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Setembro Verde: HGG promove ações para incentivar doação de órgãos e tecidos 
Saúde na Praça, exposição com depoimentos de pacientes transplantados e palestra no Ambulatório fizeram parte das 
atividades promovidas pela unidade

Com o intuito de comemorar a 
campanha Setembro Verde, o HGG 
promoveu uma série de ações para 
conscientizar e incentivar a população 
para a importância da doação de órgãos e 
tecidos. No dia 3 de setembro, o chefe do 
Serviço de Transplantes de Fígado do 
HGG, Claudemiro Quireze Júnior, 
ministrou palestra na solenidade de 
abertura da campanha da Secretaria 
Estadual de Saúde. A solenidade 
aconteceu no auditório do Hospital 
Estadual de Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol). A diretora de 
enfermagem, Natalie Alves, e o diretor 
técnico do HGG, Durval Pedroso, também 

participaram do evento.
Claudemiro ressaltou a importância 

das famílias no processo de doação de 
órgãos. "No momento de muito 
sofrimento da família é que precisamos 
dessa decisão. O conhecimento e o 
sentimento de altruísmo da família é que 
proporciona essa decisão para que a 
doação se concretize", disse. A unidade 
realizou ainda uma exposição em painéis 
de vidro com relatos de pacientes que 
passaram por transplantes de rins e 
fígado na unidade, que ficou disponível 
em frente ao refeitório.

No dia 26 de setembro, a psicóloga 
Telma Noleto esteve no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) explicando 

Durante todo o mês, a fachada do HGG ficou iluminada na cor da campanha

para os pacientes todo o processo de 
doação. “Antes de tudo, temos que ter o 
diálogo para que possamos conversar de 
forma natural e tranquila, informando a 
importância da doação, pois o sofrimento 
de uma família pode ser o recomeço para 
mais de 17 pessoas”, concluiu. 

No Dia Nacional de Doação de 
Órgãos, o HGG realizou uma edição 
especial do Saúde na Praça, projeto que 
visa levar saúde à população, com ações 
específicas. Profissionais abordaram 
temas como morte encefálica, quem pode 
doar órgãos, o consentimento da família e 
como funciona cada tipo de doação. 

Quem fez questão de participar da 
ação foi o primeiro paciente do HGG a 
passar por um transplante hepático: o 
advogado Marcelo Mazão. “Eu nasci de 
novo. Agradeço a Deus e também aos 
anjos em forma de médicos que 
ajudaram a salvar a minha vida. Eu sou 
muito grato”, declarou.

Também dentro da programação, o 
Hemocentro de Goiás realizou o cadastro 
de doadores de medula óssea. A 
abertura do evento contou com uma 
apresentação da Banda do Corpo de 
Bombeiros de Goiás.

De acordo com o Registro Brasileiro 
de Transplantes (RBT), o HGG é o maior 
transplantador de rins do Centro-Oeste. 
Desde 2017, quando a unidade passou a 
realizar este tipo de procedimento, 312 
transplantes renais foram realizados. O 
HGG também realiza transplantes 
hepáticos desde 2018, contabilizando 11 
procedimentos. 

Banda do Corpo de Bombeiros no Dia 
Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos

Psicóloga Telma Noleto explicou que uma 
doação pode beneficiar até 17 pessoas

Claudemiro Quireze Júnior participou da 
abertura da campanha da SES, no Hugol
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HGG disponibiliza Carta de Direitos e Deveres

O HGG passou a disponibilizar a 
Carta de Direitos e Deveres do paciente 
em seu site, para download. O 
documento pode ser acessado na aba 
Usuários – Carta de Direitos e Deveres. 
A carta é um marco legal importante para 
que todas as pessoas possam acessar 
os bens e serviços da saúde 
assegurados pelos termos da legislação 
vigente. O documento reforça o direito 
à saúde universal previsto na 

Constituição Federal, na Política 
Nacional de Humanização da Atenção 
do SUS e na Política Nacional de 
Gestão Participativa no SUS.

 Outro arquivo que também pode ser 
baixado é o Documento de Diretivas 
Antecipadas de Vontade, que contém o 
testamento vital e trata de documento de 
manifestação de vontade para cuidados 
e tratamentos médicos. O testamento 
vital é feito por uma pessoa com 
discernimento, civilmente capaz, com o 
objetivo de dispor acerca dos cuidados, 
tratamentos e procedimentos que deseja 
ou não ser submetida quando estiver 
com uma doença ameaçadora da vida, 
fora de possibilidades terapêuticas 
curativas e impossibilitado de manifestar 
livremente sua vontade.

 A diretora de Serviços 
Multidisciplinares do HGG, Rogéria 
Cassiano, explica que a disponibilização 
no site, ao facilitar o acesso dos usuários 
aos documentos, garante os seus 
direitos fundamentais durante o processo 
de atendimento, entre outros, 
privacidade, confidencialidade, tomada 
de decisão sobre o seu problema de 
saúde, respeito pelos seus valores e 
crenças, etc. 

A abordagem sobre suicídio foi o 
tema da palestra “Vamos Falar Sobre 
Suicídio”, da jornalista e escritora goiana 
Cleisla Garcia, que compõe o núcleo de 
reportagens especiais da Record TV 
nacional. O evento, realizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde, no dia 

Jornalista ministrou palestra no HGG para 
jornalistas e estudantes de jornalismo

Pacientes têm acesso aos seus direitos e 
deveres legais no documento

14 de setembro, ocorreu no HGG e 
contou com apresentações de 
representantes da SES e do Centro de 
Valorização da Vida (CVV). 

Durante o evento, que teve como 
público alvo jornalistas e estudantes de 
jornalismo, Cleisla falou sobre a 
abordagem do tema na imprensa, 
considerado polêmico. Citando sua 
experiência em reportagens que 
trataram, por exemplo, do polêmico caso 
da Baleia Azul, e de seu livro sobre o 
assunto (Sobre Viver), ela desmitificou a 
ideia de que relatar casos pode 
incentivar outras pessoas a cometerem o 
suicídio. “Em 2017, minha emissora de 
televisão teve a ideia de fazer uma série 
sobre suicídio. Quando eu cheguei na 
redação e ouvi a palavra 'suicídio', do 
mesmo jeito que eu cheguei, eu voltei, 
porque tudo o que eu não queria na 
minha vida era fazer uma série sobre o 
assunto. Essa série foi para o ar e foi 
revolucionária. Eu tenho que confessar a 
vocês que ela não descumpriu nenhuma 
regra estabelecida”. 

ACONTECEU 

Cleisla Garcia ministra palestra sobre suicídio

“Quando a pessoa está 
com câncer, eu digo: não 
desiste”

Há duas décadas Adélia Moreira 
de Melo faz acompanhamento da 
mama. Quando tinha 41 anos, ao 
fazer o autoexame, descobriu um 
nódulo, que posteriormente foi 
diagnosticado como câncer. Então, 
iniciou o tratamento que passou por 
uma cirurgia para a retirada do 
nódulo, sessões de quimioterapia e 
radioterapia. Desde então, ela não 
deixa de ir ao médico regularmente. 
Por ter a mama pequena, 
recentemente ela precisou passar por 
uma cirurgia no HGG de 
reconstrução da mama, para então, 
conseguir fazer mamografia. Mesmo 
com o desgaste do tratamento, 
Adélia é otimista. “Passar por essa 
cirurgia é  um procedimento 
necessário, não é estético. Quando a 
pessoa está com câncer, eu digo: 
não desiste. A gente tem que aceitar 
que tem o câncer e tratar que dá 
certo. Passei por essa cirurgia e 
estou bem. Aqui no HGG eu não 
tenho nenhuma reclamação”, disse. 

Natural de João Pinheiro, Minas 
Gerais, a paciente que tem 63 anos, 
é viúva, mãe de três filhos e avó de 
nove netos, conta que veio para 
Goiânia quando ainda era criança. 
“Quando meu pai morreu eu tinha 12 
anos. Então tínhamos alguns 
parentes aqui, decidimos vir pra cá, 
eu, minha mãe e meus 13 irmãos. 
Ficamos na casa de uma prima 
temporariamente e quando 
conseguimos vender as nossas 
coisas de Minas, compramos uma 
casa no Bairro Capuava. Antes de vir, 
eu trabalhava na roça, a vida era 
muito difícil, mas eu sinto saudade do 
lugar que nasci. A gente era pobre, 
mas era muito feliz”, explicou. A 
mineira de nascimento e goiana de 
coração declara seu amor pela 
cidade que a recebeu na infância. 
“Aqui o povo é muito acolhedor”.

Expediente
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Xeroderma Pigmentoso: HGG é convidado para Audiência Pública no Senado

Referência no tratamento de 
portadores de Xeroderma Pigmentoso 
(XP), o HGG recebeu convite da 
Comissão de Direitos Humanos (CDH) do 
Senado Federal para participar de 
Audiência Pública sobre o tema. O evento 
aconteceu no dia 23 de setembro, na sala 
da CDH. Entre os participantes da mesa 
estavam o presidente da Comissão, 
senador Paulo Paim (PT-RS), a 
presidente da Associação Brasileira de 
Xeroderma Pigmentoso (AbraXP), Gleice 
Machado, e profissionais do HGG: o 
médico geneticista Ricardo Henrique 
Almeida Barbosa, a dermatologista Larissa 
Pimentel e a psicóloga Telma Noleto. O 
senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), um 
dos idealizadores da Audiência, enviou 
carta justificando a sua ausência.

A diretora de Enfermagem do HGG, 
Natalie Alves, a diretora de Serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, e o 
assessor institucional do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), Alex Lima, também 
acompanharam a Audiência Pública 
representando a unidade hospitalar e a 
organização social, respectivamente. 

O médico geneticista Ricardo Henrique 
Almeida Barbosa, responsável pelo 
Serviço de Doenças Raras do HGG, 
explicou sobre a importância do 
aconselhamento genético. “É um processo 
complexo que vai durar toda uma vida. Ele 
lida principalmente com o risco de 
recorrência das doenças. O 
aconselhamento atua tanto na prevenção 
primária quanto na prevenção secundária. 
Uma parte do aconselhamento é deixar a 
pessoa capacitada e informada sobre a 
condição de saúde que ela tem, para ela 
tomar os cuidados necessários. 
Infelizmente a maioria das doenças 
genéticas são incuráveis, e no caso do 
Xeroderma, a principal medida a ser 
tomada é a fotoproteção, pensando na 
prevenção da redução de risco de 

Evento aconteceu no dia 23 de setembro, na sala de Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, em Brasília 

Telma Noleto, Ricardo Barbosa, senador Paulo Paim (PT-RS), Alex Lima, Larissa Pimentel, 
Natalie Alves e Rogéria Cassiano em Audiência Pública no Senado Federal

Xeroderma Pigmentoso (XP)

* O XP é uma doença genética, não 
contagiosa, caracterizada por uma 
extrema sensibilidade aos raios solares. 
* Ela afeta as áreas do corpo mais 
expostas ao sol e não pode ser 
contraída por contato físico. 
* Os portadores precisam de forte 
proteção solar. A vulnerabilidade 
causada pelo XP torna as pessoas 
muito mais suscetíveis ao câncer de 
pele.  
* A população de Faina possui a maior 
taxa de incidência da doença no 
mundo. 
* Em dezembro de 2018, foi inclusa na 
lista de doenças que dispensam o 
prazo de carência para a concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez aos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social.

tumores. O profissional que faz 
aconselhamento genético informa a 
pessoa que é acometida e dá o poder de 
decisão a ela. A partir daí ela vai escolher 
o que é melhor para a sua vida”. 

A médica dermatologista e 
responsável pelo Ambulatório de XP no 
HGG, Larissa Pimentel, apresentou novas 
formas de tratamento para a doença. 
“Muitas vezes nos deparamos com 
pacientes que mesmo com uma rotina de 
tratamento adequado, que faz uso regular 
de protetor solar e que toma 
medicamentos orientados pelos 
dermatologistas, evoluem com graves 
tumores que levam, muitas vezes, à 
mutilação ou colocam a vida em risco, 
como o melanoma. Hoje já existe uma 
esperança para esses pacientes. Uma das 
formas de tratamento é a imunoterapia. 
Após a minha experiência com esses 
pacientes, o que tenho para falar é que 
atender o Xeroderma Pigmentoso faz você 
mudar a forma como você enxerga a 
vida”, declarou a médica, emocionada. 

UTI Cênica é destaque no Congresso Internacional de Odontologia 2019
O Hospital Estadual Alberto Rassi – 

HGG, em parceria com a Associação 
Brasileira de Medicina Intensiva (AMIB), 
representada em nosso estado pela 
Sociedade de Terapia Intensiva do Estado 
de Goiás (Sotiego), disponibilizou entre os 
dias 11 e 14 de setembro uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Cênica no 
Congresso Internacional de Odontologia 
de Goiás (CIOGO 19). Esta é a terceira 
vez que o HGG participa e tem o objetivo 
de mostrar a importância da atuação do 
cirurgião dentista dentro de uma UTI. O 
evento aconteceu no Centro de 
Convenções de Goiânia, para profissionais 
e estudantes da área, e também recebeu 
a visita do secretário estadual de saúde, 

Ismael Alexandrino. 
No local da UTI Cênica também 

ocorreram palestras nas áreas médica, 
fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e 
de odontologia voltados para cirurgiões 
dentistas. A geriatra e coordenadora do 
Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo 
(NAPP) do HGG, Ana Maria Porto Carvas 
e o psicólogo Dimilson Vasconcelos, 
falaram sobre cuidados paliativos. No 
mesmo dia, o diretor técnico do HGG, que 
também é presidente da Sotiego, Durval 
Pedroso, explicou a importância da 
odontologia hospitalar.

Uma das participantes do evento, a 
dentista Flávia Lara, ressaltou a 
importância de se ter dentistas na UTI.

Secretário Ismael Alexandrino com Durval 
Pedroso, diretor do HGG 

SAIBA MAIS
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EXPRESSAS

CTI
Para levantar informações para a sua 
pesquisa de mestrado, a assessora 
jurídica da presidência do Tribunal de 
Justiça de Goiás e mestranda em Direito 
Público pelo IDP, Sandra de Oliveira Dias, 
esteve no HGG no dia 5 de setembro. A 
profissional se reuniu com o diretor 
técnico da unidade, Durval Pedroso, para 
entrevistá-lo e também visitou o Centro de 
Terapia Intensiva (CTI).

Novidade
O HGG contará com residência médica na 
área de Endoscopia Ginecológica. A 
aprovação pelo plenário da Comissão 
Nacional de Residência Médica do MEC, 
por unanimidade, ocorreu após visita ao 
hospital.  Na mesma ocasião, o hospital 
obteve a renovação da autorização da 
residência em Mastologia. Com a nova 
especialidade, o HGG conta com 50 vagas 
para médicos recém-formados nas mais 
diversas áreas.

Laboratório novo
O público do HGG passou a contar, no dia 
18 de setembro, com a nova prestadora de 
serviços laboratoriais, a Biomega Medicina 
Diagnóstica. O novo laboratório será 
responsável por realizar uma média de 30 
mil exames por mês. 

Visita
O Superintendente de Tecnologia, 
Inovação e Sustentabilidade da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás, Renato 
Alves, visitou, no dia 11 de setembro, o 
HGG e o Centro de Atenção ao Diabetes 
(CEAD), unidades de saúde administradas 
pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech).

NAPP
Profissionais que atuam no Núcleo de Apoio 
ao Paciente Paliativo do HGG 
apresentaram no mês de setembro 
trabalhos nos eventos científicos: I 
Simpósio CARE: Multidisciplinaridade no 
Tratamento da Dor, no dia 14, e também no 
10º Congresso Centro-Oeste de Geriatria e 
Gerontologia (COGER), que aconteceu 
entre os dias 19 e 21.

Internacional 
O HGG está pleiteando certificação 
internacional na área da Tecnologia da 
Informação (TI) em saúde conferida pela 
Health Information and Management 
Systems Society (HIMSS). A certificação 
tem 7 estágios e o objetivo de estimular o 
uso da TI pelo setor saúde. Ela comprova 
que o hospital é informatizado e garante 
maior segurança aos pacientes provendo 
qualidade assistencial diferenciada.

Exposição
A médica pediatra Amélia Fortunato 
Chaves visitou a exposição ImagemArte, 
no dia 5 de setembro, e teve uma grande 
surpresa ao rever o HGG, onde trabalhou 
em dois períodos diferentes: em 1978, 
quando fez a residência em pediatria, e 
em 1985, quando ingressou no Ministério 
da Saúde. A visita foi guiada pela artista 
plástica Neusa Del Monte, que juntamente 
a Heliana de Almeida, expõe suas obras 
na unidade hospitalar.

Saúde na Praça
No dia 6 de setembro, o tema foi saúde 
sexual. No dia 13, os atendimentos foram 
sobre a prevenção da sepse. No dia 20, 
foram esclarecidas dúvidas da população 
sobre o Dia Mundial do Alzheimer.

Palestras no AMA
A programação de setembro de palestras 
no Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) contou com assuntos diversos. No 
dia 5, a enfermeira Anna Carolina 
Rodrigues abordou sobre a importância da 
doação de sangue. No dia 12, a psicóloga 
Mariana Cotrim explicou os impactos 
psicológicos do uso exagerado do celular.  
No dia 17, foi a vez de falar sobre o Dia 
Mundial da Segurança do Paciente, com a 
enfermeira Bárbara Guedes.

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 um projeto maravilhoso, porque muitas vezes a gente precisa de cura é no coração, para ajudar a aliviar 
as dores físicas. Gostei muito dessa cantora. Que o projeto continue e permaneça”, disse a fonoaudióloga 
Elielza Pereira de Macedo, que assistiu ao show de Cejane Verdejo.

Banda Skalla percorreu os corredores no 
dia 12, fazendo um verdadeiro baile

Edu Moraes apresentou o melhor do pop 
rock e MPB no dia 5 de setembro

Cejane Verdejo atendeu aos pedidos 
musicais dos pacientes no dia 19
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