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HGG passa a ter três equipes de transplante de rins
Secretaria do Ministério da Saúde autorizou a realização de cirurgias no hospital por mais duas equipes. Atualmente, unidade de saúde 
é a quinta em número de transplantes realizados no país e deve se tornar o maior centro transplantador da região Centro-Oeste  

O Hospital Estadual Alberto Rassi - 
HGG passa a contar com três equipes 
para a realização de transplantes de rins, 
ampliando sua capacidade de produção. A 
Secretaria de Atenção Especializada à 
Saúde, do Ministério da Saúde, autorizou 
duas novas equipes a realizarem o 
procedimento no hospital, que já é o 
quinto do País em número deste tipo de 
transplante. A autorização, assinada pelo 
secretário Luiz Otávio Franco Duarte, foi 
publicada no Diário Oficial da União no dia 
28 de outubro.

As equipes serão chefiadas pelas 
nefrologistas Erika Nien Hua Lee e Silvia 
Marçal Botelho, que atuavam em outras 
unidades, mas nem sempre tinham 
condições de realizarem os transplantes. 
"Na verdade, essas equipes já existiam. Só 
que elas estavam atuando em outros 
centros que, por determinadas situações, 
não tinham as condições adequadas para 
elas poderem realizar esses transplantes. 
Então, na verdade, só existe transplante se 
houver doação. E a doação existe. Muitas 
vezes a equipe do HGG acabou assumindo 

Equipe médica realiza cirurgia no HGG: mesmo durante a pandemia de Covid-19, hospital 
conseguiu aumentar número de procedimentos realizados, contando com apenas uma equipe 

transplantes que poderiam ter sido 
realizados por essas outras equipes, que 
não aconteceram por dificuldades técnicas 
de outros serviços que elas atuavam", diz 
Durval Pedroso, diretor técnico do hospital.

Pioneiro em  transplantes de rins na rede 
pública de Goiás, o HGG já fez 505 
procedimentos do tipo desde 2017, sendo 
que durante a pandemia de Covid-19 
manteve a realização de transplantes, 
apresentando uma alta de 20% nos 
procedimentos envolvendo rins e fígado na 
comparação entre o primeiro semestre deste 
ano e o mesmo período do ano passado. No 
país, no mesmo período, houve uma redução 
de 61%. Segundo Durval Pedroso, isso foi 
possível devido às várias medidas sanitárias 
adotadas pelo hospital, assim como sua boa 
estrutura e ao fato de não atender pacientes 
diagnosticados com Covid-19.

Agora, com o aumento no número de 
equipes, o objetivo é se consolidar como o 
maior centro transplantador do Estado. "O 
HGG já ocupa uma posição de destaque 
no País como centro transplantador de 
rins. Em Goiás ele é o maior centro 
transplantador de rins e já ocupa a 5ª 
posição nacional. Com a entrada dessas 
duas equipes que transplantavam em 
outros serviços, provavelmente o HGG se 
torne o maior centro transplantador em 
definitivo de rins e demais órgãos sólidos 
– fígado, rins-pâncreas - no Estado de 
Goiás. Então, somar com mais duas 
equipes é a oportunidade do hospital 
crescer e desenvolver sua vocação para 
transplantes", diz o diretor técnico.

O diretor técnico Durval Pedroso 
ressalta a importância de se criar uma 
cultura de doação de órgãos por parte da 
população, embora pontue que não falte 
órgãos disponíveis. "Neste momento o 
hospital oferece uma estrutura adequada 
para que esses transplantes ocorram, a 
chance de ter um incremento na 
quantidade de pessoas atendidas é maior, 
mas é fundamental que se estimule a 
doação, porque o transplante intervivos 
(em que o doador é vivo) de rim ainda é 
um percentual muito inferior do que se 
observa do doador cadáver, então é muito 
importante essa conscientização."

Como ser um doador?
Pela legislação brasileira, não há como 

garantir efetivamente a vontade do doador, 
no entanto, observa-se que, na maioria 
dos casos, quando a família tem 
conhecimento do desejo de doar do 
parente falecido, esse desejo é respeitado. 
Por isso, a informação e o diálogo são 
absolutamente fundamentais, essenciais e 
necessários. Essa é a modalidade de 
consentimento que mais se adapta à 
realidade brasileira. A previsão legal 
concede maior segurança aos envolvidos, 
tanto para o doador quanto para o receptor 
e para os serviços de transplantes.

Diretor técnico do HGG, Durval Pedroso: 
hospital conta com uma  estrutura adequada

Diretor técnico cita importância de uma cultura de doação
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Ala de cuidados paliativos completa 4 anos

Inaugurada em 8 de novembro de 
2016, a ala de cuidados paliativos do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
já realizou mais de 1,7 mil atendimentos. 
O hospital é primeiro do Estado a contar 
com uma ala exclusiva e estruturada 
para oferecer assistência multidisciplinar 
na rede pública de Goiás. Para a geriatra 
e coordenadora do Núcleo de Apoio ao 
Paciente Paliativo (Napp), Ana Maria 
Porto, o ideal seria que todos os 
pacientes pudessem receber esse tipo 
de atendimento. “Ter uma ala própria nos 
ajuda a garantir, principalmente para 
pacientes em processo de morte, com 
sintomas de difícil manejo e familiares 
em grande sofrimento, um atendimento 
humanizado, centrado na pessoa, 
respeitando sua biografia e seus 
valores”, afirma.

Daniel Marques, residente do 1º ano 
de clínica médica, fala sobre como a 
experiência na área de cuidados 
paliativos mudou seu olhar sobre o 
tratamento de pacientes com doenças 
incuráveis. “Talvez um dos grandes 
dilemas que os profissionais de saúde 
vivem é ter que lidar com a morte, e a 

experiência em cuidados paliativos nos 
permite trabalhar uma nova visão da 
morte, que na nossa sociedade ainda é 
tratada como um tabu. Nos cuidados 
paliativos essa visão é desconstruída, 
que a morte é algo natural que vai 
acontecer para todo mundo, mas pode 
ser tratada de forma mais tranquila, mais 
serena e cercada de cuidados”, pontua.

“Ressignificação é a palavra que 
melhor define minha experiência no setor 
de cuidados paliativos, em que me 
redescobri como ser humano”, conta o 
residente de clínica médica Nader Fares. 
Para o médico, a integração da equipe 
multidisciplinar do setor é o diferencial 
para a entrega que é feita aos pacientes. 
“Eu aprendi que paliar é cuidar, é 
oferecer muito mais do que o tratamento 
de uma doença, mas enxergar as 
necessidades de quem procura o 
cuidado e garantir isso com todas as 
ferramentas possíveis”, destaca. Além do 
atendimento médico, os pacientes 
contam com enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, psicólogos, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 
assistentes sociais.

Colaboradora terceirizada posa para foto em painel em comemoração ao aniversário 
da Ala de Cuidados ao Paciente Paliativo, instalado na recepção central do HGG

ACONTECEU 

Painel vira atração na recepção central do HGG

Mulher elogia HGG 
após ter mãe e filho 
atendidos no hospital 

Acompanhando o filho Yago 
Henrique Rosa, de 16 anos, Gláucia 
Léia Luiza já perdeu as contas de 
quantas vezes esteve no Hospital 
Estadual Alberto Rassi - HGG. Ela 
relata que sua mãe, Jandira Santos, 
de 64 anos, já passou por três 
cirurgias no hospital, e que agora, o 
filho, portador de síndrome de down, 
teve seus atendimentos transferidos 
para o HGG também. “Meu sonho é 
que os meus tratamentos também 
fossem todos transferidos para cá, 
porque durante esse tempo que 
acompanho minha mãe e, agora, 
meu filho, nunca tive nada o que 
reclamar deste hospital”, diz. No mês 
de novembro, Yago passou por uma 
cirurgia de fimose e ureter. O jovem 
também recebe acompanhamento 
dos serviços multidiscilplinares do 
hospital, com profissionais da área de  
com cardiologia, odontologia e 
endocrinologia no HGG. 

Os dois, inclusive, foram alguns 
dos pacientes que tiveram a 
oportunidade de assistir ao show de 
Léo Yanes, uma das apresentações 
do Sarau do HGG, que, devido à 
pandemia de Covid-19, está sendo 
realizado de forma virtual, com os 
shows sendo enviados para os 
smartphones dos pacientes, 
acompanhantes e colaboradores, 
além de serem transmitidos no 
sistema de auto-falantes instalados 
nos corredores das enfermarias do 
hospital. A apresentação de Léo 
Yanes ocorreu no dia 26 de 
novembro. (leia mais sobre o Sarau 
do HGG na página 4)

Entre os dias 16 e 20 de novembro, 
os profissionais do Hospital Estadual 
Alberto Rassi -HGG ganharam um painel 
comemorativo pelo 4º ano da ala de 
cuidados paliativos. Instalado na 
recepção central da unidade de saúde, o 
espaço é um convite para interação dos 
colaboradores e a divulgação do 

aniversário da ala, por meio de fotos nas 
redes sociais.

Durante toda a semana, o espaço foi 
disputado por colaboradores, pacientes e 
acompanhantes que faziam questão de 
registrar o momento com as asas de 
borboleta, símbolo dos cuidados 
paliativos.

Expediente
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Doe Sangue ao Som do Rock coleta 73 bolsas e 31 cadastros de medula

Quem passou em frente ao 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), do Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG, no dia 21 de novembro se 
surpreendeu com a quantidade de motos 
e o som que saia do local. Lá dentro, 
homens e mulheres com roupas pretas e 
tatuados se alternavam entre ouvir o mais 
puro rock’n’roll ao vivo e fazer o cadastro 
para doarem sangue.

O Doe Sangue ao Som do Rock, que 
está em seu sétimo ano e que nesta 
edição coletou 73 bolsas de sangue e 31 
cadastros de medula óssea, foi embalado 
pelas bandas Underdog Pack e Bandinha 
de Rock, que fizeram uma seleção de 
músicas internacionais e nacionais. Cerca 
de 30 motoclubes de Goiânia e região 
participaram do evento. Um deles, o 
Ladies do Bem, formado só por mulheres, 
levou até mesmo sua mascote, a Laika, 
uma estilosa golden retriever que chamou 
a atenção de todos que estiveram no local 
e posou para várias fotos.

Houve também muita emoção, como 
a vivida por Isabelle Mendes Langsdorff, 
que fez, no evento, sua primeira doação 
de sangue. “Acho que a gente não tem 
nada a perder ajudando outras pessoas 
e é tão rápido, simples. Então porque 
não ajudar outras pessoas dessa forma? 
Estou muito feliz e grata, muito 
emocionada de estar aqui e de ter 
doado. Sério, é surreal a experiência, de 
verdade”, dizia, limpando as lágrimas 
enquanto falava com a reportagem.

Mais discreta, Tâmala Natasha de 
Deus Cruz chegou cedo e foi a primeira 
pessoa a ter o sangue coletado. Ela 
disse ter ido ao hospital após ver uma 
matéria sobre o evento na televisão. 
“Para mim é muito importante, porque 
tem muita gente que precisa. Eu já 
precisei uma vez e fui sempre acolhida 
com sangue de outras pessoas. Eu fiquei 
sabendo pelo jornal da TV de ontem. É 

Evento, que está em sua sétima edição, foi realizado no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do HGG e reuniu 30 motoclubes de 
Goiânia e região. Evento contou com a apresentação das bandas Underdog Pack e Bandinha de Rock, que amimaram os participantes

Participantes do Doe Sangue ao Som do Rock acompanham show da banda Underdog 
Pack, que se apresentou na recepção do Ambulatório de Medicina Avançada do hospital 

Quais os requisitos básicos 
para doar sangue?

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 60 anos (menores de 
18 anos, precisam de autorização, 
que pode ser acessado no site 
ww.hemocentro.org.br);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo 
menos 6 horas nas últimas 24 
horas);

Estar alimentado (evitar alimentação 
gordurosa nas 4 horas que 
antecedem a doação);

Apresentar documento com foto 
mitido por órgão oficial.

um evento muito importante, que vai 
chamar a atenção de muita gente que 
tem medo, vai ver que tem show e vai vir 
para doar o sangue”, diz a doadora.

E é justamente essa a intenção do 
evento, como explica um dos 
idealizadores do projeto, Adonai Andrade, 
assessor de tecnologia do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech), organização responsável pela 
administração da Hemorrede Pública de 
Goiás e do HGG. “Todos os anos, 
quando chega perto das festas de final 
de ano, o estoque do Hemocentro sofre 
uma redução muito grande e, por conta 
disso, a gente resolveu, há sete anos, 
fazer esse evento, reunindo 
motociclistas, que são pessoas que têm 
a tendência de se acidentar mais fácil e 
fazerem bastante uso das bolsas de 
sangue quando sofrem acidentes. Então 
a gente resolveu trazer os motociclistas e 
tocar um rock para todo mundo poder 
ouvir”, diz o idealizador do evento.

HGG adota sistema de vestimentas que garante mais segurança
O HGG adotou o uso de unissex, um 

tipo de vestimenta hospitalar, para os 
profissionais da unidade de saúde que 
atuam no atendimento de pacientes. A 
diretora de enfermagem, Natálie Alves, 
explica que a decisão segue os preceitos 
da NR32. "Essa adequação propicia maior 
segurança aos colaboradores e redução 
do risco de infecções hospitalares, uma 
vez que não deixarão o local de trabalho 
com a vestimenta e todos os conjuntos de 
unissex serão higienizados na lavanderia 
do hospital", afirma.

Com a nova orientação de vestuário, 
os colaboradores do HGG deverão chegar 
ao hospital, registrar o ponto, retirar um 
conjunto de unissex limpo e embalado em 

sala específica e adaptada para 
armazenamento dos mesmos e se dirigir 
ao vestiário para troca de roupa. Ao final 
do expediente, o profissional volta ao 
vestiário e despreza o unissex para que o 
mesmo seja destinado à lavanderia. Para 
implantação dos vestiários, foram 
realizadas obras de adequação e reforma 
na sala de armazenamento dos vestuários. 
O investimento realizado pelo HGG foi de 
aproximadamente R$ 329 mil.

Para facilitar a identificação dos 
profissionais, os unissex foram divididos 
em cores por categorias. Por exemplo, 
enfermeiros usarão vermelho, os técnicos 
de enfermagem, laranja; os condutores, 
cinza, e a equipe médica, verde. 

Colaboradoras posam para fotos com os 
unissex, que são higienizados diariamente

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Cipa de cara nova
Os membros eleitos e indicados para a 
Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (Cipa) do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG foram empossados 
para o mandato 2020/2021, por meio de 
portaria emitida pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech). A posse foi realizada apenas de 
forma documental como forma de 
prevenção à pandemia do  novo 
coronavírus. Ao todo, 38 profissionais farão 
parte da gestão, divididos entre 22 
colaboradores celetistas e 16 estatuários, 
eleitos por meio de votação dos 
colaboradores e indicados pela 
coordenação do Idtech.
 
Hospital terá compliance 
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano – Idtech, organização responsável 
pela gestão do Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG, instituiu um grupo técnico 
(GT) para implantação do Programa de 
Compliance, por meio da Portaria n° 1.013, 
de 15 de outubro de 2020. 
O grupo técnico será responsável por 
elaborar o Código de Condutas da unidade 
de saúde do Governo de Goiás, 
administrada pelo Idtech, e os documentos 
necessários para implantação do Programa 
no âmbito hospitalar.

Cead chega a 50 mil atendimentos
O Centro Estadual de Atenção ao Diabetes 
(CEAD), unidade do HGG,  chegou a 
50.720 atendimentos oferecidos aos 
pacientes desde sua inauguração, em 
junho de 2018. Além das consultas 
médicas com endocrinologistas, é oferecido 
ainda atendimento multidisciplinar  em 
diversas áreas, com  profissionais de 
nutrição, psicologia, enfermagem, serviço 
social, fisioterapia e podologia. Do total de 
atendimentos realizados, 40.616 foram 
consultas ambulatoriais, sendo os demais 
atendimentos como o pé diabético, oficinas 
sobre alimentação saudável para 
diabéticos, incentivo à atividade física e 
cirurgias metabólicas.

Mutirão realiza 50 cirurgias 
Saúde é coisa de homem, sim! Para 
conscientizar a população masculina, muitas 
vezes avessa às questões relacionadas à 
saúde, foi comemorado o Novembro Azul, 
com uma série de ações ao redor do mundo. 
Em Goiás, o Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG promoveu um mutirão que contou  
com 50 cirurgias de retirada de próstata e 
de Ressecção Transuretral da próstata, 
para tratamento de hiperplasia. Ainda em 
alusão às comemorações, foi realizada um 
webinar com o responsável pelo setor de 
Urologia, Theo Rodrigues.

HGG no projeto Anjo da Guarda
O HGG é uma das unidade de saúde que 
atuam no projeto piloto do Anjo da Guarda, 
Compliance em Saúde Mental no Trabalho, 
realizado pelo Ministério Público do 
Trabalho da 18ª Região (MPT-18), com o 
apoio do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). O projeto 
visa trabalhar a saúde dos profissionais 
que atuam em hospitais e demais unidades 
de saúde. Uma audiência pública no dia 13 
de novembro discutiu o projeto, com a 
participação da procuradora do trabalho 
Janilda Lima; o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino; a auditora fiscal 
do trabalho Jacqueline Carrijo, entre outros. 

Webinar discute diabetes
O HGG realizou, no dia 12 de novembro, 
o webinar "Novembro Diabetes Azul - O 
Bom Controle Evita Complicações", com 
o endocrinologista e coordenador do 
Cead, Nelson Rassi, a nutricionista 
Amélia Stival e a fisioterapeuta Geovana 
Batista e com moderação da gerente de 
Educação Continuada, Wagna Barbosa. 
O diabetes é uma doença crônica, 
caracterizada pela deficiência da 
produção de insulina pelo organismo. O 
problema envolve o metabolismo da 
glicose no sangue, podendo ser 
apresentado de várias maneiras.

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: 

Se em outubro o Sarau do HGG foi dominado pelas mulheres, novembro foi a vez dos homens darem sua 
contribuição. O motivo das apresentações exclusivamente masculinas foi o Novembro Azul, que tem como 
objetivo conscientizar os homens sobre a importância de se atentarem à saúde, o que nem sempre ocorre

Os pacientes do CTI também têm 
oportunidade de assistirem aos shows

João Batista Cardoso assistiu aos 
shows de Lucas Borges e Dimitri Oliveira

Pablo Faria também alegrou a tarde 
de pacientes internados no hospital
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