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Visita busca habitar HGG para Transplante de Fígado 
Comitiva da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde verificou as condições do HGG para a realização 
de transplantes de fígado. Até o mês de novembro, unidade captou 36 fígados que foram encaminhados para outros estados  

O HGG recebeu no dia 14 de 
dezembro visita técnica da comitiva da 
Coordenação Geral do Sistema Nacional 
de Transplantes do Ministério da Saúde 
com o objetivo de verificar as condições 
da unidade para a realização de 
transplantes de fígado. Destaque na 
realização de transplantes renais, a 
previsão é que a portaria de habilitação do 
HGG seja publicada ainda neste ano.

Participaram da comitiva a técnica do 
Sistema Nacional de Transplantes Schirley 
Batista Nascimento e o membro da 
Câmara Técnica Nacional de Fígado Luiz 
Augusto Carneiro D'Alburquerque, que 
foram recebidos pela diretoria do HGG e 

equipe de transplante de fígado, liderada 
pelo cirurgião Claudemiro Quireze Júnior. 
A visita, que durou cerca de quatro horas, 
aconteceu em todos os setores envolvidos 
no transplante, desde a Central 
Humanizada de Internação até o Centro 
Cirúrgico e Ambulatório.

De acordo com Luiz Augusto, 
professor titular de medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) e chefe 
de Transplantes do Aparelho Digestivo do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, o 
HGG está bem administrado. “Fiquei feliz 
pela estrutura que encontrei. Faremos 
uma série de relatórios, tanto analisando a 
parte técnica quanto a médica. Faremos 

Luiz Augusto, professor titular de medicina da Universidade de São Paulo (USP) e chefe de 
Transplantes do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas de São Paulo fez parte da comitiva

pequenas recomendações, mas da minha 
parte o hospital está muito bom”, disse.

Segundo ele, o cenário de transplantes 
de fígado no país é positivo, mas ainda 
tem muito a ser melhorado. “O Brasil é o 
segundo país que mais transplanta fígado 
no mundo, ficando atrás somente dos 
Estados Unidos. Os americanos realizam 
7 mil transplantes, mas têm o dobro da 
nossa população. A expectativa é que no 
Brasil, 2017 feche com cerca de 2.100 
procedimentos. Na proporção americana, 
deveríamos estar fazendo 4 mil. Portanto, 
temos um volume total grande, mas ainda 
insuficiente”, explicou.

O médico destacou ainda que Goiás 
precisa aumentar o número de doações 
de fígado. Segundo ele, neste estado a 
proporção é de 10 doações para um 
milhão de habitantes, sendo que no 
Paraná, o número é de 40. Para o gerente 
da Central de Transplantes de Goiás, 
Fernando Augusto Ataíde de Castro, a 
habilitação do serviço no HGG vai 
contribuir com o aumento das doações. 
“Até o mês de novembro captamos 36 
fígados que foram encaminhados para 
outros estados. São órgãos que poderiam 
ser aproveitados em Goiás. Temos 
capacidade para incrementar o sistema de 
transplantes e vemos o HGG como 
parceiro. A habilitação do serviço será 
uma grande contribuição para todo o 
processo, pois a população verá com 
maior credibilidade o sistema de 
transplantes e os órgãos não terão de ser 
deslocados para outro centro 
transplantador”,  considerou Fernando.

Durante o ano de 2017, o Idtech e o 
HGG fizeram o descarte de quase 600 
quilos de resíduos sólidos eletrônicos, 
entre equipamentos e material obsoleto 
(eletrônico) de ambas as instituições. O 
material foi entregue à empresa Sucata 
Eletrônica, especializada na destinação 
sustentável de resíduos sólidos 
eletrônicos, derivados de informática, 
telefonia e eletroeletrônicos em geral, 
metálicos, plásticos e outros. 

O engenheiro ambiental e assessor 
técnico do Idtech, Daniel Régis, explica 
que tanto o Idtech quanto o HGG vêm 

atualizando seu parque tecnológico, o que 
gerou o volume de equipamentos para 
descarte. “Em encontro com a política 
ambiental da instituição e com as ações de 
sustentabilidade, efetuamos a segregação 
para o descarte adequado deste tipo de 
resíduo, garantindo a rastreabilidade do 
mesmo, através dos certificados emitidos 
pela empresa que recebeu o resíduo. 
Grande parte deste material é 
reaproveitada e os componentes que não 
são reutilizados são descartados de 
maneira correta pela empresa”, esclareceu 
o engenheiro ambiental. 

Nos resíduos, itens de informática, telefonia, 
eletroeletrônicos em geral, plásticos e outros

 Idtech e HGG entregam cerca de 600 quilos de resíduos sólidos para destinação correta



NOSSA GENTE

“Você tem que se colocar 
no lugar do paciente”, 
acredita Fernando Ferreira 
Gomes, executor do AMA

Executor do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), Fernando 
Ferreira Gomes de Souza, de 36 
anos, já trabalha há cinco anos no 
HGG, tendo passado pelas áreas de 
atendimento e apoio e diagnóstico 
durante este tempo. No trabalho 
administrativo, atua na organização 
das alas, médicos e fluxo de 
pacientes, um trabalho que, para ele, 
exige paciência e dedicação. “Você 
tem que se colocar no lugar do 
paciente. Eles acordam cedo, vêm 
de ônibus, às vezes de outras 
cidades e chegam alterados, 
cansados e com fome. É um publico 
muito carente e o que eu puder fazer 
de melhor e ajudar, eu tento fazer”.

Antes do HGG, Fernando 
trabalhou na administração de um 
shopping de atacado da capital e, na 
época, nem imaginava um dia atuar 
em um hospital. Hoje, com um curso 
técnico em radiologia, finalizado em 
2016, já pensa em cursar 
enfermagem ou se aperfeiçoar em 
outra área de saúde. “Nunca tinha 
imaginado trabalhar num hospital, 
mas me apaixonei. Depois que entrei 
aqui me tornei outra pessoa nos 
quesitos ajudar o próximo e 
compartilhar. Todo mundo devia 
trabalhar em um hospital público um 
dia. Muda nossa perspectiva de vida 
e do que é problema”, considera.

Quando não está no HGG 
Fernando vai à igreja e gosta de 
receber amigos em casa. Mas sua 
grande paixão atualmente é pedalar. 
“Se estou em casa e não tenho nada 
para fazer eu vou pedalar, às vezes 
até umas 22 horas da noite. Saio 
sem rumo pelas ciclovias, pelos 
parques e vou indo onde vai me 
agradando. É excelente!”
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HGG recebe novas autoclaves para esterilização

O HGG recebeu três novos aparelhos 
de autoclaves elétricas a vapor, cada uma 
com a capacidade de 500 litros. 
Atualmente, a unidade tem dois 
equipamentos, um de 500 litros movido à 
caldeira e outro elétrico de 265 litros, o que 
fará dobrar o volume de material 
esterilizado, otimizando tempo, explica a 
gerente da Central de Materiais e 
Esterilização (CME), Juliana Carvalho 
Duarte. "Como hoje em dia a autoclave de 

maior capacidade é movida à caldeira, não 
tínhamos autonomia por ela depender do 
equipamento, que funciona até 23h30, 
ficando só a menor à disposição. Agora 
elas poderão ter funcionamento 24 horas 
caso haja demanda e isso aumentará 
muito a capacidade e o tempo de entrega 
dos materiais", pontuou Juliana.

 Além das autoclaves, o hospital 
recebeu ainda uma termodesinfetadora, 
que realiza a lavagem, o enxágue, a 
desinfecção térmica e secagem automática 
de instrumentos e utensílios hospitalares e 
que atualmente eram feitos manualmente. 
"Este equipamento proporcionará maior 
controle do processo e uma desinfecção 
de alto nível sem a necessidade da 
utilização de produtos químicos", destacou.

 A instalação das autoclaves ocorreu no 
dia 23 de dezembro, por meio de um 
guindaste que içou os equipamentos até o 
3° andar, onde está localizada a CME, que 
está em reforma. A previsão é que em 
janeiro ela seja entregue com a operação 
completa dos novos equipamentos. A nova 
Central trará como benefício a mudança do 
fluxo de manuseio dos instrumentos com 
perfeita adequação, guarda e distribuição 
dos mesmos, assim como maior 
rastreabilidade de todos os instrumentos.

O Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) e a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) do HGG 
realizaram de 11 a 15 de dezembro a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (SIPAT). Atividades de ginástica 

Quick massagem esteve entre as 
atividades da SIPAT 2017

Novos aparelhos de autoclaves elétricas a 
vapor têm capacidade de 500 litros cada

laboral, quick massagem, palestra sobre 
higienização das mãos e oficina de arte 
envolveram todos os setores e tiveram a 
participação de 463 colaboradores.

A analista de Desenvolvimento de 
Pessoas, Eliane Stival, passou por sessão 
de quick massagem.“Foi uma renovação 
das energias para o dia de trabalho. Achei a 
ação excepcional, pois além do bem-estar, 
mostrou a preocupação da instituição com 
seus colaboradores”, disse. 

Com o tema 'Qualidade de vida no 
trabalho, estar bem para trabalhar bem!', a 
SIPAT 2017 englogou ações para o corpo e 
a mente do colaborador, explicou o gerente 
do SESMT, Wilmar Felipe Manzi Neto. 
“Elaboramos atividades para o bem-estar 
físico e psicológico dos nossos integrantes, 
que estimulassem o relaxamento muscular 
e a diminuição do estresse”, comentou.
Outro assunto lembrado na SIPAT 2017 foi 
a importância da higienização das mãos no 
ambiente hospitalar, ação reconhecida 
mundialmente como uma importante 
medida no controle de infecções 
hospitalares e não propagação de doenças.

ACONTECEU 

SIPAT tem a participação de 463 colaboradores 

Expediente
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No verão, redobre os cuidados com a pele

Nossa pele merece cuidados o ano 
inteiro, mas no verão, quando as 
temperaturas se elevam e os dias são 
mais claros, os cuidados com ela devem 
ser redobrados. O período também 
favorece as atividades ao ar livre, o que 
torna ainda mais fundamental a proteção 
do corpo e rosto, já que a exposição ao 
sol é o principal fator de envelhecimento 
da pele.

Como cuidado diário, deve ser usado 
protetor solar com fator de proteção solar 
(FPS) 30 ou superior e com proteção 
UVA e UVB, que deve ser aplicado 30 
minutos antes da primeira exposição e 
reaplicado a cada duas horas. A radiação 
ultravioleta (UV) é composta pelos raios 
UVA e UVB, sendo que o do tipo A é 
responsável por 95% da composição da 
radiação, estando ligado diretamente à 
perda de jovialidade da pele, além de 
comprovada sua relação no 
desenvolvimento de tumores. Além disso, 
o raio UVA, ao contrário do UVB, tem a 
capacidade de ultrapassar as nuvens, ou 
seja, mesmo em dias nublados, ele pode 
atingir a pele. 

“O verão é o momento de intensificar 
o uso de filtro solar. A maior incidência 
dos raios solares (UVA e UVB), bem 
como as radiações infravermelhas, 
aumentam o risco de queimaduras, 
câncer de pele e manchas indesejadas 
nesse período”, recomenda a 
dermatologista do HGG Larissa 
Fernandes Pimentel. Além do filtro solar, é 
importante o uso de óculos solares e 
chapéu, e evitar ficar diretamente no sol 
entre 10h e 16h. As crianças devem ter 
cuidado redobrado, com aplicação de filtro 
a partir dos seis meses de idade e a 
utilização de um protetor adequado para a 
pele que é mais sensível. Para as 
crianças que ficam muito tempo na água, 
deve ser usado produto resistente à água 
e ser reaplicado a cada hora.

Uso de protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior, o uso de óculos solares e chapéu, evitar ficar diretamente no sol entre 
10h e 16h e hidratar-se bem estão entre as principais recomendações para evitar queimaduras solares

Para queimaduras leves aplique cremes hidratantes e loções pós-sol. No caso de bolhas, é 
indicado procurar auxílio médico

Fique atento:

- Passe protetor nas 
orelhas e use um protetor 
especifico para os lábios 
com FPS;

- Reaplique o protetor a 
cada duas horas, ou 
antes disso, em caso de transpiração 
excessiva ou de mergulhos 
prolongados;

- Consuma alimentos ricos em 
caroteno, encontrado no caqui, na 
cenoura e na beterraba, que deixam a 
pele um pouco mais escura 
naturalmente;
 
- Fique a maior parte do tempo sob a 
barraca, que deve ser de tecido e de 
cor clara, para refletir os raios solares.
  

Nos casos em que a exposição já 
ocorreu e a pessoa está sentindo aquela 
queimação na pele que está 
avermelhada, a primeira medida é evitar 
reexpor ao sol as áreas afetadas cobrindo 
com roupas e ficando na sombra até que 
a queimadura cicatrize. Para aliviar a 
ardência, pode-se resfriar a pele com 
banhos ou aplicar compressas frias nas 
áreas afetadas; manter-se hidratado 
também ajuda a reduzir a temperatura 
corporal e repor a quantidade de líquido 
perdida através da transpiração. “Para 
queimaduras leves, aplique cremes 
hidratantes e loções pós-sol. São 
indicados hidratantes que contenham aloe 
vera e/ou calamina. Já analgésicos como 
o paracetamol podem ajudar a aliviar a 
dor e a febre, que podem ocorrer pós 
insolação”, indica a dermatologista, 
ressaltando que, em caso de bolhas, é 
indicado procurar auxílio médico, já que é 
um sinal de comprometimento mais 
profundo da pele.

Pacientes e colaboradores tiveram jantar e almoço especial de Natal

Com o objetivo de tentar trazer o 
Natal para mais próximo dos pacientes, 
acompanhantes e colaboradores que 
passaram a data no hospital, o serviço de 
Nutrição do HGG preparou um cardápio 
especial para o jantar do dia 24 de 
dezembro e almoço de 25, dia de Natal. 

No menu, pratos e alimentos típicos 
da ceia natalina, como saladas com 
folhas e frutas da estação, como figo, 
manga e uva, arroz à grega com 
castanhas, lombo recheado com molho 
de laranja, chester ao forno, lagarto 
recheado com molho de palmito, 
maionese e sobremesas, como torta 
alemã e mousse de chocolate, entre 
outros pratos.

A gerente do serviço de Nutrição do 
HGG, Valéria Souza, explica que pacientes 
sem restrições alimentares receberam o 
cardápio integral, enquanto os que têm 
alguma restrição tiveram alguns itens ou 
consistências alteradas. “Modificamos o 
cardápio adequando-o de acordo com as 
indicações dietoterápicas de cada paciente. 
Por exemplo, o paciente com dieta livre 
pode comer todos os itens, já aqueles que 
têm dieta pastosa em purê, receberam o 
frango em forma de purê, e assim, 
consecutivamente, cada item do cardápio 
em acordo com as especificidades 
patológicas de cada um. Nosso objetivo foi 
simples: se o paciente não pode ir ao 
Natal, trouxemos o Natal até ele", disse.

Mesa com frutas variadas fez parte do 
cardápio especial de Natal para colaboradores
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No mês de julho, durante um 
final de semana com o pai na cidade 
de Amorinópolis, o estudante 
Edmilson Alves dos Santos, teve 
uma crise hipoglicêmica que o levou 
a uma parada cardiorrespiratória. 
Com diabetes tipo 1, Edmilson foi 
internado na UTI do HGG, onde 
ficou cerca de 3 meses, indo, após 
uma melhora, para a Clínica Médica, 
contudo com graves sequelas 
devido à falta de oxigenação no 
cérebro durante a parada.

Em novembro, Edmilson ganhou 
alta, mas retornou ao hospital 
semanas seguintes após uma forte 
gripe. Já recuperado, ele e a mãe 
Gleice Kelly Alves da Costa 
aguardavam ansiosos a alta que ele 
ganharia naquele dia, 23 de 
dezembro. “Ele está ganhando alta 
para celebrar o seu aniversário de 
15 anos, que é hoje, e o Natal em 
casa e a comemoração será ótima. 
Estarei com a casa cheia!”, conta a 
mãe sorridente, se referindo a um 
grupo de motociclistas amigos que 
irão, por ocasião do aniversário, 
celebrar com Edmilson.

EXPRESSAS

SIPAT
No dia 12 de dezembro, a Oficina de Artes 
contou com artistas inusitados. Em vez dos 
pacientes descerem dos leitos e pintarem, 
foram os colaboradores que assumiram os 
pincéis e abusaram da criatividade durante 
atividade da Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (SIPAT).

Programa 
Em dezembro, o HGG fechou as ações do 
ano do Programa de Qualidade de Vida 
(PQV) do Trabalhador com atividades 
variadas. Implantado em 2017, o PQV tem 
desenvolvido ações de promoção à saúde 
no trabalho, que gerem a diminuição dos 
níveis de estresse e dos riscos à saúde do 
colaborador, taxas de ausências por doença 
e o agravamento de problemas crônicos.

Internato e Estágio
Com vagas para Enfermagem na UTI, Diálise 
e Hemodiálise, Centro Cirúrgico, Clínicas 
Médica e Cirúrgica, além de Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, 
Fonoaudiologia e Psicologia, o HGG 
participou no dia 27 e 28 de novembro do 
sorteio de vagas para internato e estágio, 
realizado pela Secretaria de Saúde do Estado, 
entre as Instituições de Ensino Superior (IES) 
e cursos técnicos da capital e interior. 

Palestra
Para a palestra semanal do AMA do HGG, 
no dia 20 de dezembro o tema escolhido 
foram os excessos alimentares e de álcool, 
hábito comum das festividades de final de 
ano. Ministrada pela residente de nutrição, 
Gracielle Santos, ela deu dicas para uma 
ceias de Natal e Revéillon saudáveis, sem 
excessos e arrependimentos depois. 

Natal
As equipes de Terapia Ocupacional e 
Psicologia do HGG promoveram a ação 
Caixa de Natal, para que os visitantes 
pudessem deixar cartas com mensagens e 
recados aos seus familiares e amigos 
internados, ou ainda para colaboradores que 
passaram a data trabalhando no hospital. As 
cartas foram entregues no dia de Natal, 25.  

Segurança 
O HGG foi selecionado para participar do 
Projeto Colaborativo “Melhorando a 
Segurança do Paciente em Larga Escala no 
Brasil”. A equipe do HGG embarcou no dia 
11 de dezembro, para participar do projeto 
do Ministério da Saúde, que tem como 
objetivo orientar os profissionais de saúde de 
120 hospitais públicos quanto as melhores 
práticas para o cuidado da segurança do 
paciente nos hospitais do SUS.

A VOZ DO USUÁRIO

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Apoio:

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

“Minha filha ama isso, pois ela é apaixonada por música. Esse projeto incentiva e alivia a gente que fica tanto 
tempo aqui, mexe com a nossa alma, ainda mais quando feito por pessoas que se entregam ao projeto”, considera 
Elizete Almeida Soares, que a acompanha a filha Poliane, de 29 anos, que tem paralisia cerebral e doença de Fabry.

A harpista Aline Araújo e o violinista Daniel 
Lima emocionaram o público

Grupo Vozes do Itego Basileu França 
levou um coral com quase 60 integrantes

Eduardo Bassan e Thaís Oliver fecharam 
os Saraus de Natal cantando nos leitos
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