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Transplante de órgãos no HGG: mãe doa rim para filha 
Captação e transplante aconteceram na manhã do dia 12 de janeiro no Hospital Alberto Rassi - HGG, com duração de seis horas de 
procedimento. Maria Lúcia de Souza doou um dos rins para a filha Valquíria Marta de Souza. Órgão já está em funcionamento

As cirurgias de captação e transplante 
de rim entre mãe e filha, que aconteceram 
no Hospital Alberto Rassi – HGG na 
manhã de terça-feira, 12 de janeiro, 
ocorreram conforme esperado. De acordo 
com a equipe médica do hospital, a 
cirurgia de captação terminou por volta de 
meio-dia, e a de transplante por volta das 
14 horas. A boa notícia é que o rim 
começou a funcionar rapidamente, e a 
paciente Valquíria Marta de Souza está 
urinando em média 3600 ml por dia desde 
que recebeu o órgão.

Os procedimentos contaram com a 
parceria da Central de Transplantes de 
Goiás. Cerca de 20 profissionais incluindo 
médicos, anestesiologistas e equipe de 
enfermagem participaram das cirurgias 
que aconteceram no Centro Cirúrgico do 
próprio HGG. Logo após o transplante e a 
captação, as duas foram transferidas para 
o Centro de Terapia Intensiva da unidade. 
Maria Lúcia de Souza, a mãe doadora 
recebeu alta médica três dias após doar o 
rim para a filha. Já, Valquíria Marta de 
Souza, apresentou quadro de pressão alta, 

Valquíria Marta de Souza sofre de doenças renais há seis anos, e passa pelo procedimento de 
hemodiálise há pouco mais de um ano. Paciente teve de abandonar o trabalho para tratamento

o que é considerado normal pela equipe 
médica do hospital. 

Valquíria começou a ter problemas nos 
rins há seis anos. Ela conta que na época 
não quis realizar o exame de biópsia para 
descobrir o motivo da insuficiência renal, 
porque poderia adiantar a sua ida para a 
hemodiálise. Porém a pouco mais de um 
ano ela começou a passar pelo 
procedimento de filtragem do sangue, o 
que a deixa bastante desgastada. “Sempre 
saio muito fraca. O processo é muito 
dolorido e tive de parar de trabalhar para 
me dedicar à saúde”, afirmou a cozinheira 
que é moradora de Itaberaí, cidade 
localizada há 100km da capital goiana.

Desde então, a cozinheira teve de se 
adaptar a nova rotina saindo da cidade 
natal três vezes por semana para passar 
pela hemodiálise que dura cerca de quatro 
horas. A solução para Valquíria era receber 
um novo rim de alguém que fosse 
compatível com ela. Os exames 
constataram que a mãe e a irmã mais 
nova poderiam ser doadoras. O 
nefrologista do HGG, Júlio César Soares 
Barreto explica o motivo da escolha da 
mãe. “A irmã da Valquíria tem planos de 
engravidar futuramente, além de ser 
diabética. Assim, a dona Maria Lúcia se 
tornou a candidata mais favorável ao 
transplante”. Mãe e filha passaram por 
rigorosos exames que detectaram a 
compatibilidade e o estado de saúde de 
cada uma. 

Doação entre familiares pode ser mais rápida que fila de espera

Jaime Mendonça recebeu o rim da irmã, 
Iraci Mendonça, em novembro de 2015

O transplante de Valquíria foi o 
segundo entre pacientes vivos 
realizados na unidade nos últimos dois 
meses. O nefrologista do HGG, Júlio 
César Soares Barreto, explica que o 
hospital está incentivando este tipo de 
procedimento, porque é uma forma de 
aliviar o sofrimento de quem tem de 
passar por hemodiálise. 

A história de Jaime Mendonça Vera 
é semelhante a da Valquíria. Morador 
de Trindade, interior de Goiás, o 
lanterneiro se deslocava três vezes por 
semana até o HGG, para passar pela 
hemodiálise. No caso dele, o problema 
surgiu após tomar vários medicamentos 
que comprometeram o funcionamento 

dos rins. Após exames de compatibilidade, 
foi detectado que a irmã Iraci Mendonça 
Vera poderia ser a doadora.Os 
procedimentos foram realizados em 
novembro e dezoito dias após receber o 
novo rim, Jaime recebeu alta. “Estou bem, 
tranquilo e preparado para a nova vida 
daqui para frente, longe de hemodiálise”, 
afirmou o paciente.

Segundo dados da Central de 
Transplantes de Goiás, na fila por espera 
do órgão, o rim é um dos mais disputados. 
“O paciente chega a esperar até dois anos 
e meio por um doador. Incentivamos que 
os parentes próximos façam os testes de 
compatibilidade porque pode ser mais 
rápido”, explica o nefrologista Júlio César.



NOSSA GENTE

‘‘O HGG faz parte da minha 
vida’’, diz a técnica de 
enfermagem Rose Martins

Conhecida por todos como 
Rose, a colaboradora Rosiane 
Martins atua no Hospital Alberto 
Rassi – HGG há dez anos. A 
técnica de enfermagem trabalhou a 
maior parte da sua carreira na 
assistência aos pacientes do Centro 
de Terapia Intensiva – CTI. Porém, 
ela enfrentou sérios problemas 
emocionais por lidar diariamente 
com pacientes muito graves e com 
a morte, e optou por trabalhar com 
a área administrativa da 
enfermagem. 

Graduada também em 
Educação Física, Rose é casada e 
tem 31 anos. Ela conta que 
escolheu o curso técnico na área de 
enfermagem por causa do mercado 
de concursos públicos. Estudiosa, a 
colaboradora conta que se dedica 
muito à educação e pretender fazer 
outros cursos e graduações. “Eu 
adoro estudar. Nas minhas horas 
vagas me dedico muito a isso, e 
também ao meu descanso. Gosto 
de ir ano cinema, fazer outros 
programas culturais, acompanhar o 
meu esposo em algum evento de 
Educação Física, porque ele 
também é dessa área, e ficar 
quietinha em casa também. ”

Sobre trabalhar no HGG, Rose 
comenta que se sente realizada 
profissionalmente. “Eu estou aqui 
há muito tempo, e gosto bastante. 
O hospital faz parte da minha vida, 
e não me vejo longe dele. Os meus 
colegas de trabalho são ótimos e a 
equipe do Centro Cirúrgico todo é 
maravilhosa”, elogia. 

Rose falou ainda, sobre os 
planos para o futuro. ‘‘Estou com 
muita vontade de ser mãe ainda 
este ano’’, sorriu. 
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Comitiva do Amazonas elogia humanização do HGG

As ações de humanização do Hospital 
Alberto Rassi – HGG sensibilizaram a 
comitiva do Governo do Amazonas, que 
esteve na unidade no dia 11 de janeiro, a 
convite do superintendente-executivo da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
Halim Girade. A visita teve como objetivo 
conhecer as transformações e métodos de 
gestão implantados após contrato com a 
organização social em 2012, o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano.

“O que mais impressionou no HGG foi 
a humanização. Aqui, o hospital se 
preocupa em diminuir de forma absoluta a 
dor dos pacientes e familiares e achei isso 
fantástico”, declarou o secretário executivo 
de Atenção à Saúde de Amazonas, 
Wagner Luiz de Souza.

De acordo com o secretário executivo, 
o governo amazonense já começou a 
repensar como operar os recursos 
financeiros e humanos numa maior 
eficiência devido um novo panorama que 
começa a surgir na Saúde Pública do 
País. “Já investimos até 24% na Saúde, 
mas sabemos que temos de fazer mais, 
porque ocorre um aumento da procura por 
tratamento de traumas, além do 
envelhecimento da população, por 
exemplo”, explica.

A comitiva foi liderada pelo assessor 
especial do Governo de Amazonas, 
Evandro Melo, que já atuou na Saúde 
Pública. Ele comentou que o valor mensal 
gasto pelo Governo de Goiás é menor do 
que o investido em seu Estado e oferece 
mais qualidade. “Temos quatro hospitais 
que podem ser geridos por organizações 
sociais. Já temos experiências com as 
PPPs [Parcerias Públicas e Privadas]”, 
disse o assessor especial. 

Fé e emoção marcam a Folia de Reis no hospital

O paciente José Rocha estava 
internado no hospital há mais de um mês 
para tratar as complicações do diabetes. 
Morador de Aparecida de Goiânia, todos 
os anos ele se une à folia organizada pela 
sua família e segue o ritual de visitar as 
pessoas anunciando o nascimento de 

Foliões passaram pelas enfermarias e Centro de 
Terapia Intensiva - CTI da unidade hospitalar

Coordenador executivo do Idtech, José Cláudio 
Romero, apresenta o Ambulatório

Jesus. Neste ano, José Rocha não 
participou, mas ficou surpreso quando a 
Folia de Reis Capitão Olídio entrou na 
enfermaria com os cantos de lamento. 
“Estava triste porque não consegui 
acompanhar os meus amigos. Ano que 
vem eu quero estar aqui no hospital, não 
como paciente, mas como folião”, afirmou. 

A visita, que aconteceu no dia 9 de 
janeiro, foi em alusão ao Dia dos Reis 
Magos, e contou com a participação do 
vereador Anselmo Pereira. Esta é a 
segunda vez que o grupo esteve no HGG, 
e para o  embaixador da Folia, Olídio 
Ferreira, todas as vezes que os foliões se 
apresentam no hospital a sensação é 
diferente. “A gente vem trazer um 
pouquinho de alento para os pacientes. 
Toda vez que nós cantamos aqui ficamos 
muito emocionados”.

O paciente Mauro Henrique derramou 
lágrimas ao demonstrar a sua fé beijando 
a bandeira.  “Hoje em dia a gente não vê 
essas manifestações, fiquei muito feliz”, 
afirmou o paciente que está internado há 
60 dias para tratar da próstata. 

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; Diretora de Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: 
Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Azia, dor no peito e tosse seca podem indicar refluxo

O momento da refeição é um dos mais 
importantes para o ser humano. Por meio 
dela, conseguimos energia para 
desempenhar as atividades diárias e 
também os nutrientes necessários para o 
bom funcionamento do corpo. Mas, este 
momento pode não ser tão prazeroso para 
muitas pessoas, como é o caso dos 
pacientes que sofrem de refluxo 
gastroesofágico. O Voz do HGG 
conversou com o chefe do Serviço de 
Gastroenterologia, José Cristiano 
Resplande, que explicou os principais 
sintomas dessa doença.

A causa básica do refluxo gástrico é a 
incompetência da chamada “barreira 
natural anti-refluxo”, esclarece o 
especialista. José Cristiano detalha que 
esta barreira é formada pelo esfíncter 
esofágico inferior, uma espécie de anel 
muscular, e também pelo diafragma. “Se 
ele não fecha, há o retorno do líquido 
gástrico em maior quantidade e frequência 
para o esôfago ou via aérea, podendo 
lesar estas estruturas”, disse. 

De acordo com o médico, os fatores 
de risco para o desenvolvimento da 
doença são todas as situações que levam 
ao relaxamento do esfíncter. Entre esses 
fatores estão a ingestão de alimentos 
gordurosos, condimentados, extrato de 
tomate e cafeína; os maus hábitos 
alimentares, como a ingestão de grandes 
volumes de alimento mal mastigados e 
com líquidos (sobretudos gaseificados); 
deitar-se após a alimentação; e o uso 
frequente de algumas medicações, como 
os antiespasmódicos( buscopan) ou para 
hipertensão (nifedipina). “A obesidade, o 
consumo de álcool e o tabagismo também 
contribuem muito para o surgimento do 
refluxo. Além disso, boa parte dos 
pacientes com persistência dos sintomas 
tendem a ser ansiosas ou depressivas.” 

Os sintomas mais comuns do refluxo 
gastroesofágico são azia, dor no peito, 

Uma das doenças mais comuns relacionadas ao aparelho digestivo, estima-se que cerca de 45% da população ocidental relate a 
ocorrência de um episódio de refluxo por mês e que 5 a 10% destes indivíduos façam referência diária ao sintoma

Alimentação saudável e em pequenas porções podem prevenir a doença de refluxo 
gastroesofágico. Diagnóstico é feito clinicamente e por meio de exames endoscópicos 

Você sabia?

- Se não for tratada, a 
doença do refluxo 
gastroesofágico pode 
causar problemas mais 
graves para o paciente, 
como pneumonias, 
asma, laringites e 
esofagites acentuadas.

Confira algumas dicas:

- Mastigue bem os alimentos e 
alimente-se em pequenas porções

- Se você já tem a doença, durma 
com a cabeça mais elevada em 
relação ao corpo

- Mantenha uma dieta saudável, beba 
muita água e reduza o estresse! 

dificuldade para engolir, tosse seca, 
rouquidão, dor de garganta, regurgitação e 
refluxo de suco gástrico, e náuseas após 
as refeições. José Cristiano explica que 
quando o paciente tiver um ou mais 
destes sinais é importante procurar a 
ajuda de um especialista, que fará a 
avaliação clínica dos sintomas e 
complementará o diagnóstico com o 
exame de endoscopia digestiva. 

Feito o diagnóstico do refluxo, é 
necessário o início imediato do tratamento. 
Segundo José Cristiano, o tratamento 
baseia-se principalmente na mudança dos 
hábitos alimentares e comportamentais, 
como a retirada do cigarro e álcool, e 
evitar consumir os alimentos que são 
prejudiciais. “Associada a essas medidas, 
nós vamos entrar também com o uso de 
medicamentos inibidores da secreção 
ácida pelo estômago e ativadores do 
esvaziamento gástricos. Para casos mais 
graves, também existe o método cirúrgico 
para tratar o problema. ” 

Na medida certa: bons hábitos alimentares e menos estresse combatem a doença

Se alimentar bem, dormir oito horas diárias, 
controlar a ansiedade e o estresse, manter hábitos 
saudáveis de vida. Quem nunca escutou esse 
discurso antes? A doença do refluxo 
gastroesofágico é considerada uma doença 
adquirida e com possibilidade de ser prevenida em 
uma grande quantidade dos casos. Para isso, as 
pessoas devem evitar o álcool e cigarro, controlar o 
peso, fazer refeições balanceadas, em pequenas 
quantidades a cada 3 horas, evitando irritantes 
gástricos, alimentos condimentados, ricos em 
proteína ou gordurosos, e também o excesso de 
lactose e cafeína na dieta.  

Deve-se ter o bom hábito da boa mastigação 
ingerindo devagar, com pouca quantidade de 
líquido. Para alguns pacientes é interessante elevar 

a cabeceira da cama 15 centímetros para evitar o 
refluxo noturno. O controle do estresse e evitar a 
automedicação também trazem benefícios. Cumpre 
lembrar que sugerimos visitas regulares ao 
gastroenterologista, o uso adequado das 
medicações anti-refluxo e o controle endoscópico, 
dependendo do caso. 

O prognóstico para pacientes com refluxo 
gástrico em geral é bom, embora a doença seja 
considerada de evolução crônica. Se o paciente 
seguir todas as orientações, normalmente há 
controle dos sintomas e reparação do dano ao 
esôfago ou via aérea. As mudanças de hábito e 
dietéticas têm que ser duradouras, porque a 
recaída da doença ocorre em mais de 70% dos 
pacientes após a suspensão do tratamento.

José Cristiano 
Resplande é chefe 
do Serviço de 
Gastroenterologia 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG



4 De 16 a 31 de janeiro de 2016 A VOZ DO HGG 

A VOZ DO USUÁRIO

Uma queda de bicicleta trouxe 
a dona de casa Terezinha Alves 
Pereira, de Iporá para Goiânia. A 
paciente, que está internada no 
Hospital Alberto Rassi – HGG há 
uma semana, fraturou o joelho e 
terá de passar por uma cirurgia. 
Mesmo distante da família, 
sentindo dores e preocupada com 
o futuro de sua saúde, Terezinha 
continua sorridente e simpática. 

Ela conta que foi recebida 
muito bem no hospital, e se 
surpreendeu com a qualidade do 
atendimento. “Eu não tenho nem 
o que falar do HGG, não 
esperava que o hospital fosse tão 
bom assim. O atendimento é mais 
que ótimo, é maravilhoso. As 
enfermeiras, os médicos e a 
comida são os melhores do 
mundo, vou voltar mais gordinha 
lá para a minha cidade. Na 
verdade, não dá para escolher 
algo que fique em primeiro lugar 
no hospital, tudo é muito bom. A 
única coisa que está difícil é a 
saudade de casa.”

EXPRESSAS

Prevenção
O HGG preparou um calendário de 
palestras especial para janeiro. Neste mês, 
a equipe multiprofissional está abordando 
temas relacionados às resoluções de fim de 
ano que todos, de alguma maneira, fazem. 
Praticar atividade física, alimentar-se melhor 
e se estressar menos são os assuntos para 
este início do ano. Participe! As palestras 
acontecem às quartas-feiras, às 15h30. 

Pesquisa
Foi prorrogado para o dia 22 de janeiro o 
prazo para a pesquisa de Clima 
Organizacional. O objetivo é identificar o nível 
de satisfação dos colaboradores e promover 
melhorias contínuas dos processos de 
trabalho. Neste período, todos os 
colaboradores podem acessar o site do 
hospital e preencher o formulário.  

Produtividade
As especialidades de ortopedia e 
coloproctologia foram as primeiras a 
participarem da Ação Concentrada 2016. 
Juntas, as duas equipes atenderam a 20 
pacientes. Para ainda este mês estão 
programadas a participação da 
gastroenterologia, que no dia 23 fará a 
retirada de balões intragástricos, e a Cirurgia 
Geral, no dia 30 de janeiro.  

Alegria
Na semana em que se comemora o Dia do 
Riso, o grupo Teatrês levará para o público 
do hospital o espetáculo “Máscaras”. A 
primeira edição de 2016 do projeto Riso 
acontece no dia 22 de janeiro. Os pacientes 
do hospital poderão conferir muita música e 
dança dentro da atmosfera alegre do samba, 
interpretados por Leopoldo Rodriguez, Pedro 
Simon, Sara Eugênia e Vitor Duarte.

Crescimento
O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo tem 
conquistado cada vez mais espaço. Até o 
último mês de dezembro, 51 pacientes foram 
atendidos pela equipe. Além do aumento do 
número de pacientes inseridos no programa, 
houve também a ampliação da quantidade 
de altas hospitalares, e a redução no tempo 
de hospitalização. Parabéns, NAPP! 

Qualidade
Em 2015, o HGG recebeu 1.127 elogios 
espontâneos, o que corresponde a 70% de 
todas as manifestações do Programa Gestão 
Cidadã, que reúne diversos canais de 
comunicação para a população. O público 
destaca principalmente o bom atendimento 
dos colaboradores, a limpeza, a alimentação, 
a estrutura e a humanização. Provamos que 
é possível um hospital público ter qualidade!

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

“O Sarau é um momento que temos para socializar com outros pacientes, ouvir outras histórias e perceber 
até mesmo que existem pessoas passando por problemas parecidos com os seus. Vocês estão todos de 
parabéns por essa iniciativa’’, disse o paciente Itair Nogueira, durante apresentação de Thayna Janaína.

Show intimista marcou a apresentação de 
Cacau Mila no projeto de humanização

Cantora de samba, Thayná Janaína fez 
sucesso entre os pacientes e colaboradores

Domis Wagner, do projeto Super Nova, 
deu uma ‘palhinha’ no show de Cacau
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