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Setembro Verde estimula a doação de órgãos
Exposição, palestras, blitz educativa e uma coletiva de imprensa com o balanço dos últimos seis meses do serviço, em que foram realizados 60 
procedimentos, fizeram parte da programação. HGG bateu a meta estipulada para um ano, o que o torna o maior transplantador de rins do Centro-Oeste

Unidade credenciada pelo Ministério da 
Saúde para a realização de transplantes, o 
HGG promoveu entre os dias 26 e 28 de 
setembro a Semana de Doação de 
Órgãos. Na programação, exposição, 
palestras, blitz educativa e uma coletiva de 
imprensa com o balanço dos últimos seis 
meses do serviço, em que foram 
realizados 60 procedimentos. Com este 
número, o HGG bateu a meta estipulada 
para um ano, o que o torna o maior 
transplantador de rins do Centro-Oeste.

As ações relativas ao Setembro Verde, 
campanha que busca a conscientização 
para a doação de órgãos, tiveram início 
com a iluminação de verde da unidade 

durante todo o mês. No dia 26, a 
Comissão Intra-hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) do HGG realizou blitz entre os 
colaboradores (equipes de enfermagem, 
médica, multiprofissional e administrativa), 
em seus postos de trabalho, entregando 
laços verdes e dando informações sobre o 
que impossibilita a doação.

O coordenador do CIHDOTT, o 
médico intensivista Marco Antônio Mendes 
Castilho Júnior, falou sobre o perfil dos 
pacientes do HGG e sobre o grande 
potencial de doações de córnea, que não 
estão sendo realizadas. “Aqui no hospital 
atendemos uma população mais idosa, 

Equipe da Comissão de Transplantes do HGG realizou blitz entre os colaboradores (equipes de 
enfermagem, médica, multiprofissional e administrativa) 

com poucos pacientes que evoluem e vão 
a óbito por morte encefálica, que, 
normalmente, são doadores de múltiplos 
órgãos. A maior parte dos nossos 
pacientes, quando falecem, podem ser 
doadores de córnea”, explicou.

No dia 28, a coordenadora de 
Distribuição de Órgão e Tecidos da 
Central de Transplantes do Estado de 
Goiás, Simone Skaf Abdala, ministrou 
duas palestras esclarecendo dúvidas 
sobre o tema. Primeiramente ela falou 
para colaboradores e depois ministrou 
conteúdo a pacientes do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). Em ambos 
os momentos, ela destacou que a falta 
de informação e o preconceito ainda 
são os fatores mais limitantes ao 
número de doações.

Simone ressaltou a importância de 
divulgar essas informações. “Esses 
momentos são a única forma de levarmos 
mais informações para desmistificar o 
assunto, já que não é da nossa prática 
cotidiana falar da morte, um assunto tão 
difícil. E é só levando informações, 
esclarecendo e levantando o debate é que 
podemos fazer com que as pessoas se 
sintam seguras para discutir isso com seus 
amigos e familiares”, pontuou, destacando 
a importância de conversar com a família 
sobre ao assunto, já que a decisão sobre 
a doação é da família. “Hoje é uma boa 
oportunidade de conversar sobre o 
assunto com seus familiares e, no caso do 
desejo de ser doador, deixe claro, já que, a 
morte muitas vezes, chega 
inesperadamente”, lembrou.

Por mais um ano, o HGG levou para 
o Congresso Internacional de 
Odontologia de Goiás (CIOGO) uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
cênica e atraiu a atenção de 
congressistas e visitantes do evento, que 
aconteceu no Centro de Convenções de 
Goiânia de 13 a 16 de setembro. A ação 
foi uma parceria com a Sociedade de 
Terapia Intensiva do Estado de Goiás 
(Sotiego) e a Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB).

Montada em um estande, a estrutura 
teve como objetivo mostrar como é uma 

UTI, sua monitorização, os tipos de 
equipamentos existentes lá dentro, além 
de esclarecer aos cirurgiões-dentistas 
sobre a atuação e a importância do 
profissional de odontologia no âmbito 
hospitalar, explica a gerente de Educação 
Continuada, Fabrícia Cândida. 
“Percebemos que a maioria dos 
profissionais têm uma percepção somente 
de consultório, sem conhecer a 
importância do cirurgião-dentista e a sua 
atuação na unidade hospitalar, assim 
como a de outros multiprofissionais”, 
relatou Fabrícia.

Estrutura mostrou como é uma UTI, sua 
monitorização e equipamentos

HGG leva UTI cênica para Congresso de Odontologia de Goiás



NOSSA GENTE

“Escuto muito os 
pacientes. Tento segurar a 
emoção, mas, às vezes, 
não consigo”, diz o 
condutor Victor Hugo

Conduzindo pacientes entre as 
alas, setores e andares do HGG, o 
condutor Victor Hugo Teodoro dos 
Santos vai conhecendo e ouvindo 
histórias de pacientes. Infelizmente, 
nem sempre elas são boas, mas 
ainda assim o marcam. “escuto 
muito os pacientes. Tento segurar a 
emoção, mas, às vezes, não consigo 
segurar, me emociono. Envolvo-me 
demais com eles, pra mim são como 
uma pessoa da minha família”, conta 
o condutor de pacientes.

Trabalhando há cerca de um ano 
e meio no HGG, Victor atuou por 
cerca de 10 anos em outro hospital, 
onde tinha, principalmente, contato 
com crianças. Entre as tantas 
histórias que o marcaram ao longo 
de mais de 12 anos como condutor 
de paciente, ele relembra de uma 
menina de 4 anos, Juliana, que ele 
sempre conduzia para exames e 
procedimentos durante o tempo em 
que permaneceu internada em outro 
hospital. “Me abalou muito quando 
ela faleceu, só eu a levava para os 
exames, me chamava de Tio Victor”. 

Quando não está no hospital, 
Victor Hugo vive cercado das 
mulheres da sua vida, isso porque, 
casado há 14 anos, ele e a esposa 
têm a Ana Clara, de 11 anos, e 
Beatriz, enteada de Victor de 18 
anos. Ah, sem esquecer a Kyara, a 
boxer de dois anos da família. “Éla 
nossa paixão!” Com elas, ele 
desfruta bons momentos em casa, 
assistindo filmes, ou passeando e 
visitando familiares, como a mãe que 
mora em Rio Verde. “Pra mim, 
família é tudo, vem em primeiro 
lugar”, fala sorridente.
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Juca de Lima estreia exposição de arte no HGG

É criatividade que aflora em traços, 
cores, formas e paisagens vivas, 
exuberantes, que parecem transpor as 
telas e tomar vida. Telas abstratas, 
lugares, personagens desconhecidos e 
cenários do cerrado, dentre tantas outras 
pinturas de diferentes fases da vida e 
técnicas do artista goiano Juca de Lima 
fazem parte da exposição 'O Poder 
Curativo da Arte', aberta no dia 19 de 
setembro, no Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), do HGG, durante 
vernissage para familiares e convidados.

Os passos lentos do seu pequeno 
corpo de 91 anos contrastam com a 
vivacidade e grandiosidade expressadas 
pelo olhar e pelas mãos de Juca, 
literalmente. Diversos artistas e 
personalidades da arte goiana 
prestigiaram a exposição e o colega, 
dentre eles, Amaury Menezes, Omar 
Souto, Tai Hsuan-na, Sáida Cunha, 
Alexandre Liah, Papas Stefanos, Diomar 
Lustosa e Manoel Santos, entre outros. O 
presidente da Indústria Química do 
Estado de Goiás, Antônio Faleiros, no ato 
representando o governador Marconi 

Perillo, parabenizou pelo projeto Arte no 
HGG e por mais uma exposição de 
grande expressão cultural à sociedade 
goiana. Destaque ainda para a presença 
do procurador do Estado de Goiás na 
Casa Civil, Rafael Arruda.

O coordenador de Ensino e Pesquisa 
do Idtech, Marcelo Rabahi, falou sobre a 
importância da humanização no ambiente 
hospitalar e apresentou, em primeira mão, 
alguns dados de pesquisa realizada entre 
pacientes do HGG que sofreram ou não o 
impacto de alguma atividade de 
humanização desenvolvida.

Juca de Lima agradeceu o convite e 
oportunidade de expor suas obras pela 
primeira vez em um hospital e ressaltou 
que sempre acreditou no poder da arte e 
da cultura para o bem estar humano, mas 
admitiu ficar contente com dados 
verossímeis como os da pesquisa. “Fico 
feliz em poder contribuir para a alegria, o 
bem estar e a saúde da população, pois 
acredito que seja esta uma das funções 
da arte”, falou o artista. 

A curadora da exposição, a artista 
plástica Helena Vasconcelos, falou da 
alegria de receber as obras de Juca, uma 
grande personalidade da arte do Estado e 
do Brasil. “Essa exposição coroa o projeto 
Arte no HGG, porque Juca de Lima é um 
dos decanos da arte goiana ainda vivo, 
que foi de uma gentileza imensa, 
juntamente com a sua família, em ceder 
as cerca de 50 obras para a exposição, 
que teve um foi um brilho muito grande”, 
agradeceu, ressaltando que tais 
personalidades consagram ainda mais o 
projeto. “Fico muito feliz, tanto pela 
receptividade desses artistas de 
vanguarda e dos que marcaram época 
que têm acreditado no trabalho realizado 
participando das exposições, quanto pelo 
público que notamos ser cada vez maior 
a cada evento, ressalta a credibilidade e 
seriedade do projeto”.

Juca de Lima, Helena Vasconcelos, Amaury 
Menezes e Branca Lima (esposa de Juca)

O artista plástico Juca de Lima levou cerca de 50 
obras para a Exposição no HGG

ACONTECEU 

Expediente
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Diomar Lustosa, Antônio Faleiros, Omar Souto, José 
Cláudio Romero, Manoel Santos e Rafael Arruda



TEMA DA VEZ
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Suicídio: um grito por socorro

A cada 40 segundos uma pessoa 
comete suicídio no mundo e a cada 3 
segundos uma pessoa tenta. Em 
números absolutos, o Brasil é o oitavo no 
ranking mundial de suicídios e o primeiro 
na América Latina, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Entre as causas, a solidão, depressão, 
presença de doenças graves, problemas 
conjugais e de relacionamento, abuso 
sexual, dificuldades financeiras ou 
profissionais, luto ou perdas afetivas e 
abuso de álcool e drogas.

É a segunda principal causa de morte 
entre jovens com idade entre 15 e 29 
anos. Também apresenta bastante 
incidência entre grupos vulneráveis que 
sofrem discriminação, como refugiados e 
migrantes, indígenas, lésbicas, gays, 
bissexuais e transgêneros. “As pessoas 
que suicidam costumam ter transtornos 
psiquiátricos, mas somente a presença 
deles não é suficiente para a realização 
do ato suicida. O problema se agrava 
quando existem as comorbidades, ou 
seja, a pessoa tem mais de uma doença 
psiquiátrica”, explica a psiquiatra do HGG 
Rachel Campelo.

De 17 pessoas que possuem 
pensamento suicida, cinco tentam e um é 
suicida, além disso, os que tentaram 
alguma vez têm de cinco a seis vezes 
mais chance de tentá-lo novamente. O 
óbito ocorre mais entre homens, cerca de 
três vezes mais do que entre mulheres, e 
inversamente, as tentativas são, em 
média, três vezes mais frequentes entre 
elas. Isso é explicado pelas características 
masculinas de força e habitualidade em 
não pedir ajuda sobre sentimentos 
suicidas e depressivos, e ainda por eles 
costumarem procurar formas mais letais 
de suicídio.

A tentativa é um grito por socorro e 
todas formas de tentativa devem ser 
levadas a sério, já que uma pessoa que 

Campanha Setembro Amarelo chama a atenção para o suicídio, que é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Brasil 
é o oitavo no ranking mundial e o primeiro na América Latina

Solidão, depressão, doenças graves, abuso sexual, problemas conjugais e de relacionamento, 
dificuldades financeiras, luto, perdas afetivas e abuso de álcool e drogas então entre as causas 

Você sabia?

- De 10 a 20 milhões de 
pessoas tentam tirar a 
própria vida por ano em 
todo o mundo;

- Em 2012, cerca de 800 
mil pessoas morreram por 
suicídio no mundo;

- 50% dos suicídios são realizados 
com armas de fogo;

- Praticamente 100% dos suicidas têm 
alguma doença mental, muitas vezes 
não diagnosticada;

- 2/3 das pessoas que cometem 
suicídio estão clinicamente 
depressivas na hora de sua morte.

fala pode realmente tentá-lo. É importante 
que familiares e amigos ouçam a pessoa 
sem julgá-la, acreditando no que ela está 
dizendo e oferecendo ajuda, incentivando 
a procura por ajuda profissional de um 
psiquiatra ou psicólogo.  

Setembro Amarelo
Criada no Brasil, em 2015, o 

Setembro Amarelo é uma campanha com 
o intuito de alertar sobre o suicídio. No dia 
26 de setembro, a psiquiatra Rachel 
Campelo ministrou palestra para 
colaboradores do HGG destacando os 
fatores de risco e a importância 
diagnóstico, que deve levar em conta 
situações como: desejo de morte, ideação 
suicida, humor deprimido, sensação de 
que a vida não tem valor e tentativas 
prévias, considerado o principal fator. “É 
preciso saber reconhecer e encaminhar os 
pacientes com comportamento suicida. É 
de extrema importância que o profissional 
de saúde esteja capacitado para 
promover o tratamento”, alertou. 

Saúde na Praça do HGG orienta população sobre Alzheimer 
No dia 15 de setembro, o HGG 

promoveu mais um Saúde na Praça, 
desta vez com o tema Alzheimer. Na 
tenda montada na Praça Abrão Rassi, 
serviços gratuitos para a população, 
como aferição de pressão e glicemia, 
atendimentos com fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, além de 
orientações com médicos psiquiatras. 
Foram atendidas 223 pessoas.

De acordo com o psiquiatra e 
neurologista Leonardo Prestes, 
especialista em psicogeriatria, o número 
de pessoas diagnosticadas com a doença 
vem aumentando à medida que a 
população brasileira está envelhecendo. 
Ele explicou que o Alzheimer é a principal 

Equipe de multiprofissionais atendeu e tirou 
dúvidas da população

doença neurodegenerativa existente, 
crônica e ligada à velhice. "Ela atinge 
basicamente a memória e um dos 
primeiros sinais é o esquecimento de 
coisas rotineiras. Entretanto, ausências 
que trazem prejuízos à pessoa não são 
normais, por isso é importante que o 
diagnóstico seja feito o mais precocemente 
possível", ressaltou.

Ele esclareceu ainda que o tratamento 
é de extrema importância para o paciente 
e para a família, que também sofre com a 
doença. "Apesar de alguns exames 
auxiliarem, o diagnóstico é feito de 
maneira clínica. Por isso é importante 
procurar um profissional especializado", 
explicou o psiquiatra.
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Aos 34 anos, o funcionário 
público Marcondes da Silva 
Rodrigues soube que precisaria de 
um transplante de rim. Morador de 
Itaituba, no Pará, ele precisava viajar 
400km para Santarém, para 
consultar-se com um nefrologista e 
fazer seus exames. Assim, veio para 
Goiânia, onde conheceu o HGG e 
iniciou suas primeiras sessões de 
hemodiálise, em janeiro de 2014.

Em junho de 2017, Marcondes 
recebeu a ligação que o faria vir à 
capital novamente, agora para 
receber o tão sonhado rim. Após 12 
horas de viagem, nem o cansaço e a 
fome o desanimavam. “Eu estava 
pronto, otimista e tranquilo, com uma 
grande serenidade no olhar”, lembra. 

A cirurgia foi um sucesso e, para 
Marcondes, o transplante foi como 
viver novamente. “Só tenho 
agradecer a Deus, a toda equipe 
médica e de profissionais do HGG, e 
à família do doador que me deu essa 
oportunidade de viver novamente. 
Agora eu tenho asas para voar. 
Antes, a hemodiálise era um tipo de 
prisão e agora quebraram as 
correntes que me aprisionavam”.

EXPRESSAS

Oficina de Arte
A artista plástica Helena Vasconcelos foi a 
convidada especial da Oficina de Arte do 
HGG realizada no 12 de setembro. A 
atividade foi realizada por ela, juntamente 
com o artista e professor Alexandre Liah, 
no jardim interno da unidade e animou 
pacientes que abusaram de criatividade.

Parabéns
A Brigada de Incêndio do HGG precisou 
colocar em prática seus conhecimentos 
para atuar em caso de emergência. No dia 
17, um pequeno foco de incêndio surgiu na 
sala de exames de Raio-X, localizada na 
Ala de Apoio em Diagnóstico. Os 
colaboradores, devidamente treinados, 
souberam agir sem pânico ao acionar 
rapidamente o Corpo de Bombeiros e 
orientar os pacientes e acompanhantes. 

Treinamento
Nos dias 25, 26 e 27 foi realizado  
treinamento “Lesão por pressão”, ministrado 
pela enfermeira Lélia Leal e pela terapeuta 
ocupacional Michelle Vaz. Lélia destacou a 
relevância do treinamento para as equipes 
de enfermeiros e de técnicos de 
enfermagem, já que as lesões por pressão 
são uma porta de entrada para infecções, 
incluindo a Sepse.

Acessibilidade
A Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG, 
recebeu no dia 21 de setembro, o 
lançamento da campanha Calçada para 
Todos, realizada pela Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (CDPcD) da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Goiás (OAB-GO) e lançada no dia Nacional 
de Luta das Pessoas com Deficiência. A 
pavimentação da praça e da calçada da 
unidade de saúde foram mostradas como 
exemplos de acessibilidade.

Internacional
O chefe do Serviço de Otorrinolaringologia 
do HGG, Ricardo Gimenes Ferri, 
apresentou no dia 28 de setembro palestra 
sobre o uso da cartilagem da costela em 
rinoplastias secundárias em Lisboa, 
Portugal. O tema foi discutido durante a 
Conferência Internacional da Academia 
Europeia de Cirurgia Plástica Facial.

Marcapasso
No dia 22 de setembro, o chefe do serviço 
de Cardiologia do HGG, Antônio Malan, 
ministrou palestra no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) em alusão ao Dia 
do Portador de Marcapasso, falando sobre a 
vida e a rotina do paciente usa o aparelho e 
desmistificando mitos referentes a ele.

A VOZ DO USUÁRIO

Apoio:

Na última quinzena de setembro o Sarau do HGG recebeu pela primeira vez as presenças dos artistas Mattão & Monteiro,
juntamente com o músico Fred Monteiro, no dia 14, e de Victor Castro, no dia 21. Confira alguns momentos dos shows: 

“Achei fantástico o projeto, principalmente pra gente que vem de longe e está emocional e mentalmente 
abalado. Dá uma revigorada, a gente volta pra enfermaria com um ânimo a mais, pois ficamos sozinhos e é 
muito bom sorrir e sair daquele clima”, declarou sorridente professor paraense Edson Viana. 

O Jardim da Solistência foi contagiado pela 
música de Mattão & Monteiro e Fred 

Mattão & Monteiro e o músico Fred Monteiro 
cantaram clássicos do sertanejo

O cantor Victor Castro recebeu o 
carinho de paciente após o show
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