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HGG realiza formatura de 49 profissionais
Novos especialistas, familiares, preceptores, diretoria do HGG, autoridades e convidados participaram do evento que lotou o Auditório dr. Luiz 
Rassi, na noite do dia 25 de fevereiro 

No dia 25 de fevereiro o HGG realizou 
a solenidade de formatura de 49 
profissionais de saúde que concluíram os 
Programas de Residência Médica e 
Multiprofissional na unidade. Com o 
Auditório Dr. Luiz Rassi lotado, formandos e 
familiares prestigiaram a solenidade, junto a 
gerências e diretorias do hospital, além do 
superintendente de Acesso aos Serviços 
Hospitalares e Ambulatoriais da SES-GO, 
Sandro Rogério Rodrigues Batista, 
representando o secretário de saúde, 
Ismael Alexandrino.

Na fala de abertura, a reumatologista 
Fábia Mara Gonçalves Prates, à frente da 
Comissão de Residência Médica do HGG, 

reconheceu que o caminho percorrido pelos 
residentes não é fácil, e os parabenizou por 
terem chegado ao fim da especialização. 
“Cumprir as exigências de uma residência 
não é fácil. São 60 horas semanais, porém, 
essas horas se transformam em 120, pela 
dedicação e todo o trabalho que é feito aqui 
dentro pelos residentes. São tantos desafios 
e parece que não vamos aguentar, mas 
vocês conseguiram e estamos aqui para 
cumprimentá-los”. 

A coordenadora da Residência 
Multiprofissional, a psicóloga Telma Noleto, 
enalteceu a importância do cuidado e das 
relações constituídas. “A residência 
multiprofissional se consolidou através do 

Ao todo, 41 médicos residentes e oito multiprofissionais receberam seus diplomas de 
especialistas durante a solenidade

empenho e comprometimento técnico, 
mas também pelas relações 
interpessoais. Sabemos que existiram 
dificuldades, mas agradecemos aos que 
passaram por essa caminhada. Somos 
seres moldados pelo cuidado de outros 
seres, e necessitamos desse cuidado 
durante nossa existência. Nós só 
percebemos a importância do cuidado 
quando adoecemos ou sofremos perdas”. 

Em um discurso emocionado, a porta-
voz da turma de médicos, Ana Gabriela 
Cardoso Ferraz, que se formou em Clínica 
Médica, abordou sobre os desafios desde o 
período de escolha da graduação, até os 
enfrentados na residência. “A caminhada 
começou há alguns anos e foram muitos 
degraus até aqui. Medicina não é apenas 
uma profissão, é uma escolha de vida. A 
faculdade não nos prepara para alguns 
dilemas: qual remédio prescrever quando a 
renda da família é um salário mínimo e o 
medicamento não é fornecido pelo SUS?  
Como explicar que a doença não tem cura 
e que restam poucos meses de vida?”.

Representando os formandos em 
residência multiprofissional, a fonoaudióloga, 
Andrea Regina de Oliveira ressaltou a 
importância da relação entre o profissional e 
o paciente. “Descobrimos o quanto somos 
capazes de vencer os grandes obstáculos 
da vida e aprendemos que somos mais 
que profissionais de saúde, somos 
humanos e percebemos o quão importante 
é a vida daquele que está em um leito de 
hospital e direciona a nós gestos de 
agradecimento por meio de um olhar, um 
sorriso”, declarou a nova fonoaudióloga.

A residente de Nutrição do HGG, 
Jhéssica Ferreira Silva, apresentou  
pesquisa realizada com 100 pacientes da 
unidade, que concluiu que a maioria estava 
satisfeita com as refeições oferecidas pelo 
hospital durante o período de internação. O 
levantamento fez parte do Trabalho de 
Conclusão de Residência profissional foi 
apresentado no dia 8 de fevereiro.

Com o título “Grau de satisfação dos 
pacientes em relação às refeições 
oferecidas por um hospital público na cidade 
de Goiânia-GO”, o objetivo da pesquisa foi 
identificar o grau de satisfação de pacientes 
em relação às refeições oferecidas, e 

identificar se existe relação da satisfação 
com as variáveis: idade, sexo, renda, tempo 
de internação, escolaridade, reincidência, 
comorbidades, consistência e composição 
da dieta. O estudo foi realizado nas clínicas 
médica e cirúrgica do HGG entre maio a 
setembro de 2018. “Eu perguntei sobre o 
grau de satisfação das refeições com 
relação à aparência, temperatura, sabor/ 
tempero e quantidade”, explicou Jhéssika, 
que aplicou o questionário para uma 
amostra de 100 pacientes internados. “O 
resultado encontrado foi de que a maioria 
dos pacientes relatou estar satisfeita ou 
muito satisfeita em relação às refeições”.

Residente de Nutrição Jhéssica Ferreira 
durante Trabalho de Conclusão de Residência

Pesquisa feita por residente do HGG conclui que pacientes estão satisfeitos com refeições 
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HGG realiza Seminário sobre Doenças Raras 

Uma pessoa com uma doença rara 
passa, em média, por dez médicos e leva 
até quatro anos para ter um diagnóstico 
correto. Essa condição é comum na vida 
de cerca de 13 milhões de brasileiros que 
são portadores de doenças raras. O que 
agrava essa situação de difícil diagnóstico, 
é a falta de informação tanto entre os 
profissionais de saúde, quanto entre o 
paciente e os seus familiares. Com o 
intuito de sensibilizar os médicos e equipe 
multiprofissional, o Serviço de Atenção 
Especializada em Doenças Raras do 
HGG, promoveu no dia 27 de fevereiro 
seminário sobre o tema.

O evento contou com a presença 
do superintendente de Acesso aos 
Serviços Hospitalares e Ambulatoriais 
da SES-GO, Sandro Rodrigues, que 
representou o governador Ronaldo 
Caiado; da superintendente de 
políticas de Atenção Integral à Saúde 
da SES, Evanilde Fernandes Costa 
Gomide, entre outras autoridades.

De acordo com o médico geneticista 
e integrante do Serviço do HGG, Ricardo 
Henrique Almeida Barbosa, existem mais 
de sete mil tipos de doenças raras e o 
diagnóstico pode ser muito demorado. “É 
um grupo considerável de doenças para 
os médicos conhecerem e saberem 
diagnosticar. Muitas dessas patologias 
podem ser confundidas com doenças 
mais comuns. O nosso objetivo é mostrar 
que o diagnóstico é difícil, mas é 
possível”, declarou.

Lançado em setembro de 2018, o 
Serviço de Atenção Especializada em 
Doenças Raras do HGG vai ao encontro 
da Política Nacional para Doenças Raras, 
aprovada pela PCL 56/2016, que institui a 
atuação no âmbito do SUS. O objetivo é 
proporcionar o acesso aos serviços e aos 

cuidados adequados aos pacientes 
diagnosticados com alguma forma de 
doença rara. Em outubro de 2018, foi 
aprovado relatório que defende a 
necessidade de melhoria do atendimento a 
esses pacientes, que teve como relator do 
projeto na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), o na época senador, Ronaldo 
Caiado, atual governador de Goiás. 

O superintendente Sandro Rodrigues 
explicou que Caiado elogiou a iniciativa, já 
que é sensível à causa dos portadores de 
doenças raras. “O governador acredita que 
as pessoas são importantes independente 
do tipo de doença. Hoje estou à frente de 
uma superintendência da SES que tem o 
processo de habilitação como uma das 
suas atribuições, e vou cobrar dos 
responsáveis para que a do Serviço do 
HGG seja finalizada brevemente. A 
habilitação é importante porque oficializa o 
que já está sendo feito, além de trazer 
maior visibilidade e engrandecer a equipe 
que atua diretamente no Serviço”, disse. 

A médica geneticista e oncogeneticista, 
Thais Bonfim, explicou durante o 
Seminário sobre a Política Nacional. “O 
primeiro centro que foi credenciado para 
trabalhar com doença rara foi a APAE de 
Anápolis em 2016, depois outros Centros 
de Referência também foram aprovados 
e hoje temos só oito no Brasil inteiro que 
trabalham com doenças raras”, explicou. 
O tratamento, de acordo com Thais, é 
multiprofissional. “As doenças são raras, 
mas os pacientes são muitos e eles 
estão ao nosso redor. São doenças que 
geralmente são crônicas, progressivas, 
podem ser degenerativas, incapacitantes, 
na maioria dos casos não tem um 
tratamento específico e não tem cura, 
mas tem tratamento paliativo. Isso 
envolve todos os profissionais como 
médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
terapeutas, entre outros”. 

Para a superintendente Evanilde 
Fernandes, é preciso qualificar todos os 
profissionais de saúde, principalmente 
àqueles que estão na rede básica de 
saúde. “Temos poucos centros de 
referência e ficamos muito felizes em 
saber que em Goiás temos um trabalho 
em que a população pode ser atendida e 
onde os profissionais podem buscar a 
qualificação para melhor atender. É 
preciso fazer essa qualificação para a 
atenção primária da saúde, que está 
presente em 246 municípios do Estado, 
que são a porta do SUS, o primeiro 
contato do usuário”, declarou. 

Geneticista do Serviço de Doenças Raras do 
HGG, Ricardo Henrique Almeida

ACONTECEU 

"A partir do transplante, 
percebi que tinha nascido 
de novo", diz Edson

Com uma história de vínculo com 
o HGG há muito tempo, pois já esteve 
no Hospital para acompanhar 
tratamento de familiares, Edson 
Fernandes da Silva, 62 anos, realizou 
um transplante de rim e diz que se 
sente como “um jovem senhor”. Com 
o novo rim, Edson pretende levar uma 
vida tranquila, ainda assim, ele não vê 
a hora de voltar para a fazenda e curtir 
a natureza, a rotina bucólica do campo 
e aproveitar a única neta de apenas 
cinco meses de vida. 

Casado com Vera Lúcia Alves há 
33 anos, Edson se diz um apaixonado 
pela esposa, com quem teve dois 
filhos, um de 30 e outra de 31 anos. 
Muito simpático, Edson gosta de 
conversar e, rapidamente, conquistou 
a equipe de enfermagem e médicos 
do HGG. “Estou muito satisfeito com 
todo tratamento que recebi aqui. A 
equipe é boa, as enfermeiras são 
muito prestativas e os médicos são 
competentes. Eu não poderia ter ido 
para outro Hospital”, exclamou.

Edson nasceu em Córrego do 
Ouro. Mudou-se para Goiânia na 
década de 1970. “Vim para passar um 
Natal na casa da minha irmã e nunca 
mais voltei para minha cidade”, conta. 
Mecânico por formação, Edson se 
aposentou como auxiliar de serviços 
gerais após sofrer um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) há quase 
quatro anos, em razão da pressão 
alta. E, foi nesse contexto, que Edson 
tornou-se dependente da hemodiálise. 
O aposentado perdeu a função dos 
rins e entrou na fila de transplantes. 
“Há três anos estava fazendo 
hemodiálise e há seis eu esperava o 
transplante, quando eu saí da última 
sessão, já quase chegando em casa, 
o médico me ligou informando que 
tinha um rim ideal para mim. A partir 
do transplante, percebi que tinha 
nascido de novo”. 

Expediente
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HGG denuncia e polícia prende suspeito de vender vagas 

No dia 13 de fevereiro, a Policia Civil 
de Goiás prendeu Eder Alves da Rocha, 
de 51 anos, suspeito de vender vagas 
para cirurgias em hospitais públicos do 
Estado, entre eles o HGG, que realiza 
todos os seus procedimentos de forma 
100% gratuita. Os casos estão sendo 
investigados pela Delegacia Estadual 
de Repressão aos Crimes contra a 
Administração Pública (Dercap). O 
preso não possui nenhuma relação 
trabalhista com o HGG.

Segundo o assessor jurídico do 
Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech), 
organização social que administra a 
unidade hospitalar, Marcelo Matias, em 
2018, a ouvidoria do HGG recebeu 
denúncias de pacientes que estavam 
sendo abordadas pelo suspeito, por 
meio de mensagens via aplicativo de 
celular, oferecendo adiantar cirurgias em 
troca de uma quantia em dinheiro. 

Segundo as investigações da Polícia 
Civil, o suspeito cobrava até R$ 2 mil 
reais para furar a fila. “A primeira 
denúncia que nós recebemos foi em julho 
de 2018 e, imediatamente, levamos o 
caso para a delegacia competente 
investigar. Não admitimos esse tipo de 
trâmite, nossa unidade é referência em 
todo o Estado de Goiás e todo o 
atendimento, desde consultas, exames e 
até cirurgias são 100% SUS e passam 
por regulação por parte da Central de 
Regulação da Secretaria Municipal de 
Saúde”, explica Marcelo Matias.

O assessor jurídico orienta a 
população para não aceitar esse tipo de 
interferência, pois torna-se um ato 
criminoso, tanto para quem oferece essa 
troca de vaga por dinheiro quanto para o 
paciente que aceita e paga para furar 
uma fila regular. 

Em julho de 2018 a administração do Hospital recebeu uma denúncia e, imediatamente, encaminhou o caso à Polícia Civil que começou 
as investigações que culminaram à prisão do suspeito. Por isso, fique atento a possíveis golpes!

Evite contar detalhes da sua vida pessoal para estranhos enquanto aguarda atendimento na 
unidade e em caso de ligações suspeitas, cheque a autenticidade do telefonema

- Evite contar detalhes da vida
pessoal para estranhos enquanto
aguarda atendimento na unidade;

- Ao atender ao telefone, certifique-se
sobre a autenticidade da ligação antes
de passar qualquer informação
pessoal;

- Em caso de algum pedido de 
pagamento para qualquer serviço na 
unidade, converse com profissionais 
do HGG ou procure a Ouvidoria; 

- O HGG é um hospital 100% SUS e 
por este motivo não cobra
consultas, exames ou internação de
pacientes.

“Unidades públicas de saúde da rede 
estadual não se cobra por nenhum 
procedimento. Havendo uma abordagem 
de pessoas que buscam uma vantagem 
econômica em cima dos pacientes, 
usuários dos SUS, pedimos para que 
levem os fatos à ouvidoria do HGG, a 
qual levará tais denúncias para o 
conhecimento da autoridade policial 
competente para que se instaure 
inquérito e apure tais irregularidades”, 
orientou o advogado.

O Caso
A direção do HGG recebeu a 

denúncia em julho de 2018 e, 
imediatamente, encaminhou o caso para 
a Dercap. Segundo a investigação da 
Polícia Civil, durante 15 anos o suspeito 
agia e cobrava até R$ 2 mil de pacientes 
para que eles não precisassem ficar na 
fila de espera. Eder foi preso em Goiânia 
e confessou ter cometido o crime. 

Saúde na Praça com foco no Carnaval realiza 261 atendimentos gratuitos 

No dia 20 de fevereiro, o HGG 
promoveu mais uma edição do projeto 
Saúde Na Praça. Com o tema “Previna-se 
para o Carnaval”, a tenda da saúde 
recebeu 261 pessoas apenas no turno 
matutino. Em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia, a unidade 
ofereceu testes rápidos para detecção de 
hepatite B e distribuiu preservativos e 
material informativo para a população. 

Além do foco no Carnaval, quem 
passou pelo local também aferiu a 
pressão e recebeu orientações com 
ginecologistas, fisioterapeutas e 
psicólogos. “O atendimento foi muito 
importante para informar a população 
sobre prevenção de hepatite e demais 
doenças sexualmente transmissíveis. A 

hepatite B provoca a irritação e inchaço 
do fígado devido à infecção pelo vírus da 
hepatite B. Ela pode ser evitada com 
vacina e por meio de prevenção, como, 
por exemplo, relações sexuais com o uso 
de preservativos e o não 
compartilhamento de seringas ou 
aparelhos de barbear”, orientou a 
enfermeira Gisleide Fonseca Dias. 

A auxiliar de serviços gerais Eleni 
Maria de Andrade estava consultando no 
HGG e aproveitou para checar a saúde e 
receber orientações. “Gostei da orientação 
dos profissionais. Desde a triagem, a 
aferição de pressão até o teste rápido de 
hepatite. Meu resultado deu negativo, mas 
foi importante para averiguar e receber as 
dicas dos médicos”, ressaltou.

Com o tema “Previna-se para o Carnaval”, 
a tenda da saúde recebeu 261 pessoas

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Riso no HGG
A 40ª edição do Projeto Riso no HGG não 
poderia ter sido uma atração mais 
completa. Na noite do dia 19 de fevereiro, o 
Ambulatório do HGG recebeu o humorista 
Dejota Camargo que, acompanhado de seu 
pai Jair da viola, fizeram a alegria do 
público, ofertando um misto de atividades: 
palestra motivacional, música, um momento 
de oração e um pocket stand up comedy. 

Segurança do paciente
No dia 13 de fevereiro, colaboradores do HGG 
assistiram à reunião promovida pelo Núcleo de 
Segurança do Paciente. A atividade já era 
realizada anteriormente, mas apenas para os 
gestores da unidade, e agora passou a 
abranger também os outros profissionais. A 
enfermeira responsável pelo Núcleo, Bárbara 
Guedes, apresentou o Relatório com as 
atividades dos últimos meses.

Saúde Sexual
A palestra de promoção da saúde realizada 
no dia 13 de fevereiro no AMA teve como 
tema a importância de se preocupar com a 
saúde sexual. Quem esteve à frente das 
orientações foi a ginecologista, terapeuta 
sexual e coordenadora do Núcleo de 
Orientação Interdisciplinar em Sexualidade 
– Nois, Sandra Portela. 

Sarau
O fim da tarde do dia 7 de fevereiro no 
HGG foi de muita agitação. Os irmãos 
Lucca e Juann fizeram barulho na unidade 
e animaram os pacientes, acompanhantes e 
colaboradores. Com repertório embalado 
pelo sertanejo universitário, a dupla também 
atendeu pedidos e cantaram clássicos do 
sertanejo raiz.  

Fevereiro Roxo 
Referência no tratamento de Fibromialgia, 
Lúpus e Alzheimer, o HGG aderiu à campanha 
Fevereiro Roxo, e durante todo o mês 
promoveu  ações para esclarecer para o 
público do hospital sobre as doenças e formas 
de tratamento. A fachada da unidade esteve 
iluminada na cor do movimento. Palestra no 
dia 14 de fevereiro no AMA, sobre Fidromialgia 
e Lúpus, tirou dúvidas do público ouvinte.

Palestras
Semanalmente o HGG promove palestras 
semanais para o público que está no AMA 
aguardando por atendimento. No dia 11 de 
fevereiro, a enfermeira da Unidade 
Coletora de Sangue da unidade, Anna 
Carolina Rodrigues, falou sobre a 
importância da doação de sangue. Já no 
dia 21, foi a vez da psicóloga Telma Noleto 
falar aos pacientes e acompanhantes 
sobre doação de órgãos. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!
(antes apague este texto)

Exposição
O Projeto Arte do HGG abriu no dia 25 de 
fevereiro a quarta temporada de exposições 
da Galeria Juca de Lima, localizada no 5º 
andar da unidade. A exposição ‘Meu acervo: 
Helena Vasconcelos e Naïfs’ conta com 45 
obras em pequenos formatos da artista 
plástica e de outros pintores que 
desenvolvem a técnica primitivista e 
passaram pela Bienal Naïfs do Brasil.

Dengue 
O HGG recebeu no dia 8 de fevereiro uma 
equipe da Secretaria Municipal de Saúde em 
mais uma ação de prevenção e controle da 
proliferação do mosquito aedes aegypti, 
transmissor de doenças como a dengue e da 
febre amarela urbana. Após a vistoria em 
toda unidade hospitalar, os agentes da SMS 
não encontraram nenhum foco do mosquito. 

Pesquisa
O Escritório da Qualidade do HGG 
promoveu no mês de fevereiro uma 
pesquisa sobre Segurança do Paciente. 
Segundo a enfermeira Bárbara Guedes, o 
objetivo da pesquisa é saber dos 
colaboradores da instituição a opinião 
sobre a segurança do paciente, os erros 
associados aos cuidados de saúde 
prestados e notificações de incidentes 
ocorridos dentro da instituição. 

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos do Grito de Carnaval comandado pelo Grupo Nóys é Nóys no dia 26 de fevereiro. 

“Fiquei contente e emocionada em ver meu filho feliz e muito emocionado, porque tem 20 dias que o pai dele 
faleceu e foi a primeira vez que ele pode sorrir e brincar. Agradeço ao Hospital por proporcionar essa alegria a 
ele”, frisou Lana Silva ao ver o filho Matheus, de apenas 7 anos e internado no HGG, festejar o carnaval.

Grupo Nóys é Nóys animou mais uma 
edição do Grito de Carnaval do HGG

Pacientes e colaboradores se divertiram 
ao ritmo das marchinhas de Carnaval

Ao final, pacientes, colaboradores e 
banda posaram para a tradicional foto
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