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Ação envolvendo Força Aérea Brasileira (FAB), Corpo de Bombeiros, Secretaria Estado de Saúde e hospitais promoveu a captação 
de quatro órgãos e dois tecidos nas dependências do HGG, que realizou o transplantes de três dos quatro órgãos em suas instalações 

Uma verdadeira operação de guerra 
envolvendo a Força Aérea Brasileira 
(FAB), Corpo de Bombeiros de Goiás, 
hospitais e a Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES) foi montada na 
tarde do dia 12 de março para que fosse 
possível realizar a captação de quatro 
órgãos e dois tecidos de uma doadora, o 
transporte e transplante dos mesmos. A 
captação ocorreu no Hospital Estadual 
Alberto Rassi- HGG, onde foi realizado o 
transplante de três dos quatro órgãos. Seis 
pessoas foram beneficiadas com a ação 
solidária da família da paciente.

Foram captados o coração, dois rins, o 
fígado e as córneas da doadora, de 30 

anos, que teve morte encefálica no 
Hospital Neurológico de Goiânia. Como o 
HGG é referência em transplantes, a 
doadora foi levada para a unidade pública 
de saúde. No caso do fígado, o 
procedimento foi realizado logo após a 
captação, no próprio hospital, sendo que 
os rins foram transplantados no sábado, 
também no próprio HGG. O coração foi 
levado por um avião da FAB a Brasília, 
onde foi transplantado em um paciente.

De acordo com o responsável técnico 
pelo Programa de Transplante Hepático do 
HGG, Claudemiro Quireze Júnior, a 
captação e os transplantes realizados no 
fim de semana mostram que mesmo 

Profissionais fazem retirada de órgãos de doadora no Centro Cirurgíco do HGG: dos órgãos e 
tecidos captados, dois rins e o fígado foram transplantados em pacientes do próprio hospital

durante as restrições da pandemia as 
ações continuam sendo realizadas. 
“Mesmo durante a pandemia, com a 
queda no número de doadores, o HGG 
continua realizando os transplantes”. Ele 
ressalta ainda a importância da 
receptividade da família da doadora. “A 
família estava com muita vontade de doar 
os órgãos, pois aceitou mudar de hospital 
só para realizar a retirada.”

A gerente de Transplantes da SES, 
Katiuscia Freitas, também exalta a boa 
vontade da família, que propiciou que seis 
pessoas pudessem recomeçar a vida. “A 
gente tem que reforçar a importância das 
pessoas conversarem sobre a doação de 
órgãos. O 'sim' dessa família possibilitou o 
recomeço de seis pessoas que aguarda-
vam na fila de transplantes, promovendo a 
transformação na vida não só dessas seis 
pessoas, mas dos familiares que convivem 
com elas. Por isso a importância de 
reforçar que as pessoas comuniquem e 
reforcem em casa o desejo da doação de 
órgãos”.

Ao todo, o HGG realizou 162 trans-
plantes no ano passado, sendo 152 de 
rins e 10 de fígado. Tais números tornam o 
quinto maior transplantador de rins do 
País. Enquanto houve uma diminuição de 
61% dos procedimentos no País entre 
abril e junho, segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO), o HGG conseguiu manter a mé-
dia de cirurgias realizadas no ano anterior, 
tendo realizados 34 transplantes renais 
ante os 35 do mesmo período do ano 
anterior.

O HGG passou a contar, desde no-
vembro, com três equipes para a realiza-
ção de transplantes de rins, ampliando sua 
capacidade de produção. A Secretaria de 
Atenção Especializada à Saúde, do Minis-
tério da Saúde, autorizou duas novas equi-
pes a realizarem o procedimento no hospi-
tal. A autorização, assinada pelo secretário 
Luiz Otávio Franco Duarte, foi publicada 
no Diário Oficial da União no dia 28 de 
outubro.

As equipes são 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 transplantes que poderiam ter 
sido realizados por essas outras equipes, 
que não aconteceram por dificuldades 
técnicas de outros serviços que elas 
atuavam", disse o então diretor-técnico do 
HGG, Durval Pedroso.

Um dos rins captados armazenado em 
caixa térmica, pronto para ser transplantado

Hospital conta com mais duas equipes de transplante

Operação de guerra para captação de órgãos
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Palestra ressalta a importância da comunicação

O HGG realizou o treinamento 
"Comunicação na Liderança, o Pilar de 
Uma Boa Gestão", com a enfermeira 
Janaína Rodrigues, especialista em 
controle de infecção e gestão hospitalar, 
e que hoje atua como gerente regional 
de enfermagem em uma operadora de 
seguros de saúde. A palestra, primeira 
dentro do projeto ComunicAção, teve 
como público-alvo gerentes, cordena-
dores e supervisores que atuam na uni-

dade de saúde.
Para a gerente de Desenvolvimento 

de Pessoas do HGG, Erika Scarparo, 
que é responsável pelo projeto, esta é 
uma forma de motivar os líderes do hos-
pital e, consequentemente, todos os co-
laboradores. "Nós adotamos uma estra-
tégia de seguir capacitando os profissio-
nais, tomando todas as medidas neces-
sárias de segurança contra a covid-19, 
mas sem interromper este fluxo, porque 
quando a gente para, percebemos que 
os colaboradores sentem a falta desses 
treinamentos, e, para que a gente con-
siga entregar resultados com qualidade, 
a capacitação precisa ser contínua."

Janaína ressaltou a importância da 
comunicação. "Não é à toa que a comu-
nicação consta nas metas internacionais 
de segurança do paciente e é um dos 
maiores desafios de qualquer empresa 
no mundo todo", afirma. Durante o trei-
namento, a enfermeira elencou pontos 
importantes da comunicação dentro de 
uma instituição de saúde. "É importante 
que não só você, líder, como seus cola-
boradores conheçam todo o fluxo de 
atendimento e os protocolos dos outros 
setores para que a comunicação 
aconteça de forma efetiva". 

Mariana Batista Leite Leles durante 
palestra sobre Comunicação Não-Violenta

Janaína Rodrigues durante palestra que 
iniciou projeto ComunicAção do HGG

ACONTECEU 

Comunicação não-violenta também é trabalhada

Mexicana, Ana Angélica 
relata história de vida 
até realizar transplante 

Os colaboradores do HGG participa-
ram, nos dias 17 e 18 de março, de outro 
módulo do projeto ComunicAção. O tema 
abordado no encontro foi "Comunicação 
Não-Violenta".  Ao todo, foram 173 pes-
soas que participaram da palestra. Para 
o mês de abril, a temática trabalhada 

será a técnica de comunicação para a 
passagem do plantão.

Para a técnica de Segurança do Tra-
balho Miralva Oliveira de Sousa, a pales-
tra ajuda a melhorar a comunicação com 
os colegas de trabalho. "É algo que pode 
ser aplicado tanto no ambiente de traba-
lho como no nosso círculo de amigos e 
familiares, com o objetivo de alcançar 
uma comunicação assertiva e coerente, 
na qual a gente consegue obter os me-
lhores resultados nas atividades do dia a 
dia", comenta a técnica.

A facilitadora da palestra, a 
psicóloga hospitalar, especialista em 
Urgência e Trauma e em Cuidados 
Paliativos, Mariana Batista Leite Leles, 
explica que a comunicação não-violenta 
ajuda muito nas relações interpessoais. 
"É um modo específico que nos ajuda a 
ter inteligência emocional e conseguir 
enxergar o que está por trás de 
determinadas ações, de determinadas 
falas. A gente aprende a mudar o nosso 
foco, a não levar situações de conflitos 
para o lado pessoal."

Expediente
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG: Diretor Geral: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico Interino: 
Rafael Nakamura; Diretora de Ensino e Pesquisa: Fátima Maria Lindoso da Silva Lima; Diretora de Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de 
Enfermagem: Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Superintendente: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador Executivo: Lúcio Dias 
Nascimento; Coordenador de Ensino e Pesquisa: Marcelo Fouad Rabahi; 

Secretaria de Estado da Saúde: Ismael Alexandrino.
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A história de Ana Angélica San-
chez, de 65 anos, começa no Méxi-
co, passa pelo Pará, se estabelece 
em Goiânia e tem um capítulo todo 
especial no HGG. A mexicana diz 
que foi a Belém em um programa de 
intercâmbio e resolveu ficar na capital 
paraense. Lá, conheceu seu marido, 
casou, teve sete filhos e estabeleceu 
a vida. No início da vida adulta dos re-
bentos, a dificuldade deles em arru-
mar emprego fez com que a família 
pensasse em vir para Goiânia, cida-
de que Ana Angélica visitou e diz ter 
gostado bastante. “Vim passear aqui 
e gostei. Dois anos depois, vim morar 
aqui, comecei do zero e deu tudo 
certo.” Os filhos conseguiram arrumar 
emprego, o marido também, mas ela 
teve dificuldades e se sentiu discrimi-
nada. “Eu sou veterinária, fui nos fri-
goríficos e a maioria dos frigoríficos 
do interior queria gente recém-
formadas, não com experiência.” A 
mexicana então passou em um con-
curso do Ministério da Agricultura, 
mas não pode assumir o cargo por 
não ter título de eleitor. Com sua ha-
bilidade em espanhol, começou a dar 
aulas em escolas públicas e priva-
das, mas, segundo ela, a falta de 
respeito dos adolescentes fez com 
que ela abandonasse a sala de aula 
e fosse trabalhar na área financeira 
de uma unidade goiana de uma rede 
de hipermercado. Ao descobrir um 
câncer de rim, ela trabalhou mais um 
tempo, até que os filhos propuseram 
que ela parasse, afinal de contas, 
estavam todos formados. Foi o que 
ela fez. Após uma série de hemo-
diálise, ela, enfim, conseguiu realizar 
um transplante de fígado em 
fevereiro. No final de março, quando 
deu a entrevista ao A Voz do HGG, 
aguardava sua alta, que, esperava, 
seria dali a quatro dias.
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HGG passa a realizar agulhamento de mama por estereotaxia 

Após investimento do governo de 
Goiás em um novo mamógrafo com siste-
ma de estereotaxia acoplado, o HGG se 
torna a primeira unidade da rede pública 
estadual de Saúde a oferecer os serviços 
de agulhamento de mama por estereota-
xia e biópsia percutânea. Para isso, técni-
cos e residentes em mastologia passaram 
por treinamento em fevereiro para utiliza-
rem o equipamento, que tem tecnologia 
digital e faz com que a radiação seja cap-
turada por detectores que transmitem as 
imagens diretamente para um 
computador de alta definição, facilitando 
o diagnóstico e detectando tumores 
menores, muitas vezes imperceptíveis 
nos mamógrafos analógicos.

O mastologista do HGG Rogério Bizi-
noto explica que algumas micro lesões cal-
cificadas só são identificadas pela mamo-
grafia e, após sua identificação, entra a 
realização do agulhamento por estereota-
xia e a biópsia percutânea. “Existe um mé-
todo que é a localização de onde está es-
sa lesão para que a gente possa fazer 
uma biópsia percutânea, que é retirar frag-
mentos da área da lesão com o equipa-
mento específico, ou uma marcação com 
fio de onde está a lesão para que ela 
seja retirada cirurgicamente. Quando nós 
fazemos a marcação com fio, isso é 
chamado de agulhamento. E o 
agulhamento por estereotaxia é aquele 
que é feito na mamografia.”

Antes, diz ele, as pacientes deveriam 
procurar os procedimentos na iniciativa 
privada para só depois voltar a ter o aten-
dimento. “Isso vai ajudar demais porque, 

Com aquisição de novo mamógrafo com o sistema de estereotaxia, hospital poderá realizar procedimento que não estava disponível 
na rede pública do Estado. Segundo mastologista, tecnologia facilita diagnóstico e possibilita que tumores menores sejam detectados 

Paciente passa por processo de agulhamento que começou a ser realizado pelo HGG, que se 
tornou a primeira unidade da rede pública estadual de saúde a fazer esse tipo de procedimento

Como funciona:

A estereotaxia é um aparelho capaz 
de localizar especificamente a área 
que será biopsiada. O médico localiza 
a alteração com as radiografias 
obtidas na hora e ajusta o 
equipamento para saber o local exato 
onde irá realizar a biópsia. Após esse 
procedimento, é feita a assepsia, a 
anestesia local e é realizada a retirada 
de fragmentos.

anteriormente, quando a gente tinha essas 
lesões não palpáveis, não tínhamos pelo 
SUS nenhum equipamento que consegui-
sse fazer esse tipo de localização, de 
marcação de agulhamento. A paciente 
tinha que procurar isso na rede privada 
para fazer o agulhamento e a gente fazer 
a cirurgia no HGG. Isso é ruim porque 
esse é um procedimento de alto custo e 
as pacientes demoravam a conseguir os 
recursos para fazê-lo. Quando ele tiver 
prontamente ativo e a gente puder utilizar 
ele de maneira plena, vai ser uma grande 
aquisição para gente da mastologia e do 
HGG como um todo”, explica o médico do 
HGG.

 

Exposição fotográfica homenageia colaboradoras no Dia da Mulher
A presença feminina no maior hospital 

geral do Estado sob a ótica de um dos 
mais renomados fotógrafos goianos foi o 
mote da exposição em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher que o Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG realizou em 
março. Pelo sexto ano consecutivo, o re-
pórter fotográfico Cristiano Borges, volunta-
riamente, clicou mulheres que atuam na 
unidade hospitalar como forma de home-
nagear as profissionais que colaboram pa-
ra o bem estar e recuperação de enfer-
mos. A homenagem ganha importância 
ainda maior em uma época de pandemia, 
em que os profissionais da saúde ganham 
especial destaque.

Colaboradoras das mais diversas 
áreas foram clicadas, mostrando a força 
de trabalho dominante na unidade de saú-
de, com todo o charme e determinação 
que marcam as mulheres no mercado de 
trabalho. Diferentemente dos anos anterio-
res, as fotos foram feitas individualmente, 
em espaços abertos, respeitando o distan-
ciamento social e dando mais segurança 
às profissionais.

Além da exposição, em papel foto-
gráfico, que ficou disponível no primeiro 
andar do hospital, uma versão virtual foi 
publicada na página do hospital no Face-
book. Ainda pela página da rede social, o 
internauta pode escolher a melhor foto. A 
foto vencedora, da auxiliar administrativa, 
Cristina Messias, com 130 interações, será 
emoldurada e entregue à colaboradora 
como forma de agradecimento ao trabalho 
realizado.

Neste ano, as colaboradoras contaram 
ainda com um mural, instalado na re-
cepção do primeiro andar, onde colegas 
de trabalho puderam colocar mensagens 
de agradecimento e demonstração de 
carinho e afeto.

Cristiano Borges
Com uma trajetória de 26 anos no 

mercado, Cristiano Borges tem em seu 
currículos prêmios em duas edições do 
Prêmio New Holland de fotojornalismo, 
menção honrosa do Wladmir Herzog, Top 
Etanol Nacional de Fotojornalismo e 
Prêmio Celg de Artes Visuais. 

Cristina Messias foi a colaboradora que 
teve a foto que contou com mais interações

FIQUE ATENTO



4 Março de 2021 A VOZ DO HGG 

EXPRESSAS

Novos Residentes
Entre os dias 1º e 3 de março, 47 residen-
tes médicos e 10 multiprofissionais foram 
recebidos no HGG. O acolhimento foi rea-
lizado no Auditório Dr. Luiz Rassi, no quinto 
andar da instituição. Durante estes dias os 
residentes entenderam um pouco mais da 
cultura organizacional do HGG, assim 
como os protocolos utilizados na unidade. 
De acordo com a gerente de Educação 
Continuada, Wagna Teixeira Barbosa, o 
HGG tem como visão ser um centro de 
excelência nacional em assistência espe-
cializada em ensino e pesquisa. "Não tería-
mos como contribuir com a sociedade se 
não tivéssemos as residências. É um mo-
mento único de promoção de interação da 
equipe médica com a multidisciplinar". 

Vídeo sobre doenças renais 
O Dia Mundial do Rim é comemorado sem-
pre na segunda quinta-feira feira de março e 
o tema deste ano foi "Vivendo bem com a 
doença renal". O HGG sempre realizou uma 
ação específica para a data, o Saúde na Pra-
ça. Devido à pandemia, a atividade está 
suspensa. No entanto, um vídeo com a chefe 
do Serviço de Nefrologia, Cibelle Barbosa, 
fala sobre a importância de se fazer a 
detecção precoce de doenças renais. O 
vídeo pode ser encontrado nas redes sociais 
do hospital e do Idtech.

Reunião analisa uso de ferramenta
O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
do HGG iniciou reuniões com as equipes 
operacionais da unidade para análise e dis-
cussão de incidentes notificados para im-
plantação do Huddle de Notificação, uma 
ferramenta estratégica usada para melho-
rar a comunicação entre a equipe. Por meio 
dela foi possível identificar os caminhos pa-
ra a prevenção de erros e promoção de me-
lhorias para a segurança do paciente. "O 
envolvimento da equipe na análise dos 
eventos adversos é primordial para disse-
minação da cultura justa e notificação dos 
mesmos. Utilizando o Protocolo de Londres 
foi possível identificar os fatores que 
causaram os eventos adversos e, junto 
com a equipe, identificar as oportunidades 
de melhorias", explica Estéfany Izidorio, 
coordenadora do NSP.
 
Limpeza de reservatório de água 
O HGG realizou, no dia 20 de março, a higie-
nização dos reservatórios de água da unida-
de hospitalar. Segundo o gerente do serviço 
de Manutenção Predial do hospital, Anderson 
Karlos Gomes, todo o serviço foi realizado 
durante três dias, dividindo a limpeza em 
etapas e evitando transtornos. O processo é 
realizado a cada seis meses, conforme 
protocolo do Procedimento Operacional 
Padrão (POP).

Eleição
O reumatologista e diretor clínico do 
Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, 
Antônio Carlos Ximenes, foi reconduzido ao 
cargo diretivo após eleição realizada no dia 
31 de março. O endrocrinologista Nelson 
Rassi foi eleito vice-presidente. A eleição 
ocorreu de forma virtual devido à pandemia 
e contou com chapa única, tendo o resul-
tado anunciado ainda no dia 31. O mandato 
vale para o biênio 2021-2022. Ximenes 
considera que sua recondução é um bom 
sinal. “Isso mostra que estamos fazendo 
um bom trabalho”, diz o diretor clínico 
reconduzido ao cargo.

HGG adere ao Saúde Digital
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano – Idtech, organização que faz a 
gestão do HGG, firmou contrato com as 
empresas MV Sistemas, Mundo Digital e 
NOX Tecnologia, em atendimento à portaria 
1046/2019 da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) para participar do Projeto 
Saúde Digital. O objetivo é integrar dados e 
consolidar as informações de serviços e 
assistência realizados nas unidades de 
saúde do estado. A partir de então, as 
unidades passarão a receber a visita de 
consultores para dar início ao processo de 
levantamento de requisitos e 
conformidades.

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: 

Sertanejo, música gospel e MPB foram os destaques do Sarau do HGG, que está sendo realizado de forma 
digital devido à Pandemia. A apresentação, inclusive, foi uma forma de uma dos artistas, o Xexéu, se recuperar 
da Covid-19. Segundo ele, foi uma forma de fazer os exercícios de fisioterapia que lhe foram passados

Sheryd Maria Farias  aproveitou para 
ouvir o sertanejo de Thaynara Alves

Carliene Souza Campos assiste à 
apresentação do cantor Túlio Franco

Hélio Pereira Gomes assistiu ao show 
do Xexéu enquanto acompanhava a mãe
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