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Gestão Cidadã recebe 600 interações no bimestre 
Adesão dos usuários é significativa em apenas dois meses do programa. Todos podem fazer seus elogios, reclamações ou sugestões ao 
Hospital Alberto Rassi - HGG. A opinião contribui para melhorias na estrutura e no atendimento

s usuários do Hospital Alberto 

ORassi – HGG têm voz ativa e 
utilizam o Programa Gestão 

Cidadã para dar a sua opinião. Em maio 
e junho, 600 pessoas fizeram questão de 
elogiar, reclamar ou sugerir melhorias 
em benefício de todos. Neste universo, 
há os que também utilizam os canais de 
comunicação para pedir informações. 
Não é em vão dizer que “a sua opinião é 
muito importante para nós”. Todos os 
comentários feitos pelo público do 
hospital são avaliados e repassados 
para os gestores da unidade.

Há diversos meios para emitir 
opinião. Todos os pacientes, no 
momento da alta hospitalar, passam por 

uma entrevista, quando é dada a 
oportunidade de dizer se o atendimento 
foi satisfatório ou se a estrutura atendeu 
as necessidades. Os comentários são 
repassados à diretoria que indaga os 
gestores para a resolução de um 
problema, por exemplo. Ainda existem 
caixas de opinião, e-mail, WhatsApp e 
outros canais para o usuário se 
manifestar (veja quadro abaixo). 

“Não basta oferecer ferramentas para 
o usuário emitir sua opinião. É 
importante que estas considerações 
cheguem aos responsáveis e que se 
cobrem medidas para melhorar a 
unidade”, informa o coordenador 
executivo do Idtech, organização social 

Pacientes possuem à disposição diversos mecanismos de comunicação com a gestão do 
hospital. Os totens, espalhados pela unidade, é uma das ferramentas disponíveis. 

responsável pelo HGG, José Cláudio 
Romero. Uma das principais 
reclamações dos pacientes refere-se ao 
banheiro. “Acionamos a equipe da 
manutenção que tem feito reparos 
pontuais. Está prevista também reformas 
em todas as enfermarias, o que deve ser 
feito gradualmente porque não podemos 
interromper o atendimento”, explica o 
coordenador. Ele destaca ainda que 
todos os dados coletados pelo programa 
Gestão Cidadã estão sendo mensurados 
e é uma ótima ferramenta para medir a 
qualidade.

Em junho, os usuários do HGG 
fizeram 81 elogios para o Hospital 
Alberto Rassi. “Há muito tempo não fazia 
acompanhamento em hospital publico. 
Fiquei surpreso porque a imagem 
passada pelos meios de comunicação é 
contraditória”, disse Geraldo Conceição, 
que utilizou a caixa de opinião, 
disponível nos totens de pesquisa, para 
escrever seu depoimento.

No bimestre, cerca de 50 
colaboradores foram elogiados 
nominalmente por meio dos canais de 
comunicação. “É fantástico perceber que 
as pessoas se dão o trabalho de elogiar, 
não tão somente reclamar”, disse o 
coordenador executivo. É importante 
também nominar alguém quando for 
elogiá-lo pelo bom atendimento 
prestado, dizer o nome completo e o 
setor onde atua ajuda ao colaborador a 
tomar conhecimento do elogio recebido. 
“Os elogios motivam e fazem com que o 
profissional continue o bom serviço”, 
completou Romero. 

Ferramentas de comunicação aproximam usuário do SUS
Lançado em abril, o Programa 

Gestão Cidadã coloca à disposição 
dos usuários do Hospital Alberto Rassi 
– HGG diversas formas de 
comunicação e interação com a 
diretoria da unidade, como ouvidoria e 
caixa de sugestões, além de novas 
ferramentas eletrônicas, como site e o 
WhatsApp, por exemplo. 

O usuário também pode participar 
da gestão do hospital enviando 

reclamações, sugestões e elogios por 
outros canais de interação, como os 
totens de pesquisa, disponíveis em todo 
o hospital; Central de Relacionamento, e 
o Conselho Local de Saúde, que reúne 
uma comissão de membros aptos a 
propor diretrizes para a assistência à 
saúde, acompanhar e fiscalizar o 
desenvolvimento das ações internas. 

Confira ao lado outras formas de 
participar da gestão do HGG.

Totens de pesquisa
Disponíveis em todo o hospital

e-mail
centraderelacionamento@idtech.org.br 

Site
www.hospitalalbertorassi.org.br 

Ouvidoria
(62) 3209-9999

WhatsApp 
(62) 8515-6195 



NOSSA GENTE

Diretor Clínico do HGG, 
Antônio Ximenes tem 40 
anos de história na unidade

Aprovado em primeiro lugar no 
concurso público para a área de 
clínica médica do antigo Hospital 
Geral de Goiânia, o médico 
reumatologista e atual diretor 
clínico, Antônio Carlos Ximenes, faz 
parte do corpo de colaboradores do 
Hospital Alberto Rassi – HGG 
desde o ano de 1975, há 39 anos. 
Ximenes foi responsável por 
grandes ações dentro da unidade 
hospitalar, entre elas a formação do 
núcleo de residência médica, que 
transformou o HGG no único 
hospital ensino do Estado.  

O diretor explica que o hospital 
passou por três fases de gestão, 
sendo a primeira feita pelo  Instituto 
Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS), 
depois pela Secretaria de Estado 
da Saúde, e por último a 
administração por Organização 
Social, quando o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) assumiu. “Eu pude 
observar em todos esses anos 
grandes transformações, mas a 
maior de todas ocorreu nos últimos 
dois anos. Temos hoje muito mais 
estrutura, e ainda somos uma 
unidade acreditada, isso mostra a 
excelência do nosso trabalho.”

Quando questionado sobre 
algum episódio marcante, Ximenes 
é enfático ao lembrar o fechamento 
para reforma da unidade, no ano de 
1991, que durou nove anos. “O 
HGG representa todo o meu 
trabalho na área de medicina 
pública. Me sinto realizado em 
atender pacientes do SUS, porque 
vejo como uma maneira de 
devolver o diploma de médico que 
recebi do governo federal.” 

EDITORIAL

Representantes da 
AGR visitam o AMA

Representantes da Agência Goiana 
de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos (AGR) estiveram 
no Hospital Alberto Rassi - HGG para 
conhecer o Ambulatório de Medicina 
Avançada, inaugurado em junho pelo 
governador Marconi Perillo.  

A comitiva, formada pela gerente de 
bens desestatizados, Ana Maria 
Baiocchi, e pelo engenheiro civil, Glenn 
Oliver, vistoriaram as alas de consulta, 
identificadas por cores e letras, os 
consultórios médicos, os protocolos de 
atendimento, a área externa para 
convivência dos usuários, e também a 
exposição de arte coletiva na galeria 
construída no AMA. 

Ana Maria esclareceu que a reforma 
do ambulatório sempre foi uma cobrança 
da AGR, uma vez que o espaço antigo 
estava com a estrutura defasada. “As 
cores utilizadas para separar as alas 
ficaram lindas, o espaço oferece conforto 
ao paciente, e ainda é um ambiente 
totalmente humanizado com a exposição 
das obras. Ficou muito bom.” 

O jornal A Voz do HGG, que estreou 
com uma matéria sobre o programa 
Gestão Cidadã, tem o orgulho de 
publicar os resultados dos dois meses 
desde quando foram instituídos os 
canais de comunicação com os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Conseguimos atingir um nível 
considerável de manifestações que 
estão ajudando a deixar o HGG melhor 
para todos. 

Nesta edição, o coordenador da 
Seção de Urologia do HGG, Theobaldo 
Costa, explica sobre uma doença muito 
comum entre os pacientes internados 
neste hospital: os cálculos urinários. 

Além de entender o tratamento, é 
importante prevenir. Mais do que água, 
precisamos ficar atentos para não ficar 
“segurando” a urina, por exemplo.

Temos ainda o depoimento do 
médico reumatologista Antônio Ximenes, 
sempre lembrado por seu elevado nível 
de conhecimento e pela simpatia com 
todos do HGG. É uma honra poder 
retratar a história deste profissional 
internacionalmente reconhecido por suas 
pesquisas na área, além de ser um 
personagem histórico do Hospital. 

Contribua para o nosso jornal ficar 
cada vez melhor. Envie a sua sugestão 
de pauta para ascom@idtech.org.br
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Lavar roupas hospitalares não é 
apenas uma operação para remover 
manchas e sujidades, é também 
promover segurança sanitária aos 
pacientes. Esse processo é feito em 
quatro etapas: ação mecânica,  
química, temperatura, e temporal. 

A gerente de hotelaria do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, 
Karollyne Nogueira, explica que o 
ideal é que a temperatura da 
lavagem varie entre 85º a 95º, para 
que a desinfecção seja completa. 
Além disso, a unidade hospitalar 
conta com maquinários com portas 
de entrada e saída, uma para 
acesso a roupa suja e outra de saída 
da rouparia limpa, evitando a 
contaminação cruzada. “A lavanderia 
é um dos principais serviços de 
apoio ao atendimento aos pacientes, 
já que temos a missão de distribuir o 
enxoval em perfeitas condições de 
higiene e conservação.”

Representantes da AGR conhecem exposição de 
arte coletiva na galeria do AMA

Expediente
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Como funciona a 
lavanderia do HGG?



Cálculos urinários: causas, sintomas e tratamentos

Mais comum nos homens do que nas 
mulheres, os cálculos urinários são a 
causa de grande parte das internações 
hospitalares. Também chamados de 
pedras nos rins, os cálculos urinários 
foram responsáveis por 92 internações e 
procedimentos hospitalares no Hospital 
Alberto Rassi – HGG nos seis primeiros 
meses deste ano. 

O chefe do Serviço de Urologia do 
HGG, Theobaldo Costa, explica que os 
cálculos são formados, normalmente, 
pelos próprios sais presentes na urina. 
Segundo o especialista, isso ocorre 
quando existe pouca água no organismo 
para diluir as substâncias, que acabam 
se cristalizando e formando a pedra. “É 
como na construção civil. Se você fizer 
uma massa de concreto e colocar 
bastante água, ela vai demorar para se 
tornar pedra. Mas se você não colocar 
menos água, ela vai rapidamente 
endurecer e virar pedra”, exemplifica.

Entretanto, Costa esclarece que a 
baixa ingestão de água não é a única 
causa da doença. O excesso de 
substâncias como cálcio, oxalato, ácido 
úrico e cistina no organismo, bem como 
infecções de urina causadas por 
algumas bactérias específicas, também 
podem levar a formação de pedras nos 
rins. O médico pontua que esse aumento 
pode vir tanto da ingestão de alimentos 
ricos nesses componentes, quanto da 
produção descontrolada do próprio corpo 
humano. “Reter a urina por muito tempo 
também pode ocasionar formação dos 
cálculos. Isso porque aquela urina vai 
ficar em algum lugar dentro do rim, e 
aumenta a concentração das 
substâncias cristalizadoras.”

Sintomas e tratamento
O principal sintoma da presença do 

cálculo no organismo são as cólicas 
renais. O urologista explica que elas 

Baixa ingestão de água, alimentos ricos em sais e outras substâncias, além da retenção da urina por períodos prolongados, são os 
principais agentes causadores dos cálculos urinários. Se não tratada, doença pode levar até a perda das funções renais

Alimentação inadequada e obesidade podem levar à formação de cálculos urinários

Os cálculos urinários são reconhecidos e 
foram descritos por Hipócrates 400 anos aC., 
mas há relatos que foram encontrados em 
múmias de 4800 anos AC. A sua incidência tem 
aumentado nos últimos anos nos Estados Unidos  
e, provavelmente, também  aqui no Brasil. 
Atualmente sabe-se que 6 % a 12 % da 
população adulta apresenta cálculo urinário. 
Embora ocorra mais nos homens, tem-se notado 
tendência de aumento entre as mulheres e por 
consequência igualar a incidência entre os sexos.  

A obesidade tem sido um dos fatores 
predisponentes para aparecimento de cálculos 
urinários, e aumenta o risco em 30% nos 
homens, e 60 % nas mulheres. Os cálculos 
urinários mais frequentes são constituídos de 

Oxalato de Cálcio e Fosfato de cálcio, em que 
80% dos casos são chamados de cálculos 
inorgânicos. Outros 15% são de ácido úrico, e 
são chamados cálculos orgânicos. 

Os cálculos orgânicos têm a sua formação 
muito dependente da ingestão de proteínas na 
alimentação, enquanto os cálculos inorgânicos 
raramente estão ligados à ingestão de alimentos 
ricos em seus componentes, mas sim 
relacionados a pouca ingestão de água. 

Em casos clínicos de crianças que venham a 
formar um ou mais cálculos urinários, assim 
como para todos os pacientes adultos que 
tiverem a formação de mais uma pedra, deve ser 
indicado à pesquisa médica para se definir a 
causa desta doença.

TEMA DA VEZ

Cláudio Oliveira, internado no HGG para cirurgia de retirada do cálculo no canal da uretra. 
Paciente, que sofre com a doença há mais de um ano, tem taxa de ácido úrico alta 
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Theobaldo Silva 
Costa, médico 
urologista e chefe 
do Serviço de 
Urologia do Hospital 
Alberto Rassi - HGG

Você sabia?

Além de ser 
responsável por cuidar 
dos problemas 
envolvendo o aparelho 
reprodutor masculino, o 
urologista se ocupa 
também do aparelho urinário de 
ambos os sexos, masculino e 
feminino.

Evite a formação de cálculos!

- Tenha uma dieta rica em líquidos e 
fibras, e pobre em proteína animal
- Evite ingerir níveis abusivos de 
bebidas alcólicas
- Pratique exercícios físicos e 
diminua o estresse

ocorrem por causa da obstrução do 
canal urinário pela pedra, impedindo a 
passagem da urina, o que obriga a 
parede das vias a se contraírem com 
mais força do que o habitual. “Pode ser 
que o paciente venha a não desenvolver 
sintomas, mas mesmo assim pode levar 
à perda da função renal ou infecções 
urinárias”, alerta o especialista.

O tratamento, segundo Costa, 
depende de diversos fatores, como os 
sintomas, tamanho e tipo de cálculo. Em 
caso de dor, se inicia com medicação 
para resolução do episódio agudo de 
cólica renal, até que ocorra a eliminação 
espontânea ou cirúrgica do cálculo. A 
maioria das pedras, o especialista 
esclarece que são pequenas e expelidas 
naturalmente pela urina. Entretanto, no 
caso de pedras maiores é necessária a 
intervenção do médico. “A prevenção 
inclui necessariamente mudanças de 
hábitos do paciente associados ou não a 
medicamentos”, completa. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Hospitalizada há dois meses, 
Maria Suely Goulart comemorou 
no dia 3 de julho seu 53º 
aniversário. A paciente, que está 
no Hospital Alberto Rassi – HGG 
para tratar de uma lesão na 
coluna, recebeu de Sabah 
Moraes uma homenagem 
especial durante o Sarau do 
HGG. Emocionada, Maria Suely 
agradeceu ao carinho doado por 
toda a equipe da unidade.

De acordo com a paciente, os 
médicos a atendem sorrindo, e as 
enfermeiras são gentis, o que a 
faz se sentir em casa, apesar da 
sensibilidade emocional gerada 
pela falta da família. “Estou sendo 
muito bem tratada por todos os 
profissionais, tudo aqui é 
maravilhoso. Acho que qualquer 
pessoa doente deveria ser 
atendida pelo HGG, porque aqui 
sim nós somos recebidos com 
dignidade e amor. Se não 
estivesse internada aqui por 
problemas de saúde, com certeza 
não ia querer ir embora jamais.” 

EXPRESSAS

Música
As estrelas Sabah Moraes e Ney Couteiro 
abriram a agenda do mês de julho do 
projeto Sarau do HGG. Em apresentação 
emocionante, a dupla consagrada no 
cenário goiano levou para pacientes, 
colaboradores e visitantes da unidade 
hospitalar clássicos da Música Popular 
Brasileira (MPB) e do Samba. 

Música 2
Já a segunda atração do mês ficou por 
conta do flautista Marcos Almeida, e da 
pianista Gyovana Carneiro. Os músicos 
deram uma verdadeira aula sobre a origem 
da música clássica para os pacientes. Esta 
foi a segunda vez que a dupla se 
apresentou junta na unidade, e a terceira 
de Gyovana, que já havia levado o projeto 
Piano a Quatro Mãos para o Sarau.

Eleições
A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) está em processo eleitoral 
para a escolha dos novos membros. Os 
interessados devem realizar a inscrição das 
chapas até o dia 18 de julho. A comissão 
será formada por 32 membros, sendo 16 
eleitos e 16 indicados, que cumprirão o 
mandato de um ano. A votação será nos 
dias 4 e 5 de agosto.

Reciclagem
Os cozinheiros, auxiliares de cozinha e 
nutricionistas participaram, no dia 3 de 
julho, de uma oficina de culinária. O curso 
abordou de forma dinâmica a higienização 
correta das mãos para o preparo e 
manuseio de alimentos, os tipos de cortes 
de vegetais e carnes, apresentação de 
pratos, e molhos. 

Fé
O serviço de capelania hospitalar do HGG 
prepara para a última semana de agosto 
um curso para atualização de 
conhecimentos dos 34 visitadores 
voluntários espirituais. Paralelamente, 
serão abertas novas vagas para 
interessados em participar do programa de 
assistência espiritual nos segmentos 
católico, evangélico e espírita.

Promessa
As profissionais da área de enfermagem do 
Hospital Alberto Rassi - HGG participaram 
da Romaria da Festa do Divino Pai Eterno. 
Como forma de agradecimento a Deus pela 
conquista do título de acreditação 
hospitalar, elas foram caminhando até o 
município de Trindade e distribuíram 450 
pães. A comitiva foi acompanhada pela 
diretora de Enfermagem, Natalie Alves. 

“Vejo a alegria estampada no rosto das pessoas quando elas param para apreciar as minhas obras, e ai 
tenho a sensação de que meu dever, enquanto cidadã e artista, de fazer o bem e praticar a solidariedade está 
sendo cumprido”, Helena Vasconcelos, artista plástica em exposição na mostra coletiva do AMA.

Artistas se reúnem durante a inauguração
da mostra coletiva de artes

Usuária do Ambulatório de Medicina 
Avançada aprecia obras expostas

Pacientes que aguardam pela 
consulta, se encantam com telas

O projeto Arte no HGG leva exposições artísticas de temas variados à unidade hospitalar, promovendo inclusão cultural aos pacientes.
Confira os melhores momentos da mostra coletiva, em exposição na galeria do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA):
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