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Corrida Color Race Brasil – Colorindo a vida sem Diabetes reúne 1.600 participantes 
O evento foi realizado em parceria com o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (CEAD) no dia 10 de novembro

O HGG, por meio do Centro Estadual 
de Atenção ao Diabetes (CEAD), realizou 
no dia 10 de novembro a “Color Race 
Brasil – Colorindo a vida sem Diabetes”. A 
corrida aconteceu no estacionamento do 
Shopping Passeio das Águas e teve o 
intuito de alertar a população que o 
diabetes tipo 2 pode ser evitado se a 
pessoa adotar uma alimentação 
equilibrada e a prática regular de 
exercícios físicos. O evento aconteceu na 
semana em que é comemorado o Dia 
Mundial do Diabetes e contou com o apoio 
do Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
Cerca de 1.600 pessoas participaram do 
evento, que deve entrar para o calendário 
oficial do HGG e de corridas na capital. 

De acordo com o chefe do Serviço de 
Endocrinologia do Cead/HGG, Nelson 
Rassi, o objetivo da corrida foi alertar o 
público em geral que hábitos de vida 
saudáveis, como a prática de esporte, são 
fundamentais para evitar o Diabetes tipo 2 
e controlar os outros tipos da doença. “A 
prevenção e o controle da doença 
envolvem cinco pontos importantes: 
conhecer bem o diabetes, adotar uma 
alimentação saudável e equilibrada, 
praticar exercícios físicos de forma regular, 
controlar periodicamente os níveis de 
glicemia no sangue e tomar a medicação 
quando prescrita pelo médico. A nossa 
realidade é de um problema que afeta de 
12 a 15% da população brasileira. E o pior 
é que nem todos têm a motivação e a 

Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino Júnior, deu a largada da corrida no Passeio 
das Águas, cerca de 1.600 pessoas participaram do evento 

vontade de controlar a doença como 
vocês”, explicou. 

Três dias antes da corrida, uma edição 
especial do projeto Saúde na Praça foi 
realizada com uma série de ações voltada 
ao público com diabetes e para a 
população em geral que passou pelo local. 
Aulas de Zumba, exercícios físicos, exame 
de fundo dos olhos, de glicemia, além de 
orientações de endocrinologia, entre outros 
serviços, foram oferecidos ao ar livre.

Sobre a corrida
Na Color Race Brasil, a energia das 

cores transpira alegria. Os participantes 
largam de branco e durante o percurso 
acontecem explosões de diferentes cores 
sobre eles. São 5 km de pura emoção e 
entretenimento. Ao final, uma grande festa 
está à espera de todos na linha de 
chegada para celebrar a vida com muita 
música e emoção.  

Sobre o CEAD
Em Goiás, o Ambulatório do HGG é a 

principal unidade de apoio aos diabéticos. 
Desde 2018, esses e outros pacientes 
estão sendo assistidos no Centro Estadual 
de Atenção ao Diabetes (CEAD), unidade 
anexa ao HGG, localizado em frente ao 
Lago das Rosas, no Setor Oeste. O 
CEAD conta com atendimento 
multidisciplinar, ofertando serviço de 
endocrinologia, oftalmologia, psicologia, 
fisioterapia, enfermagem, serviço social, 
podologia e nutrição. Esse 
acompanhamento integral permite que 
complicações decorrentes do diabetes não 
se agravem, melhorando a qualidade de 
vida dos pacientes.

Evento foi inclusivo e todos, de alguma forma, 
se exercitaram

Painel da Color Race foi espaço disputado 
para fotos

Corrida em família reuniu participantes de 
todas as idades
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Doe Sangue ao Som do Rock chega à 6ª edição

No lugar das cadeiras na sala de 
espera, motos, bateria, guitarra, baixo e 
microfone. A recepção do Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) se tornou um 
grande palco para amantes do bom e 
velho Rock´n´roll. Cerca de 30 clubes de 
motociclistas participaram da 6ª edição 
do Doe Sangue ao Som do Rock, 
iniciativa do HGG em parceria com o 
Hemocentro de Goiás.

Ao som das bandas Balaclava e 

Skolta, 125 pessoas se cadastraram 
para doar sangue, sendo que destes, 79 
estavam aptos a fazerem a doação, além 
de 77 cadastros de medula óssea. 
Natiely Pereira da Silva Miranda foi uma 
das primeiras a fazer a doação. Ela ficou 
sabendo do evento por uma amiga, que 
um dia antes havia visto o cartaz no 
Hemocentro. “É um ato bom para se 
fazer, eu fico muito feliz de doar. É a 
segunda vez que eu doo. Tem uma 
colega que foi doar no Hemocentro 
ontem e ficou sabendo que teria aqui. Aí 
vim para doar e, depois, curtir o show.”

Também presente no evento, o 
secretário de Estado da Saúde, Ismael 
Alexandrino, que agradeceu os 
presentes, lembrou do perigo pelo qual 
passam os motociclistas e desejou que 
nenhum deles precisassem do sangue 
doado na ocasião. “Esse engajamento é 
fundamental para a gente. Foram feitas 
várias campanhas neste ano e esta é 
uma campanha que vocês nos ajudam 
demais, tanto na organização quanto na 
doação de sangue. Peço a Deus que 
nunca necessitem desse sangue que 
está sendo doado, principalmente os 
motociclistas, que pilotam até Brasília, 
cuja estrada é boa, mas perigosa.”

Em comemoração aos três anos de 
inauguração da Ala de Cuidados 
Paliativos, o Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (NAPP) do HGG 
promoveu, no dia 13 de novembro, a V 
Jornada de Cuidados Paliativos. O 
evento reuniu profissionais de diversas 

Equipe da Ala de Cuidados Paliativos 
durante Jornada

Evento contou com a participação de 
cerca de 30 motoclubes

especialidades para conferir a 
abordagem multidisciplinar do tema 
“Reconectando com o sentido da vida”.

A coordenadora do NAPP, Ana Maria 
Porto Carvas, fez um balanço de todas 
as jornadas. “Desde que esse Núcleo 
surgiu, em 2014, nós tivemos todo o 
apoio. Embora a gente não soubesse 
aonde iríamos chegar, a gente já sabia o 
que queria fazer. E hoje a gente tem uma 
cultura na instituição do conforto, desse 
olhar humanizado, mesmo dentro da 
UTI, que é um lugar que a gente chega 
com receio. É como diz a música: nada 
muda se a gente não mudar. A gente traz 
essa quinta jornada para fazer com que 
a gente se entregue, para vivenciar esse 
bem tão grandioso que nos foi dado, que 
é a vida. E é partir dessa reconexão que 
a gente pode estar do lado do outro, 
fazendo que esse outro se sinta então 
abraçado, acolhido. E ele possa 
realmente ter aquilo que a gente tanto 
fala: dignidade, conforto. É preciso que a 
gente esteja com a escuta aberta, com o 
coração aberto para se reconectar”.

ACONTECEU 

Jornada aborda reconexão com o sentido da vida

“Estou me agarrando na 
esperança e estou confiando 
em Deus”

A paciente Maria de Jesus Pinheiro 
viu sua vida mudar após um congresso 
religioso em sua cidade natal, Belém, 
capital do Pará. Ao abrir sua casa para 
recepcionar um dos participantes do 
evento, ela conheceu o homem que seria 
seu marido e acabou se mudando para 
Goiânia há 16 anos. “Eu sou evangélica 
e ele também. Ele foi para o congresso e 
ficou hospedado na minha casa. 
Gostamos um do outro.” Maria de Jesus 
diz que eles ficaram se falando por 
telefone por cerca de 11 meses, quando 
o homem voltou ao Pará para eles se 
casarem. 

Ela conta que no começo foi difícil, 
por ser uma cidade em que não conhecia 
ninguém, mas se adaptou. “Para mim foi 
complicado. Depois eu fui acostumando, 
comecei a trabalhar e as coisas foram 
mudando. É uma cidade muito bonita, 
que tem bastante trabalho.”

Mesmo com a adaptação, ela 
comenta que ainda sente falta da praia e 
dos pais, que moram em sua terra natal. 
“A gente mata a saudade quando eu vou 
para o Pará. Os meus pais moram em 
Belém e já tem dois anos que eu não 
vou lá.”

Casada, trabalhando e com um filho 
de oito anos, Maria de Jesus viu 
novamente sua vida alterar de forma 
abrupta. Há dois meses ela descobriu 
uma dissecção de aorta e, desde então, 
aguarda a cirurgia, que será realizada no 
HGG. Enquanto isso, se agarra em sua 
fé em Deus para passar pelo qual está 
passando. “Para mim é um pouco difícil, 
porque eu tinha uma vida, eu trabalhava, 
estava vivendo bem e de repente a 
minha vida mudou completamente. Meu 
filho vem me visitar direto e ele fica 
perguntando quando eu vou voltar para 
casa. Isso corta o meu coração, mas se 
eu não fizer a cirurgia eu corro risco de 
morte. Estou me agarrando na esperança 
e estou confiando em Deus, porque para 
Deus nada é impossível.”

Expediente
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Saúde do Homem movimenta série de ações no HGG no mês de novembro

Pesquisa da Revista Saúde realizada 
via internet com 2.405 brasileiros de todas 
as regiões do país apontou que quase 
40% dos homens de até 39 anos e 20% 
daqueles com mais de 40 só vão ao 
médico quando se sentem mal. A 
campanha Novembro Azul surgiu com o 
propósito de alertar os homens que se o 
câncer de próstata for diagnosticado no 
início, existem grandes chances de cura. 
Para isso, os homens devem ir ao médico 
regularmente. Em alusão ao movimento, o 
HGG promoveu uma série de ações para 
orientar a população de uma forma geral.

A fachada da unidade hospitalar ficou 
iluminada na cor do movimento durante 
todo o mês. Também foram distribuídos 
laços azuis para os colaboradores. No dia 
7, profissionais do Serviço de Urologia 
orientaram os pacientes que estavam 
aguardando por consultas no Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) sobre 
prevenção, diagnóstico e tratamento do 
câncer de próstata.

No dia 14, o HGG promoveu uma 
manhã com orientações para a população 
no projeto Saúde na Praça, com serviços 
gratuitos de aferição de pressão e testes 
de glicemia. Além disso, profissionais do 
Núcleo de Orientação Interdisciplinar em 
Sexualidade (NOIS) também tiraram 
dúvidas dos participantes. Houve ainda 
um mutirão de cirurgias com o objetivo de 
operar cerca de 60 pacientes durante todo 
o mês, entre eles, homens que foram 
acometidos pelo câncer de próstata.

Sobre o câncer de próstata
No Brasil, o câncer de próstata é o 

segundo tipo mais comum entre os 
homens (atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma). Entre os fatores de risco 
estão a idade - já que tanto incidência 
quanto a mortalidade aumentam 

Foram realizadas orientações, palestras de conscientização, além de mutirão de cirurgias na campanha Novembro Azul

Os homens foram o foco das orientações médicas do Saúde na Praça especial sobre o 
Novembro Azul. Público foi alertado sobre a prevenção de doenças

- O Novembro Azul vai além das 
doenças relacionadas à próstata. O 
objetivo da campanha é conscientizar 
os homens sobre a importância de se 
atentar à saúde e procurar 
constantemente um médico. 
- Veja alguns números que justificam 
a campanha: 36% das mortes entre 
homens são evitáveis. Entre as 
mulheres, são 19%.
Aproximadamente 52% das mortes 
por doenças crônicas não 
transmissíveis acontecem entre 
homens. 
- Estimativa de novos casos de 
câncer de próstata (INCA -
2018/2019): 68.220
- Número de mortes por câncer de 
próstata em 2017: 15.391 

significativamente após os 50 anos - e pai 
ou irmão com câncer de próstata antes 
dos 60 anos, podendo refletir tanto fatores 
genéticos (hereditários) quanto hábitos 
alimentares ou estilo de vida de risco de 
algumas famílias.

A detecção precoce do câncer é uma 
estratégia para encontrar o tumor em fase 
inicial e, assim, possibilitar melhor chance 
de tratamento. A detecção pode ser feita 
por meio da investigação, com exames 
clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de 
pessoas com sinais e sintomas sugestivos 
da doença (diagnóstico precoce) ou com o 
uso de exames periódicos em pessoas 
sem sinais ou sintomas (rastreamento), 
mas pertencentes a grupos com maior 
chance de ter a doença. No caso do 
câncer de próstata, esses exames são o 
toque retal e o exame de sangue para 
avaliar a dosagem do PSA (antígeno 
prostático específico).

Avaliação semestral: HGG supera metas ambulatoriais e de cirurgias 
A coordenação do Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização social gestora do 
HGG, se reuniu no dia 13 de novembro 
com a Gerência de Acompanhamento e 
Fiscalização dos Contratos de Gestão do 
Estado (GEFIC). A reunião avaliou as 
metas da unidade no período que 
abrangeu março até agosto de 2019. O 
cenário apresentado foi bastante positivo e 
entre os destaques estão a superação das 
metas das cirurgias (8,68%) e das 
consultas ambulatoriais médicas e não 
médicas (12,18%).

Esta foi a primeira reunião após a SES 
e a organização social renovarem o 
contrato de gestão, com aumento de 
produtividade e redução de repasses. As 
cirurgias passaram de 3.675 em 2018 para 

3994 em 2019. Além disso, as horas de 
produção pelo Centro Cirúrgico 
aumentaram 33%, passando de 1.748 no 
ano passado, para 2.322 em 2019. O 
custo da hora cirúrgica também 
apresentou economia de 29%. Para 
chegar nesses índices, a gestão do 
hospital precisou elaborar estratégias para 
envolver toda a equipe.

Os chefes das especialidades 
cirúrgicas assinaram um Termo de 
Acordo de Resultados que constava 
metas individuais para cada serviço. O 
monitoramento das metas é feito 
semanalmente. Foram contabilizadas 
ainda 100.286 consultas ambulatoriais, o 
que representou um incremento de 
10.891 consultas a mais que em 2018, 
somando 89.395.

Diretores do IDTECH se reuniram com 
membros da SES

MUITO ALÉM DA PRÓSTATA
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EXPRESSAS

Visitas ao Ambulatório TX
A coordenadora do ambulatório 
transexualizador do Hospital Pedro 
Ernesto, da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), Márcia Cristina Brasil 
Santos, visitou no dia 5, o Serviço 
Especializado do Processo 
Transexualizador (Ambulatório TX) do 
HGG. O Gerente de Saúde Mental de 
Palmas-TO e psicólogo Daniel Márcio dos 
Santos também esteve, no dia 13, para 
conhecer os serviços oferecidos pelo 
Ambulatório TX.

Dia do Hoteleiro 
Para homenagear o Dia do Hoteleiro, 
que é comemorado em 9 de novembro, o 
HGG promoveu palestras com o tema 
“Qualidade de vida” e reuniu 
profissionais da categoria nos dias 8 e 
11. A hotelaria hospitalar é a união de 
diversos serviços como lavanderia, 
gerenciamento de resíduos, controle de 
pragas, limpeza e higienização.

Congresso de Reabilitação da Mão
A Terapeuta Ocupacional do HGG Ana 
Paula Hirako participou, entre os dias 15 e 
17 de novembro, do VX Congresso 
Brasileiro de Reabilitação da Mão, 
organizado Pela Sociedade Brasileira de 
Terapia da Mão e do Membro Superior – 
SBTM. 

Oficina de Arte
No dia 19, o HGG promoveu mais uma 
edição da Oficina de Arte, onde talentos 
foram revelados entre os transplantados 
renais. O projeto de humanização foi 
orientado pelo professor e artista plástico 
Alexandre Liah, da Escola de Artes Visuais, 
e coordenado pela equipe de Terapia 
Ocupacional, com apoio da equipe de 
Psicologia da unidade de saúde. 

Palestras
No dia 7, profissionais do Serviço de 
Urologia orientaram os pacientes que 
aguardavam por consultas no Ambulatório 
de Medicina Avançada sobre prevenção, 
diagnóstico e tratamento do câncer de 
próstata. Para alertar sobre os riscos da 
diabetes, a residente de endocrinologia 
Dandara Sampaio ministrou palestra no dia 
14. No dia 21 o tema foi doação de sangue 
em função do Dia Nacional do Doador e, no 
dia 28, doação de órgãos.

Visita da Fhemig
No dia 7, profissionais da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) 
estiveram no HGG para conhecer a 
estrutura da unidade e também conhecer o 
modelo de gestão compartilhada entre a 
organização social, Idtech, e o Governo de 
Goiás. O objetivo é implementar a 
metodologia no estado mineiro.

Saúde na Praça
A edição do Projeto Saúde na Praça, que 
atendeu 224 pessoas no dia 7, fez alusão 
ao Dia de Combate ao Diabetes. No dia 14, 
médicos e multiprofissionais do HGG 
orientaram o público masculino sobre a 
campanha Novembro Azul. A edição do dia 
21 abordou sobre os riscos da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
Evento alusivo ao Dia Mundial da 
Qualidade aconteceu no dia 28.

Projeto Empresário Sombra 
A realidade do HGG foi mostrada a 20 
alunos do Ensino Médio que participam do 
projeto Empresário Sombra Por Um Dia, 
promovido pela Junior Achievement Goiás, 
nos dias 12 e 18 de novembro. O projeto 
tem como objetivo mostrar aos estudantes 
a rotina de trabalho de profissionais da área 
em que desejam atuar, como medicina, 
biotecnologia, fisioterapia e enfermagem.

Exames periódicos
Um caminhão da empresa MedFácil esteve 
no estacionamento do HGG no dia 20 para a 
realização do exame periódico dos 
funcionários terceirizados da empresa BR 
Laundry, que atua na lavanderia da unidade. 
O exame é uma exigência da Secretaria de 
Trabalho. O acompanhamento da saúde 
ocupacional dos colaboradores terceirizados 
também é feito pelo SESMT do hospital.

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

“Tem muitas pessoas que estão precisando de um apoio moral, de um consolo e a música vem como uma 
ajuda, falando de Deus, além de outros tipos de músicas. É muito interessante esse trabalho. O hospital está de 
parabéns, a gente sai daqui renovado. Eu acho muito importante”, disse o paciente Reginaldo Silvério.

O Vocal FacUniCorus se apresentou com 
camisetas de super-heróis no dia 14

O cantor Adriano Mutah tocou vários 
estilos no dia 7, no formato itinerante

Gustavo Voz e Junin Mamede 
apresentaram rock e gospel no dia 28
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