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Oito transplantes renais realizados em 72 horas
Serviço lançado pelo secretário de Saúde, Leonardo Vilela, no dia 17 de março, já bateu a meta para o primeiro mês de funcionamento no 
Hospital Alberto Rassi - HGG. Unidade é credenciada pelo Ministério da Saúde para o procedimento

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, lançou no 
dia 17 de março o Serviço Estadual de 
Transplantes Renais em coletiva realizada 
no auditório do Hospital Alberto Rassi-
HGG. Em 72 horas após o lançamento, a 
unidade já tinha superado a meta proposta 
para o mês, realizando oito transplantes 
renais.  O HGG, credenciado pelo 
Ministério da Saúde, é a unidade de 
referência para os procedimentos e a meta 
é incrementar em 70% o número de 
transplantes realizados no Estado e 
realizar mais 60 cirurgias em 2017 do que 
foi realizado em 2016.

 Com o Serviço, a unidade contará 
com duas equipes específicas para 
transplantes, com meta de realizar cinco 

procedimentos por mês
“Temos um Centro Cirúrgico de última 

geração, um corpo clínico da melhor 
qualidade, então não há porque não 
aproveitarmos toda essa estrutura”, 
pontuou o secretário de Saúde, Leonardo 
Vilela. Segundo ele, o Serviço vai 
contribuir com os pacientes que poderão 
abandonar as longas e dolorosas sessões 
de hemodiálise e terem mais qualidade de 
vida. “Nós temos em Goiás mais de 3 mil 
pessoas que fazem hemodiálise três 
vezes por semana e ficam lá horas a fio 
conectados a uma máquina. A qualidade 
de vida deste paciente é extremamente 
prejudicada. Além disso, todo este 
investimento vai gerar mais economia, 
uma vez que a hemodiálise é cara e gera 

Secretário de Saúde, Leonardo Vilela, comemorou a quantidade de procedimentos realizados 
desde o início do Serviço e destacou a importância do investimento para a população

custo para o governo estadual e federal”, 
destacou o secretário. 

Ressaltando que o Serviço irá 
transformar o hospital numa referência 
regional para transplantes de órgãos, 
inicialmente, renais, o diretor técnico do 
HGG, Rafael Nakamura, destacou que a 
unidade tem “11 salas disponíveis 24 
horas para os procedimentos”. Nakamura 
também aproveitou para falar da 
importância de ser um doador. “Quero 
conclamar as pessoas a participarem do 
processo de doação. Sejam doadores! 
Contribuam através da doação intervivos 
ou por doação cadáver, porque este ato é 
o que vai fomentar toda esta engrenagem 
da qual estamos falando”, pontuou.

O responsável pelo Serviço de 
Transplantes Renais do HGG, Bráulio 
Martins Ludovico, explicou que há uma 
demanda reprimida no Estado por 
transplantes. “O HGG é hoje o hospital 
mais completo para o serviço. Acredito 
que podemos ultrapassar nossa meta de 
60 procedimentos”, destaca. A unidade, 
futuramente, passará a realizar 
transplantes de fígado e pâncreas.

A expectativa é que o Hospital consiga 
fechar o mês de março com 10 
transplantes realizados. De acordo com a 
Central de Transplantes, foram realizados 
em Goiás 84 transplantes em 2016. O 
número não teve crescimento em 2015, 
quando foram realizados 85 
procedimentos. Em 2014, foram 63. 
Estima-se, conforme Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos, que o Estado 
tenha 3.579 pacientes em diálise.

Emocionada por estar prestes a 
entrar para o Centro Cirúrgico e receber 
o rim de sua melhor amiga, a aposentada 
de 74 anos Idailda Maria de Souza disse 
que sempre soube do valor de sua 
amizade e está muito feliz por poder ter 
um novo começo de vida. ”Quero 
passear bastante, curtir meus netos”, 
destacou. A amiga e doadora Marlene 
Alves contou que sua mãe passou pelo 
mesmo problema e que por isso, não 
hesitou em fazer o teste de 
compatibilidade quando soube do 
problema de Idailda, que até então 

estava na fila de espera. “Eu disse que 
faria o teste e que, se fosse compatível, 
eu daria a ela. Todo mundo se 
emocionou. Minha mãe foi embora 
porque perdeu um rim e estava quase 
perdendo o outro. Então, eu não podia 
deixar acontecer de novo com uma 
grande amiga”, explicou. 
       Filha de Idailda, a empresária Lindamar 
Arantes ressaltou que a emoção sentida ‘’não 
tem tamanho, não tem grandeza. Foi a coisa 
mais linda a Marlene estar em nossas vidas. 
Há seis meses estamos lutando e não 
perdemos a esperança em momento algum’’. 

Marlene (à dir) e Idailda (à esq) antes da 
cirurgia do transplante renal no HGG

Mulher de 74 anos recebe rim da melhor amiga e comemora vitalidade



NOSSA GENTE

‘’Não vejo ninguém falhar. 
Vejo gente desistir’’, diz o 
médico Omar Abdallah

Médico há 22 anos, Omar Ali 
Abdallah, 46, é chefe dos Serviços 
de Oncologia e Hematologia do 
HGG e incumbido de fiscalizar e 
autorizar todo e qualquer 
procedimento de transfusão 
sanguínea do hospital. Além disto, o 
médico é professor dos  residentes 
da Clínica Médica da unidade e 
afirma que sempre tenta 
desmistificar para seus alunos o 
conceito de que pacientes com 
câncer são demasiadamente 
complexos e transmitir princípios 
éticos. “Tenho um monte de 
paciente com câncer que tem uma 
sobrevida ótima, porque a gente 
acreditou e confiou. Não vejo 
ninguém falhar. Eu vejo muita gente 
desistir. O tempo todo”, ressalta.

Omar se formou em medicina 
na Universidade Estadual de 
Londrina, em 1995, e fez três 
residências no Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná, 
em Curitiba: Clínica Médica, 
Hematologia e Oncologia Clínica. 
Ele cursou parte de medicina na 
Alemanha. Esbanjando muita 
disposição, o médico pratica esporte 
todos os dias -muitas vezes às 4 
horas da manhã- antes de iniciar 
sua rotina de trabalho. ‘’Eu treino 
handbike de segunda a sábado. 
Gosto bastante de andar de 
bicicleta, porque é minha chance 
de andar livremente na rua. Minha 
maior crítica ao Brasil é que como 
cadeirante não consigo andar na 
rua. O pessoal sobe com o carro 
na rampa, a calçada é ruim. Então, 
andar de bicicleta é difícil, mas é 
meu momento”, ressaltou ele, que 
chega a pedalar em média 30 
quilômetros. 
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HGG apresenta mostra ‘Artistas do Bem’

O Hospital Alberto Rassi - HGG 
promoveu no dia 14 de março o 
vernissage da mostra comemorativa 
"Artistas do bem", que reúne obras 
doadas por artistas que participaram do 
projeto "Arte no HGG" em seus três 
anos. O evento foi realizado no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA). A abertura contou com a 
presença da classe artística, da 
diretoria da unidade e da 
superintendente de Educação em 
Saúde e Trabalho para o SUS, Irani 
Ribeiro, que foi representando o 
governador do Estado, Marconi Perillo, 
e o secretário de Estado da Saúde, 
Leonardo Vilela.

A artista plástica e curadora 
voluntária do projeto Arte no HGG, 
Helena Vasconcelos, ressaltou que as 
obras doadas compõem um patrimônio 
artístico que vai agregar alegria à 
unidade. Helena destacou ainda que o 
projeto teve início com a primeira 
exposição de Rucélia Ximenes, há três 
anos. "Abriu as portas para que nós 
outros viéssemos." A artista agradeceu 
o corpo clínico do hospital e os amigos 
artistas pela confiança que tiveram ao 
serem convidados para a mostra. 
"Espero que a gente dê prosseguimento 
e que, daqui um tempo, possamos fazer 
um outro catálogo com outros artistas. 
Esperamos que essas obras 
contribuam para a melhoria, para a 
alegria de quem aqui vem: pacientes, 
acompanhantes, enfermeiros, médicos."

Cassinádia Martins, que está 
internada no HGG para cirurgia 
bariátrica, gostou muito da exposição. 

ACONTECEU 
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Artistas plásticos apoiaram o Projeto Arte no HGG e doaram obras para o acervo permanente 
do hospital. Após exposição, quadros serão fixados nas enfermarias e outras áreas

“Achei lindo. É a primeira vez que tenho 
contato com arte, assim.” Divina 
Ferreira está no hospital para fazer uma 
hernioplastia e aprovou a mostra. “A 
gente já está acostumado a conviver 
com os quadros aqui e nos fazem bem. 
Às vezes chegamos aqui meio 
‘amarrotados’ e quando olhamos para a 
parede, vemos um quadro lindo. Nos 
deixa muito alegres, é muito bom.” 

O diretor geral do HGG e 
coordenador executivo do Idtech, José 
Cláudio Romero, explica que foram 
implantados diversos projetos de 
humanização na unidade, incluindo o 
Sarau, Riso e Dose de Letras, que 
inseriram, respectivamente, a música, o 
teatro e a leitura no ambiente 
hospitalar. “Há três anos surgiu o 
projeto Arte no HGG, que só pôde ser 
concretizado com o apoio incondicional 
dos artistas plásticos. Nós 
agradecemos a todos que acreditaram 
na iniciativa e estrelaram nossas 
exposições. Democratizar a arte, 
levando-a espaços públicos, é um gesto 
digno de muitos aplausos”.

Arte no HGG
Em três anos, as galerias do 

Hospital receberam diversos estilos e 
técnicas artísticas.  Foram 25 artistas 
plásticos que fizeram história na 
humanização da saúde, deixando a sua 
marca. Após a exposição, em abril, as 
obras serão fixadas nos corredores que 
levam às enfermarias e outros setores 
da unidade, trazendo mais 
humanização ao ambiente hospitalar.



TEMA DA VEZ
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Dieta: ficar em jejum pode trazer benefícios?

Conhecida como ''Jejum Intermitente”, 
a dieta que consiste em permanecer 
longos períodos sem se alimentar é a 
nova tendência entre pessoas que 
querem perder peso. Mas, cuidado! Sem 
acompanhamento médico e nutricional 
pode desencadear patologias e até 
distúrbios psicológicos. Para esclarecer 
mais sobre o assunto, a nutricionista e 
supervisora do Programa de Controle e 
Cirurgia de Obesidade (PCCO) do 
Hospital Alberto Rassi- HGG e pós-
graduanda em nutrição clínica e esportiva 
Suzana Franco conversou conosco e 
deixou claro: “antes de qualquer dieta ser 
prescrita é necessário que o paciente 
passe pelo atendimento clínico e realize 
diversos exames”. Segundo a 
nutricionista, ao contrário do que muitos 
acreditam, a dieta traz benefícios e 
também a perda de peso, porém deve ser 
encarada de forma consciente e ser 
assistida por um profissional capacitado.  
“Tem que ter sempre o acompanhamento 
de um nutricionista, porque sozinho o 
paciente fica meio perdido e acaba 
fazendo algumas coisas erradas. Um dos 
benefícios desta dieta é a desintoxicação 
do organismo se o paciente estiver, 
juntamente com o processo do jejum, 
mantendo uma alimentação balanceada”, 
destacou. 

Como funciona
A dieta dos ciclos de jejum consiste 

em, basicamente, ‘’retirar alguma refeição 
do cardápio diário’’, de acordo com 
Suzana. “Tem paciente que tira o jantar, 
outros o café da manhã passando por um 
período de mais de 12 horas sem 
nenhuma refeição e depois, fazem 
refeições balanceadas e em horários 
estabelecidos”, explicou. A nutricionista 
faz um alerta: todos os pacientes devem 
ser avaliados em todos os aspectos 
biológicos e psicológicos. ‘’Às vezes, se a 
pessoa começar a fazer o jejum sem 

Queridinha pelos famosos, a dieta do Jejum Intermitente tem gerado polêmica e sido alvo de estudos científicos. Conversamos com a 
nutricionista especialista em nutrição esportiva Suzana Franco, para saber um pouco mais sobre o assunto

A dieta do jejum intermitente consiste em, basicamente, retirar uma refeição do cardápio diário o 
que implica em passar uma média de 12 horas sem ingerir alimento algum, apenas água ou chá

Você sabia?

-  Quando o paciente 
fica de jejum para 
realizar uma cirurgia já 
há uma diminuição da 
taxa de glicemia.

Confira algumas dicas:

- Durante o jejum é necessário beber 
muita água para manter o corpo 
hidratado

- Após qualquer dieta é preciso 
manter uma alimentação equilibrada 
para manter o que foi conquistado

- A dieta não pode ser feita por 
pacientes com problemas renais ou 
hepáticos 

- Procure um profissional especializado

acompanhamento de um nutricionista, 
pode desenvolver transtornos alimentares, 
como anorexia e bulimia. Então, é sempre 
importante o monitoramento clínico”, 
ressalta Suzana,que reforça a 
necessidade da consulta para se designar 
os objetivos e tipos ideais de dieta para 
cada paciente. “É no consultório que 
vamos estabelecer os objetivos do 
paciente, solicitar exames de colesterol, 
hemograma, verificar o que precisa ser 
reduzido na alimentação, entre outras 
verificações. Aqui no HGG, o paciente 
que precisa perder peso passa pelo 
endocrinologista também”, pontuou. 
Suzana reforçou que exames como 
hemograma completo e outros que 
medem as taxas de colesterol, triglicérides 
e glicemia devem ser realizados de três 
em três meses nos pacientes que fazem 
dieta para observar as alterações e 
funções hepáticas, já que a perda de 
peso influencia no fígado, no pâncreas e 
em todo o organismo. 

HGG promove palestra “Alimentação com pouco sódio” 
O HGG promoveu no dia15 de março 

a palestra “Alimentação com pouco sódio”, 
com a nutricionista Virgínia Lemes. O 
evento aconteceu no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) e, durante o 
encontro, os pacientes que esperavam por 
suas consultas puderam saber mais sobre 
os alimentos quem contêm sódio e 
sobrecarregam os rins, dicas de 
alimentação saudável, além de tirar 
dúvidas relacionadas. Para a nutricionista, 
o encontro é um importante momento de 
esclarecimentos e interação. “Eu acho 
muito importante este tipo de iniciativa, já 
que muitas vezes o paciente tem muitas 
dúvidas que não cessam em uma 
consulta. Além disso, às vezes eles 

também não têm a possibilidade de 
consultar com um especialista da área e 
aqui têm esta oportunidade”, destacou a 
profissional da saúde. 

De acordo com Virgínia, os alimentos 
que mais possuem sódio são os 
industrializados, que em alguns casos 
duram muito tempo nas prateleiras dos 
supermercados. Portanto, é necessário 
evitá-los, assim como os temperos 
prontos. “Os piores para a saúde são os 
enlatados, como os milhos e ervilhas 
industrializados. Além desses, os 
embutidos como a mortadela e a salsicha, 
por exemplo. É sempre melhor optar pelos 
temperos caseiros do que utilizar os 
prontos”, explica. 

Nutricionista Virgínia Lemes orientou 
quanto ao uso do sal na comida
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Antônio Clementino de 
Carvalho, de 67 anos, se mudou 
para Goianésia com apenas 4 
meses, quando seus pais 
decidiram comprar uma fazenda 
na região, onde cresceu e vive até 
os dias atuais com sua família. 
Natural de Formiga, Minas Gerais, 
Antônio ainda não se aposentou e 
está firme na profissão de 
caminhoneiro, apenas com 
algumas restrições. “Ainda 
trabalho como motorista de 
caminhão. Rodei por 14 estados 
do Brasil por muito tempo, agora 
só faço viagens para perto de 
casa mesmo. Só particular. 
Antigamente ia muito para o Pará, 
Rio de Janeiro, São Paulo. 
Naquele tempo era novo, né? 
Então aproveitava bastante”, disse 
animado. O motorista veio para a 
capital goiana tratar os rins no 
Hospital Alberto Rassi – HGG e 
elogiou o trabalho da equipe 
médica. “O atendimento é bom e 
os médicos são gente boa”, disse.

EXPRESSAS

Disfagia
No dia 20 de março o HGG promoveu 
palestra em comemoração ao Dia de 
Atenção a Disfagia, ministrada pela 
fonoaudióloga Mariela Vidal. “É 
basicamente qualquer dificuldade para se 
alimentar, de engolir os alimentos. A 
disfagia é responsável pela maioria das 
internações de idosos e não é uma doença. 
É um sintoma de uma doença”, explicou a 
fonoaudióloga. 

Treinamento 
O HGG promoveu no dia 21 de março, o 
treinamento ‘A Sistematização do 
Atendimento de Enfermagem em PCR’ 
ministrado pelo enfermeiro especialista em 
urgência e emergência, Ronaldo Dorneles de 
Sousa no Auditório da unidade.O objetivo foi 
capacitar a equipe de enfermagem a prestar 
socorro em casos de pacientes com paradas 
cardiorrespiratórias. 
 
Novo enxoval
O HGG recebeu no dia 22 de março, cerca 
de 400 novos campos cirúrgicos que são 
utilizado em procedimentos. Na semana 
passada, também foram recebidos 714 
novos capotes – vestimenta que resguarda 
a integridade do corpo do profissional e do 
paciente. O enxoval completo do hospital já 
soma mais de 20 mil peças. 

HMI
Profissionais do Hospital Materno Infantil 
(HMI) visitaram o HGG no dia 22 de março. 
A equipe se reuniu com os diretores do 
HGG e discutiu sobre a integração dos 
ensinos de residência médica em 
ginecologia e mastologia. Após a reunião, 
os profissionais do HMI visitaram os 
principais setores do Hospital, como o 
Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) 
e o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Sisob
O HGG aderiu no dia 16 de março ao 
Sistema de Óbito (Sisob) On-line, 
desenvolvido pela Corregedoria-Geral da 
Justiça de Goiás (CGJGO). Mais duas 
unidades de saúde - Centro de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) 
e Hospital da Criança- aderiram ao sistema. 
O objetivo é dar mais agilidade aos serviços 
de retirada de certidões de óbito.

Tuberculose
Em alusão ao Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, o HGG promoveu palestra 
sobre o assunto no dia 22 de março. As 
médicas residentes da unidade Natália Carelli 
e Marília Camelo explicaram que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) possui o melhor 
programa de tratamento para a doença e de 
forma gratuita. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

A VOZ DO USUÁRIO

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

‘’É uma honra estar aqui para comemorar o meu aniversário com vocês no HGG e este momento está sendo 
a melhor parte do meu dia. Para mim, é uma missão tocar no hospital. É a agenda mais importante que eu 
tenho’’, afirmou a harpista clássica Aline Araújo que, sempre solícita, já fez várias apresentações na unidade. 

Trio de Cordas é composto pela harpista, 
Felipe Marciano e Daniel Lima (violino)

Para A line a música tem o poder de 
renovar a esperança das pessoas

A musicista enfatizou a importância de 
ajudarmos uns aos outros
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