
ANO V,  NÚMERO 115 -  ABRIL DE 2019

Ministro da Saúde e governador visitam CEAD 
Comitiva com Ronaldo Caiado, senador Jorge Kajuru e secretário de estado da Saúde, Ismael Alexandrino, esteve no 
Centro Estadual de Atenção ao Diabetes no dia 12 de abril 

Autoridades visitam o CEAD e elogiam o Centro como projeto inédito no País com 
acompanhamento integral para os diabéticos 

No dia 12 de abril, o Centro Estadual 
de Atenção ao Diabetes (CEAD), unidade 
anexa ao Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG, recebeu a visita de uma comitiva 
composta pelo Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, o governador do 
Estado, Ronaldo Caiado, e o secretário de 
Saúde, Ismael Alexandrino, acompanhado 
pelo senador Jorge Kajuru, dentre outras 
autoridades, com o objetivo de conhecer o 
Centro, que é considerado um projeto 
inédito no País.

Inaugurado em junho de 2018, o Cead 
proporciona acompanhamento integral aos 
pacientes evitando que complicações 
decorrentes do diabetes não se agravem, 
melhorando a qualidade de vida do 
portador da doença. 

O governador apresentou a unidade 
ao Ministro e afirmou que está buscando 
alternativas para que a saúde em Goiás 
passe a priorizar o Diabetes, enfermidade 
atualmente responsável por 42% dos 
óbitos em todo o País.

“O Cead será um centro de referência 
não somente ambulatorial, mas também 
em cirurgias para diabéticos. Estamos 
buscando as melhores alternativas nesse 
momento. Diabetes é a causa mortis da 
maioria dos casos. Por isso, temos que 

ter um sistema nas nossas policlínicas do 
Estado de Goiás para que o Cead, que o 
senador Jorge Kajuru se empenhou para 
montar, se torne o Centro de referência 
para trazermos os pacientes mais graves 
para que sejam tratados tanto do ponto 
de vista ambulatorial como cirúrgico, 
considerando que os cirurgiões que estão 
aqui são destaque em todo o Brasil”, 
pontuou Caiado.

De acordo com o Ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, a ideia é levar 
o projeto do Cead para outras unidades 
da Federação. “A responsabilidade de 
vocês aqui em Goiás é fazer com que 
as pessoas se conscientizem que o 
Diabetes é uma doença crônica que 
tem controle, mas ainda não tem cura. 
Nossa ideia é construir centros 
especializados inspirados no Cead de 
Goiás com podólogos, oftalmologistas, 
nutricionistas, ortopedistas, ou seja, 
centros multidisciplinares. Foi ótimo 
ver esse exemplo e tenho certeza que 
o tempero goiano aqui da terra do 
pequi vai servir de modelo para nós”, 
destacou.

O senador Jorge Kajuru, idealizador do 
Cead, disse que o projeto foi a realização 
de um sonho pessoal. “Fiz questão de 

trazer o Ministro para conhecer de perto o 
Cead. Esse modelo pode ser seguido no 
Brasil inteiro e quero agradecer 
principalmente ao Idtech, organização 
social que administra o HGG e o Cead, 
que cuidou disso aqui como se fosse um 
filho, assim como todos os profissionais 
que atuam na unidade”, finalizou. 

Cead

Em nove meses de funcionamento, 
foram realizados 13.338 atendimentos aos 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS), contabilizados até o mês de março 
deste ano. Apenas o Serviço de 
Endocrinologia promoveu quase a metade 
deles, somando 5.549 atendimentos. Os 
pacientes do Cead contam com 
atendimento multidisciplinar incluindo 
serviços de endocrinologia, oftalmologia, 
psicologia, fisioterapia, enfermagem, 
serviço social e nutrição. Entre as 
novidades, o Programa de Atenção ao Pé 
Diabético é um dos mais estruturados do 
Estado, e desde a inauguração do Cead 
passou a contar com o Serviço de 
Podologia, também único na rede pública 
que faz orientações preventivas e trata 
lesões decorrentes do Diabetes. 

Outro destaque do Centro é o 
Programa de Cirurgias Metabólicas, que 
entre junho de 2018 e março de 2019, 
realizou 27 cirurgias. Todo o tratamento 
ambulatorial acontece no Cead e as 
cirurgias são realizadas no HGG. A 
cirurgia metabólica pelo SUS é uma 
novidade no Brasil, e tem o objetivo de 
devolver saúde e qualidade de vida aos 
portadores de diabetes, já que o 
procedimento tem a intenção de promover 
a remissão total da doença, com a 
suspensão do uso das medicações, 
inclusive da insulina.

A unidade também recebe os 
pacientes do Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade (PCCO). 
Existente desde 1998 e reestruturado 
em 2013, o programa oferece equipe 
multidisciplinar aos pacientes inscritos, 
que recebem atendimento ambulatorial 
pré e pós-cirurgia bariátrica. O HGG é 
a única unidade habilitada com 
Serviço de Atenção à Obesidade no 
Estado de Goiás e em 2018 realizou 
184 cirurgias bariátricas. 
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Mutirões realizam 80 cirurgias extras em março 

Em março, pelo menos 80 cirurgias 
extras foram realizadas pelas equipes 
multiprofissionais do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG. Entre as 
especialidades contempladas, 
estavam as operações ginecológicas, 
plásticas e gerais. 

Em alusão ao Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março as equipes da 
ginecologia, entre staffs e residentes 

operaram 26 mulheres.
Nos dias 16 e 17 de março foi a 

vez do mutirão de cirurgias plásticas e 
reparadoras, ocasião em que os 
profissionais assistiram mais de 25 
pacientes no HGG. 

Já nos dias 30 e 31 de março, a 
equipe de cirurgia Geral e aparelho 
digestivo realizaram cirurgias de 
correção de hérnia em 26 pacientes. 

O diretor Técnico do HGG, Durval 
Pedroso, explica que os mutirões são 
extras, ou seja, não são 
procedimentos habituais de rotina que 
integram o planejamento da unidade. 
“São cirurgias que contam com a 
parceria dos multiprofissionais, entre 
staffs e residentes. As equipes estão 
sempre motivadas e envolvidas 
nessas ações. Isso mostra que 
podemos nos esforçar para fazer mais 
e atender a população”, destacou.

Segundo o diretor, o HGG irá realizar 
outros mutirões para contemplar 
pacientes atendidos pelo Serviço de 
Proctologia da unidade. 

No dia 20 de março, o Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) do HGG atingiu 
a marca de 365 dias sem infecção de 
corrente sanguínea associada ao 
cateter venoso central (CVC). O diretor 
Técnico da unidade, Durval Pedroso, 
comemora o índice atingido pelo 
hospital e destaca que ele reflete a 
qualidade do serviço oferecido.

A infecção de corrente sanguínea 

ACONTECEU 

HGG comemora um ano sem infecção no Centro 
de Terapia Intensiva 

Equipe médica responsável pelas cirurgias 

Gestores conferem os resultados positivos 

associada ao CVC ocorre quando o 
dispositivo colocado no paciente através 
de um pequeno procedimento cirúrgico, 
para infusão de medicamentos, se 
contamina. “Hoje está provado que as 
infecções relacionadas ao uso do 
dispositivo são reflexos da má prática 
médica, de cuidados inadequados, seja 
com curativo, com cuidados de técnica de 
inserção, de manutenção do cateter ou a 
não retirada ou uso por tempo prolongado 
e desnecessário”.

Para conseguir zerar esse tipo de 
infecção, o HGG trabalha com o Ciclo de 
Bundles, que é um conjunto pequeno e 
simples de práticas baseadas em 
evidências, que quando executadas por 
toda a equipe de saúde, melhora os 
resultados para os pacientes. “Além das 
checagens, o HGG fortalece a inserção 
guiada por ultrassom para diminuir a 
necessidade de punções e os cuidados 
com curativo, manutenção e a retirada 
precoce. Com isso, evita-se que o paciente 
tenha algum problema”, explicou Durval.

Expediente
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“Aqui no HGG 
tudo é exemplar”

Ela sempre recebe a equipe 
médica e de enfermagem com um 
sorriso tímido no rosto, palavras 
sinceras e de gratidão. Acompanhada 
da filha, a aposentada Angélica 
Belxolina Teixeira, 77 anos, mãe de 
cinco filhos e internada na enfermaria 
da Clínica Cirúrgica do HGG, ela faz 
questão de elogiar a estrutura, 
limpeza, comida e atendimento 
ofertado na unidade de saúde. A 
idosa deu entrada no HGG no dia 28 
de abril para uma cirurgia de vesícula 
e aguarda a conclusão dos exames 
para o agendamento da operação. 

Mas não é a primeira vez que a 
senhora Angélica esteve no HGG, 
essa goiana cheia de histórias 
relembra que já fez tratamento com 
cardiologistas da unidade de saúde 
por vários anos. “É a primeira vez 
que fico hospitalizada e me sinto em 
casa, de verdade. Aqui, tudo é 
exemplar, a limpeza, a comida 
saborosa e o mais importante é a 
forma digna e humana como os 
médicos e enfermeiros me tratam. Só 
tenho a agradecer. Já fiquei em 
outros hospitais e nunca vi algo 
parecido com o que o HGG oferece. 
Além de tudo isso, na quinta-feira 
ainda tenho a chance de ouvir uma 
boa música no Sarau, o que me 
alegra ainda mais”, declarou 
agradecida a paciente. 

Para finalizar os agradecimentos, 
Angélica fez questão de deixar uma 
mensagem de ânimo para todos os 
pacientes. “Tudo passa, nada é para 
sempre. Estamos aqui de passagem 
e temos que ser grato por tudo que 
nos foi oferecido por toda equipe do 
HGG. Mantenham o pensamento 
positivo”, aconselhou.  
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Saúde na Praça aborda hipertensão

Nos dias 24 e 25 de abrill, o projeto 
Saúde na Praça, promovido pelo Hospital 
Estadual Alberto Rassi (HGG) teve 
temáticas voltadas para os cuidados 
individuais da saúde. Na quinta-feira, 25 de 
abril, data em que é comemorado o Dia 
Mundial da Saúde, profissionais do HGG 
realizaram atendimentos gratuitos à 
população com alertas sobre a importância 
da prática de exercícios físicos. Já no dia 
26, os colaboradores deram dicas de 
como prevenir a hipertensão arterial. 

Neste período, profissionais da área de 
saúde que atuam no HGG forneceram 
orientações importantes das 7 às 12 horas 
na Praça Abrão Rassi, localizada em frente 
ao hospital. Entre os serviços ofertados 

estavam aferição de pressão arterial, 
teste rápido de glicemia, cálculo de índice 
de massa corpórea (IMC) com médicos, 
nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e 
equipe de enfermagem. 

O Saúde na Praça é realizado todos 
os meses em frente ao HGG. Vários 
profissionais de diversas áreas de atuação 
se reúnem na tenda da saúde para 
atender a população de forma gratuita. 

Deusalina de Souza, 43 anos, já 
conhece o projeto e fez questão de passar 
na tenda para medir a pressão. Tomo "
remédios e estou com a doença 
controlada. Eu acho ótimo esse tipo de 
ação, pois não tenho tempo de ir ao 
médico e me consulto aqui.", População afere a pressão durante Projeto

FIQUE ATENTO

Dados do Ministério da Saúde 
mostram que cerca de 10% da 
população brasileira entre 25 a 34 anos 
tem o diagnóstico de hipertensão 
arterial. Na faixa etária dos 35 aos 44 
anos, esse índice sobe para 19%. O 
aumento da incidência de hipertensão 
entre jovens está relacionado à 
obesidade e ao sedentarismo, que 
estão crescendo no Brasil. Além disso, 
a hipertensão é a principal causa do 
infarto e de outras doenças do coração 
que mais matam no País. A hipertensão 
é a causa de 60% dos infartos e 80% 
dos acidentes vascular cerebral (AVC). 

“A situação da doença no nosso 
País é grave e está descontrolada. Não 
podemos esquecer que a enfermidade 
é uma das principais causas de mortes 
no Brasil e que ela tem tratamento. O 
paciente tem que se conscientizar de 
que é preciso tratar a hipertensão e 
tomar remédio. O grande problema da 
hipertensão é que ela é assintomática, 
porém, a longo prazo, pode prejudicar o 
coração, os rins, levando a insuficiência 
renal, AVC, alterações vasculares, 
cegueira, entre outras doenças”, explica 
o chefe do Serviço de Cardiologia do 
HGG, Antônio Malan. 

Considerada uma “doença 
silenciosa” quando se manifesta os 
sintomas mais comuns são dor de 
cabeça, sonolência e cansaço ao fazer 
atividade física. É considerada 
hipertensa uma pessoa com pressão 
arterial igual ou superior a 14 por 9 em 
repouso. Para evitar a hipertensão é 
necessário adotar medidas como: 
reduzir a ingestão de sal (o ideal é 
consumir até uma colher de chá por 
dia), fazer exercícios físicos três vezes 
por semana e não fumar. Além disso, é 
importante aferir a pressão a cada seis 
meses. Conheça algumas verdades e 
mitos sobre a hipertensão arterial. 

É importante medir a pressão a cada seis meses

Principais sintomas: 

- Dor de cabeça; 

- Dores no peito;

- Tonturas;

- Sonolência; 

- Visão embaçada; 

- Sangramento nasal; 

- Zumbido no ouvido; 

- Cansaço ao fazer atividade 
física.

Verdade 
O estresse aumenta a estimulação do 

sistema nervoso simpático e, 
consequentemente, provoca elevação da 
pressão arterial, redução da circulação do 
sangue nas coronárias, aumento do 
consumo de oxigênio pelo músculo 
cardíaco e instabilidade elétrica no 
coração, podendo ocasionar arritmias 
cardíacas e infarto. Para se ter uma ideia, 
cerca de 15% dos infartos são causados 
por uma situação de estresse repentino e 
intenso.

Mito
No Brasil, verifica-se uma 

prevalência da doença em 35,8% dos 
homens e em 30% das mulheres. 
Porém, após a menopausa, a situação 
se inverte, com maior preponderância 
da doença entre elas devido a 
diminuição da produção de estrogênio, 
protetor natural do sistema arterial.

300 milhões de pessoas morrem de hipertensão arterial
Cerca de 10% da população brasileira entre 25 a 34 anos tem o diagnóstico de pressão alta. 
Veja quais são os sintomas e como evitar essa doença silenciosa
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EXPRESSAS

Campanha do Agasalho
Em parceria com o Sistema Sagres, o 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) promove até 31 de maio, 
a 11º edição da Campanha do Agasalho. 
Durante este período, seis pontos de coleta 
estarão distribuídos em Goiânia para 
receber as doações, são eles: sede do 
Idtech, Central de Atendimento do 
Teleconsulta, Rádio Sagres, Hospital 
Estadual Alberto Rassi (HGG), Goiás 
Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube. 

Parkinson em evidência
Os usuários do SUS que aguardavam por 
consultas ou procedimentos no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) no dia 17 de 
abril tiveram a oportunidade de retirar todas 
as suas dúvidas e conhecer sobre os 
sintomas e alertas da doença de Parkinson. 
O assunto foi abordado pelo residente de 
Neurologia do HGG, Paulo Abner. 

Imunização contra Influenza 
No dia 24 de abril foi finalizada a campanha 
de vacinação contra Influenza com a 
imunização de 1.088 colaboradores do HGG. 
As vacinas foram disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e 
aplicadas pela equipe do SESMT. 

Participação nacional 
A terapeuta ocupacional do HGG, Anna 
Paula Hirako compôs a comissão 
organizadora e a mesa redonda da I 
Jornada de Reabilitação do Membro 
Superior e Terapia da Mão. O evento foi 
realizado nos dias 27 e 28 de abril no 
auditório do Centro Estadual de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (Crer). 

Gratidão do jornalista Cléber Ferreira 
Cléber Ferreira acompanhou a esposa que 
esteve internada no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do HGG por treze dias. 
Infelizmente ela veio a óbito, mas ele fez 
questão de agradecer a equipe 
multiprofissional que deu suporte durante 
os dias de assistência."Recebam minha 
eterna gratidão", declarou Cléber. 

Cuidados com a voz 
O Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de 
abril, foi diferente para os pacientes e 
colaboradores do HGG que receberam o 
Sarau Itinerante com o cantor Xexéu. A 
equipe de Fonoaudiologia deu dicas de 
como cuidar da voz e distribuiu folders 
educativos com informações importantes 
sobre o aparelho fonador. 

Ética 
No dia 22 de abril, a Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP) esteve 
no HGG e acompanhou o 
funcionamento do seu Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP), que é um 
colegiado interdisciplinar e 
independente para defender de forma 
ética os interesses para 
desenvolvimento da pesquisa. 

Lideranças  
Em 28 de março, o Idtech participou do 
evento “A eficiência da Gestão Pública 
Modelo OSS”. O encontro contou com a 
presença do secretário de Estado da 
Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. As 
lideranças presentes falaram sobre as 
boas práticas de governança pública 
para a saúde. 

Prontuário 
A empresa de sistemas de gestão de 
saúde MV, responsável por fornecer o 
prontuário eletrônico utilizado no HGG foi 
premiada pela quarta vez consecutiva. O 
Prêmio Best in KLAS Acute Care Latin 
America 2019 foi entregue no dia 11 de 
fevereiro a executivos em cerimônia nos 
Estados Unidos. 

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“Achei maravilhoso. Todos entoaram as canções. Que coisa bonita! Ficamos apreensivos por conta da 
operação, mas o Sarau alivia esse sentimento e contagia o andar inteiro. Os gestores daqui têm empatia pelo 
próximo. Isso que é um tratamento de verdade, afirmou a paciente Luciene Soares. 

Gaúcho Júnior Ganz canta pela primeira 
vez no Sarau 

Kamila Galiza anima a plateia com 
repertório sertanejo 

Flávio Hiram e José Bento contagiaram a 
todos com o ritmo brasileiro do samba 
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