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HGG registra aumento de 20% em transplantes
Índice é referente ao primeiro semestre deste ano e aponta um crescimento mesmo durante a pandemia de Covid-19. Para diretor técnico do 
hospital, Durval Pedroso, resultado obtido só foi possível devido ao preparo dos profissionais, a estrutura instalada no hospital, orientação da 
Secretaria de Estado da Saúde e por nota técnica da Coordenação Nacional de Transplante, órgão do Ministério da Saúde

Na contramão da pandemia do novo 
coronavírus, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi (HGG) fechou o primeiro semestre 
deste ano com um crescimento de 20% na 
realização de transplantes de rim e de 
fígado. A unidade de saúde do Governo de 
Goiás, gerida pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), sob orientação da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), deu continuidade 
ao serviço de transplante, que foi 
implantado no hospital em 2017 (renal) e 
2018 (hepático). Segundo o diretor técnico 
do HGG, Durval Pedroso, a manutenção 
do serviço de transplantes foi estabelecida 
baseada na Nota Técnica Nº34/2020, 

emitida pela Coordenação Nacional de 
Transplantes do Ministério da Saúde. 
"Mesmo com a pandemia da Covid-19, o 
HGG conseguiu manter o fluxo normal de 
transplantes, sem interrupções durante 
esse período em que vários centros 
transplantadores do país não conseguiram 
manter o serviço. Isso se deu porque 
temos uma boa estrutura física, 
profissionais bem preparados e tivemos a 
orientação da SES para garantir 
atendimentos essenciais, nos mantendo 
apenas como hospital de retaguarda no 
enfrentamento do novo coronavírus", 
pontua o médico.

Para que o serviço de transplantes 

Profissionais do Hospital Alberto Rassi realizam transplante nas dependências do hospital, que 
recebeu este ano foi autorizado a manter a realização de transplantes, que ocorre desde 2017

pudesse ser mantido, Durval explica que 
desde o anúncio da propagação da 
transmissão comunitária do novo 
coronavírus, a gestão do HGG tomou 
todas as medidas voltadas para a 
admissão de pacientes. "Existe um 
sistema de triagem para admissão de 
pacientes, no qual os mesmos são 
avaliados e submetidos a tomografias de 
tórax e a exames laboratoriais. Diante da 
mínima suspeita, são isolados até que se 
tenha um diagnóstico". Segundo ele, os 
pacientes com fortes suspeitas de ter a 
doença não são atendidos no HGG, e 
sim, encaminhados às unidades dedicadas 
ao atendimento de Covid-19.

Entre as medidas de segurança 
adotadas pelo HGG, para segurança nos 
procedimentos está a suspensão de coleta 
de órgãos realizada por doadores vivos, 
uma vez que, assim, há uma dupla 
exposição, tanto do doador, como do 
receptor. "Nós achamos melhor aguardar 
um contexto de menor índice de 
contaminação regional para voltar a 
submeter os pacientes às doações 
intervivos. Uma vez que esse rim já tem 
dono certo, a medida de postergar o 
transplante pode evitar essa exposição", 
afirma o médico. Durval chama atenção 
que no caso do doador falecido, a 
situação muda. "Já no caso do doador 
cadáver, se você não fizer o transplante, 
haverá perda do órgão, então, o 
procedimento é plenamente justificável, 
desde que em comum acordo com o 
receptor, e com todas as medidas de 
prevenção e contaminação tomadas."

De acordo com levantamento da 
Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO), divulgado em 12 de 
agosto, o HGG é o 5º maior centro 
transplantador renal país, perdendo 
apenas para unidades de saúde de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e Pernambuco. 

Segundo Durval Pedroso, diretor 
técnico da unidade de saúde, o hospital só 
conseguiu manter a produção de 
transplantes porque, no primeiro semestre, 
a equipe transplantadora de rim do HGG 
recebeu 41 órgãos externos. "Aqui cabe 
uma peculiaridade, todos os centros 

transplantadores renais são centros 
autossuficientes e raramente deixam esses 
órgãos serem ofertados nacionalmente, ou 
seja, todas as equipes conseguem 
absorver essa oferta, e nessa 
oportunidade semestral todo o excedente 
veio para o HGG, em Goiás, o que 
propiciou a manutenção do serviço na 
nossa unidade, garantindo uma média nos 
últimos três meses de 14 transplantes 
mensais", ressalta. A pesquisa divulgada 
revelou ainda que, enquanto o Brasil 
apresentou uma queda de 6,5% no 
número de doadores, em Goiás, essa 
queda foi de 15%.

Hospital é o quinto do país em números de transplantes 

Como ser um doador?

Pela legislação brasileira, não há 
como garantir efetivamente a vontade 
do doador. A autorização para doação 
deve ser dos familiares. Daí a 
importância de mantê-los informados 
sobre o desejo ser um doador.
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Médica faz apresentação musical para paciente

ACONTECEU 

Marceneiro se diz 
encantado com 
atendimento do HGG

O marceneiro Olaenes Dias 
Abreu, de 65 anos, é morador do 
bairro Capuava em Goiânia e esteve 
no HGG acompanhado da esposa 
Vilma Rodrigues para tratamento na 
especialidade de proctologia no mês 
agosto. Ele contou que durante o 
período que esteve no Hospital 
Estadual Alberto Rassi (HGG) ficou 
encantando com o atendimento da 
unidade. "Pouco antes de começar 
esse show (Sarau do HGG), eu 
ainda estava conversando com a 
minha esposa e falando o tanto que 
o atendimento aqui diferenciado,  
nem parece que é coisa pública. 

As refeições vêm na hora 
certinha, com muita qualidade, 
parecendo comida de hotel, os 
corredores são cheios de obras de 
arte, uma mais bonita que a outra e, 
agora, ainda vem esse rapaz para 
cantar e trazer alegria para gente", 
disse. Olaenes teve a oportunidade 
de participar de uma das edições do 
Sarau do HGG com o canto Paulo 
Silva, que também é motorista de 
ambulância da unidade.  O paciente 
e a esposa, Vilma Rodrigues, fizeram 
questão de parabenizar Paulo pela 
apresentação. "Tem horas que a 
gente vai ficando numa tristeza 
danada aqui dentro do quarto e aí 
vem uma pessoa assim, trazendo 
toda essa alegria. O dia da gente 
muda", agradeceram. 

No dia 14 de agosto, por volta do 
meio-dia, o Núcleo de Apoio ao Paciente 
Paliativo (NAPP) do Hospital Estadual 
Alberto Rassi - HGG promoveu uma 
apresentação de Música Popular 
Brasileira (MPB) a uma paciente da 
instituição. Internada há cerca de um mês, 
em decorrência de um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), Rogéria Maria 
Gonçalves, de 62 anos, tinha uma doença 
oncológica com metástases em vários 
órgãos e era apaixonada pelo estilo 
musical. A apresentação foi realizada pela 
médica residente da geriatria, Luhan 
Chaveiro, que se comoveu com a história 
da paciente que, além de professora, 
também era artista plástica. Poucas horas 
após a apresentação, às 19h50, a 
paciente faleceu.

Dona Rogéria, como era 
carinhosamente chamada pela equipe do 
hospital, deu entrada no hospital no dia 27 
de julho, com um quadro de AVC. Natural 
de Orizona, em Goiás, ela descobriu na 
unidade de saúde ser portadora de um 
câncer já avançado no pâncreas, com 
metástase no fígado e no cérebro. 
Fragilizada pelo AVC, dona Rogéria soube 
ali que sua patologia era inoperável e que 
seu corpo não resistiria ao tratamento 
contra o câncer. Consciente de seu 
estado de saúde, a paciente concordou 
em ser transferida para o NAPP, como 
forma de ter mais conforto e acolhimento 
nesta fase da vida.

"Minha irmã sempre foi uma pessoa 
muito ativa, muito consciente sobre tudo. 
Quando ela soube aqui no HGG que 
estava com câncer já em estado avançado, 
ela aceitou receber o tratamento paliativo, 
para ter mais dignidade nessa etapa da 
vida dela. Para todos nós foi um susto, 
porque ela estava saudável até ter o AVC. 
Depois, soubemos que até esse AVC foi 
em consequência do câncer que ela já 
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tinha, mas não sabia. Há um mês ela 
estava dando aulas online, ela é 
professora, e agora tudo mudou", diz 
emocionada a irmã da paciente, Regina 
Maria Gonçalves.

Depois de quase um mês de 
internação, dona Rogéria teve uma 
melhora. Sempre muito consciente, disse 
que queria ir para casa, comer as comidas 
que gostava e ver a família. Já em casa, 
sofreu um segundo AVC e precisou 
retornar ao HGG, desta vez sem a 
consciência de antes. Como já era uma 
velha conhecida da equipe médica da 
unidade, todos se preocuparam com o 
agravamento de seu quadro de saúde. 
Atentos a cada pequeno gesto de evolução 
em seu prognóstico, uma das médicas, que 
é residente da geriatria do hospital, se 
lembrou que dona Rogéria comentava 
sobre o amor que sentia pela MPB.

"Aqui no hospital nós temos uma 
relação íntima com os pacientes. Nós 
conversamos, eles nos contam sobre a 
vida deles, sobre o que gostam de fazer, 
de comer... E quando a dona Rogéria 
retornou com um segundo AVC, já sem 
conseguir falar, pensamos em uma 
forma de homenageá-la, porque 
aprendemos muito com ela durante esse 
tempo em que está aqui conosco. Como 
desde criança eu e meu irmão cantamos, 
resolvi convidá-lo para fazer o dia dela 
mais feliz. E nós conseguimos, foi uma 
grande surpresa vê-la respondendo ao 
estímulo musical, balançando a perna no 
ritmo da música... Isso não tem preço, 
essa é a nossa missão", comenta a 
médica residente Luhan Chaveiro, que 
cantou na companhia do irmão, o 
advogado Tarihan Chaveiro.
O HGG é a única unidade de saúde do 
Estado de Goiás a contar com um núcleo 
específico para apoio ao Paciente 
Paliativo.
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Vídeo chama a atenção para a importância do controle do colesterol

Vilão para muitas pessoas, o 
colesterol, ou sua variação em níveis 
altos, pode ocasionar uma série de 
doenças cardiovasculares, como infarto e 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Para 
conscientizar a população sobre os 
perigos desse mal silencioso, o dia 8 de 
agosto foi instituído como o Dia Nacional 
de Combate ao Colesterol. Para lembrar a 
data, tradicionalmente o Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG realiza uma edição 
especial do projeto Saúde na Praça, que 
visa levar serviços básicos de saúde para 
pessoas que passam pela praça Abrão 
Rassi, em frente ao hospital. Devido à 
pandemia, não foi possível realizar a ação 
este ano, mas o hospital produziu um 
vídeo que pode ser acessado pelas redes 
sociais e no site da unidades 
(www.hospitalalbertorassi.org.br). 

No material audiovisual, a 
endocrinologista Patrícia Rabelo aborda os 
principais problemas do colesterol alto, o 
que pode ser feito para evitá-lo e como 
controlá-lo. A médica ressalta que o 
colesterol é uma gordura essencial para a 
produção de uma série de hormônios no 
corpo humano e que seu risco está 
agregado ao excesso, que provoca 
alterações relacionadas ao acúmulo de 
placas de gordura nas paredes das 
artérias, impedindo o fluxo sanguíneo. 
Esse acúmulo, chamado de aterosclerose, 
é o responsável pelas causas de AVC e 
infartos. "Quando há um excesso de 
colesterol circulante em nível sanguíneo, 
ele pode ser depositado nas artérias e 
isso vai levar a uma reação inflamatória, 
formando ali uma placa de ateroma, que 
pode aumentar de volume. O sangue, por 
sua vez, precisa passar por uma artéria 
que esteja limpa. Se essa artéria está 
cheia de placas, o sangue encontra 
resistência para chegar aos órgãos. 
Quando isso ocorre e a artéria é 
obstruída, o sangue deixa de circular, 

Dia Nacional de Combate ao Colesterol é tradicionalmente celebrado com uma edição especial do projeto Saúde na Praça, 
realizado pelo HGG. Com a suspensão das atividades devido à pandemia, ação foi substituída por material audiovisual sobre o tema 

A endocrinologista Patrícia Rabelo falou sobre os principais problemas acarretados pelo índice 
alto de colesterol no organismo das pessoas, além dar dicas de como evitar que isso ocorra

Como verificar o colesterol:

Para identificar a taxa de 
colesterol na corrente 
sanguínea é necessário realizar 
um exame de sangue, que 
mostrará qual a taxa de LDL 
(colesterol ruim, pois leva a 
gordura do fígado para os 
demais órgãos) e HDL 
(colesterol bom, pois retira a 
gordura do órgãos e a leva para 
o fígado, que a elimina do 
organismo). Com os exames 
em mãos, a avaliação de um 
profissional da saúde é 
essencial para o diagnóstico 
preciso.

causando problemas sérios de saúde, 
como os infartos e AVCs", enfatiza a 
endocrinologista

Ainda segundo a médica, um dos 
principais motivos das alterações na taxa 
de colesterol é a má alimentação aliada 
ao sedentarismo. Nos adultos, o 
sobrepeso é um dos fatores de risco, além 
da questão genética hereditária. Para 
prevenir o problema, ela ressalta a 
necessidade da adoção de hábitos 
saudáveis no dia a dia. "Quando levamos 
um estilo de vida mais saudável, nos 
alimentamos bem e praticamos exercícios 
físicos regularmente, a chance de termos 
as taxas metabólicas nos níveis 
recomendados, incluindo aí, além do 
colesterol, também a glicemia, é muito 
maior. Na alimentação é preciso se 
preocupar com a ingestão adequada de 
água, comer mais frutas, legumes e 
verduras e evitar alimentos 
industrializados, que são ricos em 
gorduras trans."

HGG é tema de Trabalho de Conclusão de Curso na Fiocruz
Sempre atento às normas de qualidade 

e segurança, o Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG tornou-se tema de um 
Trabalho de Conclusão de Curso de 
especialização na Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A 
defesa do artigo final do curso em 
Qualidade em Saúde e Segurança do 
Paciente, denominado "A implementação 
de melhorias na cultura de segurança do 
paciente no Hospital Estadual Geral de 
Goiânia – HGG", produzido sob a 
orientação da professora Valquíria Vicente 
da Cunha Barbosa, foi realizada 
virtualmente neste dia 12 de agosto.

A aprovação na banca conferiu o título 
de especialista em Qualidade em Saúde e 
Segurança do Paciente a três enfermeiras 
do HGG: Bárbara Oliveira Guedes, Milena 
Paes Leme Monteiro Oliveira e Thaís 
Brígida Canedo, e a uma fisioterapeuta, 
Joana Angélica de França Barbosa 
Carvalho, responsáveis pela pesquisa.

De acordo com Bárbara, o HGG foi 
escolhido para abordar o tema por ser 
uma unidade que presta um serviço de 
excelência. "Escolhemos o HGG por se 
tratar de um hospital de referência, ONA 3 
e acreditado internacionalmente. Além 
disso, por atuarmos na instituição e 
conhecermos todos os processos." Bárbara Guedes, Milena Paes Leme, Thaís 

Brígida Canedo e Joana  França Barbosa 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Manhã ao som de banda 
A manhã do dia 3 de agosto foi de surpresa 
no HGG. A Banda do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás se apresentou para os 
pacientes, acompanhantes e colaboradores 
do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. 
A apresentação foi realizada na parte 
externa da unidade, como medida de 
prevenção em meio a pandemia do novo 
coronavírus, e apresentou canções já 
conhecidas pelo público, desde as 
clássicas até os modões sertanejos e forró 
arrasta pé. Durante a pandemia, a Banda 
do Corpo de Bombeiros tem passado por 
diversas unidades de saúde da Capital.

População trans é tema de reunião 
O acesso à saúde pela população de 
travestis e transexuais de Goiás durante a 
pandemia da Covid-19 foi tema, no dia 18 de 
agosto, de uma reunião virtual promovida 
pela Coordenação de Promoção da 
Equidade em Saúde da Superintendência de 
Atenção Integral à Saúde (SAIS) da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES).O 
HGG, que conta com o Serviço 
Especializado do Processo Transexualizador 
– Ambulatório TX, foi representado pela 
diretora de Serviços Multiprofissionais, 
Rogéria Cassiano, e pela coordenadora do 
Ambulatório TX, Margareth Giglio.

IBES faz visita virtual ao HGG
O HGG recebeu nos dias 31 de agosto e 1º 
de setembro a visita, de forma virtual, dos 
avaliadores do Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (IBES), instituição 
acreditadora credenciada à Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Esta é 
terceira visita que o instituto realiza na 
unidade desde a conquista do nível 3, em 
2018, para verificar se o hospital continua 
cumprindo os requisitos necessários para a 
manutenção do certificado de qualidade.
O processo de avaliação remota foi 
exatamente como o realizado de forma 
presencial. 

Hospital promove treinamento 
Visando sempre a melhoria e a excelência 
nos serviços prestados pelo HGG, a unidade 
de saúde promoveu um treinamento com 
foco nos indicadores de desempenho para os 
profissionais responsáveis pela gestão de 
cada setor do hospital, desde as equipes de 
enfermagem até os serviços 
multiprofissionais, como fonoaudiologia e 
fisioterapia, passando ainda pela parte de 
administração hospitalar. "O treinamento 
capacitará os gestores de cada departamento 
para que todos andem ainda mais em 
consonância", pontua Milena Paes Leme, 
gerente do Escritório da Qualidade.

Caldeira passa por inspeção 
O HGG realizou, no dia 29 de agosto, a 
inspeção de vasos de pressão e calibração 
das válvulas de segurança da Caldeira 01. 
Segundo o gerente do serviço de 
Manutenção Predial, Anderson Karlos 
Gomes, as caldeiras são responsáveis pela 
produção de vapor que alimenta as 
secadoras e a calandra da lavanderia, além 
da produção de água quente para o banho 
dos pacientes. "Nenhuma atividade no 
hospital foi interrompida durante o serviço 
de manutenção, uma vez que, a caldeira 2 
seguiu funcionando normalmente", informa 
o gerente.

Unidade coletora precisa de doações 
A Unidade Coletora de Sangue do HGG fez, 
em agosto, um pedido especial para que 
voluntários ajudem na manutenção dos 
estoques da unidade, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. O 
doador que preferir também pode agendar 
pelo telefone (62) 3209-9952. O pedido se 
fez, e ainda se faz, necessário devido à 
demanda do hospital por hemocomponentes. 
Para fazer uma doação é necessário estar 
saudável, ter peso acima de 50 kg, 
apresentar documento com foto válido em 
todo o território nacional e idade entre 16 e 
60 anos.

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: 

O formato foi diferente dos anos anteriores por causa da pandemia, mas nem por isso as comemorações do 
7º aniversário do Sarau do HGG deixou de emocionar pacientes, acompanhantes e colaboradores. Além de 
apresentação virtual, artistas fizeram shows presenciais, respeitando o distanciamento social necessário

Paciente Maria Lula Amorim assiste 
à apresentação de Carina Duarte

O motorista de ambulância do HGG 
Paulo Silva se apresentou para pacientes 

O encerramento das comemorações 
foi com a pianista Suzana Fialho
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