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Centro de Atenção ao Diabetes é inaugurado 
Unidade anexa ao HGG, CEAD será referência no atendimento multidisciplinar à diabetes pelo Sistema Único de Saúde. A previsão é que o 
Centro realize cerca de dois mil atendimentos presenciais mês

O Ambulatório do HGG é a principal 
unidade de apoio aos diabéticos no Estado, 
ofertando cerca de mil vagas por mês para 
atendimento a pacientes com diabetes. 
Agora, esses e outros pacientes serão 
assistidos no Centro Estadual de Atenção 
ao Diabetes (CEAD), inaugurado no dia 27 
de junho, na av. Anhanguera.

O CEAD conta com atendimento 
multidisciplinar, em edocrinologia, psicologia, 
fisioterapia, neurologia, enfermagem, serviço 
social e nutricionistas. Acompanhamento 
integral permitirá que complicações 
decorrentes do diabetes não se agravem, 
melhorando a qualidade de vida dos 
pacientes. A previsão é que o Centro realize 
cerca de dois mil atendimentos por mês.

Além de trazer graves prejuízos aos 
diabéticos, a doença consome um valor 

considerável do orçamento destinado ao 
SUS. “O diabetes é uma doença grave que, 
além de prejudicar as vidas das pessoas, 
também tem alto custo para o SUS”, avalia 
o secretário de Saúde Leonardo Vilela. O 
chefe do Serviço de Endocrinologia HGG, 
Nelson Rassi, responsável pelo CEAD, 
afirma que o Centro será referência no 
atendimento a diabéticos e a seus 
familiares. “O paciente terá um atendimento 
global, com uma equipe multidisciplinar 
reunida dentro de um mesmo local para 
acolhimento do paciente, que não terá 
dificuldades com mobilidade ou custos, pois 
o serviço será exclusivamente pelo SUS”.

O Centro de Diabetes também 
funcionará como um ambiente de pesquisa, 
com treinamento para profissionais da 
Atenção Básica, que serão capacitados 

Cead está localizado na avenida Anhanguera, número 6636, esquina com Alameda das Rosas, 
no Setor Aeroporto

para atender pacientes em seus municípios 
ou receber suporte pela central de 
atendimento a distância. “Esse atendimento, 
por telefone permitirá aos profissionais que 
atendem pacientes nos municípios goianos 
tirarem suas dúvidas sem burocracia, de 
forma rápida e com atendimento 
especializado”, explicou Nelson Rassi.

Cozinha experimental 
Outro diferencial do CEAD será a 

cozinha experimental, onde os pacientes 
receberão orientações para o preparo de 
suas refeições, colaborando com o 
processo de reeducação alimentar deles e 
de seus familiares. “Os pacientes e suas 
famílias terão orientação de especialistas de 
forma teórica e prática, para elaborar suas 
refeições, o que permitirá uma melhor 
maneira de aprendizado, com facilidade”, 
pontua o endocrinologista.

Lindalva Sobrinho, 62 anos, e diabética, 
faz tratamento para o pé no HGG desde 
2016 e falou sobre a importância da 
criação do CEAD. “É tudo que a gente 
precisava. Faço acompanhamento com 
nutricionistas desde que comecei meu 
tratamento, e foram eles que me ajudaram 
com minha reeducação alimentar. Agora, 
com essa cozinha experimental, 
aprenderemos a montar nossas dietas 
com os profissionais”, comemora.

Humanização 
Como unidade anexa ao HGG, o 

Centro também será contemplado com 
ações de humanização, como o Projeto 
Arte. Sua primeira exposição reúne obras 
de artistas Naif, estilo de arte primitivista, 
de Omar Souto, Américo Poteiro, 
Waldomiro de Deus, Helena Vasconcelos, 
Manoel Santos, Lourdes de Deus, Sandro 
Carvalho e Ammon de Deus. 

Artistas plásticos Américo Poteiro, Lourdes e 
Waldomiro de Deus

Diretoria do HGG, médicos e convidados 
prestigiram a inauguração

Chefe do Serviço de Endocrinologia, Nelson 
Rassi, durante discurso

Sebastião Nogueira
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HGG lança Serviço de Reabilitação Cardíaca

No dia 21 de junho, o HGG lançou o 
Serviço de Reabilitação Cardíaca. O 
evento contou com a presença do 
Secretário de Saúde, Leonardo Vilela, do 
membro da Sociedade Goiana de 
Cardiologia e presidente do Congresso 
Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, 
Aguinaldo Freitas Júnior.

O Serviço de Reabilitação Cardíaca 
conta com equipe multiprofissional, 
composta por cardiologista, fisioterapeuta 
e educador físico, para atender pacientes 
cardiopatas com doenças como: 
insuficiência cardíaca, revascularização 
percutânea, transplante cardíaco, 
valvopatias e doença arterial coronariana, 
entre outras. Além disso, a estrutura 
inclui uma unidade de reabilitação 
cardíaca e de fisioterapia, que contam 
com salas para realização de 
ecocardiograma, ergometria e 
ergoespirometria.

O cardiologista e coordenador do 
Serviço, Gustavo Paz Fonseca, explicou 
que inicialmente serão atendidos os 
cardiopatas que já fazem tratamento no 

HGG, mas posteriormente o serviço será 
aberto para todos. “Vamos atender 
pacientes que fizeram angioplastia, 
vascularização, pacientes que têm o 
coração grande, entre outros problemas. 
O objetivo é fazer com que o paciente 
diminua internações e principalmente 
melhore a sua qualidade de vida”, 
afirmou o cardiologista.

O secretário de Saúde, Leonardo 
Vilela, afirmou que o objetivo do serviço é 
garantir aos usuários do SUS, 
cardiopatas inscritos no programa, um 
novo estilo de vida. “Esse serviço vai 
funcionar sob supervisão de uma equipe 
multiprofissional, que proporcionará aos 
pacientes que sofrem com alguma 
doença no coração, retornarem às suas 
atividades. Quando o serviço estiver em 
pleno funcionamento, será capaz de 
atender mais de 2 mil pacientes por mês, 
um número expressivo de pessoas que 
serão beneficiadas”.

O Serviço
A unidade de reabilitação cardíaca e 

de fisioterapia conta com esteiras 
ergométricas, bicicletas estáticas, 
simulador de caminhadas, pesos, 
ergômetro de mão, aparelho para 
extensão de pernas (leg extension), 
steps e outros equipamentos. Além dos 
pacientes cardíacos, a unidade também 
será utilizada pelos pacientes de outras 
especialidades que estejam em 
tratamento com a fisioterapia. Em um 
primeiro momento, serão direcionados ao 
serviço pacientes do Setor de Cardiologia 
do HGG. Cardiopatas de outras 
unidades, que sejam elegíveis para a 
reabilitação cardíaca, devem procurar 
uma unidade básica de saúde para 
serem encaminhados ao HGG.

Unidade tem esteiras ergométricas, 
bicicletas e outros equipamentos

Durante o lançamento, pacientes 
estrearam unidade de reabilitação

ACONTECEU 

Expediente
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“Eu não pensava que os 
desenhos iam agradar 
tanta gente”, surpreendeu-
se o paciente Claudimar 
Martins de Deus

Claudimar Martins de Deus, tem 
37 anos e trabalha como cortador de 
eucaliptos em uma roça próxima a 
Cumari, interior de Goiás. Há pelo 
menos um mês internado no HGG 
para tratar uma trombose, Claudimar 
desenvolveu uma habilidade que já 
tinha: desenhar. Ele explica que 
desenhava uma vez ou outra, 
quando tinha tempo, mas que, após 
a internação, está aperfeiçoando a 
técnica. Além disso, o cigarro foi o 
motivo da trombose, e ele teve de 
parar de fumar. “Por isso eu fiz um 
desenho retratando o cigarro, que é 
uma droga que mata aos poucos. 
Comecei a fumar há 20 anos e o 
cigarro me fez muito mal”, declarou.

Durante o período de internação, 
Claudimar já fez mais de 50 
desenhos. “Eu já desenhava quando 
tinha algum tempo, porém não é o 
meu forte. Mas aqui foi para distrair e 
aliviar a dor, passar o tempo, já que 
estou longe de casa e da família. Eu 
não pensava que os desenhos iam 
agradar tanta gente. Eu passo muitas 
madrugadas em claro com dores e é 
um dos momentos que eu tiro para 
desenhar e aliviar um pouco”, 
explicou o homem que utiliza papel 
A4 e lápis de cor.

Ele disse que não tem um 
desenho preferido, mas que as 
pessoas gostam quando ele pinta 
autorretrato e flores. Natural de 
Formosa, Goiás, ele mora em 
Anhanguera, com a mãe, mas só vai 
aos finais de semana devido ao 
trabalho na roça, período em que 
também encontra a esposa. Sobre o 
atendimento no HGG, ele teceu 
elogios a todos. “O atendimento aqui 
não tem como reclamar, é tratamento 
vip”, considera o paciente.

Os cardiologistas Gustavo Paz Fonseca, 
Antônio Malan e Aguinaldo Freitas Júnior
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Diabetes pode levar à cegueira, problema renal e amputações

O diabetes tem um alto índice de 
mortalidade,causando diversos danos à 
saúde do paciente, como problemas 
cardíacos, AVC, hipertensão arterial e 
doenças renais. Os diabéticos que não 
fazem acompanhamento e tratamento 
adequados podem ter que fazer 
hemodiálise e até sofrer amputações de 
membros.

A endocrinologista do HGG, Judith Vaz 
explica que o diabetes é uma doença que 
se caracteriza pela elevação do açúcar no 
sangue (hiperglicemia), causado por defeitos 
na ação da insulina, na secreção de 
insulina, ou em ambas. “Existe o diabetes 
tipo 1, que ocorre mais frequentemente em 
crianças e adolescentes, e é caracterizado 
pela destruição das células pancreáticas 
que produzem insulina. E o diabetes tipo 2, 
que representa cerca de mais de 90% dos 
casos, e manifesta-se com graus variados 
de resistência e deficiência de insulina, é 
mais frequente após os 40 anos e 
comumente está associado a obesidade”.

Em relação aos sintomas, no diabetes 
tipo 1, a doença se manifesta de forma 
abrupta, com sintomas clássicos que são 
muita sede, muita fome, aumento de 
volume da urina, perda de peso e glicemia 
muito elevada. No diabetes tipo 2, ao 
contrário, a doença é frequentemente 
silenciosa, sendo que 50% dos pacientes 
são assintomáticos”, afirma a 
endocrinologista

O número de diabéticos está 
aumentando de forma alarmante em função 
da maior frequência de sobrepeso e 
obesidade, sedentarismo, além do 
crescimento e envelhecimento da 
população. Por isso, explica Judith, é 
importante para a detecção do diabetes tipo 
2, a verificação da glicemia em indivíduos 
acima de 40 anos e com fatores de risco 
associados. Sobre o tratamento, Judith 
explica que no diabetes tipo 1, o uso da 
insulina é imprescindível, desde o 

Número de diabéticos está aumentando de forma alarmante, em função da maior frequência de sobrepeso, obesidade, sedentarismo, 
além do crescimento e envelhecimento da população

Aparelho possibilita paciente medir e acompanhar nível de diabetes diariamente em casa. O 
exame consiste em pingar uma gota de sangue em uma tirinha, que é colocada no glicosímetro

Você Sabia?

- Os principais sintomas do diabetes 
são vontade frequente de urinar, fome 
e sede excessiva e emagrecimento;

- A prática de exercícios pode ajudar a 
controlar a glicemia e a perder 
gordura corporal, além de aliviar o 
estress; 

- O pé diabético ocorre quando uma 
área machucada ou infeccionada nos 
pés de quem tem diabetes 
desenvolve úlcera (ferida).

- Qualquer ferimento nos pés deve ser 
tratado rapidamente para evitar 
complicações que podem levar à 
amputação do membro afetado.

diagnóstico, e pode ser administrado por 
vários dispositivos como seringas, canetas 
ou bombas de infusão. “No diabetes tipo 2, 
a abordagem terapêutica vai desde os 
antidiabéticos orais até os injetáveis, 
associados a um programa alimentar para 
redução de peso. Em casos selecionados, a 
cirurgia metabólica pode ser indicada. O 
diabetes mal controlado favorece o 
desenvolvimento de complicações tais como  
amputações de membros inferiores, 
cegueira, insuficiência  renal crônica, além 
de estar associado a infarto e AVC”.

Embora o aparecimento do diabetes tipo 
1 não seja evitável, o diabetes tipo 2 pode 
ser retardado ou prevenido por meio de 
mudanças de estilo de vida, com adoção de 
alimentação saudável, equilibrada, 
associada à prática regular de atividades 
físicas. A dica da endocrinologista é que os 
diabéticos se conscientizem e invistam no 
tratamento com supervisão de uma equipe 
multidisciplinar. Essa decisão pode prevenir 
ou retardar essas temíveis complicações.

Conscientização sobre a doença de Pompe é tema de palestra 

O HGG promoveu no dia 15 de junho, 
palestra sobre a conscientização da 
Doença de Pompe. A atividade é uma 
iniciativa voltada para a Campanha 
Nacional contra a doença, coordenada em 
Goiás pela neurologista preceptora do 
hospital, Susanie Amâncio. A palestra foi 
ministrada pelo especialista Gerson 
Carvalho, convidado de Brasília, membro 
efetivo da Sociedade Brasileira de 
Genética.

A ação está ligada ao Dia Mundial de 
Conscientização da Doença de Pompe, 
comemorado no dia 28 de junho em todo 
o país, realizada para alertar a população 
para o diagnóstico precoce. A atividade foi 

voltada para os médicos neurologistas, 
neurofisiologistas, pneumologistas, 
cardiologistas, fisioterapeutas, psicólogos e 
residentes do HGG. 

De acordo com Gerson Carvalho, a 
doença é um raro transtorno 
neuromuscular que causa a fraqueza dos 
músculos nos portadores. Além disso, com 
o tratamento a doença é estabilizada e 
muito pacientes conseguem recuperar os 
movimentos, alerta o profissional. “Apesar 
de não estar entre as doenças mais 
comuns entre a população, dentro das 
doenças genéticas, o seu tratamento tem 
mostrado benefícios junto aos pacientes”, 
pontuou o palestrante. Palestra foi ministrada pelo neurologista 

Gerson Carvalho 

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Visita
Alunos dos cursos de Medicina, Biomedicina, 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás, realizaram 
visita técnica no  HGG no dia 19 de junho. O 
objetivo foi conhecer a estrutura e as práticas 
adotadas em um Centro Cirúrgico de um 
hospital com certificação nível 3 da 
Organização Nacional de Acreditação (ONA). 

Combate à Asma
Com o objetivo de alertar a população sobre 
os sintomas que podem indicar o diagnóstico 
de asma e orientar na prevenção de crises, o 
HGG promoveu no dia 21 de junho, Saúde 
na Praça alusivo ao Dia Nacional de 
Combate à Asma. Foram oferecidos serviços 
gratuitos como aferição de pressão e teste 
de diabetes, além de orientações médicas. 
No total, foram realizados 225 atendimentos.

Transplantes
No dia 20 de junho, a psicóloga do HGG, 
Telma Noleto, ministrou palestra com o 
tema "Doação de órgãos" aos usuários que 
aguardavam por consultas no AMA. A 
palestra teve como objetivo ressaltar a 
importância do gesto, que pode salvar ou 
contribuir para a melhoria de vida de mais 
de 30 mil brasileiros que aguardam por um 
transplante.

Ensino e Pesquisa
A Comissão de Ensino e Pesquisa do Centro 
Estadual de Referência e Excelência em 
Dependência Química de Aparecida de 
Goiânia Prof. Jamil Issy (CREDEQ) realizou 
visita técnica no HGG, no dia 28 de junho. A 
equipe foi recebida pela diretora de Ensino e 
Pesquisa do HGG, Cáritas Marques Franco.

Ambulatório TX
A Secretaria Municipal de Saúde de Itumbiara, 
está se preparando para o atendimento a 
pacientes transexuais e travestis. No dia 14 de 
junho, o médico da cidade que ficará 
responsável por esses atendimentos, Clayton 
de Souza Gomes, esteve no HGG para 
conhecer os protocolos e fluxos de 
atendimento do Serviço Especializado do 
Processo Transexualizador – Ambulatório Tx.

Diabetes 
O HGG realizou no dia 26 de junho, edição 
especial do projeto Saúde na Praça, alusiva à 
inauguração do Centro Estadual de Atenção 
ao Diabetes (CEAD). Durante a manhã, foram 
oferecidos serviços gratuitos com o foco na 
prevenção e controle da doença e ao todo 
atendidas 191 pessoas. A equipe do Programa 
de Atenção ao Pé Diabético explicou como 
evitar o problema e os fisioterapeutas 
orientaram sobre atividades físicas. 

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 da apresentação da dupla Daniel e Samuel, no dia 21 de junho: 

"Foi muito bom. Ouvi essa música e esqueci tudo, dor, fome, qualquer coisa. A gente fica mais fortalecido", 
declarou Hilda Alves, internada para tratamento de lúpus. "Nossa, eu amei! Não conhecia o trabalho deles e gostei 
demais. Ouvindo uma música dessas a gente fica mais forte ainda", afirmou a paciente Ana Cotrim Rodrigues 

Pacientes fizeram questão de posar 
com os artistas

Apresentação contou com momento de 
oração entre dupla e público

Ao final da apresentação, pacientes 
tiraram tradicional foto com a dupla

Agora o HGG possui uma 
Unidade Coletora de Sangue. 

Doando aqui você tem comodidade 
e agilidade, já que pode realizar a 
doação no própr io hospi tal , 
ajudando familiares, amigos ou 
outros pacientes que precisem de 
transfusão de sangue.

A unidade é um braço da 
Hemorrede, que é o banco 

de sangue de Goiás.

Venha fazer sua doação acessando 
o espaço pelo jardim, em frente à 
Portaria  A, ou agende um horário.

Sabia que você pode 
doar sangue no HGG?

De Seg a Sexta: das 7h às 16h.
Telefone: (62) 3209-9952


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

