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HGG realiza primeiro transplante de fígado de Goiás  
Primeiro procedimento, realizado no dia 19 de julho foi anunciado durante coletiva de imprensa, que contou com a presença da equipe de 
transplantes, diretoria do hospital, equipe da Central de Transplantes de Goiás e do secretário de saúde Leonardo Vilela

O HGG lançou no dia 26 de julho, o 
Serviço Estadual de Transplantes 
Hepáticos. A novidade foi anunciada com a 
presença da imprensa, equipe de 
transplantes, diretoria do hospital e do 
secretário de saúde Leonardo Vilela, entre 
outros convidados. O HGG foi habilitado 
em janeiro de 2018 pelo Ministério da 
Saúde e será a unidade de referência para 
estes procedimentos.

De acordo com o chefe do Serviço 
Estadual de Transplantes Hepáticos do 
HGG, Claudemiro Quireze Júnior, a equipe 
começou a ser estruturada há mais de um 
ano, e é composta por quatro cirurgiões, 
uma hepatologista, além dos anestesistas. 
“Neste período, o Hospital trabalhou para 

atender às exigências legais relacionadas 
ao serviço de transplante, além de fazer a 
aquisição de materiais. É um grande 
orgulho e a sensação de um sonho 
realizado. Esse preparo do HGG não foi 
rápido, e é considerado uma mudança de 
paradigma”, explicou o médico.

O secretário de Saúde, Leonardo 
Vilela, destacou que esse foi primeiro 
transplante de fígado no Estado de Goiás, 
sendo um momento histórico, e um marco 
para a medicina não só do HGG, mas de 
todo o Estado. “Não canso de dizer que 
esse aqui é um hospital SUS, gratuito, 
principalmente para as pessoas que mais 
necessitam. E o grande paradigma que 
nós quebramos foi oferecer um excelente 

Ao lado do secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela, equipe do Serviço Estadual de 
Transplantes Hepáticos apresentou à imprensa o primeiro paciente beneficiado 

serviço com profissionais de saúde 
extremamente qualificados, que estão 
entre os melhores de Goiás”, disse, 
reforçando que o HGG se tornou 
referência em transplantes em 2017, com 
o Serviço de Transplantes Renais. “O 
nosso objetivo cada vez mais é 
transformar o HGG em um hospital 
referência em alta complexidade, e em 
transplantes. Hoje somos o maior 
transplantador de rim do Centro-Oeste 
Brasileiro. Entre os 200 hospitais que 
transplantam rim, estamos entre os 10 que 
mais realizam”, ressaltou o secretário.

O gerente da Central Estadual de 
Notificação, Captação e Distribuição de 
Órgãos de Goiás, Fernando Augusto 
Castro ressaltou a importância da parceria 
com o HGG. “Estamos trabalhando com 
essa equipe há oito anos para que 
conseguíssemos realizar o primeiro 
transplante. Isso representa uma melhora 
em toda a logística, desde a doação, até o 
implante dos órgãos, porque reduz o 
tempo que esses órgãos estarão fora de 
um corpo. Em outros casos, representa 
para a saúde goiana a redução dos 
custos, porque encaminhavamos os 
pacientes para outros estados, para 
realizarem o transplante lá. E agora 
podemos receber os pacientes daqui e dar 
uma melhor qualidade de vida para eles".

A cirurgia
No dia 19 de julho, o HGG realizou o 

primeiro transplante hepático no Estado. A 
cirurgia durou cerca de 8 horas, tempo 
considerado rápido pela complexidade da 
cirurgia. O paciente, Marcelo Mazão, de 54 
anos, permaneceu 9 dias internado para 
tratamento com imunossupressores e 
recebeu alta no dia 27 de julho. Muito 
emocionado, explicou que o seu estado de 
saúde era muito grave e que o transplante 
está dando a oportunidade de uma nova 
vida. “Estou me sentindo muito feliz. Tenho 
certeza que minha vida já estava por um 
triz. Eu nunca perguntei aos médicos 
quanto tempo tinha de vida, mas pelas 
conversas dava para sentir que eu não 
chegaria nos 55 anos. Eu não sentia nada, 
só tinha os olhos amarelos. Meu problema 
era cirrose e câncer. Fiz exames e foi 
detectado que o problema era só no 
fígado. Eu quero reforçar a importância 
das pessoas serem doadoras e da família 
respeitar essa vontade”.

Paciente Marcelo Mazão posa junto à equipe 
médica que realizou o transplante de figado

Claudemiro Quireze, secretário Leonardo 
Vilela e Durval Pedroso durante a coletiva
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Coordenador do CAO da Saúde visita HGG 

No dia 27 de julho, coordenador do 
Centro de Apoio Operacional da Saúde 
(CAO), o promotor Eduardo Prego, esteve 
no HGG para conhecer a unidade. 
Acompanhado do coordenador técnico do 
Complexo Regulador Estadual, Genésio 
Pereira, o promotor de justiça percorreu a 
unidade conhecendo a Central 
Humanizada de Internação, Ouvidoria e 
Central de Relacionamento, Ambulatório, 
Central de Material Esterilizado (CME), Ala 
de Cuidados Paliativos, CTI, Setor de 

Diálise e Hemodiálise e o 5º andar, entre 
outros setores.

O promotor conheceu a estrutura da 
unidade, conversou com diretores e 
gerentes e tirou dúvidas sobre 
atendimento e o perfil assistencial do 
HGG. “A visita foi muito profícua, porque 
para o exercício da nossa profissão é 
importante que a gente conheça as 
unidades de saúde, e para isso eu tenho 
feito visitas a outros hospitais. E hoje eu 
tive o prazer de estar aqui no HGG, 
conhecendo uma estrutura muito bem 
administrada e que tem uma capacidade 
de atendimento a população muito 
grande”, comentou.

Além disso, pode ouvir problemas e 
gargalos que possam ser corrigidos e se 
colocou à disposição para colaborar para 
a melhoria de alguns fluxos que 
aumentem atendimento e diminuiam o 
tempo de espera por procedimentos. 
“Pude ouvir quais são as dificuldades para 
que possamos melhorar e aproveitar tudo 
aquilo que a unidade possa oferecer para 
a população, e que possibilite o acesso a 
um maior número de pacientes para os 
tratamentos que essa estrutura é capaz de 
atender”, disse.

A coordenadora técnica da equipe de 
enfermagem do Instituto Brasileiro de 
Gestão Hospitalar (IBGH), Michele Cristina 
Jayme, e a coordenadora técnica das 
Unidades Assistenciais do instituto, Junelle 
Paganini Lopes, visitaram a Central de 
Material Esterilizado (CME) do HGG no dia 
23 de julho. O objetivo da visita foi 
conhecer a estrutura e o sistema adotados 

Equipe conheceu estrutura e processos da 
Central de Material Esterilizado

Promotor visitou diversas áreas do 
hospital, entre elas o Ambulatório

na CME do HGG para implantação do 
modelo no Hospital Estadual de Urgências 
da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros 
Machado (HURSO), unidade gerida pela 
organização social.

Michele explicou que foi importante ver 
como a CME do HGG funciona e a 
impressão foi muito satisfatória. "Estamos 
extremamente satisfeitas. Pudemos conferir 
que o sistema adotado não só gerencia 
qualidade e segurança, que é o que 
buscamos através das certificações, mas 
também os custos. Se há uma boa gestão 
dos custos é possível investir em outros 
setores e outras unidades". 

A gerente da CME, Juliana Carvalho 
Duarte, avaliou como esclarecedora a 
visita. "Em 2018, após a reforma, seguindo 
a nossa vocação institucional, a CME do 
HGG se tornou referência no Centro-Oeste 
com relação à central de esterilização e 
seus processos. O pioneirismo na 
implantação do programa de rastreabilidade 
e o uso de aparelhos de última geração 
coloca o HGG entre as instituições 
destaque neste assunto", ressaltou.

ACONTECEU 

CME recebe visita técnica de equipe do HURSO
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“Voltei a estudar para 
ajudar meu filho, e o 
benefício maior foi meu”, 
acredita a paciente Silvia 
Maria Albernaz

A dona de casa Silvia Maria 
Ferreira Albernaz tem 52 anos e 
muita história para contar. Natural 
de Presidente Olegário, Minas 
Gerais, veio para Goiânia aos 13 
anos. Ela explica que nasceu com 
os pés tortos, o que acarretou 
várias dificuldades para andar. Já 
adulta, o problema se agravou após 
uma cirurgia no pé. O osso não 
colou direito e então quebrou. Há 
alguns anos, Silvia descobriu que 
tinha diabetes e começou a 
emagrecer, já que deixou de comer 
alimentos que a faziam mal, como 
doces e frituras. Com o 
emagrecimento, ela se deparou 
com muita flacidez, e resolveu 
procurar ajuda na rede pública.

Em 2012, foi até o Cais Jardim 
América e pediu encaminhamento 
para cirurgia plástica. A 
abdominoplastia foi realizada no 
HGG, e a dona de casa declara 
que ficou muito feliz. Ela enxerga o 
procedimento como uma forma de 
aumentar a autoestima. “O excesso 
de pele me incomodava bastante. 
Fiquei muito feliz”, declarou. 

Ela elogiou o atendimento na 
unidade. “Os médicos passam aqui 
todos os dias e as enfermeiras são 
muito atenciosas”, elogiou. Em 
casa, durante a semana, ela se 
divide entre as tarefas domésticas, 
estudos e igreja. Casada há 20 
anos, ela conta que voltou a 
estudar para ajudar os filhos que 
estavam com dificuldades. “Voltei a 
estudar para ajudar meus filhos e o 
benefício maior foi meu. Cada dia 
aprendo uma coisa nova”, declarou 
a dona de casa que é mãe de dois 
meninos, de 14 e 17 anos. 
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Preconceito atrapalha os homens a cuidarem da saúde

Você sabia que 15 de julho é 
comemorado o Dia do Homem? A data foi 
criada com o objetivo de chamar a atenção 
da sociedade para problemas e doenças 
que possam atingir o sexo masculino. 
Manter hábitos saudáveis de vida e 
comparecer a consultas de rotina são a 
chave para o envelhecimento com 
qualidade de vida. Porém os homens 
costumam dar menos atenção e realizam 
menos consultas médicas. 

Segundo dados da Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do 
Ministério da Saúde, colhidos em 2016, com 
mais de 53 mil pessoas em todo o Brasil, 
entre os homens nos últimos dez anos tem 
aumentado os casos de hipertensão (23,6% 
em 2016 contra 19,3% em 2006), 
obesidade (saltando de 11,4% para 18,1%) 
e sobrepeso (mais de 57%; em 2006, esse 
índice era de 47,5%).

Além disso, outra pesquisa da Vigitel, 
que inclui o ano de 2017, apontou ainda um 
aumento de 54% da população masculina 
com diabetes nos últimos 11 anos - a taxa 
subiu de 4,6% para 7,1%. Para o chefe do 
Serviço de Urologia do HGG, Théo Costa, 
ainda existe muito preconceito em torno da 
saúde masculina. “Os homens associam o 
tratamento de saúde com fraqueza. Quando 
na verdade é um sinal que eles se 
preocupam com eles e com sua família”.  

O médico explica que a regularidade 
nas consultas depende da saúde de cada 
homem, porém o ideal é procurar um 
especialista pelo menos uma vez por ano. 
“O homem assintomático, que não está 
sentindo nenhuma alteração, pode procurar 
o médico anualmente após os 45 anos, se 
houver algum fator de risco como câncer de 
próstata na família, por exemplo. E então 
fazer os exames de rotina para conferir 
colesterol, glicemia entre outros. Importante 
lembrar que após os 40 anos, as alterações 
no colesterol masculino são mais comuns”. 

Convencer o homem a cuidar da própria saúde é um desafio. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta aumento dos casos de 
hipertensão, obesidade, sobrepeso e diabetes no público masculino

A prática regular de atividade física é grande aliada da saúde do homem, sobretudo após os 40 
anos deviso ao sobrepeso, comum ao longo doa anos

Confira algumas dicas:

- Praticar, no mínimo, 30 minutos 
diários de atividade física de três a 
cinco vezes por semana;

- A partir dos 40 anos, fazer os 
exames de próstata anualmente;

- O tabagismo aliado ao excesso de 
peso e ao exagero de bebidas 
alcoólicas são fatores que prejudicam 
a saúde deles a partir dos 50 anos;

- Com qualquer alteração no formato, 
consistência e tamanho dos testículos 
deve se procurar um urologista. 
Apesar de raro, o câncer de testículo 
é o mais comum entre homens até os 
40 anos.

Para evitar maiores complicações, a 
prevenção é o melhor remédio. “O 
estereótipo de que homem tem que ser 
forte e que não precisa cuidar da saúde é 
um dos principais problemas enfrentados. É 
importante combater esse preconceito com 
educação e informação. Cuidar de si 
significa que o indivíduo está preocupado 
também com o outro, com sua família. Não 
é um sinal de fraqueza, e sim de inteligência 
e força”, explicou.

Entre as dicas aos homens para cuidar 
da saúde estão: praticar no mínimo, 30 
minutos de atividade física, por dia; manter 
uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, 
cereais, e com menos gordura; utilizar 
camisinha durante as relações sexuais; 
ingerir alimentos ricos em cálcio 
diariamente e ficar exposto ao sol de 10 a 
15 minutos, antes das 10h e depois das 
16h, para ativar a vitamina D; aferir a 
pressão arterial regularmente; procurar um 
urologista uma vez por ano; evitar ingestão 
excessiva de álcool e não fumar.

Saúde na Praça oferece testes rápidos para detecção de hepatite

O HGG realizou no dia 27 de julho, 
mais uma edição do evento Saúde na 
Praça. Com o tema Dia Mundial de Luta 
contra Hepatites Virais, foram oferecidos 
serviços gratuitos de aferição de pressão, 
testes rápidos para detecção de hepatite B 
e C, além de orientações com nutricionistas 
e gastroenterologistas, que informaram a 
população sobre alimentação saudável e 
como ela pode ser utilizada para prevenir a 
doença. Durante todo o evento foram 
atendidas 240 pessoas.

O radialista Valdelício Borges de Araújo 
estava na unidade acompanhando a mãe. 
Quando viu a movimentação, se aproximou 
e fez o cadastro para receber atendimento. 
Ele explicou que não tem casos de hepatite 

na família, mas considera importante esse 
tipo de ação para conscientizar as pessoas. 
“Fiz os testes rápidos e os resultados foram 
negativos. Eu gostei bastante, porque nós 
recebemos diversas orientações sobre a 
importância de manter um estilo de vida 
saudável para prevenir a doença”.

Segundo a técnica da Coordenação de 
Doenças Imunopreveníveis, Respiratórias e 
Hepatites Virais, da Secretaria Estadual de 
Saúde, Thaisa Caetano Leite, a hepatite é 
uma doença silenciosa que atinge milhões 
de pessoas no mundo e que descobrem 
em estágio avançado. “Em Goiás, de 2013 
a 2017, foram confirmados 2173 casos de 
hepatite B. Já a hepatite C foram 
notificados 1713 pacientes infectados”.

Na ação foram realizados testes rápidos 
para detecção de hepatite B e C

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Certificação
O HGG foi escolhido para participar do 
modelo de certificação europeu da Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) 
no Brasil. O coordenador do CTI do HGG, 
Marcelo Rabahi, representou a unidade no 
dia 19 de julho, em evento realizado pelo 
Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde 
(Ibes), em Salvador.

Observatório
No dia 27 de julho, o recepcionista do AMA, 
Elton dos Santos Gonçalves, ministrou 
palestra com o tema “Observatório de 
Consultas”, aos pacientes que aguardavam 
atendimento. O objetivo foi os orientar quanto 
à utilização do site que funciona como uma 
ferramenta exclusiva aos pacientes do HGG. 
Na oportunidade, o público pode tirar dúvidas 
e se informar sobre como fazer o cadastro.

Treinamento
O Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) do HGG promoveu, no 
dia 24 de julho, treinamento sobre 
prevenção de controle de infecção de sítio 
cirúrgico. A atividade, ministrada pela 
infectologista Priscila Sawada, foi voltada 
para os residentes das clínicas cirúrgicas e 
preceptores, com foco na implantação do 
protocolo de prevenção.

Homenagem
A artista plástica Helena Vasconcelos, 
conselheira do Idtech e curadora voluntária 
do Projeto Arte no HGG recebeu no dia 24 
de julho, durante a transferência dos Três 
Poderes para a cidade de Goiás, a mais alta 
condecoração de mérito conferida pelo Poder 
Executivo do Estado, a Comenda da Ordem 
do mérito Anhanguera. A homenagem se deu 
pelo trabalho social voluntário e divulgação 
das tradições goianas.

Palestra 
No dia 18 de julho, a psicóloga do HGG, 
Cláudia Cezar Ferreira, ministrou palestra 
com o tema "A importância da Adesão aos 
Tratamentos", aos usuários do AMA. Um dos 
pontos fundamentais destacados pela 
profissional foi o apoio da família e a 
mudança na rotina da casa, para o incentivo 
à sequência efetiva do tratamento. 

Prevenção
Os colaboradores do HGG, participaram no 
dia 27 de julho, do treinamento “Situações de 
Catástrofes e Múltiplas Vítimas”, ministrado 
pelo sargento André Veloso Ferreira, do 
Corpo de Bombeiros Militar – CBMGO. A 
iniciativa faz parte do conjunto de ações 
pontuais promovidas pelo departamento de 
Gerência de Pessoas (GDP). 

Rebraensp
No dia 30 de julho, o HGG sediou a 23ª 
reunião da Rede Brasileira de Enfermagem 
e Segurança do Paciente. O evento reuniu 
profissionais de várias unidades de saúde do 
Estado. A enfermeira Bárbara Guedes, do 
Núcleo de Segurança do Paciente do HGG 
apresentou as ações da unidade para a 
segurança do paciente. A reunião acontece a 
cada dois meses em instituições de saúde 
diferentes, e tem a finalidade de contribuir 
para a  melhoria permanente da qualidade 
dos serviços de saúde no Brasil.

Oficina
No dia 17 de julho, os pacientes e 
acompanhantes do HGG participaram de 
Oficina de Arte ministrada pelo professor e 
artista Alexandre Liah. A atividade, realizada 
no jardim da Solistência, conta com o auxilio 
dos terapeutas ocupacionais da unidade e 
tem como objetivo principal a humanização 
no processo hospitalar.

Simulado
O HGG realizou, no dia 24 de julho, o 
oitavo simulado de emergência deste ano. 
A ação foi realizada na rouparia e lavanderia, 
localizadas no térreo, no período noturno. 
A atividade é uma oportunidade de avaliar a 
atuação dos brigadistas do turno.

Apoio:

“Eu já conhecia os personagens da televisão, mas nunca tinha visto pessoalmente. Foi ótimo, vou para o quarto mais 
descansada e desestressada. É bom porque a gente larga um pouco daquela coisa de tomar remédio, deita e levanta”, destacou 
Rosilda Roberto Camargo, paciente do HGG há cerca de 20 anos, sobre o show de Dener Bruno e Michel Humorista.

Os comediantes Dener Bruno e Michel Humorista 
se apresentaram pela 3ª vez no Riso no HGG

O show contou com a apresentação causos, 
piadas e stand up comedy dos artistas

Ao final, a tradicional foto com os artistas 
reuniu pacientes e colaboradores no AMA

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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