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Internações no HGG crescem 23% em 2016 
Números do Hospital Alberto Rassi, unidade do Governo de Goiás gerenciada pelo Idtech, apontam aumento do atendimento aos usuários do 
SUS. A produção hospitalar foi positiva também em quantidade de consultas ambulatoriais, cirurgias e atos multidisciplinares

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
realizou 7.012 internações em 2016. O 
número cresceu 23% comparado ao ano 
anterior. A produção hospitalar foi positiva 
também em quantidade de consultas 
ambulatoriais (23%), cirurgias (3%) e atos 
multidisciplinares (40%). O aumento do 
atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é atribuído ao 
aperfeiçoamento das práticas de gestão e 
envolvimento da equipe. A unidade, 
referência na assistência eletiva aos casos 

de média e alta complexidade, pertence 
ao Governo de Goiás e é gerenciada pelo 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) há cinco anos.

O Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA) do HGG registrou aumento de 
cerca de 25 mil consultas em 2016, 
atingindo o patamar de 130.225 
atendimentos no ano. O AMA é 
considerado o maior centro de 
especialidades em Goiás, com 33 
especialidades médicas e 

O crescimento das internações aponta que o HGG elevou o número de cirurgias e de atos 
muldisciplinares. O HGG bateu recorde de procedimentos no ano passado

multiprofissionais. Os serviços que mais 
atenderam foram: neurologia (10.956), 
cardiologia (10.808) e endocrinologia 
(10.336).

Segundo o diretor geral do HGG, José 
Cláudio Romero, a unidade hospitalar vem 
desenvolvendo ações para a otimização 
da gestão, visando o aumento da 
produtividade. “O controle de ponto dos 
profissionais, o encurtamento de 
processos burocráticos e o 
acompanhamento diário das metas 
contribuíram para o sucesso de 2016”, 
explica. A unidade também promoveu 
mutirões em parcerias com as sociedades 
médicas, o que elevou o número de 
cirurgias para 5.391, batendo o recorde de 
procedimentos no último quinquênio.

Os atos multidisciplinares, que são os 
atendimentos aos pacientes internados 
com nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, farmacêuticos, 
odontólogos e terapeutas ocupacionais, 
deram um grande salto em 2016, 
passando de 126.072 para 176.828. De 
acordo com a diretora de Serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, o 
aumento de 40% demonstra “o trabalho 
ostensivo ao longo do ano de promover a 
interdisciplinaridade entre as diversas 
especialidades, com o intuito de garantir 
a integralidade da assistência à saúde 
aos pacientes.”

Produção hospitalar 2016

Fonte: Assessoria de Planejamento do HGG
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NOSSA GENTE

Já passei por muita coisa 
no HGG, diz Joaquim 
Inácio, da Clínica Cirúrgica

A história de vida do colaborador 
Joaquim Inácio de Melo Júnior passa 
pelo Hospital Alberto Rassi - HGG.  
Formado em Medicina pela 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), o médico cursou residência 
em cirurgia geral e ginecologia nesta 
unidade e atua nela desde 1998. 

Nestes mais de 18 anos de 
história, Joaquim já assumiu vários 
cargos de chefia no HGG, inclusive 
de diretor geral. Recentemente, 
assumiu a gerência da Clínica 
Cirúrgica.“Já passei por muita coisa 
aqui. Teve uma época que eu 
praticamente morava no HGG, eu ia 
em casa só pra tomar banho e 
voltava. Antes do Idtech assumir, eu 
era diretor geral, e passei por muitas 
dificuldades como falta de insumos 
básicos para um atendimento em 
saúde”, explicou Joaquim.

O médico afirma que recebeu o 
convite para a gerência da clínica 
cirúrgica há algum tempo e que 
resolveu aceitar só agora porque 
gosta de se dedicar integralmente ao 
que se propõe fazer. "Algumas 
questões pessoais pesaram neste 
período, mas agora estou pronto 
para assumir, com disposição, 
obstinação e dedicação”.

Nos momentos de lazer, 
Joaquim se dedica aos esportes, 
principalmente ao tênis e ao futebol. 
Também prioriza os estudos e 
busca se atualizar todos os dias. "É 
um hábito”, explica. Joaquim 
também é um apaixonado por 
viagens e seu lugar preferido no 
mundo é Orlando, nos Estados 
Unidos. "A última vez que fui, fiquei 
impressionado com a segurança. 
Quando me aposentar, gostaria de 
morar naquele mundo mágico.”
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Manual do Paciente começa a ser distribuído

Com o objetivo de esclarecer todas 
as dúvidas sobre o período de 
internação, o HGG começou a distribuir 
o Manual do Paciente. Idealizado pela 
Assessoria de Comunicação Social, o 
guia prático é uma iniciativa inédita que 
envolveu todos os departamentos da 
unidade. Com formato de gibi, ele é todo 
ilustrado e contém informações que vão 
orientar os pacientes e acompanhantes 
durante o período de internação. 

De acordo com a diretora de Serviços 
Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, o 
Manual faz parte da Política de 
Comunicação Institucional do hospital, 
que tem como um dos princípios a 
comunicação efetiva entre os 
profissionais e os usuários, além de ser 
um mecanismo importante para a 
redução na ocorrência de erros e 
aumento da segurança do paciente. “O 
intuito foi criar um mecanismo para 
colocar o paciente no centro do cuidado, 
promovendo o seu interesse, a sua 
motivação e a sua satisfação com a 
assistência prestada, possibilitando que 
ele e seus familiares sejam agentes 
ativos na busca de sua segurança.”

O manual possibilita que cada 
profissional esclareça as dúvidas 
relacionadas à sua assistência e ao 
mesmo tempo, estabeleça planos que 
deverão ser trabalhados ao longo do 
período de internação. “Além de informar 
sobre os procedimentos básicos que 
devem ser seguidos pelos usuários e por 
toda a equipe de profissionais, ele traz 
no seu final, uma parte na qual os 
pacientes e acompanhantes podem 
registrar os seus questionamentos sobre 
seu quadro de saúde”, explicou.

HGG recebe primeiros internos de 2017 

O HGG recebeu no dia 2 de janeiro, 
a primeira turma de internos de 2017. 
Alunos que estão cursando Medicina na 
Uni-Evangélica, de Anápolis, foram 
acolhidos pela gerente do Núcleo de 
Educação Continuada, Fabrícia 
Cândida e pela gerente de Internatos e 

Alunos da Uni-Evangélica foram os primeiros 
a ter aulas práticas no Hospital

Material foi desenvolvido pela Assessoria de 
Comunicação do Hospital

Estágios, Wagna Barbosa. Alunos da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) também 
participaram do acolhimento, 
totalizando 44 novos internos.

Antes de cumprirem a carga horária 
de 40 horas na instituição, os alunos 
receberam orientações sobre as normas 
e rotinas do hospital. Entre os assuntos 
abordados estão a importância da 
lavagem correta das mãos, fluxo de 
acidentes, utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), e tudo que 
envolve a NR-32.

De acordo com a gerente de 
Internatos e Estágios do HGG, Wagna 
Barbosa, o internato é uma fase em que 
o aluno de medicina tem mais contato 
com a prática. “Essa vivência é 
fundamental porque o aluno sai da 
faculdade no sexto ano como clínico 
geral, podendo fazer pequenos 
procedimentos cirúrgicos e atendimentos 
gerais em ambulatório. O internato é 
responsável por preparar esse médico 
recém-formado”, explicou.

ACONTECEU 
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Grandes mamas podem provocar dores nas costas e isolamento 

O tamanho das mamas virou uma 
grande preocupação nacional depois da 
popularização do silicone. Para se ter 
ideia, em um ano, quase 100 mil 
brasileiras se submeteram à uma cirurgia 
estética para colocar a prótese, de 
acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica. Na contramão desta 
moda, uma pequena parcela de mulheres 
sofre por ter grandes mamas. O aumento 
além do normal tem origens diversas e a 
correção cirúrgica é possível. O jornal A 
Voz do HGG entrevistou o cirurgião 
plástico Roberto Kaluf sobre os detalhes 
deste procedimento.

Quando a mama tem aumento 
volumoso além do normal, a paciente 
pode sofrer com problemas psicológicos, 
como a baixa autoestima e isolamento 
social, evitando sair de casa ou se expor 
com roupas de banho. Pode acarretar 
ainda dores na coluna cervidorsal, ou até 
mesmo desvios na coluna. 

De acordo com o cirurgião plástico, 
antes do procedimento cirúrgico, é 
investigada a causa da hipertrofia 
mamária. Quando o motivo é obesidade, o 
cirurgião pode solicitar a perda de peso, 
com o acompanhamento do 
endocrinologista e do nutricionista, para 
que a paciente seja preparada para a 
redução. Já quando o fator é hormonal, é 
necessário um diagnóstico preciso do 
endocrinologista. A causa também pode 
ser hereditária, quando a mulher tem 
histórico familiar de mamas grandes.

Kaluf explica que também há algumas 
síndromes, que aparecem no primeiro 
ciclo menstrual da mulher, fazendo com 
que as mamas se desenvolvam mais do 
que o normal. “Quando diagnosticado, a 
idade mínima para a cirurgia é em torno 
dos 18 anos. Porém, há casos que a 
mama é tão volumosa, que intervimos 
mais cedo, com até 15 ou 16 anos”, 
explica o cirurgião.

Aumento das mamas além do normal tem causas diversas e pode ser corrigido com cirurgia plástica reparadora. Repouso e cuidados no 
pós-operatório são cruciais para melhor cicatrização. De acordo com o cirurgião plástico, idade mínima para cirurgia é 18 anos

Quando a mama tem aumento volumoso além do normal, a paciente pode sofrer com problemas 
psicológicos, como a baixa autoestima e isolamento social, evitando sair de casa 

Você sabia?

-  A hipertrofia mamária 
pode ocorrer por conta 
de fatores hereditários, 
desequilíbrio hormonal 
ou obesidade. 

- A idade mínima para a 
cirurgia é em torno dos 18 
anos. 

Confira algumas dicas:

- A cicatrização da cirurgia vai 
depender dos cuidados pós-operatório 
com o uso de diversos tipos de 
curativos.

- A paciente também precisa ficar de 
repouso e respeitar a limitação do 
movimento dos braços.

A preparação da cirurgia ocorre como 
qualquer outro procedimento que se 
submete à anestesia. “É preciso realizar 
exames pré-operatórios de rotina, 
avaliação com um cardiologista e um 
parecer cardiológico com risco cirúrgico, 
além de um exame de imagem da mama, 
que, dependendo da faixa etária, pode ser 
ultrassonografia ou mamografia das 
mamas”, detalha o cirurgião.

O procedimento cirúrgico dura cerca 
de 4 horas e os cuidados da paciente no 
pós-operatório são fundamentais. Kaluf 
alerta que é preciso ficar de repouso e 
respeitar a limitação do movimento dos 
braços. “Não pode pegar peso, abrir 
gavetas, fazer movimentos bruscos para 
que possa evitar a deiscência dos 
pontos, ou seja, a rotura dos pontos. A 
partir da segunda a terceira semana, o 
paciente vai voltando as atividades 
normais, desde que não se exceda nas 
atividades físicas e serviços domésticos, 
num período mínimo de 60 dias.”

Mais de 200 pessoas são atendidas em evento no HGG
O Hospital Alberto Rassi – HGG 

promoveu no dia 12 de janeiro, o primeiro 
evento de promoção da saúde em 2017. 
Nesta edição, as equipes de enfermagem, 
nutrição, fisioterapia e clínica médica 
orientaram a população sobre como 
manter os hábitos saudáveis durante todo 
o ano. Além de orientações para uma boa 
alimentação e para combater o 
sedentarismo, 200 pessoas fizeram testes 
de glicemia, aferiram a pressão e 
calcularam o Índice de Massa Corpórea 
(IMC) na unidade.

“A gente até sabe que precisa se 
cuidar, mas vai deixando e relaxando”, 
disse o aposentado Edson Alves dos 
Santos, de 64 anos. Ele e sua esposa, 

Cleonice Maria Paixão, foram cedo ao 
Hospital depois de saber do evento pela 
televisão. “O atendimento foi ótimo. Gostei 
muito das dicas das nutricionistas. A 
combinação alimentação saudável e 
atividade física é muito importante, ainda 
mais para quem está na minha idade.”

De acordo com o fisioterapeuta 
Gustavo Menezes, a equipe dele trabalhou 
o alongamento e o relaxamento corporal. 
“São exercícios simples, que as pessoas 
podem fazer em casa, para ganhar uma 
melhor flexibilidade, aliviar as tensões 
musculares e melhora do sono. É 
importante que estes conselhos 
sejamseguidos regularmente, não só no 
início do ano, de forma regular”, explica.

Incentivar os hábitos saudáveis foi o 
objetivo da equipe multidisciplinar
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Fernando Sa Shirata faz 
tratamento no Hospital Alberto Rassi 
– HGG desde 2012. Ele é paciente 
do Programa de Controle e Cirurgia 
da Obesidade e conseguiu realizar 
neste mês a tão sonhada cirurgia 
bariátrica. Ele revela que durante 
toda a vida sofreu preconceito por 
estar acima do peso, e que agora 
vislumbra um futuro muito feliz. “Sofri 
bastante principalmente nas 
entrevistas de emprego. Quando as 
pessoas olhavam o meu tamanho, já 
me dispensavam e diziam que eu 
não estava no perfil procurado pela 
empresa. Acho que eles pensavam 
que um gordo não tem capacidade 
de fazer nada”.

Ele atua como técnico em 
segurança do trabalho e deseja voltar 
a sua rotina. “Essa cirurgia está 
sendo um divisor de águas, e agora 
eu espero ter vida nova”. Esta é a 
segunda vez que ele interna no 
HGG, e destaca o excelente 
atendimento na unidade. “Aqui não 
parece hospital. Os profissionais me 
trataram muito bem. Sinto como se 
estivesse em casa”, declarou.

DICAS DA NUTRI

Emagrecer os quilos adquiridos nas festas 
de fim de ano está entre as promessas 
preferidas da população. Afinal, janeiro é o 
mês do recomeço. Porém, não basta 
mergulhar naquelas dietas que prometem 
milagres. Além de uma reeducação 
alimentar, é preciso força de vontade. 
Confira as dicas da nossa nutricionista:

Planeje e estabeleça uma rotina alimentar

Para um emagrecimento saudável, o 
primordial é se planejar. É preciso ter horários 
específicos e não pular as refeições. O ideal 
são quatro refeições fixas que inclui café da 
manhã, almoço, lanche e jantar.

Insira as saladas na alimentação

Para quem não está acostumado, o ideal é 
introduzir esses alimentos aos poucos, 
sempre pensando na variedade. 

Abandone as dietas com restrição 

As dietas da moda fogem bastante da 
realidade do brasileiro. Por um período, as 
pessoas conseguem seguir, porém com o 
passar do tempo cai em uma monotonia 
alimentar e faz com que a pessoa volte a 
comer da mesma forma ou até mais, 
comparado ao período antes da dieta. 

Evite tomar líquidos durante as refeições

O líquido ingerido na refeição não engorda, 
porém dilata o estômago e provoca uma 
sensação de inchaço abdominal.
É importante não criar este hábito, pois o 
estômago sempre passará por essa 
dilatação o que irá torna-lo mais elástico. 
Essa dilatação reduz a sensação de 
saciedade e você pode acabar consumindo 
mais alimentos, levando a um excesso 
alimentar durante o dia e 
consequentemente o aumento de peso.

Fuja dos vilões do emagrecimento

O principal vilão da alimentação saudável é 
o açúcar, e não apenas o branco. O açúcar 
mascavo, demerara, de coco, são 
alternativas interessantes, porém são 
calóricos da mesma forma. O ideal é tentar 
tirar aos poucos até excluir totalmente da 
alimentação. Estudos científicos 
comprovam que o açúcar tem um potencial 
viciante muito grande, com o tempo o 
paladar vai acostumando e vai pedindo 
maiores quantidades. 

#Ficaadica

- Se organize e produza o seu próprio 
alimento, faça o seu próprio lanche e dê 
preferência para as comidas de verdade. 
Prepare a própria refeição, o que pode 
proporcionar maior prazer ao se alimentar.

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 um refúgio para nós que estamos internados. Gostei de todas as músicas, já que não estou podendo ir 
até a igreja, senti que a igreja veio até mim”, disse a diarista Tatiane de Oliveira Cruz, durante o Sarau da 
cantora gospel Juliene Sahab, no dia 12 de janeiro

Colaboradores, acompanhantes e 
pacientes unidos pela boa música

A cantora Anna Júlia levou canções 
sertanejas aos pacientes, animando-os

A cantora Juliene Sahab e sua banda 
emocionou com as canções gospel 

Amélia Duarte é 
nutricionista, mestre em 
antropologia social e tutora 
de Nutrição da Residência 
Multiprofissional do HGG
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