para doação facilitou a 
logística para as pessoas que estão com 
algum ente querido internado. É o caso da 
Fernanda Maria Pereira da Silva, que 
esteve com o filho internado, e decidiu 
mobilizar familiares e amigos para 
efetuarem a doação na Unidade. “Para 
quem precisa acompanhar o parente 
internado, ficou bem mais fácil. Quando 
meu filho estava em tratamento, precisava 
fazer várias transfusões, e para não ficar 
devendo e baixar o estoque, eu fiz uma 
campanha entre as pessoas que eu 
conheci. Foram mais de 70 pessoas que 
doaram em um período de 15 dias”, 
declarou.

Para a gerente da Unidade Coletora de 
Sangue, Bruna Paixão, o hospital utiliza 
um número considerável de bolsas de 
sangue, já que realiza cirurgias de alta 
complexidade, como os transplantes. 
“Trabalhamos diariamente na captação e 
na fidelização dos doadores nesta 
Unidade. Nosso objetivo é contribuir com o 
abastecimento do estoque de 
hemocomponentes do Hemocentro 
coordenador que, além do HGG, abastece 
todos os hospitais públicos estaduais”, 
declarou.

O HGG, referência em cirurgias de 
média e alta complexidade, passou a 
realizar a cirurgia de endometriose 
intestinal. Coordenado pelo Serviço de 
Ginecologia da unidade, em parceria com 
o Serviço de Cirurgia Geral, o primeiro 
procedimento considerado complexo 

Procedimento inédito na unidade envolveu 
as equipes de ginecologia e cirurgia geral

Entre os doadores estão acompanhantes 
de pacientes internados e colaboradores

aconteceu no hospital no dia 20 de 
dezembro. Ao todo, foram quase doze 
horas do procedimento que envolveu as 
equipes médicas e multidisciplinares.

De acordo com o ginecologista 
responsável por coordenar esse primeiro 
procedimento, Corival Castro, o hospital 
já realizava cirurgias de endometriose 
profunda, mas esse tipo com o 
acometimento intestinal foi a primeira vez. 
“Este é um caso mais complexo em que é 
necessário ressecar uma porção do 
intestino. A cirurgia ocorreu muito bem, 
com tranquilidade contando com a 
participação de médicos e residentes. A 
paciente entrou para o centro cirúrgico às 
sete horas da manhã para ser preparada, 
e a cirurgia foi finalizada por volta de 
dezenove horas”, explicou. 

A cirurgia de endometriose intestinal é 
de alto custo, e envolve o uso de 
grampeadores intestinais e bisturi 
ultrassônico, ambos descartáveis. “É um 
procedimento longo, trabalhoso, mas 
temos uma equipe bem preparada para 
realizá-lo”, declarou o médico. 

ACONTECEU 

HGG realiza cirurgia de endometriose intestinal 

Nunca fui tão bem tratado 
como aqui!”, declarou 
Francis Dean

Uma nova chance para viver! É 
assim que o paciente Francis Dean 
Alves Santos, 30 anos, encara a sua 
recuperação, após quase três meses 
internado. Natural de Vianópolis, 
interior de Goiás, ele conta que tem 
poucas lembranças dos momentos 
que antecederam a sua internação. 
“Recuperei a memória há vinte dias, e 
desde então os meus familiares me 
contam o que aconteceu. Não me 
lembro de absolutamente nada”, 
disse. Jovem, trabalhador, que saía de 
casa às 6 horas da manhã e na 
maioria das vezes retornava após às 
22 horas, Francis começou a sentir 
dores nas articulações no mês de 
setembro. Com o tempo, a situação 
piorou, ele começou a sentir dores na 
cabeça, no pescoço e até um soluço 
sem explicação. Entre os 
diagnósticos, artrite, virose e até 
mesmo dores psicológicas. No HGG, 
ele chegou no dia 1 de novembro, 
inconsciente e com o corpo 
paralisado. 

“Estou tratando aqui com os 
serviços de neurologia, reumatologia e 
infectologia. Existe a suspeita que 
tenho lúpus, mas os médicos estão 
aguardando para confirmar. Com a 
ajuda dos meus familiares, estou me 
recuperando. Meu desejo agora é 
voltar à rotina, dentro das minhas 
possibilidades, e brincar com as 
minhas filhas que têm 2 e 6 anos. 
Gosto de aproveitar o tempo com 
elas, passeamos na fazenda, 
tomamos banho de rio, andamos de 
bicicleta. Estou com muitas 
saudades”, declarou.

Sobre o período que ficou 
internado, ele ressaltou: só tenho 
agradecimentos! Tudo é muito 
organizado, aqui se preocupam com a 
higiene e todo mundo é muito 
educado. Nunca fui tão bem tratado 
como aqui!”, finalizou.

Expediente
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Hambúrguer vegetariano

Ingredientes:
- 100 g de cenoura cozida;
- 100 g de couve-flor ou 
brócolis cozido;
- 1 batata grande cozida;
- 100 g de proteína 
texturizada de soja hidratada;
- 1 colher (sopa) de queijo 
ralado (opcional);
- 1 colher (sopa) de cebola 
ralada;
- 1 colher (sobremesa) de 
molho de mostarda;
- 1 colher (sobremesa) de 
salsinha picada;
- Sal e pimenta a gosto;
- Azeite de oliva para fritar ou 
se preferir, assar no forno.

Como fazer: Amasse a 
cenoura com a couve-flor ou 
brócolis e a batata com um 
garfo. Acrescente a proteína 
de soja hidratada e os 
demais ingredientes, amasse 
e modele os hambúrgueres. 
Leve ao freezer por 1 hora 
antes de fritar (ou assar) em 
1 fio de azeite.

TEMA DA VEZ - Entrevista Especial
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Vegetarianismo não é dieta, mas um estilo de vida

Será que é possível ser vegetariano ou 
vegano e, ao mesmo tempo, manter uma 
rotina alimentar saudável? Essa, talvez, 
seja a primeira dúvida de quem quer iniciar 
um estilo de vida sem a presença de 
alimentos de origem animal e seus 
derivados. A cantora brasileira Anitta 
anunciou que está há um mês seguindo o 
veganismo e tem adorado o novo estilo 
alimentar. E a gerente do serviço de 
nutrição do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG, Valéria Souza, explica 
sobre a importância do equilíbrio de 
ingredientes no estilo alimentar 
vegetariano e alerta com relação aos 
cuidados de seguir um estilo alimentar 
sem a orientação de um profissional.

- Qual a diferença entre vegano e 
vegetariano?

Enquanto o vegetarianismo pode ser 
adotado por diversas  razões , seja ética, 
religião  saúde, o veganismo tem como 
cerne, a ética, onde a prática de não 
consumo de alimentos de origem animal 
em toda sua extensão é radical. Nem todo 
vegetariano é igual. O vegetarianismo 
segue diferentes linhas, sendo as 
principais a ovolactovegetariana (que usa 
ovos, laticínios e pode usar mel) e a linha 
vegetariana radical, que exclui da dieta 
todos os alimentos de origem animal, 
incluindo ovo, laticínios, gelatina, mel entre 
outros.  O vegano significa que a pessoa, 
além de seguir uma dieta vegetariana 
radical, descarta do seu estilo de vida 
também todos os produtos que utilizaram 
da força de trabalho animal (transporte), 
extração de matéria-prima (seda, couro, 
lã), ou que foi testada em animais 
(cosméticos e produtos de higiene). Essa 
filosofia de vida é chamada, veganismo.

-  A dieta vegetariana pode trazer 
algum risco à saúde?

A dieta não oferece perigo se for 
monitorada. Vegetarianos são mais 
saudáveis e têm menos doenças crônico-
degenerativas e cardíacas, conforme 
considerado em uma pesquisa na 
Universidade de Oxford, na Inglaterra e 
publicada no American Journal Of 
Nutrition. É importante também destacar 
que ser vegetariano não é, 
necessariamente, sinônimo de saúde. 
Cada caso deve ser analisado em especial 
para traçar uma composição de dieta ideal. 
O segredo do sucesso é equilibrar a dieta 
de maneira segura, variada, monitorada 
por um profissional da nutrição, sem 
descuidar, quando necessário,  dos 
suplementos . Nada de atitudes radicais!

- Mulheres grávidas e vegetarianas 
têm algum risco?

A combinação gravidez e 
vegetarianismo conta com o aval de 
organizações renomadas como a 

Em entrevista ao jornal A Voz do HGG, a gerente de nutrição do Hospital esclarece dúvidas sobre o vegetarianismo e dá dicas de como 
manter-se saudável sem a proteína animal. Toda mudança na rotina alimentar deve ser acompanhada por um profissional da saúde

A dieta não oferece perigo à saúde se for monitorada. Vegetarianos são mais saudáveis e têm 
menos doenças crônico-degenerativas e cardíacas, conforme estudos científicos

American Dietetic Association. É 
importante que a gestante tenha o 
acompanhamento do seu médico e 
nutricionista, além disso, a dieta deve ser 
bem planejada e acompanhada para 
verificar a evolução da paciente e sua  
necessidade de suplementação. 

- É necessário fazer 
suplementação de proteínas ao se 
tornar vegetariano?

Estudos populacionais mostram que 
de forma geral os vegetarianos ingerem 
mais nutrientes do que os não 
vegetarianos. Todo cuidado é pouco. 
Apesar de muito comentada a falta da 
proteína não é um fator preocupante da 
dieta vegetariana. Tudo vai depender de 
como é o cardápio e a base alimentar 
do adepto. A ingestão de proteínas 
numa dieta equilibrada deve 
permanecer entre 10 a 15% do volume 
ingerido. A cota de proteína e 
aminoácidos essenciais é atingida assim 
como na dieta normal, tudo depende da 
qualidade e quantidade de nutrientes 
ingeridos. Um dos nutrientes que a 
maioria dos vegetarianos normalmente 
precisa complementar e a vitamina B12, 
mas não é uma regra imutável .

- Ser vegetariano, portanto, é 
considerado um modo saudável de se 
alimentar?

Se o indivíduo supre corretamente a 
dieta baseada em grãos e outras fontes de 
proteína e nutrientes, sim. Ser vegetariano 
é adotar um estilo de vida saudável e leve 
para o organismo, em especial pela 
considerável ingestão de hortaliças, grãos, 
alimentos mais  em Natura, menos 
processados, melhor ingestão de fibras., 
enfim, é um conjunto de fatores.   
Vegetariano ou não, o importante é adotar 
sempre a vida equilibrada em toda sua 
composição e com isto, colher saúde .
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EXPRESSAS

Sertanejo
Era possível ouvir o som do violão e das 
vozes marcantes em todos os cantos do 
HGG, desde a recepção central até o 
quinto andar da unidade. No dia 24 de 
janeiro quem participou voluntariamente do 
projeto Sarau do HGG, que acontece todas 
as quintas-feiras, foi a dupla Dyogo e 
Deluca. 

Palestra
A obesidade e o sobrepeso vêm aumentando 
no Brasil e no mundo. Estima-se que em 
2025, um terço da população mundial sofrerá 
com o sobrepeso, o que significa que serão 
mais de dois milhões de pessoas. Para 
explicar sobre o problema e tirar as dúvidas 
quanto à melhor forma para evitar o ganho 
de peso, o cirurgião geral Sandro Andrade 
palestrou para quem esperava uma consulta 
no AMA do HGG no dia 28 de janeiro.

Automedicação
Os pacientes que aguardavam por 
consultas do HGG receberam orientações 
sobre os perigos da automedicação. A 
palestra foi realizada no dia 17 de janeiro 
pela farmacêutica da unidade Renata 
Abdala. Os antibióticos e anti-
inflamatórios são os medicamentos mais 
perigosos se administrados de forma 
incorreta e sem orientação. 

Diego Bastos
A segunda edição do ano do projeto Sarau 
do HGG recebeu no dia 17 de janeiro o 
sertanejo Diego Bastos. Acompanhado do 
músico Erick Bastos, o cantor agradou o 
público atendendo aos pedidos musicais. 
“Milionário e José Rico”, pediu a 
aposentada Idalice Oliveira da Silva. E foi 
prontamente atendida. 

Saúde mental 
A campanha Janeiro Branco tem o objetivo 
de colocar os temas da saúde mental em 
máxima evidência no mundo, em nome da 
prevenção ao adoecimento emocional da 
população. Para explicar sobre o tema o 
psicólogo do HGG, Dimilson Vasconcelos, 
esteve no AMA da unidade tirando as 
dúvidas dos pacientes e acompanhantes.

Antitabagismo
Durante os dias 22, 25, 29 de janeiro e 1º 
de fevereiro, equipe de enfermagem do 
HGG passou por treinamento para a 
implantação do “Protocolo Antitabagismo”. 
A iniciativa tem o objetivo de auxiliar os 
pacientes que serão internados no hospital, 
a parar de fumar. A previsão é que o 
protocolo seja iniciado ainda na primeira 
quinzena de fevereiro e envolverá 
pacientes que manifestem a vontade de 
parar de fumar. 

Sarau
No dia 31 de janeiro o HGG recebeu uma 
das duplas mais animadas que já passou 
pela unidade: Camila e Thiago. Muito 
simpáticos, a dupla cantou músicas do 
sertanejo raiz e universitário, sempre 
interagindo com o público composto por 
pacientes, familiares e colaboradores do 
hospital. 

Saúde
O HGG promoveu no dia 23 de janeiro a 
primeira edição de 2019 do projeto Saúde na 
Praça. Com o tema “Férias com saúde”, o 
evento atendeu 262 pessoas na Praça Abrão 
Rassi, localizada em frente à unidade 
hospitalar. Foram oferecidos serviços 
gratuitos de aferição de pressão, teste de 
glicemia, cálculo de Índice de Massa 
Corporal (IMC), além de orientações com 
profissionais da saúde.

Matrícula
O HGG vai receber 49 residentes médicos 
que se dividirão em 20 especialidades, e 10 
residentes multiprofissionais de cinco 
especialidades diferentes. As matrículas 
devem ser feitas na Escola Estadual de 
Saúde Publica Cândido Santiago (ESAP). 
O acolhimento acontece no dia 1 de março 
em que ocorre a integração destes 
profissionais.

“É uma forma de retribuir o que fizeram por mim. Desenhei o HGG, os pacientes nas enfermarias, cada um 
com seu problema. Este arco-íris simboliza a esperança, e o sol está aqui porque é o meu desejo, que ele brilhe 
para todos”, declarou o paciente Jacinto Luiz durante a última oficina de arte realizada no dia 22 de janeiro. 

Jacinto homenageou os colegas de 
enfermaria ao pintar a fachada do HGG

Primeira oficina de 2019 levou pacientes 
do Hospital para o Jardim da Solistência

Paciente mostra resultado da pintura 
durante a Oficina de Arte

A Oficina de Arte, que faz parte do Projeto Arte no HGG, promove a pintura em atividades quinzenais no hospital. O serviço é uma 
parceria entre o serviço de terapia ocupacional e o professor voluntário da Escola de Artes Visuais, Alexandre Liah
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