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Atendimento realizado pelo HGG é modelo a ser aplicado, aponta governador durante balanço de gestão de seis meses na área da saúde

O Hospital Estadual Alberto Rassi- 
HGG é um exemplo na forma de tratar o 
paciente, segundo o governador Ronaldo 
Caiado, durante solenidade de balanço 
dos seis primeiros meses na área da 
saúde em sua gestão e da renovação da 
autorização do Ministério da Saúde para o 
hospital realizar transplantes de rins, que 
ocorreu no auditório Luiz Rassi, no próprio 
HGG, no dia 11 de julho. “Eu quero 
parabenizar toda a diretoria do Idtech 
(organização social responsável pela 
gestão do hospital). Sabe por quê? Vocês 
estão humanizando o tratamento aos 
pacientes. É isso, minha gente, é 
humanizar, é a pessoa se sentir bem em 
um local onde nós temos exposição de 
telas. O hospital, em todo o local, tem uma 
gravura, tem uma pintura, tem uma 
condição de melhorar a acessibilidade do 
paciente como também a qualidade de 
vida do paciente .” 
      O elogio por parte do governador não 
se restringiu à questão estrutural. Ele citou 
ainda a satisfação do paciente ao ser 
atendido com respeito. “É o médico, a 
enfermeira, a assistente social, o 
fisioterapeuta, técnico em Raios x, 
especializado na sua própria área, tocando 
o paciente, conversando com ele, tratando 
o paciente pelo nome. Essa é a 
humanização que não podemos abrir mão. 
Esse é o lado que o paciente deseja ser 
tratado como cidadão, não ser tratado 

como número. Não é número, é o seu Jair, 
o seu Antônio, a dona Maria.”
        O governador, médico por formação, 
salientou ainda a satisfação das 280 
pessoas que receberam novos rins – 45 
deles presentes na solenidade - em ter 
prazer em coisas simples e vitais, como 
beber um copo de água. “Como eu 
falava com seu Jair (um dos 
transplantados) aqui agora. O que é 
bom? 'É bom beber água', ele disse. 'O 
meu sonho era beber água. Eu bebia 25 
ml de água e, de repente, eu chego no 
filtro, pego um copão de água e bebo.' 
Gente, imaginem bem o que é isso na 
vida da pessoa, a satisfação da pessoa.” 
        E coube ao seu Jair Araújo Serrano 
representar todos os transplantados na 
cerimônia, que marcou ainda o 1º 
Encontro de Transplantados Renais do 
HGG. “Eu fiz hemodiálise por 7 anos e 
Deus me deu essa oportunidade. Fui 
transplantado agora, no dia 6 de fevereiro, 
estou com cinco meses, minha cirurgia foi 
realizada aqui no HGG, muito bem-
sucedida. Não sinto nada, minha vida está 
mudando completamente. Cada dia que 
passa eu me sinto feliz e mais tranquilo.” 
Além do relato, seu Jair fez questão de 
agradecer a todos que tornaram possível a 
guinada que teve em sua vida. “Graças a 
Deus e a essa equipe que está aqui, 
dando essa força e com coragem de 
realizar o sonho de muita gente, tenho 

Ronaldo Caiado durante balanço da gestão: O hospital, em todo o local, tem uma 
gravura, tem uma pintura.

certeza, tirando a gente desse sofrimento. 
Agradeço ao trabalho desses profissionais 
aqui, que é muito bom”.
       Para o secretário de Saúde, Ismael 
Alexandrino, os bons resultados 
registrados nos transplantes do HGG e a 
renovação da autorização por parte do 
Ministério da Saúde são fatores de 
incentivo para melhorar ainda mais a 
saúde no Estado. “Essa renovação do 
transplante renal para a gente é muito 
significativa, porque o HGG se posiciona 
hoje como o 10º hospital maior 
transplantador do País no transplante 
renal. Isso fortalece nosso trabalho e 
sinaliza que podemos avançar, ampliando 
essa produção. Essa produção de 
transplantes de rins deste ano já é maior 
do que a do ano passado no mesmo 
período”. O secretário salientou ainda a 
satisfação de ver relatos como o do seu 
Jair. “Ver aquele depoimento do paciente 
aqui já valeu a pena ter sido secretário de 
Saúde do Estado de Goiás. Cada vida que 
a gente conseguir impactar positivamente, 
mudando sua realidade, vale a pena ter 
ficado horas sem dormir”.

HGG: Transplante de Rins em 
números

ª Janeiro - junho/18: 60

ª Julho - dezembro/18: 64

ª Janeiro - junho/19: 66

ª 280 transplantes desde 2017

ª Goiás é o 10º Estado em 
número de transplantes renais.

ª HGG fez 31 dos 45 
transplantes realizados no 
Estado entre janeiro e março 
deste ano (68%).

ª Dos 37 realizados no mesmo 
período do ano passado, o 
HGG fez 29.

ª Segundo o Registro Brasileiro 
de Transplante, comparando os 
números dos transplantes 
realizados no primeiro trimestre 
deste ano com o ano passado, 
houve um aumento de 21%.

‘‘Essa é a humanização que não podemos abrir mão”, declara Caiado
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O HGG recebeu no dia 25 de julho, a 
visita da enfermeira do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, de São Paulo, Laís 
Marques Coelho, que faz parte do 
projeto “Implantação da Técnica de 
Videolaparoscopia (VLP) em 
Procedimentos de Gastroplastia nos 
Hospitais Nacionais com Habilitação em 
Alta Complexidade ao Paciente Portador 
de Obesidade”, do Programa de 
Desenvolvimento Institucional do 

Sistema Único de Saúde (PROADI-
SUS). Ela veio a Goiânia fazer o 
acompanhamento dos indicadores e 
acompanhar o plano de ação do hospital. 
      O hospital paulista, que tem título de 
excelência em gestão, tem um projeto 
com o Sistema Único de Saúde (SUS), o 
Programa de Desenvolvimento 
Institucional, que acompanha 21 
hospitais de todo o Brasil no triênio 
(2018-2020). 
       Laís ressaltou a qualidade do que 
encontrou aqui. “O hospital já tem uma 
maturidade muito grande no quesito de 
avaliação e monitoramento dos 
processos, exatamente porque já é 
certificado pela ONA está pleiteando a 
Acsa. O hospital tem muito avanço 
nesse sentido, a equipe está 
extremamente engajada também nos 
processos das cirurgias bariátricas, 
então o balanço é muito positivo.” Os 
elogios também se estenderam às 
instalações do hospital, que ela 
conheceu nesta segunda visita que fez 
ao HGG. “É um hospital de ponta e tem 
oferecido um bom atendimento para os 
pacientes, tem monitorado os processos, 
então eles vão ter muitos avanços nesse 
processo até o final de 2020.”

Uma foto postada no dia 4 de julho, 
no instagram da chef de cozinha Paola 
Carosella e pronto: John Maia viu a sua 
vida mudar literalmente da noite para o 
dia. Veículos de imprensa de todo o país 
ligaram para ele pedindo entrevistas, e o 
seu perfil na rede social foi bloqueado 

Publicação da chef Paola Carosella com 
John Maia promoveu grande interação

Enfermeira de hospital paulista veio fazer 
acompanhamento para projeto do SUS 

devido ao enorme número de interações. 
Paola esteve em Goiânia para 

participar da abertura do curso de 
assistente de cozinha do projeto 
“Cozinha e Voz – Libertando Sonhos”. 
Foi no presídio feminino de Aparecida de 
Goiânia que a foto foi tirada. John é 
monitor dos projetos sociais, mas para 
chegar a essa monitoria passou por um 
percurso longo e doloroso. Homem 
trans, ex-morador de rua e ex-
presidiário, ele contou a sua história para 
a chef, que divulgou em sua rede social 
finalizando com a mensagem “Obrigada 
por nos ensinar tanto”. 

Ativista e militante dos direitos 
LGBTQIA+, ele foi o primeiro paciente 
do Serviço Especializado do Processo 
Transexualizador – Ambulatório TX do 
HGG a se submeter a uma mamoplastia 
masculinizadora. “A cirurgia é a 
realização de um sonho, foi o momento 
em que eu pude me ver como sempre 
sonhei. É muito bom olhar no espelho, 
poder andar sem camisa. Eu me 
autoreconheci”.

ACONTECEU 

TX: Paciente do HGG é destaque em rede social 

Paciente Maria José se 
define como “freguesa do 
HGG”

Aos 75 anos, Maria José Copola 
é conhecida pelos corredores do 
HGG. Segundo ela, há 43 anos 
entrou pela primeira vez na unidade 
para uma das três cirurgias que já fez 
ali, além das internações pelas quais 
teve de passar nessas quatro 
décadas.  “Operei de tireoide quando 
ainda era aquele hospital antigo, sou 
freguesa aqui, né. Depois voltei para 
fazer outra cirurgia e agora estou aqui 
de novo. As enfermeiras me 
reconheceram quando cheguei, já 
não sou novata mais”, fala aos risos. 

E, de fato, a fisionomia dessa 
senhora de cabelos curtos e brancos 
não passa desapercebida. “O jeitinho 
dela é especial”, diz a psicóloga Naiara 
Cardoso, seguida pela terapeuta 
ocupacional Anna Paula Hirako: “Ela é 
um amorzinho de pessoa, muito 
educada, tranquila e independente”.

Seguindo a lógica da ação e 
reação, o depoimento da paciente 
também não seria diferente. “Sou bem 
tratada, respeitada, as enfermeiras são 
maravilhosas, são atenciosas com a 
gente. Os médicos são muito 
educados, todos me tratam muito bem, 
eles conversam pouco, mas também 
são muito bons conosco”, diz a 
paciente, que iria realizar uma cirurgia 
no começo de agosto para tratar de 
um câncer de fígado. Tranquila, ela diz 
que os familiares estão mais 
preocupados com o procedimento do 
que ela. “Ainda vou fazer cirurgia para 
retirar o cisto, mas acho que logo volto 
para a minha casa”.

E a família, que a visita 
frequentemente durante a internação, é 
a grande motivadora de Maria José ser 
do jeito que é. Há 48 anos se casou 
com Getúlio, com quem teve três 
filhos. Atualmente, a árvore 
genealógica conta ainda com nove 
netos e seis bisnetos.   

Expediente
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HGG recebe visita do Hospital Oswaldo Cruz 
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Ações realizadas no HGG alertam sobre prevenção do câncer colorretal

Na semana em que foi comemorado 
o Dia do Endoscopista, o HGG, em 
parceria com a Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva – SOBED realizou 
ações para conscientização da 
população sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce de 
câncer colorretal. No dia 26 de julho, 25 
pacientes passaram por exame de 
colonoscopia, que é responsável tanto 
por prevenir a doença quanto detectar de 
forma precoce, realizando a remoção das 
lesões pré-malignas.

 A costureira Deliuda Regina da Silva 
estava entre os pacientes que realizaram 
o exame. Ela explica que já é a segunda 
vez que passa pela colonoscopia e que o 
objetivo é prevenir possíveis doenças. 
“Precisamos sempre estar atentos à 
saúde e prevenir enquanto temos tempo. 
Às vezes a gente sente alguma cólica no 
intestino e vai deixando, e pode virar algo 
mais grave. Por isso estou aqui. O exame 
é chatinho, mas temos que fazer, afinal o 
importante é a saúde”, disse.

 Além disso, o HGG promoveu uma 
edição do projeto Saúde na Praça, em 
que orientou a população sobre a 
importância do diagnóstico precoce. 
Além das orientações de prevenção 
realizadas pela equipe médica de 
gastroenterologia com folder, vídeo e 
uma maquete gigante do intestino, 
quem passou pelo local contou ainda 
com aferição de pressão arterial, teste 
rápido de glicemia e informações 
prestadas pela equipe multidisciplinar.

A recepcionista do HGG, Laís 
Cândida, aproveitou para conferir a saúde. 
Ela disse que tem alguns problemas 
digestivos e conseguiu tirar as dúvidas 
com os profissionais. “É muito legal esse 
tipo de ação porque nós conseguimos 
esclarecer pequenas dúvidas”.

 De acordo com a médica 
endoscopista do HGG e presidente da 

Mutirão de exames de colonoscopia e orientações para a população ocorreram no dia 26 de julho. A próxima 
etapa acontece no dia 7 de agosto

Residente do serviço de gastroenterologia orienta sobre a prevenção do câncer colorretal, 
utilizando a maquete gigante do intestino

SOBED em Goiás, Daniela Medeiros 
Milhomem Cardoso, o câncer colorretal é 
o câncer do intestino grosso e do reto e é 
um dos mais frequentes atualmente. “A 
incidência aumentou muito no Brasil e em 
nossa região. É o terceiro mais frequente 
em homens e o segundo mais frequente 
em mulheres, que só perde para o câncer 
de mama. O nosso objetivo é alertar que o 
diagnóstico precoce garante cura superior 
a 90%. De todos os tipos de câncer do 
aparelho digestivo, ele é o tipo que é 
passível de prevenção”, explicou.

 A segunda etapa do mutirão de 
colonoscopia no HGG acontece no dia 7 
de agosto e atenderá 15 pacientes. A 
ação social foi planejada pela SOBED 
nacional para 13 capitais brasileiras com 
o intuito de mobilizar a população para a 
criação do Programa Nacional 
Organizado para o Rastreamento e 
Prevenção do Câncer de Colorretal, além 
de fomentar a geração de conhecimento 
sobre a prevenção da doença. 

Médicos e residentes recebem treinamento sobre esfíncter artificial
Médicos e residentes do HGG 

receberam no dia 24 de julho, um 
treinamento para a implantação de 
esfíncter artificial em pacientes com 
incontinência urinária. A capacitação foi 
ministrada pelo médico Bahaa Sami 
Malaeb, professor associado do curso de 
Medicina da Universidade de Michigan, 
nos Estados Unidos. Malaeb realizou a 
cirurgia em dois pacientes do HGG. As 
operações foram transmitidas ao vivo no 
Auditório Dr. Luiz Rassi.

“A incontinência urinária após 
tratamento de câncer de próstata é um 
grande problema para o paciente”, aponta 
Malaeb, que ressalta que muitos pacientes 
não conhecem o esfíncter artificial, que 

funciona com um botão que libera e fecha 
o canal da uretra, evitando a incontinência. 

Murilo Tadeu Camargo, médico 
urologista e preceptor da residência de 
Urologia do HGG, cita os pontos 
importantes para a realização do evento 
no hospital. “Atualizar e melhorar o 
ensino dos residentes. Oferecer para o 
paciente os recursos disponíveis para o 
tratamento da incontinência, uma vez que 
é uma patologia que causa bastante 
sofrimento e um prejuízo muito grande 
para a sociedade, porque além de ter o 
custo do tratamento, o paciente tem que 
usar fraldas, ficando inativo por um 
período prolongado e por último, é 
integração dos serviços.”

Professor da Universidade de Michigan 
realizou cirurgias em pacientes do HGG

FIQUE ATENTO

Sobre o câncer colorretal

Ele é o segundo tipo de tumor letal com 
maior incidência nas mulheres e o 
terceiro entre os homens. Dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
apontam que, por ano, o Brasil registra 
36 mil novos casos de câncer colorretal. 

Apesar de ser um dos tumores mais 
frequentes, a doença é altamente 
prevenível e curável por meio de exames 
de rastreio e colonoscopia, quando a 
possibilidade de cura chega a 95%.
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EXPRESSAS

Endocrinologia
O HGG foi o primeiro hospital do país a 
receber, nos dias 19 e 20 de julho, o Curso 
Itinerante de Endocrinologia Feminina e 
Andrologia (CIEFA), realizado pela 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia. O evento contou com 
médicos endocrinologistas e residentes do 
HGG e do Hospital das Clínicas (UFG).

Palestras
As alterações dos elementos da 
comunicação humana que inclui fala, voz e 
audição foram discutidos em palestra no 
Ambulatório, com a fonoaudióloga Vanessa 
Américo, no dia 12 de julho. A geriatra Eliza 
Borges, também ministrou palestra no dia 
18 de julho, orientando sobre como 
envelhecer com saúde. 

Medicação
O Núcleo de Segurança do Paciente 
promoveu no dia 24 de junho, a palestra “O 
Papel da Equipe Multiprofissional na 
Medicação: como prevenir erros”. A 
iniciativa proposta pela Rede Brasileira de 
Enfermagem e Segurança do Paciente faz 
parte das ações estendidas da campanha 
“Abril pela Segurança do Paciente”, que 
tem o objetivo de conscientizar os 
profissionais de saúde sobre o tema.

Arte
Com três edições em julho (dias 02, 16 e 
30), a Oficina de Arte despertou os 
sentimentos dos pacientes. Orientadas pelo  
artista plástico Alexandre Liah e 
coordenado pela equipe de Terapia 
Ocupacional com apoio da equipe de 
Psicologia, as Oficinas acontecem 
quinzenalmente no Jardim, que fica colorido 
com as lindas pinturas dos pacientes.

OSs
O workshop “O papel das Organizações 
Sociais na Rede de Saúde Pública” 
aconteceu no dia 15 de julho, no Alpha 
Park Hotel. Os coordenadores do Idtech, 
José Cláudio Romero, Lúcio Dias e Rafael 
Nakamura participaram do evento que 
reuniu representantes de diversos 
segmentos da sociedade. 

Fígado
A hepatologista Patrícia Borges, integrante 
do Serviço de Transplante Hepático, 
ministrou palestra sobre os transplantes e o 
seu crescimento no mês que comemora um 
ano do serviço. No dia 2 de julho, a médica 
explicou sobre a história dos transplantes, 
os números no Brasil e em Goiás. Em 2019 
já foram realizados quatro transplantes de 
fígado no HGG.

Sarau
A música clássica abriu a programação de 
julho do Sarau do HGG. O violinista Rui 
Reis percorreu os corredores do hospital, 
incluindo o CTI. A apresentação aconteceu 
no dia 4 de julho, e encantou o público da 
unidade, incluindo pacientes, familiares e 
colaboradores. Confira as fotos das outras 
apresentações no quadro abaixo.

Saúde na Praça em julho
Para comemorar o Dia do Hospital, o HGG 
promoveu uma edição do projeto Saúde na 
Praça no dia 2, com serviços 
multidisciplinares para atender e orientar a 
população. Já no dia 3 o projeto abordou o 
tema “Dia D Sem Açúcar”. No dia 24, a 
população teve acesso a testes rápidos 
para detecção de hepatites, em alusão ao 
Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais.

Conselho Regional de Medicina
O Cremego emitiu ofício em que diz não 
haver “qualquer ressalva quanto à 
assinatura, por parte de médicos, de 
documento que estipula compromisso com 
metas a serem alcançadas na prestação do 
serviço”. Pontuou que a implementação de 
metas por unidades públicas de saúde são 
“pertinentes à otimização do serviço 
prestado à população”. 

Apoio:

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

“É muito importante para quem está internado. A música traz alegria e alívio para quem está aqui neste 
momento. É um momento de distração. Fiquei surpreendido e muito feliz”, diz Silvio Abreu, um dos pacientes 
que ouviu atento a música clássica de Rui Reis.

Sandro Sousa apresentou repertório 
musical acompanhado de belas histórias

Os sertanejos Glau Matias e Júnior 
Melgaço atenderam a todos os pedidos

O público assistiu atento a apresentação 
instrumental do músico Danilo Verano 
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