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HGG realiza segundo transplante de fígado
Unidade é o primeiro hospital de Goiás a adquirir o equipamento que garante uma maior segurança na realização de transplantes hepáticos. 
Segundo procedimento foi realizado com sucesso, paciente já teve alta e novos aguardam órgãos compatíveis 

Após o lançamento no dia 27 de julho 
do Serviço Estadual de Transplantes 
Hepáticos, com a realização do primeiro 
transplante na unidade, o HGG comemora 
a atuação bem sucedida no segundo 
procedimento. O paciente de 62 anos, 
morador de Abadia de Goiás, recebeu alta 
no dia 10 de dezembro, após 17 dias de 
internação pós transplante.

“Foi um órgão oriundo de Goiás que foi 
aproveitado por um paciente daqui 
também, em um procedimento que 
ocorreu sem maiores anormalidades, 
durando pouco mais de 8 horas, e 
também um pouco mais trabalhoso que a 
cirurgia do primeiro transplante”, avaliou o 

responsável pelo Serviço Estadual de 
Transplantes Hepáticos do HGG, 
Claudemiro Quireze Júnior, adiantando 
que atualmente há outros três pacientes 
preparados para transplante e aguardando 
novos órgãos compatíveis.

Após perder o irmão gêmeo com 55 
anos por uma cirrose hepática, Márcio 
Scalia resolveu fazer um check-up. 
Descobriu que também tinha cirrose 
devido a uma hepatite C, e foi 
encaminhado para tratamento, o qual ele 
confessa que não seguiu a risca, optando 
por terapias alternativas. Durante alguns 
anos, apesar de nunca sentir nada, a não 
ser um leve cansaço, em 2018 recebeu o 

Márcio Scalia, de 62 anos, recebeu alta no dia 10 de dezembro, após 17 dias de internação pós 
transplante. Procedimento foi considerado um sucesso pela equipe

diagnóstico que precisaria de um 
transplante, e após a espera de dois 
meses na lista recebeu a notícia de um 
fígado compatível. “Foi uma coisa nova, 
mas eu não me assustei, pensei que de 
qualquer maneira tinha que acontecer. E 
depois a equipe foi ótima, me orientou 
sobre tudo”.

Equipamentos
Para realizar o procedimento de 

transplante de fígado com total segurança, 
o HGG adquiriu um monitor de avaliação 
do comportamento hemodinâmico, o 
HemoSphere, equipamento de alta 
tecnologia que auxilia na leitura de débito 
cardíaco de forma mais avançada, mais 
nítida. O HGG é o primeiro Hospital de 
Goiás a adquirir o equipamento, 
juntamente com outros instrumentais, 
como pinças, tesouras e afastadores 
especiais, em um investimento de quase 
200 mil reais.

“A aquisição foi uma das melhores 
alternativas para garantir a segurança 
tanto do hospital quanto dos pacientes. O 
monitor vai permitir que o profissional 
avalie melhor o paciente de transplante, 
gerando mais segurança durante o 
procedimento, permitindo um maior 
conhecimento de todo o comportamento 
hemodinâmico durante a cirurgia”, 
destacou Claudemiro Quireze.

Outro equipamento adquirido que 
auxiliará na segurança dos transplantes de 
fígado juntamente com de outras cirurgias 
na unidade, foi um tromboelastograma. 

No mês de novembro, a equipe de 
Fisioterapia do HGG, que atua 
diretamente no Centro Estadual de 
Atenção ao Diabetes (Cead), iniciou 
atividades físicas com grupos de pacientes 
no Lago das Rosas. A equipe atua desde 
a inauguração da unidade diretamente no 
Serviço do Pé diabético, e prestando 
orientações sobre a prática de exercícios 
direcionados aos pacientes diabéticos. 

A gerente de Fisioterapia do 
HGG/Cead, Joana França, explica que o 
serviço utiliza a atividade física como um 
fator integrante do esquema terapêutico 

para favorecer o controle glicêmico. “O 
comportamento sedentário sempre vai 
favorecer o acúmulo de gordura, e isso, 
associado a várias doenças crônicas, como 
o diabetes, vai aumentar o índice de 
mortalidade, especialmente por problemas 
cardiovasculares”. Ela explica que o trabalho 
é orientado de forma individualizada, devido 
ao perfil diversificado dos pacientes. “Temos 
tanto pacientes com diagnósticos recentes, 
que ainda não tem tantas alterações 
motoras, mas também pacientes que já tem 
um nível de amputação e que utilizam 
dispositivos para auxiliar da marcha”.

Grupo realiza alongamentos e atividades 
físicas com auxilio de fisioterapêutas

Pacientes do Cead realizam atividades físicas em grupo no Lago das Rosas
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Parceria do HGG e HMI viabiliza cirurgias de bebês

A união de dois grandes hospitais 
estaduais foi decisiva para salvar a vida de 
dois bebês. Internados no Hospital Estadual 
Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento 
(HMI), os bebês precisavam passar por 
cirurgia, devido a problemas graves de 
saúde, porém, a unidade que conta com 
profissionais extremamente capacitados, 
não possuía a estrutura necessária. Foi 
então que o HGG cooperou 
disponibilizando profissionais e materiais 
cirúrgicos. A primeira cirurgia aconteceu no 
dia 22 de outubro. Portadora de atresia de 
coana, uma malformação congênita 

correspondente à falha no 
desenvolvimento da comunicação entre 
cavidade nasal posterior e nasofaringe, a 
pequena Heloísa Moura de Jesus foi 
operada com apenas 55 dias de vida, em 
um procedimento considerado de 
sucesso. “Este caso é cirúrgico porque os 
bebês precisam respirar pelo nariz, já que 
não conseguem respirar pela boca. Cerca 
de quatro dias após a cirurgia, a bebê 
recebeu alta para casa”, explicou o chefe 
do Serviço de Otorrinolaringologia do 
HGG, Ricardo Gimenes.

Internado desde o nascimento, Nicollas 
Costa Araujo, de pouco mais de dois 
meses, também passou por cirurgia no dia 
3 de dezembro devido a uma estenose 
congênita da abertura piriforme, uma rara 
causa de obstrução nasal que pode ocorrer 
em bebês recém-nascidos. Nesses dois 
casos, o HGG disponibilizou a 
complementação da equipe cirúrgica e 
materiais cirúrgicos que o HMI não possui. 
“A importância dessa parceria está no 
cuidado ao paciente e tendo ele como 
principal objetivo, nada mais justo que a 
união de equipes, materiais e hospitais 
públicos para viabilizar o tratamento de 
casos complexos, graves e raros como 
estes”, declarou Ricardo Gimenes.

Equipe médica do HGG e HMI atuaram 
juntas em ambas as cirurgias
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“Fui muito bem atendida, 
acho que todo hospital 
público deveria ser assim 
como esse aqui”, avaliou a 
paciente Dalvina de Paula

Internada para uma curetagem 
no útero, Dalvina de Paula e Silva, 
de 59 anos, esteve apenas três dias 
internada na unidade, mas segundo 
ela o suficiente para que ela sentisse 
falta, principalmente da netinha 
Giovana, de 10 anos. A menina e a 
mãe, a caçula de Dalvina, moram 
junto a ela. “Toda noite, ela passa no 
meu quarto e diz: vovó, se precisar 
de alguma coisa, é só chamar”, conta 
orgulhosa. Dalvina tem ainda outros 
dois filhos e mais uma netinha, a 
Isabela, de 15 anos.

Já arrumada e pronta para sair 
do HGG, após alta recebida da 
equipe médica, era só alegria. 
“Saudade de estar em casa, voltar 
pra casa é bom demais, apesar da 
gente largar os amigos aqui, estou 
feliz de voltar”, disse a paciente se 
referindo às colegas de leito, que 
também lamentavam a partida de 
Dalvina, segundo elas pela sua 
alegria. “Fiz umas colegas 
maravilhosas aqui, me dão o 
cafezinho da cama, me ajudaram a 
dar banho”.

No dia a dia, Dalvina trabalha 
como costureira em uma confecção 
em casa, onde fabrica lençóis e 
colchas para vender. Sobre os dias 
que passou na unidade, segundo 
ela só tem a agradecer. “Fui muito 
bem atendida, acho que todo 
hospital público deveria ser assim 
como esse aqui, porque dos 
médicos, as enfermeiras, até o 
pessoal da limpeza, foi tudo ótimo”. 
Pronta para voltar à vida normal, ela 
aguardava o filho que estava 
chegando para buscá-la. “Minhas 
irmãs estão me esperando lá em 
casa, vão fazer almoço pra mim”, 
comemorou sorridente. 

Comportamento Seguro no Trabalho e no Trajeto

André Vicente ministrou palestra sobre 
acidentes no trânsito e no trajeto

Promovida pela Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (Cipa) do HGG, em 
parceria com o Serviço Especializado em 
Saúde e Medicina do Trabalho (Sesmt), a 
Sipat 2018 trouxe a temática 
“Comportamento Seguro no Trabalho e no 
Trajeto”. Entre os dias 10 e 14 de 
dezembro, os colaboradores assistiram a 
palestras educativas.

Na abertura, palestra do agente da 
Secretaria Municipal de Trânsito, André 
Vicente, abordou sobre acidentes no 
trânsito e no trajeto, além da palestra sobre 
benefícios do pensamento positivo, 
ministrada pela enfermeira Naiara Ribeiro. 
Já no dia 11, a Tenente Luzia, do Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM), deu dicas para 
evitar acidentes domésticos.

Na quarta-feira (12), a Sipat contou com 
a palestra do instrutor do Detran, Eduardo 
Chacon, que explicou sobre o projeto 
Balada Responsável, e também com a 
palestra da chefe do Serviço de Fisioterapia 
do HGG, Joana França, e da fisioterapeuta 
Amanda Rafaela, que falaram sobre o 
impacto da sequela física pós-acidentes. O 
psicólogo Dimilson Vasconcelos, abordou 
os fatores psicológicos na prevenção de 
acidentes. Os benefícios do pensamento 
positivo foi o tema escolhido para encerrar 
a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat), pela 
enfermeira Naiara Ribeiro, que é 
pesquisadora do assunto.
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Você atrai o que pensa. Que tal pensar positivo?

Caminhamos em direção aos últimos 
dias do ano e nesta época é comum 
refletirmos sobre a própria vida. O que 
você fez durante esses meses de 2018? 
O que poderia melhorar? Quais as suas 
metas para o ano de 2019? Entra ano e 
sai ano e nos encontramos de tempos em 
tempos fazendo metas para o ano novo. 
Começamos animados, e lá para março a 
maioria das metas já foram esquecidas, e 
o pessimismo já se alastrou. Para que 
você entre o próximo ano cheio de 
otimismo e mais confiante, listamos os 
benefícios do pensamento positivo.

Estudos comprovam que o 
pensamento positivo faz bem para o corpo 
e para a mente, e muda não só a sua 
visão sobre tudo o que acontece a sua 
volta, mas pode mudar o seu futuro e que 
pensar e agir em direção aos seus 
objetivos faz com que seus sonhos sejam 
realizados. De acordo com a enfermeira 
do HGG, Naiara Ribeiro, pesquisadora do 
tema, pensar positivamente e exercê-lo 
constantemente proporciona maior leveza 
à vida. “Pode ser que no momento você 
realmente não esteja passando por 
momentos fáceis. Mas o pensamento 
positivo oferece esperança de que tudo 
vai ficar certo, ajudando a acreditar que o 
melhor virá, transformando tudo em 
aprendizado contínuo”.

Pensar positivo é errar e ter a certeza 
de que aquilo serviu para o seu 
aprendizado e crescimento pessoal ou 
profissional. Ter esse tipo de pensamento 
auxilia as pessoas a evitarem momentos 
parecidos. “Quando a pessoa se 
contamina com pensamentos negativos, a 
mente fica exausta, e pode até atrair 
doenças para si. Pessoas negativas 
atraem situações negativas e não 
conseguem enxergar o lado bom das 
coisas. É importante lembrar que mesmo 
que algo ruim aconteça, sempre tem o 
lado bom do que aconteceu ou outras 

Benefícios do pensamento positivos são comprovados cientificamente. Pensar positivo é, mesmo frente aos erros, ter a certeza de que 
aquilo serviu para o seu aprendizado e crescimento pessoal ou profissional

Segundo estudiosa, pensar que os erros foram aprendizados e crescimento pessoal ou 
profissional, auxilia as pessoas a passarem por momentos parecidos

Confira algumas dicas

- Ter o pensamento positivo é um 
exercício diário;

- Ninguém está sempre positivo. Faça 
um filtro emocional;

- Toda vez que se pegar pensando 
negativo, pense positivo, veja a vida 
de outra maneira, isso só traz 
benefícios;

- Ficar nessa de “ai, não vai dar 
certo!” a todo o momento vai 
realmente atrair isso.

coisas boas também aconteceram, basta 
observar. Vamos aproveitar essa época do 
ano em que ficamos mais pensativos e 
fazermos um balanço das nossas vidas, 
para treinar o pensamento positivo”. 

Mas afinal, como exercer o 
pensamento positivo? A profissional dá 
algumas dicas. “Aceite. Significa olhar 
para as coisas de um modo diferente. 
Assim, os pensamentos desagradáveis 
deixam de aterrorizar. Desenvolva, crie um 
espaço para os pensamentos positivos. 
Conecte. Viva o presente ao invés de 
remoer o passado. Desapegue! 
Concentre-se no momento atual. Observe 
seu comportamento. A consciência 
humana é uma ferramenta poderosa. Ela 
ajudará a melhorar sua relação com os 
pensamentos e sentimentos indesejados. 
Deixe claro os seus valores e coloque em 
prática. Esse é um passo básico para uma 
vida de realizações. E tente quantas vezes 
for necessário. Persevere e não desista, 
independente do número de fracassos”.

Última edição de 2018 do Saúde na Praça realiza 274 atendimentos 

O HGG promoveu no dia 5 de 
dezembro, a última edição de 2018 do 
projeto Saúde na Praça. Com o tema 
“Residentes em Ação - Envelhecer com 
Saúde”, o evento ofereceu orientações 
com profissionais das áreas de 
enfermagem, nutrição, psicologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, psiquiatria e clínica médica. 
Entre 7 horas e 12 horas, foram realizados 
274 atendimentos. 

A abertura contou com a apresentação 
do Coral do Centro de Referencia em 
Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 
(CRASPI), que cantou clássicos natalinos. 
Nesta edição, o mote da ação foi chamar 
a atenção da população sobre a 

importância de um envelhecimento 
saudável, já que segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a expectativa de vida 
do brasileiro alcançou a maior média da 
história, chegando a 76 anos.

A dona de casa Florisdeth Santos, de 
59 anos, é paciente do HGG há mais de 
20 anos e revela que nunca tinha 
participado do evento realizado 
mensalmente na Praça Abrão Rassi. “Eu 
acho que esse tipo de ação deveria 
acontecer todos os dias. Achei muito 
interessante. Conversei com os 
profissionais, verifiquei minha pressão e a 
glicemia, e está tudo certo, graças a 
Deus”, declarou.

Ao todo 274 pessoas foram atendidas 
durante a manhã com diversos serviços

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Sarau de Natal
A abertura da programação dos Saraus de 
Natal do HGG ocorreu 4 de dezembro, no 
Ambulatório de Medicina Avançada com o 
Coral Infanto-Juvenil do Colégio Externato 
São José. Pacientes, colaboradores e 
convidados se emocionaram com as cantatas 
de Natal das  crianças que se apresentaram. 

Posse
O coordenador do CTI do HGG, Marcelo 
Fouad Rabahi, assumiu a cadeira nº 22 da 
Academia Goiana de Medicina. A sessão 
solene de posse aconteceu no dia 28 de 
novembro, no Auditório do Sicoob, em 
Goiânia. Rabahi destacou em seu discurso a 
trajetória dos outros médicos que ocuparam 
a cadeira que tem como patrono o 
acadêmico Edilberto da Veiga Jardim.

Voluntariado
Equipe médica e de enfermagem do HGG 
foi voluntária no Circuito Cidadania, eixo 
Saúde, realizado no Centro de Atendimento 
Socioeducativo (Case) de Anápolis no dia 1º 
de dezembro. Os 45 adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas na 
unidade receberam atendimentos médicos e 
ambulatoriais diversos, além de participarem 
de palestras sobre a prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS.

Biotecnologia
O HGG recebeu no dia 10 de dezembro, os 
estudantes do 4º período de Biotecnologia da 
Universidade Federal de Goiás para visita 
técnica. Guiada pela gerente de Internatos e 
Estágios, Wagna Barbosa, foi apresentado aos 
alunos toda a estrutura física e o 
funcionamento do HGG. Segundo o professor 
de Biotecnologia e Saúde Pública, Elias Rassi, 
a visita foi oportunizar um conhecimento inicial 
dos serviços hospitalares do SUS.

Doenças Raras
O HGG participou no dia 13 de dezembro, 
do II Seminário Estadual de Doenças Raras. 
Realizado pela Secretaria Estadual de 
Saúde, o encontro promoveu educação 
permanente dos profissionais de saúde e 
informações sobre os cuidados e os avanços 
na assistência para melhoria da qualidade de 
vida dos portadores das doenças raras. 

Violência contra a mulher
No dia 12 de dezembro foi promovida  palestra 
alusiva ao Dia Internacional da Não-Violência 
Contra a Mulher. Ministrada no AMA, para 
pacientes e familiares que estavam 
aguardavam por consulta, pela residente em 
psicologia, Deborah de Souza Guimarães, o 
tema prendeu a atenção do público que 
aproveitou para tirar as dúvidas.

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações voluntárias ao hospital. Confira os 
melhores momentos das apresentações especiais de Natal de 2018 que levaram dezenas de músicos ao palco do projeto: 

 “Eu quero agradecer o convite, porque faz muito bem para nós. Trazer um pouco de alegria e a mensagem do 
Natal. Para nós é muito gratificante. Eu confesso que eu venho aqui de coração aberto e saio muito feliz”, declarou 
a musicista Elen Lara após apresentação com o Grupo Cantoria.

Coral dos Servidores da Affego  cantou 
canções como “Chalana” e “Bem-te-vi”

Musical Clave de Sol e Bel Canto foram a 
atração do Sarau do dia 10 de dezembro

Elen Lara se apresentou com o Grupo 
Cantoria no dia 13 de dezembro

Violeiros
No dia 6 de dezembro foi a vez da 
Orquestra de Violeiros do Instituto de Viola 
Almir Pessoa que tocar o coração dos 
pacientes. Com canções clássicas 
sertanejas como Franguinho na Panela, 
Chico Mineiro e Chalana, o grupo de 
violeiros conquistou o público do HGG. A 
segunda apresentação do Sarau Especial 
de Natal também ocorreu no AMA.

Ouvidoria
Foi realizado no dia 4 de dezembro, o 
Encontro de Ouvidores do SUS, realizado 
no Auditório da Comissão Intergestores 
Bipartite. O HGG foi representado por sua 
ouvidora, Jeovânia Monteiro, e pela 
assessora de comunicação, Pâmella 
Cardoso. Participaram ainda ouvidores dos 
hospitais estaduais geridos por 
organizações sociais.

Fonoaudiólogo
Em comemoração ao Dia do 
Fonoaudiólogo, o HGG realizou no dia 5 de 
dezembro, uma palestra no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), para os 
usuários que aguardavam por atendimento 
na unidade. A fonoaudióloga Mariela Vidal 
explicou sobre a atuação da fonoaudiologia 
no âmbito hospitalar.
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