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HGG está entre os que mais transplantam no Brasil
Em apenas três meses, Serviço de Transplante Renal do Hospital Alberto Rassi – HGG realizou 34 procedimentos, sendo a unidade que mais 
transplantou no Centro-Oeste. Pacientes já estão levando vida sem depender dos aparelhos

Em funcionamento há apenas três 
meses, o Serviço de Transplantes 
Renais do Hospital Alberto Rassi – HGG 
já desponta entre as equipes que mais 
transplantam no Brasil. De acordo com o 
Registro Brasileiro de Transplantes 
(RBT), com dados do primeiro semestre 
de 2017, a unidade é a que mais realizou 
procedimentos entre os estados do 
Centro-Oeste e está em 20º lugar no 
ranking que elenca 186 equipes de 
diversos hospitais cadastrados no País. 

Desde março até junho, a equipe 
realizou 34 transplantes, sendo que 26 
pacientes receberam órgãos de 
doadores cadáveres. Segundo o médico 

responsável pelo Serviço no HGG, 
Bráulio Ludovico Martins, o Hospital 
deve bater sua meta de 60 
procedimentos em um ano. “Superamos 
as grandes marcas nacionais, tanto em 
quantidade quanto em qualidade, com 
taxas de mortalidade e rejeições dentro 
da média nacional. Este resultado não é 
só da equipe médica, mas de uma 
equipe multidisciplinar e de UTI muito 
comprometida e de uma infraestrutura 
completa, com excelentes condições de 
trabalho”, destacou.

Gesto de amor
Com o lançamento do Serviço de 
Transplantes Renais, o HGG vem 

A aposentada Selmi Maria de Oliveira ficou oito anos na hemodiálise e recebeu a doação de um 
doador já falecido no mês de março

colecionando histórias de grande 
emoção daqueles que tiveram sua vida 
transformada após receber um órgão. É 
o caso da paciente Ana Karlla da Silva, 
30 anos, que dependeu das máquinas 
de hemodiálise por oito anos para 
continuar vivendo. Sua cirurgia 
aconteceu em maio, quando seu único 
irmão fez a doação. “Foi um gesto de 
grande amor, pois não é fácil lidar com o 
pré e pós cirúrgico. Agora posso seguir 
minha vida no comércio da minha 
família”, disse.

A aposentada Selmi Maria de Oliveira 
também ficou oito anos na hemodiálise e 
recebeu o rim de um doador já falecido 
no mês de março. “Minha vida mudou 
muito. Não tenho mais a preocupação de 
acordar cedo e ficar por quatro horas 
presa em uma máquina de hemodiálise. 
Estou 100% melhor”, avalia. O chaveiro 
Genival Rodrigues também fez o 
procedimento em março e já retornou ao 
trabalho. “Eu sofri um acidente de moto e 
precisei fazer hemodiálise por três anos. 
Estou muito feliz com o transplante”, 
conta Genival.

De acordo com o secretário de 
Estado da Saúde de Goiás, Leonardo 
Vilela, o bom desempenho do Hospital 
Alberto Rassi nos transplantes, além de 
mudar a vida destes pacientes, significa 
mais economia dos recursos públicos, já 
que as sessões de hemodiálise custam 
cerca de R$ 5 mil mensais para cada 
paciente. Em Goiás, estima-se que 
existam 3,5 mil pacientes em diálise, 
segundo a Central de Transplantes.

Os alunos da Residência Médica em 
Psiquiatria do HGG também serão 
capacitados na área da dependência 
química. Em parte da sua formação, eles 
atuarão no Centro de Referência e 
Excelência em Dependência Química 
(Credeq – Prof. Jamil Issy), em 
Aparecida de Goiânia. A solenidade que 
oficializou esta parceria entre as duas 
unidades aconteceu no dia 03 de agosto.

De acordo com a diretora de Ensino 
e Pesquisa do HGG, Cáritas Marquez, o 
residente da Psquiatria precisa ter 
diferentes cenários da saúde mental. 

“Isso significa muito na formação. Por isso 
esta parceria tem um peso muito 
importante na formação dos profissionais e 
na sustentabilidade da atenção à saúde 
através da educação permanente”, disse. 

O diretor Técnico do Credeq, Tiago 
Oliveira, anunciou que a meta é firmar 
convênio com outras instituições que 
estejam interessadas em disponibilizar ao 
seu público qualificação com ênfase em 
dependência química. “Compreender e 
estagiar em um espaço de saúde que trata 
a dependência química suscita uma 
formação mais sólida”, frisou.

Diretoria do Idtech e do Credeq durante 
solenidade que oficializou a parceria

Residentes em psiquiatria atuarão no Credeq 



NOSSA GENTE

“Sempre foi um sonho meu 
trabalhar aqui no HGG”, 
lembra Joana França

Sua carreira começou ainda 
bem nova, já que com 16 anos 
Joana França prestou seu primeiro 
vestibular para Fisioterapia e 
passou em 3° lugar. No início do 
curso ainda tinha a dúvida se 
deveria ter cursado Medicina, mas 
ao terminar a graduação, tinha 
indicações de empregos por três de 
seus professores.

Iniciou sua atuação no segmento 
de fisioterapia hospitalar trabalhando 
em uma clínica, área em que dois 
anos depois iniciou uma pós, ocasião 
em que começou a dar plantões em 
UTIs. Contudo, Joana vislumbrava 
trabalhar em um hospital. “Sempre 
foi um sonho meu trabalhar no HGG, 
eu passava na porta e falava que um 
dia eu iria trabalhar aqui”, relembra.

Em 2013 o desejo tornou-se real, 
quando ela passou em um processo 
seletivo no HGG. “Eu trabalhava em 
outro hospital e tinha feito o processo 
há um mês. Quando me ligaram não 
tive dúvida, falaram que era para 
iniciar na semana seguinte e eu falei 
tudo bem!”, conta.

Mãe do Felipe, de 5 anos, e do 
Lourenzo, de um 1 e 3 meses, Joana 
se divide entre o trabalho, que lhe 
exige muito – assumiu em outubro 
de 2016 a chefia do Serviço de 
Fisioterapia - e a atenção os filhos. 
Brincar de super-herói, de trenzinho, 
cantar no karaokê e fazer piquenique 
são algumas das atividades da rotina 
com os filhos. No hospital, atua em 
conjunto com 14 fisioterapeutas, um 
tutor e três residentes, dos quais ela 
comemora o desempenho. “Temos 
uma equipe maravilhosa, que tem 
um envolvimento muito bom e que 
proporciona um tratamento de 
excelência aos pacientes”.  
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Dia do Orgasmo é celebrado com palestra 

Em celebração ao Dia Internacional do 
Orgasmo, o Núcleo de Orientação 
Interdisciplinar em Sexualidade (Nois) do 
HGG promoveu, no 1º de agosto, palestra 
sobre Saúde Sexual Feminina para 
colaboradoras da unidade. Com o auditório 
praticamente lotado, o evento contou 
também com a presença de três 
colaboradores homens, que se atentaram 
no conteúdo ministrado pela ginecologista 
e sexóloga do Nois, Sandra Portela. 

A especialista explicou que grande 
parte dos problemas sexuais de homens e 
mulheres vem da falta de conhecimento do 
seu corpo e do outro, em especial da 
mulher, e de diálogo entre o casal, ou 
ainda por crenças da educação ainda na 
infância, que tratam diferentemente a 
sexualidade em meninos e meninas. “O 
assunto sexo, de um modo geral, ainda é 
tabu pela falta de conhecimento e diálogo 
e a única forma de desmistificar tabus é 
conversar de uma forma tranquila”, pontua.

Apresentou a fisiologia dos órgãos 
sexuais feminino e masculino e como 
ambos os corpos reagem durante o 
estágio de excitação e do sexo, destacou 
como problemas renais, nos intestinos ou 
endometriose, entre outros, podem 
influenciar no prazer da mulher. “Uma 
relação sexual sem prazer não vai 
despertar o interesse para que a mulher 
tenha outras”, disse Sandra. A enfermeira 
Wagna Teixeira Barbosa gostou da 
palestra e parabenizou o HGG pelo 
encontro. “O assunto desperta a 
curiosidade das mulheres e, no entanto, 
todo mundo tem timidez e receio de falar, 
mas percebemos também que elas se 
interessem e participam. Achei muito boa a 
iniciativa dessa palestra”, elogiou.

Urologia participa de curso sobre sling masculino

O HGG realizou no dia 5 de agosto o 
curso de sling masculino. Promovido pelo 
serviço de Urologia da unidade, o evento 
compreendeu módulos teórico e prático, 
com a realização de procedimentos no 
centro cirúrgico. A parte teórica contou 
com a presença do médico membro da 

Curso contou com módulos teórico e prático, 
e realização de procedimentos cirúrgicos

Apesar da maioria feminina, evento também 
contou com colaboradores homens

Sociedade Brasileira de Urologia, Danilo 
Souza Lima da Costa Cruz.

O curso de sling masculino foi a 
oportunidade de apresentar aos médicos  
e residentes de urologia o treinamento 
necessário para realização do manejo da 
incontinência urinária, que está no rol de 
atividades do HGG. O sling masculino é 
a alternativa mais barata com eficiência 
satisfatória para tratamento de 
incontinência urinária.

Cerca de 40 profissionais, entre 
médicos e residentes, participaram do 
curso. O chefe do serviço de Urologia do 
HGG, Theo Rodrigues, destaca a 
participação expressiva dos médicos, que 
puderam acompanhar a transmissão ao 
vivo de três procedimentos no centro 
cirúrgico. "Ter a oportunidade de contato 
com novas técnicas foi extremamente 
importante para a formação profissional, 
principalmente do residente. O 
interessante é que essa cirurgia tem um 
custo relativamente baixo e o 
procedimento será realizado no HGG, de 
acordo com a demanda", disse.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael 
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Cuidado com golpes por telefone!

Não é incomum sabermos ou 
assistirmos nos noticiários casos de golpes 
aplicados por telefones a pessoas 
humildes, pais e mães, especialmente 
idosos, e até pacientes internados e seus 
familiares. Os golpistas se aproveitam do 
desespero e da fragilidade dessas pessoas 
se passando por médicos, enfermeiros ou 
autoridades. Entre as situações mais 
recorrentes, golpes que informam que um 
filho, neto ou outro parente sofreu algum 
acidente e está no hospital e precisa de 
dinheiro urgentemente para realizar algum 
procedimento não custeado pela instituição.

Recentemente, foi identificada uma 
quadrilha que aplicava golpes em todo o 
País de dentro de uma penitenciária no 
Mato Grosso. Com telefones celulares e 
chips de diferentes DDDs e operadoras, a 
quadrilha fez vítimas em vários Estados.

Pelo celular, os golpistas ligavam para 
os familiares se passando por médicos de 
hospitais onde estavam internados 
parentes em estado grave e, informando 
uma piora, diziam ser necessários novos 
exames e medicamentos de urgência não 
disponíveis na unidade de saúde, como 
tomografias e antibióticos de alto custo, e 
que para a realização dos mesmos era 
necessário o pagamento antecipado por 
depósito de valores que, supostamente, 
custeariam os procedimentos.

Os golpistas usam termos técnicos e 
têm dados pessoais e de internação do 
paciente, como leito, procedimentos já 
realizados e data de entrada, o que reforça 
a veracidade do golpe. Para conseguir as 
informações sobre os pacientes, os 
bandidos enganavam funcionários e 
atendentes de unidades de saúde.

O diretor técnico do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Rafael Nakamura, lembra 
que o fato do HGG ser uma unidade de 
saúde 100% pública é o primeiro fator de 
proteção contra esses golpes. Contudo, 
apesar da maioria ter ocorrido em 

Golpistas se aproveitam do desespero e da fragilidade de familiares de pacientes para aplicarem golpes se passando por médicos, 
enfermeiros e agentes de saúde e pedirem dinheiro para custear tratamentos médicos

Normalmente os golpistas ligam de números desconhecidos ou de números privados. 
Por isso desconfie de ligações desses números.

Você sabia?

 Confira algumas dicas:

- Desconfie de ligações 
de números 
desconhecidos ou sem 
identificação;

- Nunca dê informações pessoais ou 
conta bancária;

- Caso se sinta pressionado de 
alguma forma a passar seus dados, 
desligue o telefone;

- Não envie dinheiro para pessoas 
que afirmem ser seu neto ou um 
parente, por telefone. 

hospitais privados, também foram 
registradas ocorrências em unidades 
públicas. “No HGG, todo o tratamento é 
gratuito, custeado pelo SUS. O hospital 
não faz nenhum contato no intuito de 
cobrar qualquer coisa do paciente, não 
aceitamos nem medicamentos de uso do 
mesmo que existam no hospital”, explica, 
acrescentando ainda que na entrada da 
unidade hospitalar, o paciente é orientado 
e ainda recebe um informativo de que não 
será cobrado ou pedido nada, pois todo o 
tratamento é gratuito.

Ele ressalta que, em caso de uma 
ligação dessa natureza, onde há a 
solicitação de valores ou quaisquer 
produtos ao pacientes, a pessoa deve 
entrar em contato com a direção da 
unidade. “O HGG tem nove canais de 
atendimento e, em caso de um contato 
dessa natureza, deve-se entrar em contato 
indagando sobre esse tipo de solicitação, 
mas de prontidão não aceitar, inclusive 
pedidos da própria equipe”. 

Saúde na Praça aborda Combate ao Colesterol e atende 262 pacientes

Em mais uma edição, o projeto de 
promoção da Saúde HGG teve como 
tema o dia Dia Nacional de Combate ao 
Colesterol, celebrado na data da ação, 8 
de agosto. Ao longo de toda a manhã, 
equipes multiprofissional e de enfermagem 
receberam pacientes que puderam realizar 
aferição de pressão arterial e teste de 
glicemia, além de receber orientações de 
nutricionistas e de fisioterapeutas 
direcionadas aos pacientes com fatores de 
risco do problema. Ao todo foram 
realizados 262 atendimentos.

A servidora pública Ítala Sandra 
França, de 52 anos, aproveitou a 
passagem pela praça Abrão Rassi e parou 
para checar se o restante da saúde ia 

bem. “Já sabia que meu colesterol estava 
no limite, assim como a glicemia, que deu 
110, mas me assustei com a pressão alta, 
que estava 14x9”, contou.

O chefe do serviço de cardiologia do 
HGG, Antônio Malan, explica que o 
colesterol é responsável pela maior parte 
das doenças cardiovasculares, como 
infarto e os derrames. “O colesterol bom, o 
HDL, é o que se você tiver hábitos 
saudáveis de vida, tende a aumentá-lo, 
pois ele é uma espécie de faxineiro, que 
limpa os vasos sanguíneos. Já o colesterol 
ruim, o LDL, é como se fossem folhas que 
entopem um bueiro, mas que no nosso 
organismo ele pode provocar um infarto ou 
uma morte súbita”.

Equipes multiprofissional e de médicos 
receberam pacientes
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Aos 35 anos, o produtor rural 
Kenys Eurípedes Alves, foi pego de 
surpresa ao descobrir que tinha 
rins policísticos. “Você nasceu com 
um defeito de fábrica”, relembra 
sobre a fala do médico. “Não 
esperava isso, nunca bebi ou 
fumei, apenas tinha pressão alta”. 

Ele seguiu acompanhando a 
doença com exames regulares. Em 
2007, mudou-se para Lisboa, 
depois foi para Amsterdã, até 
resolver voltar em 2012 pelo 
agravamento do problema e já com 
necessidade de hemodiálise.

Kenys sabia da possibilidade 
de realizar um transplante de rim, 
mas sentia medo. Contudo, no final 
de 2016, já com 50 anos, 
encorajou-se a entrar na fila de 
transplantes, iniciou seus exames e 
em menos de seis meses foi 
encontrado um rim compatível. Se 
recuperando da cirurgia, ele sente-
se bem e animado com o futuro. 
“Quero cuidar melhor da minha 
saúde, aproveitar a vida e viajar”, 
celebra otimista.

EXPRESSAS

Colesterol
O Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do HGG se encheu de perguntas de 
pacientes interessados nas palestras  ‘O 
que é o Colesterol?’ e ‘Dicas para prevenir 
o colesterol’, ministradas nos dias 2 e 9 de 
agosto, respectivamente, pela residente 
Patrícia Cavalcante e pela nutricionista 
Jhessika Ferreira Silva. Os conteúdos 
fizeram parte das celebrações ao Dia 
Nacional de Combate ao Colesterol, 
celebrado no dia 8 de agosto.

Visita
O secretário de Estado da Saúde do Acre, 
Gemil Salim de Abreu Júnior, visitou o 
HGG no dia 28 de julho. O objetivo foi 
conhecer a gestão por meio da 
organização social, modelo que deve ser 
implantado pelo governo acreano para 
modernizar suas unidades de saúde. 

ONA
No dia 1º de agosto, o HGG recebeu a 
terceira visita da Consultoria Make Sure, que 
está desenvolvendo um trabalho de preparo 
do HGG para chegar ao nível 3 da 
certificação da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Foram três dias de 
encontros com a direção, responsáveis e 
equipes do Hospital. 

Oficina de Arte
Auxiliados pelo professor e artista plástico 
Alexandre Liah, com o apoio das equipe de 
Terapia Ocupacional e de Enfermagem, 
mais uma edição da Oficina de Arte foi 
realizada no dia 8 de agosto para pacientes.

Operação
Já está novamente em operação o 
elevador monta carga do refeitório do 
HGG. O equipamento, que estava parado 
por necessidades de modernização em 
sua estrutura, transporta exclusivamente 
os carrinhos com refeições, vai do 1° 
andar, onde localiza-se a cozinha, ao 4° e 
já abre dentro da copa de cada andar, 
trazendo agilidade e reduzindo o risco de 
contaminações

Processo Seletivo
O Idtech recebeu 7.509 inscrições para as 25 
vagas de emprego para o HGG. Os cargos 
mais procurados foram para agente de 
atendimento (1.387 inscritos), recepcionista 
(1.170) e auxiliar administrativo III - auxiliar 
de Departamento Pessoal (662). Os 
candidatos passarão por quatro etapas: 
avaliação curricular; prova de conhecimento 
específico ou teste de digitação; avaliação 
psicológica e dinâmica de grupo; e entrevista 
por competências.

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 alguns momentos das últimas atrações dos cantores Tarcísio Pereira e Kamila Galiza: 

“O Sarau é uma forma de quebrar a amargura de alguns momentos da vida. Achei uma iniciativa de alto nível 
do hospital e muito elogiável, pois vemos que tem gente que está sofrendo aqui e é uma forma de quebrar isso. 
Gostei muito!”, avaliou Laurindo Almeida, de 70 anos, que acompanhava o genro internado no HGG.

Pacientes se reuniram junto do cantor 
Tarcísio Pereira para foto oficial 

Tarcísio Pereira apresentou repertório 
com canções de temática religiosa 

Ao lado do irmão Samuel, Kamila Galiza 
cantou clássicos sertanejos
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