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Festas juninas alegram pacientes do HGG/Cead
5º Arraiá do HGG aconteceu no dia de Santo Antônio, 13 de junho. Já o 1º Arraiá Cumê Sem Medo, do Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes (Cead), foi realizado no dia 28 de junho

Quadrilha, pescaria, jogo da argola, 
caldo, canjica, quentão sem álcool. Tudo o 
que não pode faltar em uma festa junina, 
com um ingrediente mais do que especial: 
pacientes que estão internados e precisam 
de descontração. O estacionamento do 
Hospital ficou lotado com o 5º Arraiá do 
HGG, realizado no dia 13 de junho, dia de 
Santo Antônio. 

E pelo quinto ano consecutivo a 
unidade contou com a apresentação da 
quadrilha pentacampeã do Circuito Goiano 
e campeã do Circuito Nacional do ano 
passado, a Arriba Saia. Os pacientes 
puderam apreciar o espetáculo, “A 
Máquina da Vida”, que encantou a todos. 

O secretário de Estado da Saúde, 

Ismael Alexandrino Júnior, que esteve 
presente, aponta os benefícios que a festa 
provoca nos pacientes. “O que a gente 
tenta é aliviar um pouco a ansiedade, a 
dor do paciente, trazendo momento de 
descontração. Nós entendemos que a 
música é um remédio para a alma. 
Certamente descontrai, libera endorfina, 
serotonina, dá menos ansiedade, passa o 
tempo e o paciente melhor o seu 
tratamento.”

E pela fala dos pacientes, o objetivo foi 
alcançado. “Bom demais. Estou 
encantada. Agora está todo mundo feliz”, 
diz a paciente Odete Vieira da Silva. 

No dia 28 de junho, a unidade também 
realizou o “1º Arraiá Cumê Sem Medo”, 

O Grupo Arriba Saia apresentou o espetáculo «A Máquina da Vida» e encantou o público.

para pacientes do Centro Estadual de 
Atenção ao Diabetes (CEAD). Com o 
slogan “Óia o doce!! É mentira!!”, a 
iniciativa teve o objetivo de mostrar que é 
sim possível fazer uma festa inclusiva, em 
que todos podem comer o que quiser sem 
abrir mão da dieta tão importante para o 
bem-estar do diabético. 

Paciente do CEAD desde janeiro, 
Mariana Schaitl, contou que tem diabetes 
há dez anos e desde então, evita doces e 
massas. “Estava tudo muito gostoso, um 
cardápio que a gente pode comer sem 
medo, comi de tudo um pouquinho. Hoje 
pude comer um docinho sem doce, mas 
delicioso”. 

Confira abaixo uma das receitas que 
fizeram sucesso. Acredite: é uma delícia! 
Veja mais fotos na página 4.

Pacientes aprovaram a decoração que 
lembrou o ambiente caipira

Antes da apresentação principal, pacientes 
e colaboradores dançaram quadrilha

Receita de arroz doce de chuchu 
diet

Ingredientes
5 chuchus
3 gemas
1 limão taiti
5 gotas de baunilha
1 litro de leite semidesnatado
200g de adoçante culinário
10 grãos de cravo

Modo de preparo
Retire a casca dos chuchus e corte em 
4 partes e elimine o miolo branco. Fatie 
os chuchus em tiras de 5 a 8cm e 
reserve. Ferva o leite com a baunilha e 
os cravos. Aguarde ferver e então 
acrescente o chuchu ralado (guarde um 
pouco para o final). Em um recipiente 
bata as gemas com adoçante até 
incorporar e começar a esbranquiçar. 
Quando o leite estiver fervendo com o 
chuchu, acrescente o ovo com o 
adoçante batido aos poucos e 
experimente para dosar o doce e o 
sabor. Deixe reduzir e engrossar e leve 
à geladeira. Prepare o chuchu restante 
na frigideira sem nada. Ele solta água 
aos poucos. Coloque adoçante ou 
frutose aos poucos e uma colher de 
chá de suco de limão. Mexa até ficar 
cítrico e adocicado. Para servir, 
coloque em tigelas o chuchu doce e 
coloque canela por cima.
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Vernissage marca homenagem a Célia Câmara
“Eu me sinto não só emocionado, 

mas também envaidecido de ter tantos 
irmãos artistas”. A frase, dita com voz 
embargada por Jaime Câmara Júnior, 
filho de Célia Câmara, exemplifica bem o 
que representa a “mulher de ferro da 
cultura goiana” como definiu, na abertura 
da mostra em sua homenagem no 
projeto Arte no HGG, realizada no dia 4 
de junho, o artista Gilvan Cabral, um de 
seus “filhos adotivos”. Pelos relatos das 
pessoas que passaram por ali e 
contribuíram para a mostra, como o 
artista Alexandre Liah, que lembrou com 
carinho da “mãe Célia” o título não é 
apenas da boca para fora. Célia marcou 
não só a arte, mas principalmente os 
artistas, que por duas décadas, foram 
influenciados pela marchand mais 
reconhecida do Estado. 

Pelas paredes do corredor que liga a 
recepção do hospital ao Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) e as do 

próprio ambulatório é possível ver seu 
legado. Nelas, 65 obras de 32 artistas 
dão um pouco de alegria a pacientes e 
acompanhantes que, apreensivos, 
aguardam atendimento na unidade. Se a 
arte não cura, alivia, como pontuou o 
médico e coordenador do Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) do hospital, 
Marcelo Rabahi. “Nós finalizamos uma 
pesquisa científica aqui onde 
comprovamos que os pacientes que 
eram expostos aos projetos de 
humanização – arte visual e música – 
tinham níveis menores de ansiedade e 
depressão enquanto eles estavam 
internados e no momento de sua alta.”

“Lembro que no final do ano ela 
sempre nos ligava e fazia encomenda de 
10, 15 trabalhos pequenos. Aí a gente 
sabia que o Natal ia chegar bem e feliz 
porque poderiamos comprar os 
brinquedos das crianças e ter um Natal 
bem mais agradável”, disse Liah.

Jaime Câmara Júnior ao lado do diretor 
geral do HGG, José Cláudio Romero

ACONTECEU 

Segundo transplante de 
fígado realizado no HGG 
em 2019 é um sucesso

O HGG realizou no dia 7 de junho 
o segundo transplante de fígado do 
ano. Quem recebeu o órgão foi Alfredo 
Afonso Júnior, de 59 anos, que espera 
ter dado fim à longa trajetória de 
problemas de saúde. 

Alfredo conta que descobriu que 
tinha hepatite C em 1997, mas que 
estaria infectado com o vírus há 40 
anos. Com a infecção, que afeta 
principalmente o fígado, foi vítima de 
uma cirrose hepática.  “Comecei a 
tratar a hepatite em 2001 no HDT, 
onde obtive a cura, mas já tinha 
causado a cirrose, que foi só 
agravando e causou também a 
encefalopatia. Depois que já estava na 
fila de transplantes, os médicos 
descobriram que eu também estava 
com trombose na veia porta.” 

Ele explica que a cirurgia foi 
excelente, que deu tudo certo e que os 
médicos operaram também a veia 
porta, resolvendo o problema da 
trombose. “Após a cirurgia tive algumas 
complicações nos rins e as plaquetas 
abaixaram muito, mas em poucos dias 
os rins voltaram a funcionar 
normalmente, as plaquetas subiram e o 
fígado reagiu bem. O atendimento aqui 
tem sido muito bom, a comida também 
é boa, só é ruim a falta do sal”, disse o 
transplantado. Antes de receber alta, o 
paciente fez questão de deixar 
registrado sua satisfação durante a 
internação. “Gratidão ao excelente 
atendimento médico, a dra. Patrícia, a 
toda a equipe do transplante hepático e 
a todos os funcionários da UTI. Fui 
muito bem atendido”.

A esposa, Luciara Alves de Araújo, 
também agradeceu. “Gratidão a Deus 
por esse lugar. Parabéns a equipe de 
enfermagem, fisioterapia, nutricionista, 
psicólogas que cuidaram muito bem do 
meu esposo.” 

Expediente
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Rabahi explicou a importância do projeto 
Arte no HGG para os pacientes

O artista plástico Amaury Menezes e a ex-
primeira dama da capital, Geralda Albernaz

O artista plástico Tai Hsuan-An expõe 
algumas obras, com a esposa Lee Chen
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HGG dá início ao processo de acreditação ACSA International

O HGG realizou no dia 6 de junho, 
solenidade de lançamento do processo de 
acreditação em uma das mais renomadas 
instituições de certificação da Europa, a 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia 
(Acsa), responsável pela única 
metodologia de acreditação europeia no 
Brasil. Esta é uma modalidade por setores 
específicos e no HGG se iniciará no 
Centro de Terapia Intensiva (CTI). O 
evento contou com a presença de 
colaboradores do hospital, avaliadores do 
Instituto Brasileiro para Excelência em 
Saúde (IBES), que é a instituição 
responsável no País, e o secretário 
estadual de saúde, Ismael Alexandrino.

Christian Hart, diretor de novos 
projetos e negócios do Ibes, falou sobre a 
experiência com o HGG. “Eu não tenho a 
menor sombra de dúvida de falar que o 
HGG tem uma das estruturas mais 
bonitas que o SUS tem a oferecer a todos 
os pacientes no Brasil inteiro, também não 
tenho a menor dúvida que também 
oferece aqui nesse hospital a melhor 
assistência possível para os pacientes que 
vem até aqui. E ainda consegue propiciar 
exposições de arte semanais, eventos 
culturais, cuidados que a gente não vê 
nos demais hospitais”. Ele explicou ainda 
como aconteceu o convite do Ibes para o 
HGG participar do processo de 
acreditação Acsa. “Nessa metodologia 
vocês foram literalmente escolhidos. Ela 
vem de um país que tem um percentual 
pequeno de instituições privadas, de 6 a 
8%. Quando nós elencamos as 
instituições que nós gostaríamos que 
fizessem parte desse projeto piloto, eu fui 
a primeira pessoa a sugerir que o HGG 
fosse a primeira instituição pública a 
participar do projeto”, disse.

O coordenador do CTI do HGG, 
Marcelo Rabahi, enalteceu o trabalho em 
equipe e as etapas do processo de 
acreditação. “As ações de melhoria, para 

Solenidade aconteceu no dia 6 de junho, no Auditório Luiz Rassi, na unidade hospitalar. Modelo de acreditação europeu tem como 
objetivo a melhoria contínua da qualidade do serviço de saúde

Durval Pedroso (Dir. Téc.), Marcelo Rabahi (Coord. do CTI), Ismael Alexandrino (Sec. de 
Saúde), José Cláudio Romero (Dir. Geral) e Christian Hart (Dir. Ibes) participaram da solenidade.

Sobre a ACSA

O Modelo de Acreditação europeu 
da ACSA International tem como 
objetivo a melhoria contínua da 
qualidade do serviço de saúde e é 
a única metodologia no Brasil 
(trazida com exclusividade pelo 
IBES), já em implementação 
pelas organizações pioneiras em 
várias regiões do país. A 
certificação das Instituições de 
Saúde neste modelo, é entendida 
como um processo através do 
qual é observada e reconhecida a 
maneira com que os cuidados de 
saúde prestados aos cidadãos 
respondem ao modelo de 
qualidade.

que elas sejam efetivas, precisam do 
trabalho de todos e na melhoria contínua 
de vocês dentro desse processo. Essa é 
uma nova etapa de avaliação do processo 
de certificação e vamos partir de uma 
avaliação centrada inicialmente no 
paciente depois vamos chegar à direção. 
Vamos fazer um caminho um pouco 
diferente do que nós fizemos até agora, 
mas essa mudança de trajeto faz parte 
também para que a gente possa sair da 
nossa zona de conforto”, ressaltou. 

Ismael Alexandrino, parabenizou à 
unidade e disse que o HGG é modelo 
para o Estado. “O que eu entendo por 
excelência é fazer o certo desde a 
primeira vez. Tem valores que a gente 
percebe nesta instituição que tem dado 
certo ao longo dos anos. Esse aqui 
também serve de modelo para os 
privados. Não tenho nenhuma dúvida que 
aqui é melhor que a maioria dos privados 
de Goiânia e tem condição de ser modelo 
para os nossos demais hospitais públicos”. 

Fátima Lindoso toma posse na Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG
A área de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
tem uma nova diretora: Fátima Maria 
Lindoso da Silva Lima, que tomou posse 
no dia 25 de junho. Além de ser professora 
titular do departamento de Pediatria da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
possui graduação em Medicina pela 
Universidade de Pernambuco, mestrado 
em Pediatria e Ciências aplicadas à 
Pediatria pela Universidade Federal de 
São Paulo e doutorado em Pediatria e 
Ciências aplicadas à Pediatria pela 
Universidade Federal de São Paulo. 
Cáritas Marquez, que se desligou da 
diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG, 
foi convidada para assumir a diretoria de 

Ensino e Pesquisa do Hemocentro de 
Goiás. Cáritas ressaltou com emoção o 
quanto aprendeu no hospital, que possui 
as suas referências profissionais e é uma 
unidade de sucesso. 
Fátima pontuou o quanto se sentiu 
honrada com o convite, que se sentiu 
renovada em trabalhar em um lugar tão 
diferenciado. “Ao longo do tempo o HGG 
transformou-se em um grande centro 
formador de especialistas, de onde saíram 
grandes figuras da medicina goiana e 
nacional. E para mim é um desafio porque, 
durante 31 anos, eu trabalhei apenas na 
academia. E aqui terei que dar 
continuidade ao belo trabalho realizado, 
principalmente o seu lado humano”, disse.

Cáritas Marques e Fátima Lindoso
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EXPRESSAS

Doação de Sangue
Para conscientizar sobre a importância da 
doação de sangue, a Unidade Coletora de 
Sangue do HGG, em parceria com o 
Núcleo de Educação Continuada, 
realizaram uma campanha interna. Houve a 
distribuição de panfletos, uma edição 
especial do projeto Saúde na Praça e, 
ainda, a visita de atores que usaram 
fantasias de super-herois, para mostrar que 
cada um pode fazer a sua parte. Entre os 
dias 10 e 14 de junho, a Unidade 
contabilizou 90 atendimentos.

Recorde
O HGG contabilizou 36 dias sem acidentes 
biológicos na unidade. O número é o maior 
atingido pelo hospital, já que o recorde 
anterior era de 23 dias. Além disso, também 
apresentou redução de 50% do número de 
acidentes em maio, contabilizando 2 
acidentes. 

Menção honrosa
O trabalho “Aplicação do Protocolo Stop-
Bang: Triagem para o Risco de Apneia do 
Sono em Usuários do SUS de um Hospital 
Referência de Goiás”, da residente em 
fonoaudiologia do HGG Geise Caroline 
Mota Lopes, recebeu menção honrosa no 
12º Encontro de Motricidade Orofacial, 
realizado em junho em Goiânia. 

Café Integrativo Paliativo
A desospitalização de pacientes foi o tema 
do Café Integrativo Paliativo, realizado pelo 
Núcleo de Cuidados Paliativos do HGG no 
dia 25 de junho. O evento, proposto pela 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 
tratou do tema devido ao fato do HGG ser 
a única unidade que tem uma ala 
específica para cuidados paliativos para 
internação de pacientes nessa situação.  

Saúde na Praça
No dia 19, a temática abordada no projeto 
foi o Dia Nacional de Controle da Asma, 
para esclarecer sobre a doença. Já no dia 
25 foi trabalhado a importância do 
envelhecimento saudável, devido aos 
problemas que podem afetar a terceira 
idade, com orientações multiprofissionais.

Gestantes e lactantes 
O Idtech, organização social gestora do 
HGG, expediu portaria que estabelece as 
diretrizes para afastamento remunerado das 
atividades de gestantes e lactantes, tendo em 
vista decisão do Supremo Tribunal Federal, 
sobre a proibição de trabalhadoras nesta 
situação em ambientes insalubres. Assim que 
confirmem o estado gestacional, as 
colaboradoras devem se apresentar ao 
SESMT com o relatório ou atestado médico, 
que comprove a gravidez.  

Doença de Pompe
O HGG realizou no dia 28 de junho 
palestras em razão do Dia Nacional de 
Conscientização sobre a Doença de 
Pompe, que atinge cerca de 2,5 mil 
pacientes em todo o país. As palestras 
trataram dos aspectos clínicos, 
diagnósticos e os aspectos 
eletromiográficos da doença. 

Sistema eletrônico de gestão  
Na reunião mensal das chefias médicas e 
cirúrgicas, a alta direção do HGG apresentou 
um novo instrumento de gestão eletrônico de 
metas individuais, no dia 18 de junho. A 
ferramenta foi desenvolvida pela assessoria 
de tecnologia com o objetivo de mostrar 
transparência para a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), a população e os profissionais 
da unidade.

Visita
O serviço de Otorrinolaringologia do HGG 
recebeu a visita do Comitê de Residência e 
Treinamento da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia (ABORL-CCF), no dia 
28 de junho, para acompanhar e avaliar os 
serviços de residência do hospital, 
verificando se realmente estão cumprindo 
os pré-requisitos básicos da especialidade. 
A última visita tinha acontecido há três 
anos.

Apoio:

O evento contou com um cardápio especialmente adaptado para os diabéticos: arroz doce de chuchu, pé de 
moleque, cachorro quente com pão integral com chia, bolo de cabotiá com calda de chocolate, caldos de frango 
e feijão, chá caipira gelado e sangria saudável de suco de limão e beterraba, com maçã picada.

Cardápio especialmente preparado para os 
diabéticos agrada a todos

Pacientes do CEAD prestigiam a festa 
junina saudável 

Os pratos tinham a quantidade de 
carboidratos para contagem

O Arraiá Cumê Sem Medo fez a alegria dos pacientes do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (CEAD) no dia 28 de junho, 
com o slogan “Óia o doce!! É mentira!!”.
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