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Campanha Setembro Verde é lançada no HGG 
Evento promovido pela Central Estadual de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos de Goiás (CNCDO-GO), foi realizada no Auditório Dr. 
Luiz Rassi e contou com a presença do secretário de saúde Leonardo Vilela e convidados

A Central Estadual de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos de 
Goiás (CNCDO-GO / Central de 
Transplantes de Goiás), realizou no dia 3 
de setembro a abertura da campanha 
Setembro Verde, que tem o objetivo de 
sensibilizar a população sobre a 
importância da doação de órgãos. A 
solenidade foi realizada no Auditório Dr. 
Luiz Rassi, do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG, e teve a participação do 
coral da Secretaria de Estado da 
Educação, Cultura e Esporte (Seduce), 
que cantou o Hino Nacional. 

O gerente da Central, Fernando 
Augusto Ataíde Castro, explicou o 
motivo da escolha da cor verde, que foi 
adotada para simbolizar a saúde, bem 
como a esperança e a liberdade. Ele 
explicou ainda que a Central está com 
uma média de sete doações por mês, 
número considerado baixo, e que está 
trabalhando para conseguir aumentar. O 
número de doações efetivas de 
múltiplos órgãos no Estado saltou de 
17, em 2010, para 71, no ano passado, 
um aumento de quase 400%. “Esse 
resultado se deve ao constante trabalho 
de capacitação das equipes de saúde e 
aos exigentes cuidados fornecidos aos 
pacientes antes, durante e após o 
diagnóstico de morte encefálica”.

O Secretário Estadual de Saúde, 
Leonardo Vilela, ressaltou o aumento no 

número de transplantes no último ano. 
“Estamos experimentando em Goiás um 
crescimento nunca visto na área de 
transplantes. Hoje, nós temos 50 pessoas 
na fila de espera para transplantes de 
córnea, isso denota que as pessoas 
estão esperando um mês apenas. Isso é 
absolutamente fantástico, significa 
dignidade para as pessoas, bem estar e 
qualidade de vida. Estamos entre os dez 
hospitais que mais transplantam rins no 
País e vamos continuar com esse ritmo. 
Temos muito orgulho do HGG, que há 20 
anos ficou fechado por uma década e 
hoje é acreditado ONA, no grau de 
excelência. Poucos hospitais públicos 
têm esse nível de acreditação”. 

O coordenador do Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do HGG, Marcelo Rabahi, 
fez uma alusão entre o crescimento do 
número de transplantes e a nova 
exposição de arte que foi inaugurada na 
ocasião. “Hoje nós estamos lançando a 
nova exposição que fala da imaginação à 
realidade, e nós com relação aos 
transplantes, partimos da imaginação e 
chegamos à realidade. Isso é muito 
importante para todos nós que 
trabalhamos aqui, em uma parceria muito 
grande com a Central de Transplantes, 
que sempre trouxe um dinamismo nas 
suas atividades, e, em razão disso, 
podemos vivenciar essa realidade que 
estamos hoje. Nas avaliações que 

Desde 2017, quando foi lançado o Serviço de Transplantes Renais, o HGG se tornou 
o maior transplantador de rins no Centro-Oeste

fizemos no último trimestre o HGG é o 
hospital que em todo o Brasil apresentou 
o maior crescimento em transplantes 
renais”, destacou.

A solenidade contou ainda com o 
depoimento de pacientes que receberam 
algum órgão e também de famílias 
doadoras. Foi o caso da Marina Vieira 
Gonçalves. Ela explicou que foi para São 
Paulo em busca de órgão, com a 
esperança que seria mais rápido. Ela 
ficou um ano e meio na fila e, 
posteriormente, foi encaminhada para 
Goiânia, e em três meses, conseguiu o 
rim. “A família de quem doa está 
plantando uma sementinha. Nós que 
somos os receptores, somos os 
responsáveis por fazer essa semente 
florescer. Sou muito grata a esse hospital, 
ao doutor Braulio [chefe do Serviço de 
Transplantes Renais]. Quem teve a 
experiência de ser atendido aqui, sabe da 
excelência desse hospital e da equipe. O 
que mais faz diferença para quem recebe 
o órgão, é a qualidade de vida. Eu sei 
que sou doente renal crônica, porém o 
que eu vivi antes em hemodiálise e o que 
eu vivo hoje, tem uma diferença 
gigantesca”, relatou.

O HGG é uma unidade referência em 
transplantes. De acordo com o Registro 
Brasileiro de Transplantes (RBT), desde 
2017, quando foi lançado o Serviço de 
Transplantes Renais, o Hospital se tornou 
o maior transplantador de rins no Centro-
Oeste. De março de 2017 até julho de 
2018, o HGG já realizou 166 transplantes 
renais na unidade, contabilizando 95% de 
sucesso nos procedimentos. E neste ano, 
no dia 26 de julho, realizou o primeiro 
transplante de fígado do Estado. Na 
ocasião, a unidade lançou o Serviço de 
Transplantes Hepáticos do HGG.

Além de sediar a abertura da 
campanha Setembro Verde, o HGG 
também estão com a fachada iluminada 
na cor do movimento durante todo o mês. 
Entre os dias 3 e 28 de setembro, o 
usuário do hospital poderá conferir uma 
exposição com histórias de pacientes que 
receberam rins por meio do transplante 
realizado na unidade, e a história do 
advogado Marcelo Mazão, que foi o 
primeiro paciente do  Estado a receber 
um fígado, por intervenção do Serviço de 
Transplante Hepático.
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Unidade mantém nível máximo de Acreditação 

Quatro meses após conquistar o nível 
máximo de acreditação hospitalar, o 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
recebeu no dia 30 de agosto a visita das 
avaliadoras Vanice Costa e Tatiane 
Arantes, do Instituto Brasileiro para 
Excelência em Saúde (IBES), instituição 
acreditadora credenciada à Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Após se 
reunirem com os gestores e avaliar os 
dados apresentados, foi recomendado ao 
Comitê de Certificação, a manutenção do 

nível 3 de acreditação. Esta é a primeira 
visita que o instituto realiza na unidade, 
após a certificação máxima.

O objetivo da visita foi acompanhar o 
planejamento estratégico, gestão de 
protocolos, atendimento cirúrgico / 
anestésico, desempenho de 
fornecedores, gestão da qualidade e 
risco. As avaliadoras verificaram as 
informações in loco e aproveitaram para 
conhecer os novos projetos da unidade, 
como o Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes (Cead) e Serviço de 
Transplantes Hepáticos. A avaliadora 
líder Vanice Costa, explicou que o HGG 
está certificado desde 2013 pela ONA-
IBES e em constante evolução em 
todos os processos, chegando à 
certificação com excelência nível 3. 

Para o diretor técnico do HGG, 
Durval Pedroso, as visitas de 
manutenção sempre trazem alguns 
feedbacks importantes, como 
identificação de não conformidades ou 
processos que ainda necessitem de 
aprimoramento. “Foi ressaltado que os 
nossos processos estão bem 
estabelecidos. É uma avaliação muito 
positiva, todos os colaboradores e 
gestores envolvidos saíram bem 
orgulhosos do seu trabalho”, ressaltou.

Em alusão ao Dia Mundial de Combate 
à Sepse, o Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG promoveu nesta quinta-feira, 13 de 
setembro, uma manhã de ações de 
conscientização para colaboradores e 
usuários que passavam pela unidade. A 
gerente do Núcleo de Educação 
Continuada, Fabrícia Cândida, desafiou os 
pacientes do Ambulatório de Medicina 

Usuários conhecem caixa com luz negra 
que revela os microorganismos nas mãos 

As avaliadoras visitaram as dependências 
do Cead e do HGG

Avançada (AMA) a colocarem as mãos na 
“caixa reveladora de bactérias”.

A caixa tem uma luz negra que revela 
os microorganismos nas mãos que não 
podem ser vistos a olho nu. A dona de 
casa Maria Ferreira de Sá ficou 
impressionada quando fez o teste. “Eu já 
sou cuidadosa e sempre lavo as minhas 
mãos, mas nós andamos de ônibus, 
comemos na rua, e é preciso tomar 
cuidado. A partir de hoje eu vou comprar 
um álcool em gel e guardar na bolsa”, 
declarou Maria.

Fabrícia explicou para o público sobre 
a necessidade de lavar as mãos antes de 
visitar um familiar internado. “Às vezes o 
paciente está no Centro de Terapia 
Intensiva, imunodeprimido, e o simples 
ato de o parente estar com as mãos 
sujas, pode desencadear em uma 
infecção ou sepse grave, e o paciente 
pode vir a óbito por isso”, explicou.

Os colaboradores da unidade também 
receberam orientações em palestra sobre 
o tema com o médico intensivista e diretor 
técnico do hospital, Durval Pedroso.

ACONTECEU 

Ação promove conscientização sobre Sepse

"Arrumar um emprego e 
trazer minha filha de volta", 
são os planos de Adriana 

após transplante

Adriana Campos nasceu em 
Jaborandi na Bahia. Com 29 anos de 
idade a jovem já recebeu o segundo 
rim e tem uma emocionante história de 
luta pela vida. 

Adriana casou-se cedo, com 
apenas 14 anos de idade e mudou-se 
para Brasília. Aos 15 ficou grávida e, 
com cinco meses de gestação, foi 
diagnosticada com uma anemia crônica 
e disfunção renal. Por estar grávida, os 
médicos optaram por deixá-la internada 
até o fim da gestação para a realização 
das hemodiálises monitoradas. 

A filha Adriele, hoje com 14 anos de 
idade, nasceu prematura. A luta de 
Adriana não cessou. Ela continuou 
fazendo hemodiálises e entrou para a 
fila de transplantes. Depois de seis anos 
de espera, em 2010, foi chamada para 
receber um novo rim. Ela se separou e 
mudou-se para Goiânia em 2011 – onde 
conseguiu se estabilizar, trabalhar, 
estudar e ter uma vida normal até 2015, 
foi a um pronto socorro por causa de 
uma febre alta. Adriana foi direcionada 
ao HGG e recebeu a triste notícia que o 
rim transplantado tinha parado de 
funcionar e, novamente, teria que voltar 
às hemodiálises. A paciente precisou 
abandonar os estudos, o trabalho, 
deixar a filha aos cuidados dos pais na 
Bahia, e, mais uma vez, entrar para a 
fila de transplantes.

No dia 6 de setembro de 2018, 
véspera de feriado, depois de três anos 
de espera, Adriana estava a caminho da 
cidade natal para visitar a filha quando 
recebeu a ligação da equipe do HGG 
informando que um novo rim, 100% 
compatível, a esperava. Mais do que 
depressa, Adriana desceu do ônibus e 
voltou para Goiânia. A cirurgia foi 
realizada no feriado do dia 7 de 
setembro e foi um sucesso. O rim está 
funcionando e Adriana já está em casa.

Cheia de sonhos e planos, a paciente, 
que deseja concluir o curso técnico de 
Análises Clínicas, contou o que irá fazer 
assim que sair do repouso. “Arrumar um 
emprego e trazer minha filha de volta. Não 
vejo a hora disso acontecer”, disse.  

Expediente
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Alzheimer: doença que afeta a memória e o convívio social

A doença de Alzheimer é uma 
enfermidade degenerativa cerebral de 
causa ainda desconhecida. De acordo 
com a neurologista e coordenadora do 
Ambulatório de Demências do HGG, Ane 
Dunck, sabe-se que algumas proteínas 
se depositam dentro e fora dos 
neurônios causando mal funcionamento 
e morte celular, mas ainda não se sabe 
ao certo o que leva a isso.

De acordo com a Associação 
Internacional de Alzheimer, quase 47 
milhões de indivíduos ao redor do mundo 
têm Alzheimer. Com o aumento da 
expectativa de vida, as projeções 
apontam um crescimento significativo de 
casos nos próximos anos: em 2030, 75 
milhões serão afetados pela doença, 
quantidade que deve saltar para 135 
milhões em 2050.

O dia 21 setembro é lembrado como 
o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, e 
foi criado com o objetivo de conscientizar 
a população sobre a enfermidade, 
sobre os principais sintomas, além de 
alertar sobre a possibilidade de um 
diagnóstico precoce. 

O primeiro e principal sintoma da 
Doença de Alzheimer (DA), de acordo 
com Ane Dunck, é a perda da 
capacidade de reter novas informações 
(amnésia anterógrada), ou seja, perda 
da memória recente, estando 
inicialmente preservada a memória para 
fatos antigos. “Entretanto, desde o início 
do quadro podem aparecer outras 
alterações cognitivas como dificuldade 
com a linguagem, desorientação 
temporal e espacial, dificuldade de 
realizar atividades rotineiras”, explica.

Além disso, de acordo com a médica, 
podem ocorrer manifestações como 
delírios, alterações de comportamento, 
entre outros. “Com o avançar do quadro, 
o indivíduo passa a não mais reconhecer 
familiares, perde a capacidade de cuidar 
de si próprio e pode evoluir para 

Dia 21 setembro é lembrado como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, e foi criado com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a enfermidade. Quase 44 milhões de pessoas vivem com a doença 

Doença ainda não tem cura, mas pode ser tratada. Compreensão e o apoio familiar são 
fundamentais para a vítima que sofre com a doença

Sintomas do Alzheimer

- Perda de memória;

- Desorientação temporal (esquece 
ou confunde datas);

- Desorientação espacial (se perde 
em lugares conhecidos);

- Alteração de comportamento;

- Dificuldade de linguagem;

- Disfunção executiva (não 
consegue mais realizar as 
atividades rotineiras); 

- Delírios.

incapacidade de locomoção e até 
deglutição”, alertou.

A doença geralmente afeta os idosos, 
mas em alguns casos raros podem 
afetar pessoas antes dos 65 anos 
(menos de 5%), e em outras situações 
raríssimas, pode ocorrer já aos 30 anos 
(menos de 1%). “Quando há histórico 
familiar, especialmente se a pessoa 
apresentou os primeiros sinais desta 
doença bem antes dos 75 anos, há 
aumento do risco de a pessoa também 
desenvolver a doença. Se o indivíduo 
tiver a doença apenas depois dos 80 
anos de idade, o fator hereditário é 
praticamente nulo”.

A doença de Alzheimer ainda não 
tem cura, mas o tratamento é 
realizado com algumas medicações 
que mantém o paciente funcional por 
mais tempo (terapia primária), além de 
medicações que tratam insônia, 
depressão, ansiedade e agitação que 
esses pacientes podem apresentar 
(terapia secundária).

Palestra alerta usuários do AMA sobre esclerose múltipla 
O HGG promoveu, no dia 31 de 

agosto, uma palestra sobre esclerose 
múltipla para usuários do Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA). O 
residente em neurologia da unidade 
Vicente Mamede abordou os principais 
sintomas, características e tratamento 
para a doença.

Conforme explicou o médico, a 
esclerose múltipla é uma doença 
autoimune que atinge, geralmente, 
mulheres de meia idade. Os traços 
genéticos estão muito relacionados ao 
aparecimento da doença, assim como o 
alcoolismo, a exposição a alguns tipos 
de vírus durante a adolescência - como o 
Epstein-Barr, da família da herpes, 

Residente em neurologia da unidade tirou 
as dúvidas dos usuários

FIQUE ATENTO

obesidade na adolescência e deficiência 
de vitamina D nas primeiras décadas de 
vida. 

Uma das particularidades da 
esclerose múltipla são os surtos clínicos. 
"Diferentemente de outras doenças 
neurológicas, como, por exemplo, o 
AVC, em que a pessoa perde funções 
rapidamente dentro de horas, na 
esclerose os surtos podem acontecer ao 
longo do dia, por alguns dias ou até 
mesmo semanas. A pessoa começa a 
perder funcionalidade dos membros e 
até mesmo da visão, o que caracteriza 
as principais áreas de ataque da doença: 
a medula espinhal, nosso cérebro e o 
nervo óptico", explicou Vicente.
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EXPRESSAS

Eleição
A Associação Brasileira de Alzheimer e 
Doenças Similares de Goiás (ABRAZ) 
realizou no dia 30 de agosto, no HGG, a 
eleição para os novos membros do 
Conselho Fiscal. Gerinaldo Teodoro de 
Assunção foi eleito presidente e Stela 
Mares Ferreira da Cunha Assunção, vice-
presidente. O encontro, que é realizado 
mensalmente no HGG, ainda contou com 
palestra da geriatra Zélia Santana.

Seleção 
O Idtech, Organização Social que 
administra o HGG, recebeu 7.994 
inscrições para vagas de emprego no 
Hospital. O cargo mais procurado foi para 
técnico em enfermagem (1.323 inscritos). 
As inscrições para o processo seletivo 
aconteceram entre os dias 28 de agosto a 3 
de setembro, e, conforme o cronograma do 
Edital nº 005/2018, o resultado final deve 
ser divulgado no dia 26 de outubro.

Psicologia hospitalar
No dia 6 de setembro, a unidade recebeu a 
visita de um grupo de alunos do curso de 
Psicologia da Puc Goiás. Além de realizar 
um tour pela unidade, os estudantes 
conheceram o trabalho dos psicólogos e 
bateram um papo com a equipe de 
residência em Psicologia Hospitalar. 

Oficina
Em mais uma edição do projeto Oficina de 
Arte no HGG, pacientes e seus 
acompanhantes despertaram a criatividade 
na no dia 4 de setembro, no Jardim da 
Solistência. A oficina é realizada duas vezes 
por mês, sempre às terças-feiras sob a 
orientação do professor de artes visuais 
Alexandre Liah.

Metas
Gerido pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), o HGG 
superou as metas contratuais e realizou 
no mês de agosto 12.457 consultas 
ambulatoriais, o que equivale a 593 
consultas por dias úteis de atendimento. 
Foram contabilizadas ainda, 663 cirurgias 
realizadas neste período, que apresentou 
um aumento de mais de 19%, com 
relação à 2017.

Higienização
O setor de hotelaria hospitalar apresentou 
os novos processos de higienização da 
unidade. A apresentação foi feita pela 
gerente da área, Karollyne Gil, que explicou 
sobre a mudança da metodologia de 
trabalho para as chefias de enfermagem do 
hospital. A intenção é que o serviço de 
higiene hospitalar seja adequado à 
realidade de cada ambiente.

Centro Cirúrgico
No dia 12 de setembro, alunos do 6º 
período de Enfermagem da UFG 
estiveram no Centro Cirúrgico do HGG 
para uma visita técnica orientada. A 
proposta foi conhecer a estrutura e as 
práticas adotadas pelo hospital. A visita foi 
guiada pela professora doutora em 
Enfermagem, Cristiana da Costa, que 
escolheu o HGG para mostrar aos alunos 
como funciona na prática um bom modelo 
da enfermagem cirúrgica. 

Internato
Os novos internos do HGG passaram por 
treinamento e acolhimento no dia 4 de 
setembro. Os estudantes foram 
recepcionados pela gerente do Núcleo de 
Educação Continuada, Fabrícia Cândida, e 
pela gerente de Internatos e Estágios, 
Wagna Teixeira Barbosa.

Doe sangue
A enfermeira da Unidade Coletora de 
Sangue do Hospital Estadual Alberto Rassi - 
HGG, Anna Carolina Rodrigues, ministrou a 
palestra "Salve vida, doe sangue" para 
usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada (AMA), da unidade. A palestra, 
realizada no dia 6 de setembro, além de 
sanar dúvidas, teve como intuito alertar 
sobre a importância da doação de sangue. 

Apoio:

Colegas de trabalho de José de Paula 
cantaram "amigos para sempre’’ 

A harpista Aline Araújo integrou a tarde de 
homenagens ao ex-colaborador

Família recebeu certificado de homenagem 
póstuma pela equipe do HGG

O evento reuniu colaboradores e pacientes, além da família e amigos que receberam um certificado de homenagem 
póstuma.“Foi um colaborador excelente e exemplo de amor à enfermagem. Aqui ele deixou um legado muito importante de 
humanização hospitalar para todos nós”, declarou Ana Maria Porto Carvas, geriatra e responsável pelo Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP), sobre José de Paula, que apesar de um certo grau de deficiência auditiva nunca desistiu de tocar para 
os pacientes e familiares no hospital.

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital.
No dia 13 de setembro, o Jardim da Solistência do HGG foi cenário para o Sarau em homenagem ao ex-colaborador da 
unidade, José de Paula, que faleceu em agosto deste ano.  
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