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HGG faz parceria com Hemocentro para exames
Por determinação do Governo de Goiás, pacientes portadores de anemia falciforme terão exames especializados, após aquisição de 
aparelho de doopler transcraniano, comprado com recursos de emenda parlamentar. Objetivo é avaliar risco de acidente vascular encefálico  

O Governo de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES), deter-
minou a parceria entre o Hemocentro Co-
ordenador Estadual Prof. Nion Albernaz e 
o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
visando oferecer exames especializados 
para pacientes portadores de anemia falci-
forme, assistidos pela Hemorrede Pública 
de Hemoterapia e Hematologia de Goiás. 
Por meio de recursos de emenda parla-
mentar da deputada estadual Adriana Ac-
corsi e complementados pelo Fundo Esta-
dual de Saúde, o HGG fez a aquisição de 
um aparelho de doppler transcraniano que 
será utilizado para realização deste exame 

em pacientes portadores de doença falci-
forme e que está disponível desde o dia 
18 de junho. O lançamento do novo servi-
ço marcou a celebração do Dia Mundial de 
Conscientização sobre a Doença Falcifor-
me, comemorado no dia 19 de junho.
Segundo a diretora-médica da Hemorrede, 
Alexandra Vilela, a unidade do Governo de 
Goiás oferece atendimento a 280 pacien-
tes portadores de doença falciforme nos 
hemocentros de Goiânia e de Rio Verde, 
sendo: 54 pacientes de 2 a 16 anos; 209 
pacientes de 17 a 59 anos; e 17 pacientes 
60 a 82 anos. O atendimento dos pacien-
tes compreende consultas multidisciplina-

Menina passa por exame em aparelho de doppler transcraninano, adquirido por meio de emenda 
parlamentar e que atenderá pacientes portadores de doenças falciforme de todo o Estado

res com médico hematologista, enfermei-
ros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionis-
tas, farmacêuticos e assistentes sociais, 
entre outros profissionais. Além disso, a 
rotina de tratamento desses pacientes 
consiste principalmente na sangria tera-
pêutica e transfusões sanguíneas.
Alexandra explica ainda que os pacientes 
requerem atendimento e exames especia-
lizados e medicações de alto custo pelo 
programa específico do Ministério da 
Saúde (MS) que são distribuídas na 
Central de Medicamentos de Alto Custo 
Juarez Barbosa. "O Ministério da Saúde 
tem um programa especializado de cuida-
dos para portadores de doença falciforme 
visando o controle das complicações rela-
cionadas à doença. Entre os exames des-
te programa, o doppler transcraniano é 
fundamental, porque é realizado em crian-
ças de 2 a 16 anos e avalia o risco de 
desenvolvimento de acidente vascular en-
cefálico, para que medidas terapêuticas 
controlem esta complicação potencial da 
doença", pontua.
De acordo com dados do MS, Goiás não 
realizou nenhum exame deste tipo em 
crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos 
com anemia falciforme em 2018 e 2019 e 
fez apenas cinco em 2020, devido à falta 
de médicos especializados e equipamen-
tos. Por essa razão, a SES estruturou a 
oferta desse serviço no HGG. “Com isso, 
iremos prevenir que pacientes de doença 
falciforme evoluam para complicações 
graves como o acidente vascular encefá-
lico”, destaca o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino.

A diretora de Enfermagem do HGG, 
Natálie Alves, ressalta que a implantação 
desse novo serviço no hospital é de gran-
de relevância para a rede de atenção à 
saúde do Estado de Goiás. Serão oferta-
das 20 vagas por mês ao Hemocentro e 
outros serviços de referência em atendi-
mento de pacientes com doença falciforme 
no Estado. “Devido à escassez de 
prestadores públicos para a realização 
dessa avaliação, que é fator determinante 
para o avanço da assistência dos 
pacientes com anemia falciforme, eles 
poderão ter um acompanhamento melhor, 
garantindo a prevenção de intercorrências 

ocasionadas pela doença”, diz Natálie.

Glóbulos vermelhos 
Anemia falciforme é uma doença here-

ditária caracterizada pela alteração da 
hemoglobina, que faz parte dos glóbulos 
vermelhos do sangue, tornando-os pareci-
dos com uma foice, daí o nome falciforme. 
Essas células têm sua membrana alterada 
e rompem-se mais facilmente, causando 
anemia. A hemoglobina, que transporta o 
oxigênio e dá a cor aos glóbulos verme-
lhos, é essencial para a saúde de todos os 
órgãos do corpo. Essa condição é mais 
comum em indivíduos da raça negra. 

Diretora de enfermagem Natálie Alves pon-
tuou o avanço que o aparelho trará ao HGG

Diretora ressalta importância na prevenção de intercorrência
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Governador e secretário de RO visitam HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi – 
HGG recebeu no dia 10 de junho a visita 
do governador de Rondônia, coronel Mar-
cos Rocha, e do secretário de Estado de 
Saúde, Fernando Máximo Rodrigues, 
que é goiano e titular da pasta naquele 
estado desde janeiro de 2019. A visita 
contou com a participação do secretário 
de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, 
e dos diretores do hospital, que mostra-
ram as instalações e os atendimentos 

realizados. Foi apresentado ainda um ví-
deo institucional sobre as ações que con-
solidaram o hospital como referência de 
atendimento no Centro-Oeste.
Marcos Rocha disse que quer reestru-
turar o sistema de saúde rondoniense, 
buscando exemplos que deram certo. 
“Nós temos uma estrutura de saúde no 
Estado de Rondônia que necessita de 
mudanças. A gente vem trabalhando na 
construção de um hospital e queremos 
conhecer o funcionamento das Organiza-
ções Sociais (OSs) aqui em Goiás para 
que a gente possa pegar o conhecimen-
to e a metodologia aplicada aqui e poder 
levar a Rondônia. Fico observando o que 
foi feito aqui e como poderíamos aplicar 
lá”, disse o governador.
O secretário Fernando Máximo disse ter 
gostado do que observou, principalmente 
no atendimento ao paciente. “O usuário 
sai satisfeito, feliz, com um ambiente 
harmônico, de excelente qualidade. Pa-
rabéns! É isso que nós queremos para 
Rondônia”, comentou. Ismael Alexandri-
no agradeceu a visita e se colocou à dis-
posição para ajudar . “O que precisar da 
gente, estamos aqui humildemente à 
disposição para contribuir, compreender 
e trocar experiências”, disse o secretário.

Projeto visa apresentar preferências e 
gostos dos pacientes em seu prontuário

Modelo de gestão foi apresentado ao 
governador e secretário de Saúde de RO

ACONTECEU 

Mais humanização com prontuário afetivo

Paciente e esposa fazem 
elogios a atendimentos 
virtual e presencial

Jardel César de Oliveira nasceu 
em Goiânia, mas viveu boa parte da 
vida na Zona Rural de Anicuns, sem-
pre com vontade de voltar à cidade. 
Ao se envolver com locução de 
rodeio, tendo contato com grandes 
nomes como Asa Branca e Ivan 
Diniz, chegou a Goiânia, onde 
passou a morar. De lá para cá, teve 
problemas de saúde que resultaram 
na retirada de um rim. Ele realiza 
atualmente o acompanhamento da 
doença no HGG. 

Tanto ele quanto a esposa, 
Lidiane, elogiaram as ações tomadas 
pelo hospital durante a pandemia, 
principalmente o atendimento 
realizado por telefone e pelo 
aplicativo de mensagens WhatsApp. 
“A gente entrava em contato pelo 
WhatsApp e a doutora marcava tudo 
certinho. Depois, a gente só vinha 
pegar os remédios”, comenta Jardel.

Lidiane também elogiou o 
atendimento. “Eu gosto muito do 
tratamento de todos com a gente 
aqui. São bem atenciosos, tratam 
muito bem. Quando a gente 
precisava de alguma coisa, o 
atendimento era feito pelo WhatsApp. 
É nota 10. Supriu demais as consul-
tas presenciais. Só de não sair de 
casa e resolver o problema... Aí não 
precisa falar mais nada, né? Porque 
resolvia”. Agora dentro do hospital, 
onde Jardel estava internado, os 
cuidados continuam, como relata a 
esposa. “Está sendo tranquilo, com 
álcool em gel em todos os lugares, 
as meninas sempre limpando quando 
pedimos. Está tudo ótimo, estão 
sempre nos dando máscara. A segu-
rança quanto a isso está sendo óti-
ma. Não tem outro hospital melhor. 
Quando precisa, em questão de 
saúde, esse ganha de todos. Defino 
como a minha segunda casa.”  

"Torce pelo Atlético", "Gosta de ser 
chamada de Mazinha", "Tem dois ca-
chorros", "Sua comida favorita é arroz 
com pequi e frango". São com informa-
ções sobre os gostos e preferências dos 
pacientes que a equipe de psicologia do 
HGG, que atua na UTI covid-19, desen-

volve o prontuário afetivo de cada um 
dos pacientes da ala. A psicóloga Camila 
Paiva conta que os profissionais que 
atuam na unidade têm buscado várias 
formas de melhorar a humanização do 
atendimento aos pacientes com covid-
19. "São pacientes que estão com mui-
tas preocupações, ansiosos por todas as 
informações que já leram sobre a doen-
ça. Eles chegam muito preocupados, e 
tudo isso influencia diretamente no bem-
estar durante o tratamento. Dessa forma, 
o prontuário afetivo propicia um acolhi-
mento para esse paciente pela equipe 
médica e multiprofissional", afirma. Ca-
mila conta que logo que o paciente dá en-
trada no HGG, a equipe de psicologia 
conversa com o paciente e com a família 
para coletar as informações necessárias: 
apelido, se ele é casado, conta um pou-
quinho da história, com quem ele mora, 
se tem filhos, com o que ele trabalha, o 
que ele gosta de comer, lembranças que 
vão trazer memórias afetivas para o pa-
ciente e que são reunidas junto com uma 
foto para compor o prontuário.

Expediente
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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.
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CEAD completa três anos com a marca de 60 mil atendimentos

O Centro Estadual de Atenção ao Dia-
betes (CEAD) do Hospital Estadual Alber-
to Rassi – HGG fez aniversário de 3 anos 
no mês de junho e comemora 60.622 
atendimentos realizados na unidade de 
saúde, contabilizados até o dia 24 de ju-
nho. O CEAD é o único centro no Estado 
de Goiás que atende exclusivamente pa-
cientes com diabetes pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Dentre os serviços dis-
ponibilizados estão consultas médicas e 
multidisciplinares, oficinas sobre alimenta-
ção, incentivo à atividade física, programa 
Pé Diabético e cirurgias metabólicas. Os 
atendimentos são voltados tanto para 
adultos quanto para crianças.
Para o secretário de Estado da Saúde, 
Ismael Alexandrino, ter este atendimento 
pelo SUS disponível para a população é 
um diferencial muito grande, além de ser 
uma referência no Brasil. "O CEAD assis-
te esses pacientes como um todo. Além 
dos médicos, eles têm acesso a uma 
equipe multidisciplinar e todos trabalham 
interligados para promover a saúde do 
paciente, para que ele não sofra as conse-
quências do diabetes", afirma o secretário.
De acordo com o chefe do serviço de 
endocrinologia do CEAD/HGG, Nelson 
Rassi, mesmo com a pandemia, os 
atendimentos no CEAD não pararam. 
"Sabemos que o diabetes é uma doença 
complicada e que pode dar entrada a ou-
tras comorbidades nestes pacientes. Por 
isso, é importante que este paciente não 
fique sem atendimento, pois eles precisam 
continuar o tratamento multidisciplinar e o 
acompanhamento para a manutenção e 
controle das medicações", afirma o 
médico.
Nelson ressalta que a abordagem aos pa-
cientes é realizada de forma humanizada, 
para que saibam que não estão sozinhos 
na luta contra o diabetes. Nelson enfatiza 
que um dos principais objetivos do CEAD 
é capacitar o paciente ao autocuidado em 
relação à doença e à prevenção de suas 

Centro Estadual de Atenção ao Diabetes é a única unidade de saúde do Estado especializada no tratamento de pacientes com a doença. 
Além de tratamento médico, unidade conta com atendimento multidisciplinar, como podologia, nutrição, psicologia e fisioterapia 

Entre os atendimentos oferecidos aos pacientes do CEAD está o tratamento do chamado pé 
diabético. Os pacientes contam com serviço de podologia, que orienta sobre os cuidados

O que tem no CEAD:

O Centro Estadual de Atenção ao 
Diabetes oferece atendimento nas 
áreas de endocrinologia, oftalmologia, 
enfermagem, nutrição, psicologia, 
podologia, assistência social e 
fisioterapia, além de disponibilizar 
programas de prevenção e tratamento 
ao pé diabético, incentivo à prática de 
atividades físicas, oficinas sobre 
alimentação saudável, cozinha 
experimental e cirurgias metabólicas.
A estrutura possui consultórios, 
auditório, espaço para treinamento e 
para conferências presenciais e à 
distância, além de uma central de 
atendimento telefônico. Esse 
acompanhamento integral permite que 
complicações decorrentes do diabetes 
não se agravem, melhorando a 
qualidade de vida dos pacientes.

complicações com suporte e acompanha-
mento da equipe multiprofissional. "No 
CEAD os pacientes aprendem a usar a 
medicação de forma correta, como fazer 
curativo nos pés, além de informações de 
como ter uma alimentação mais saudá-
vel." A paciente Maria de Fátima Simplício, 
moradora de Aragoiânia e paciente do 
CEAD desde o início das atividades, 
relata que o acompanhamento tem sido 
muito bom. "Eu venho consultar a cada 
três meses. Além do médico, geralmente 
venho ao podólogo. Aqui aprendi sobre a 
doença e faço várias receitas que eles 
ensinam", comenta a paciente.

O CEAD oferece atendimento nas 
áreas de endocrinologia, oftalmologia, 
enfermagem, nutrição, psicologia, 
podologia, assistência social e fisioterapia, 
além de disponibilizar programas de 
prevenção e tratamento ao pé diabético, 
incentivo à prática de atividades físicas, 
oficinas sobre alimentação saudável, 
cozinha experimental e cirurgias 
metabólicas.

Cozinha experimental ensina preparo de alimentos saudáveis 

O paciente diabético conta também 
com um acompanhamento nutricional, no 
qual ele recebe orientação sobre alimentos 
e receitas saudáveis. O CEAD possui uma 
cozinha experimental que ensina os pa-
cientes a preparar os alimentos e criar re-
ceitas saborosas com ingredientes do dia 
a dia. O objetivo é oferecer uma educação 
nutricional para os pacientes na prática.

A gerente de nutrição do HGG, Valéria 
de Souza, afirma que a cozinha experi-
mental funciona para mostrar aos pacien-
tes que não é complicado ter uma alimen-
tação saudável. "Eles aprendem a fazer as 
próprias refeições e que elas podem ser 

equilibradas e saborosas ao mesmo 
tempo", comenta.

Valéria ressalta que o nutricionista 
entra no contexto do paciente diabético 
para dar estratégias e fazer um plano 
alimentar de acordo com a realidade de 
cada paciente. "Isso faz com que o 
paciente tenha uma melhor adesão ao 
tratamento, e é demonstrado a ele que é 
sempre importante ter uma alimentação 
saudável para o melhor controle da 
glicemia de um diabético’’. Antes da 
pandemia, até mesmo receitas de pratos 
típicos de festa junina chegaram a ser 
preparados na cozinha experimental. Pacientes aprendem receitas práticas e 

saborosas na cozinha experimental

FIQUE ATENTO
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EXPRESSAS

Sem quedas 
Em comemoração ao Dia Mundial de Pre-
venção de Quedas, 24 de junho, o Núcleo 
de Segurança do Paciente (NSP) do HGG 
realizou, nos dias 24 e 25 de junho, um trei-
namento sobre o Protocolo de Quedas. 
Com o tema "Quedas, não caia nessa", a 
capacitação aconteceu nos postos de 
trabalho da unidade de saúde, utilizando a 
tecnologia em favor do conhecimento. 
"Através da gamificação, os profissionais 
de saúde puderam rever o protocolo de 
quedas de maneira divertida e assertiva. 
Foi elaborado um game com perguntas 
relacionadas ao Protocolo de Quedas para 
testar o conhecimento dos colaboradores, 
mas que ao mesmo tempo provocava a 
interação das equipes, de forma lúdica", 
explica Estéfany Izidorio, coordenadora do 
NSP.

Reunião com a Anvisa 
As equipes de Serviço de Controle de Infec-
ção Hospitalar (SCIH), do Núcleo de Vigilân-
cia Epidemiológica (NVE) e as diretorias do 
HGG participaram no dia 16 de junho, de 
uma reunião com representantes da Anvisa. 
O encontro on-line reuniu representantes de 
vários estados. O HGG foi um dos dois hos-
pitais selecionados para representar Goiás e 
apresentar devolutivas acerca das notas 
técnicas da covid-19 elaboradas pelo órgão.

São João
Mesmo com as restrições devido à pande-
mia, o HGG celebrou o Dia de São João, 
24 de junho, dentro das medidas de distan-
ciamento social.  Os colaboradores e pa-
cientes puderam tirar fotos em um painel te-
mático, disponibilizado na recepção central 
do hospital. Além disso, foram servidas re-
feições especiais para os pacientes e a-
companhantes. Pacientes puderam desfru-
tar de leite caramelado, falso quentão, pão 
com creme, frango assado, creme de mi-
lho, paçoquinha, arroz doce diet, Maria Iza-
bel, tutu de feijão, farofa de carne seca, cu-
rau e canjica. Os colaboradores também ti-
veram um cardápio diferenciado no dia, 
com frango assado, chica doida, pipoca e 
curau.

Planejamento em pesquisa 
No dia16 de junho o HGG promoveu a live 
"O poder da bioestatística no planejamento 
da pesquisa", com o doutor em Genética e 
Biologia Molecular e especialista em Bioesta-
tística Macks Wendhell Gonçalves. Ele desta-
cou que na pesquisa científica a estatística é 
empregada desde a definição do tipo de ex-
perimento, na obtenção dos dados, em testes 
de hipóteses, estimação de parâmetros e 
interpretação dos resultados, o que permite 
ao pesquisador testar diferentes hipóteses a 
partir dos dados empíricos obtidos.

Segurança do paciente
o HGG realizou no dia 21 de junho, a pre-
miação "Destaque em Segurança do Pa-
ciente" referente ao mês de maio. O prêmio 
é entregue ao setor que mais notificou 
eventos adversos no sistema on-line 
hospital no mês anterior. Segundo a 
enfermeira e coordenadora do NSP, 
Estefany Izidório, as principais notificações 
são referentes a quedas, medicação, lesão 
por pressão, falhas na identificação, entre 
outros, e todos devem ser notificados. O 
prêmio é uma forma de bonificação para os 
setores que se dedicam a notificar, visando 
oportunidades de melhorias. "Mensalmente 
nós geramos relatórios e premiamos o 
setor que mais notificou naquele período."

Reajuste
Colaboradores do Instituto de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Humano (Idtech), or-
ganização responsável pela administração 
do HGG, receberam a partir da folha de 
pagamento do mês de maio um reajuste 
salarial de 5%. O aumento foi discutido e 
aprovado pela Convenção Coletiva de 
Trabalho 2021-2022. O reajuste é retroativo 
à data-base de cada convenção fechada, 
sendo do Senalba dia 1º de março. As 
diferenças referentes a março e abril de 
2021 foram creditadas no salário relativo ao 
mês de maio. 

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: 

Elda Carvalho, Arthur Noronha, Trio Miaêro e Krisley Dias foram os responsáveis por animar pacientes, 
acompanhantes e colaboradores do HGG no mês de junho. O repertório foi de música gospel à moda de viola e 
forró, alegrando todos com as músicas que ecoaram pelos corredores do hospital e pelos smartphones.

A técnica em enfermagem Fernanda de 
Souza curtiu o Sarau de Arthur Noronha

A colaboradora do HGG Elda Carvalho 
soltou a voz no Sarau com música gospel

No Dia de São João, Trio Miaêro animou 
pacientes com muito forró pé de serra
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