
Manual do Paciente
Saiba tudo sobre o seu período de internação no HGG
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Como é feita a minha internação?

Ao chegar no HGG você é atendido pela Central Humanizada de Internação 
(CHI). É aqui que é realizado o seu "check-in", assim como acontece quando 
você chega a um hotel. Neste espaço, um médico também faz uma avaliação 
inicial para prescrever os primeiros remédios e sua dieta. Isso só não se aplica 
para casos de UTI.

 VOU SER INTERNADO (A). E AGORA?

O HGG é um hospital que possui uma equipe completa de saúde. Você será 
atendido por diversos profissionais, conforme a sua necessidade. 

O período de internação do HGG depende da resposta do seu tratamento. 
Enquanto estiver internado, você precisa saber como funciona o Hospital e 
suas principais regras. Veja a seguir:

SEJA BEM-VINDO (A) AO HGG!
 
Nós da equipe do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG lhe desejamos uma 
internação tranquila para a recuperação da sua saúde. Trabalhamos todos os 
dias para oferecer um atendimento de qualidade e mais humano. Aqui, você 
será tratado pelos melhores médicos de Goiás e uma equipe multidisciplinar 
altamente capacitada.

Caso algo não saia como esperado, nos avise. O HGG está em constante 
aperfeiçoamento e sua opinião vale muito! 

A Direção.
O HGG

O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG, também conhecido como Hospital 
Geral de Goiânia, é uma unidade da rede estadual de saúde, 100% público, que 
realiza atendimentos de média e alta complexidade. Foi fundado em 1959 
pelos irmãos Alberto e Luiz Rassi e é considerado o primeiro hospital da 
Capital. Foi também conhecido como Hospital Rassi ou Hospital do Inamps.

Gestão moderna

Em 2012, o Governo de Goiás contratou organizações sociais para gerenciar os 
hospitais do Estado e desde então, o HGG é gerenciado pelo Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), que proporcionou melhor 
infraestrutura e qualidade para a unidade hospitalar.

Idtech

O Idtech é uma organização social genuinamente goiana, com grande experiência 
em projetos de saúde e inclusão social. Seu objetivo no HGG é garantir uma 
assistência humanizada e de excelência para os usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), contribuindo para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa.
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Eu tenho direito a um
acompanhante?

Depende. Tem direito quem tiver 
mais de 60 anos ou tenha menos de 
18. Casos especiais são avaliados 
pela equipe de enfermagem.

Quem pode ser 
meu acompanhante?

Uma pessoa do mesmo sexo e com 
mais de 18 anos e menos de 60 
anos. Não é permitido gestantes ou 
pessoas que não apresentem boas 
condições de saúde.

É possível revezar os acompanhantes. 
Para isso, é preciso respeitar o horário 
abaixo:

Troca de acompanhantes:
8 às 9 horas    |   13 às 14 horas   |   19h30 às 20h30

Pulseira de identificação

Na CHI você recebe ainda uma 
pulseira de identificação. Isso 
serve para que a equipe saiba 
exatamente quem você é. Para sua 
segurança, todos os profissionais vão 
conferir sua pulseira de identificação, 
perguntando repetidas vezes seu nome e 
sua data de nascimento. Isso não quer dizer que 
não te conhecem, mas é uma medida de segurança 
para garantir que o procedimento seja realizado corretamente.

Sua pulseira poderá ter etiquetas coloridas, que correspondem aos riscos que 
você está vulnerável (quedas, alergias, infecções, por exemplo). Para cada um 
destes riscos, existem medidas de prevenção, que deverão ser seguidas por 
você e por toda a equipe. 

É proibido usar os telefones 
dos postos de enfermagem.

É proibido entrar com 
alimentos, bebidas ou remédios. 

Tudo será fornecido pelo 
próprio Hospital.

REGRAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES

É proibido fumar em 
qualquer dependência 

(inclusive jardins e 
estacionamento).
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O acompanhante/visitante 
não pode ministrar 

medicação ou fazer curativos 
no paciente.

Deixe isso com os 
profissionais de saúde.

É proibida entrada de 
aparelhos eletrônicos 

(televisão, rádio, notebooks).

É proibido ao acompanhante/ 
visitante sentar ou deitar na 
cama dos pacientes, pois há 

riscos de infecção hospitalar ou 
contaminação.

09

É proibido circular em outras alas e 
enfermarias além daquelas que o 

paciente está internado.

É proibido tomar água ou 
abastecer garrafas nos 
bebedouros exclusivos. 

A copeira trará água.

É proibido usar roupas 
curtas, transparentes ou 

decotadas, pois isso 
diminui a proteção 
contra a infecção 

hospitalar.
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MINHA FAMÍLIA E AMIGOS PODERÃO ME VISITAR?

Sim, mas com algumas restrições:

Ÿ Não é permitida a entrada de crianças menores de 12 anos;
Ÿ Nas enfermarias é possível receber até quatro visitantes ao dia. E estes, 

deverão se revezar (em dois em dois) no período de uma hora. 
Ÿ No Centro de Terapia Intensiva - CTI, é permitida a entrada de apenas dois 

visitantes.

Horário de visita:
Pacientes nas enfermarias - 16 às 17 horas

Pacientes no Centro de Terapia Intensiva - 17 às 18 horas

COMO EU ME ORIENTO DENTRO DO HOSPITAL?

Os pacientes só podem se deslocar das 
enfermarias para outras áreas sob a 
supervisão de um condutor de paciente ou 
profissional de enfermagem. Isso garante 
a sua segurança no percurso.

Por isso, mesmo que você já saiba o 
caminho e tenha condições de se deslocar 
sozinho(a), aguarde um profissional para 
conduzi-lo (a) de forma correta.

Entregue todos os utensílios 
das refeições para as copeiras, 

no ato do recolhimento.
Todos os enxovais (camisola, 

pijama, lençóis e toalhas) 
também devem ser entregues 
integralmente à nossa equipe. 

O HOSPITAL TAMBÉM É SEU! 

O HGG é uma unidade custeada com recursos públicos, vindos dos impostos 
que todos nós pagamos. Para não ter desperdício deste dinheiro, é muito 
importante que a gente cuide do hospital como se fosse a nossa casa! 

Ÿ Não desperdice água. Feche as torneiras ao escovar os dentes e ao 
ensaboar-se.

Ÿ Apague as luzes e não deixe carregadores de celulares nas tomadas. 
Ÿ Nunca jogue lixo dentro do vaso sanitário, pois pode causar entupimentos.
Ÿ Jamais atire lixo ou objetos pela janela. 

SEPARE SEU LIXO:

Lixeira Preta – Resíduo comum 
(papel, copo descartável, restos 
de alimentos, entre outros).

Lixeira Branca – Resíduo 
infectante (curativos, luvas, 
algodão com sangue, equipos).
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TENHO DE TRAZER UMA MALA DE ROUPAS? 
TAMBÉM PRECISO DE LENÇÓIS E TOALHAS?

Não. Enquanto estiver internado (a), você usará uma roupa própria do hospital 
(camisola/pijama). Isso evita contaminação (transmissão de germes). 
 
Também oferecemos todo enxoval. Por isso, nada de trazer coisas de casa. 
Apenas traga seus itens de higiene pessoal (escova de dentes, sabonete, fio 
dental, entre outros).

VOU TER UM LOCAL PARA GUARDAR OS MEUS PERTENCES?

Sim, o HGG dispõe de um guarda-volumes 
para roupas, bolsas, capacetes e outros 
objetos. Somente o necessário para sua 
estadia e do seu acompanhante (caso 
houver) poderá ser levado para os quartos.
 
O Hospital não dispõe de cofres ou outros 
dispositivos para guarda de pertences de 
valor. No caso de celulares e documentos 
pessoais, orientamos aos pacientes e 
acompanhantes  para levá-los consigo ou 
para deixá-los sob a responsabilidade de 
outra pessoa,  quando saírem das 
enfermarias.

E OS MEUS MEDICAMENTOS? TENHO DE TRAZER DE CASA?

Depende de cada caso, converse com o seu médico para verificar se os 
medicamentos que utilizava em casa ainda serão utilizados no hospital. Caso 
seja necessário, a enfermagem é comunicada para a liberação de entrada e o 
nosso farmacêutico clínico avalia a condição dos medicamentos.

MINHA FAMÍLIA TERÁ DE TRAZER ALIMENTOS PARA MIM?

Não, pois a partir do momento em que 
você é internado, a sua alimentação é de 
nossa responsabilidade. Imagine se você 
come algo prejudicial a sua saúde? Não 
podemos deixar que isso aconteça.
 
Toda a comida é preparada sob rigorosos 
controles de qualidade. Uma equipe de 
nutricionistas é responsável por cada 
dieta. Caso tenha alguma restrição 
alimentar, não deixe de nos avisar.
 
Seu acompanhante também não pode 
trazer alimentos para o hospital. Ele 
recebe refeições (café da manhã, almoço 
e jantar) da nossa cozinha. Apenas os 
acompanhantes que só ficam no período 
noturno que não têm direito à refeição.

Horário do Guarda-Volumes:
Segunda a Sexta: 7h30 às 12h30  |  13h às 20h30

Finais de semana e feriados: 8h às 9h  |  13h às 14h  |  19h30 às 20h30
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EU VOU TER DE DIVIDIR O BANHEIRO COM 
OUTRAS PESSOAS?

Sim. Por isso, é preciso conservar bem este espaço 
para que ele se mantenha limpo para o uso. 
Nunca jogue nada dentro dos vasos sanitários. 
Use a lixeira.
 
Fique atento! Os chuveiros não são elétricos. A 
água é aquecida por caldeiras a vapor. Por isso, 
há dois registros para você misturar água fria com 
a  q u e n t e .  N o s s a  s u g e s t ã o  é  q u e  a b r a 
primeiramente o registro da água fria.

TEM ALGUMA ATIVIDADE PARA EU ME DISTRAIR 
ENQUANTO ESTIVER INTERNADO?

Sim. O HGG é um hospital diferente. Quase todos 
os dias são realizados eventos para tornar o 
ambiente mais alegre e deixar seu período de 
internação menos doloroso. Confira algumas 
atividades e não deixe de participar!
 
Ÿ Sarau do HGG: Apresentações musicais 

todas as quintas-feiras.

Ÿ Arte no HGG: Oficinas de arte são realizadas 
quinzenalmente às terças-feiras.

Ÿ Riso no HGG: Shows de humoristas e peças 
teatrais acontecem nas últimas terças-
feiras do mês.

Ÿ Exposições de arte: No Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) e na 
recepção do HGG.

Quer ver as fotos tiradas em nossos eventos? 
Acesse a nossa página: www.facebook.com/hospitalalbertorassihgg

HÁ ALGUM TIPO DE ATIVIDADE RELIGIOSA NO HOSPITAL?

Sim. Todos os dias, exceto domingo, entre 14 e 
16 horas um grupo de voluntários de 
Assistência Espiritual visita as enfermarias. 
Estas pessoas passaram por uma capacitação e 
são de diversos segmentos rel igiosos 
(católicos, espíritas e evangélicos).
 
Além disso, o Serviço de Assistência Espiritual 
promove palestras, cultos e missas no próprio 
HGG. Confira o calendário nos murais do 
hospital.
 
Quer receber a visita de um padre ou pastor? 

Peça à enfermagem um formulário de 
solicitação, que o Serviço de Assistência 
Espiritual irá providenciar ou autorizar a 
entrada do líder religioso.

O HOSPITAL TEM REDE WI-FI?

Sim.  O HGG foi  o primeiro 
hospital público a oferecer 
Internet sem fio. Tudo isso para  
você poder se distrair e entrar em 
c o n t a t o  c o m  s u a  f a m í l i a 
enquanto estiver internado. 
Solicite a sua senha com algum 
funcionário do hospital.

14
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QUERO RECLAMAR, SUGERIR OU ELOGIAR, COMO FAÇO?

O HGG tem um programa especial para ouvir os pacientes. Trata-se do Gestão 
Cidadã. São diversas ferramentas para que você entre em contato direto com 
os gestores do hospital. Aqui, você também administra o HGG! Saiba como:
 
Ÿ Totens de pesquisa: Basta tocar na tela 

dos monitores para participar da 
pesquisa;

Ÿ Caixas de opinião: Localizadas nos totens. 
Escreva seu elogio,  sugestão ou 
reclamação e deposite na urna;

Ÿ WhatsApp: (62) 98591-9937;

Ÿ E-mail:

Ÿ Ouvidoria: Localizada próximo à CHI, o 
atendimento é presencial ou pelo 
telefone (62) 3209-9999;

Ÿ Veja mais formas de contato no site:
      www.hospitalalbertorassi.org.br

 centralderelacionamento@idtech.org.br;

O MÉDICO ME DEU ALTA. E AGORA?

Você receberá orientações da 
equipe (enfermagem, médicos e 
o u t r o s  p r o fi s s i o n a i s  q u e  t e 
atenderam). Após, aguarde, pois o 
condutor te encaminhará para a 
CHI, onde será realizada a alta 
administrativa.
 
É  também na  CHI  que  será 
encaminhado o pedido de retorno 
médico para o Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA). Se este 
f o r  o  c a s o ,  a  C e n t r a l  d e 
Relacionamento irá entrar em 
contato por telefone, informando 
data e horário da sua consulta.

QUEM PODE TER ACESSO AO MEU PRONTUÁRIO?  

O prontuário é um documento sigiloso e personalíssimo, por isso somente o 
próprio paciente ou seu procurador (procuração pública ou com assinatura 
reconhecida por verdadeiro) podem ter acesso ao documento. A solicitação 
deve ser feita na Diretoria Administrativa e o prazo para a disponibilização do 
prontuário é de até 10 (dez) dias úteis a contar da aprovação da Diretoria 
Técnica. Os dados para a solicitação do prontuário são: nome completo do 
paciente; data de nascimento; nome da mãe; telefone(s) de contato; endereço 
completo, período de registro do prontuário.

Se o paciente não puder retirar pessoalmente o prontuário, também deverá 
identificar o nome completo e documento de identidade a quem poderá ser 
entregue. Se o paciente for falecido, também deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: declaração de Óbito (autenticada em cartório) e 
documentos (originais ou autenticados) que comprovem o parentesco do 
solicitante com o paciente (pais, filhos ou cônjuge).

POSSO LEVAR MEUS EXAMES COMIGO QUANDO RECEBER ALTA?

Os exames que o paciente trouxer de casa devem ser levados com os pacientes no 
momento da alta; por isso, solicite à equipe de enfermagem assim que for informado 
da previsão de alta. Os exames realizados no HGG fazem parte de seu prontuário 
médico que fica sob a guarda do Hospital, mas também podem ser solicitadas cópias 
na Diretoria Administrativa. O prazo de entrega é de até 10 dias úteis.
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DOAÇÃO DE SANGUE

Fez cirurgia? Ficou na UTI? Esteve por muito tempo internado (a)?
Provavelmente você precisou de sangue.

Para que outras pessoas tenha a mesma 
chance, convoque três familiares ou 
amigos para doar sangue para os 
pacientes do HGG.

Doe sangue:

Unidade Coletora de Sangue do HGG
Entrada pela Portaria A (Avenida 
Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste) - 
Horário: 8h às 16h. 

Telefone: (62) 3209-9952

ANOTAÇÕES DO PACIENTE/ACOMPANHANTE

Participar ativamente do seu tratamento 
é fundamental! 

Aqui, você ou seu acompanhante, 
poderá anotar informações importantes 
sobre a evolução da sua saúde.

Nome completo: 

Data de Nascimento:
Data da internação:
Diagnóstico: 

19

Assistência:        médico            nutricionista             psicólogo 
      fonoaudiólogo            terapeuta ocupacional            cirurgião dentista            
      fisioterapeuta            enfermeiro             assistente social

Meu quadro de saúde:

Qual a minha meta?

O que devo fazer?

O que é importante eu saber?

Assistência:        médico            nutricionista             psicólogo 
      fonoaudiólogo            terapeuta ocupacional            cirurgião dentista            
      fisioterapeuta            enfermeiro             assistente social

Meu quadro de saúde:

Qual a minha meta?

O que devo fazer?
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Assistência:        médico            nutricionista             psicólogo 
      fonoaudiólogo            terapeuta ocupacional            cirurgião dentista            
      fisioterapeuta            enfermeiro             assistente social

Dúvidas:

Planos:

Programação de alta: 

Qual sua preocupação ao sair de alta? 

Assistência:        médico            nutricionista             psicólogo 
      fonoaudiólogo            terapeuta ocupacional            cirurgião dentista            
      fisioterapeuta            enfermeiro             assistente social

Dúvidas:

Planos:

Quais são meus riscos e quais cuidados devo tomar? 

Pergunte para a enfermagem!

Risco Prevenção

Queda

Broncoaspiração

Alergia

Lesão de pele

Infecção

Mudança de lado e posição

Mudar a posição do paciente na cama é importante para a prevenção de lesões

Lado Direito Barriga para Cima Lado Esquerdo
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HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO RASSI - HGG:
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- CRM 4.655; 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; COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA: 
Marcelo Fouad Rabahi; COORDENADOR TÉCNICO: Rafael Gouveia Nakamura. 

MANUAL DO PACIENTE:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO HGG/IDTECH:
JORNALISTA RESPONSÁVEL: Mariana Clímaco (GO-2191JP); JORNALISTA: Carolina Pessoni;  
PROJETO GRÁFICO: Clayton Miranda; ILUSTRAÇÕES: Alexandro Alves de Lima.
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