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Ação em comemoração ao Outubro Rosa leva patologista ao HGG
Cláudio Amorim, da Gerência da Saúde da Mulher, respondeu às dúvidas de usuários do Hospital Alberto Rassi - HGG que aguardavam 
pela consulta no Ambulatório de Medicina Avançada - AMA. Ação marcou início da campanha Outubro Rosa na unidade

Os pacientes que aguardavam 
consultas ou exames no Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA do Hospital 
Alberto Rassi – HGG puderam sanar 
todas as dúvidas existentes sobre o 
câncer de mama. É que uma ação, 
realizada no dia 9 de outubro em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde, 
levou o patologista da Gerência da Saúde 
da Mulher, Cláudio Amorim, para falar 
sobre o tema, em comemoração ao 
Outubro Rosa.

“O câncer de mama é uma doença 
muito grave, mas que tem cura. 
Infelizmente nós brasileiros não temos a 
cultura de prevenir doenças, mas sim de 

tratar. Precisamos mudar isso, 
principalmente no que se diz respeito ao 
câncer de mama. Nele, a prevenção é, 
sem dúvidas, o melhor remédio”, explicou 
o patologista aos presentes. 

Aos poucos os pacientes foram 
expondo seus questionamentos. “O que é 
a mastectomia e em quais casos ela é 
indicada?”, perguntou uma paciente. “A 
mastectomia preventiva é uma cirurgia de 
prevenção em que são retirados locais 
pontuais na mama onde pode acontecer a 
formação de tumores. Esse procedimento 
é indicado para mulheres que possuem 
alto risco para o câncer de mama, como 
as que já possuem histórico da doença na 

Médico patologista, Cláudio Amorim, explicou aos usuários do Ambulatório de Medicina 
Avançada - AMA sobre o câncer de mama e a importância da prevenção

família”, esclareceu Cláudio. 
Maria das Graças Neto, de 65 anos, 

acompanhava uma consulta do filho e 
aproveitou o tempo que tinha para saber 
mais sobre a doença. “Eu estava 
pensando que tinha um nódulo no seio, 
mas graças à Deus é apenas uma 
gordura. Faço exames todos os anos. 
Não brinco com a saúde”, contou a 
aposentada. O patologista a parabenizou 
pelas visitas rotineiras aos médicos. “Eu 
adoro o HGG. Aqui todos são muito 
educados, o atendimento é ótimo. Todos 
os hospitais são bons, mas esse aqui é o 
melhor de todos”, acrescentou a paciente.

Além do câncer de mama, o 
especialista aproveitou a oportunidade 
para falar de outro tipo de câncer que 
afeta as mulheres: o de colo de útero. 
“Hoje já existem vacinas capazes de 
prevenir o HPV, e a rede pública de saúde 
disponibiliza os exames preventivos. Mas, 
infelizmente as mulheres ainda não se 
atentam para isso.”

Outubro Rosa
O HGG, entendendo seu papel na 

sociedade como unidade de tratamento e 
também de formação de multiplicadores, 
aderiu à campanha. Com a fachada 
iluminada na cor rosa, o hospital colocou 
um enorme painel lembrando a 
importância da prevenção da doença. 
Além disso, marcando o lançamento da 
campanha os colaboradores foram 
trabalhar vestidos de rosa e receberam 
um lacinho preso a um alfinete, que 
simboliza a campanha. 

Se descoberto no início, o câncer de mama tem 95% de chances de cura
O câncer de mama é uma doença 

grave, mas que pode ser curada. 
Quanto mais cedo ele for detectado, 
mais fácil será curá-lo. O sintoma mais 
comum é o aparecimento de um caroço. 
Nódulos que são indolores, duros e 
irregulares têm mais chances de serem 
malignos, mas há tumores que são 
macios e arredondados. Entretanto é 
importante ir ao médico, pois outros 
sintomas menos comuns podem 
aparecer também. 

Se no momento do diagnóstico o 

tumor tiver menos de um centímetro, as 
chances de cura chegam a 95%. Quanto 
maior o tumor, menor a probabilidade de 
vencer a doença. A detecção precoce é, 
portanto, uma estratégia fundamental na 
luta contra o câncer de mama.

A mamografia é o único exame capaz 
de diagnosticar o câncer de mama quando 
ele ainda tem menos de um centímetro. 
Com esse tamanho, o nódulo ainda não 
pode ser apalpado. Mas é com esse 
tamanho que ele pode ser curado em até 
95% dos casos.

Exames preventivos são o melhor remédio 
na luta contra o câncer de mama



NOSSA GENTE

Colaborador do HGG há 
quatro anos, Valter Pires 
valoriza as amizades

Valter Pires Ferreira Filho, de 
48 anos, entrou para a equipe de 
colaboradores do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há quatro anos, 
quando em 2010 foi aprovado em 
concurso público. De início, Pires 
atuava no processo de lavagem das 
roupas hospitalares, depois da 
criação da Gerência de Hotelaria, ele 
passou a trabalhar com as peças já 
lavadas, na separação, embalagem e 
distribuição do enxoval.

Casado e pai de três filhos já 
adultos, o colaborador é antenado às 
novas tecnologias e gosta de 
navegar nas redes sociais. Por elas, 
ele divulga, ainda, as boas ações 
desenvolvidas pelo hospital. “Sempre 
tem aquelas pessoas que gostam de 
descer a lenha. Quando vejo alguma 
coisa bacana eu posto e mostro para 
as pessoas que não é bem como 
elas pensam”, explica.

Ele conta que antes do Instituto 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech) assumir a gestão do 
hospital não havia enxoval suficiente. 
De acordo com ele, a rouparia estava 
desabastecida e era preciso lavar as 
peças rapidamente para repor no dia 
seguinte. “A qualidade do nosso 
trabalho melhorou muito também. 
Temos um ambiente de trabalho 
totalmente diferente, mais 
estruturado”, comenta. 

A amizade e a equipe com a qual 
divide o serviço, além do 
reconhecimento dos pacientes 
quando o colaborador entrega o 
enxoval, é o que mais proporciona 
prazer em trabalhar no HGG, 
segundo Pires. “Aquele olhar e o 
muito obrigada quando você entrega 
a roupa de cama limpa para o 
paciente é a melhor parte.”

EDITORIAL

Presidente e Conselho 
da Celg visitam o HGG

Contemplando o Programa de Visitas 
Institucionais, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG recebeu o presidente da Celg, José 
Fernando Navarrete, e os membros do 
conselho administrativo da companhia. 
Eles foram convidados pelo presidente do 
Conselho de Excelência da unidade, Nion 
Albernaz, que acompanhou a comitiva 
pelos principais pontos do hospital. 

A comitiva conheceu as melhorias 
implantadas na unidade depois da gestão 
inteligente do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). O 
percurso durou cerca de 40 minutos e teve 
início pela Assessoria de Tecnologia, 
seguido da Hotelaria, Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA), geradores de 
energia, Centro de Terapia Intensiva (CTI), 
e por fim as exposições “Os Anjos do 
Brasil” e “Cidades que Encantam”, dos 
artistas plásticos Selvo Afonso e Argus 
Ridan, respectivamente. 

“Encantamento é o que eu senti ao ver 
um trabalho realizado com atenção e 
esmero para o paciente, que é o que 
realmente interessa”, elogiou Navarrete.  

Ao receber este informativo, 
certamente você percebeu que as páginas 
estão cor de rosa. Este mês, assim como 
inúmeras outras instituições, entidades e 
empresas, o Voz do HGG aderiu ao 
movimento Outubro Rosa. A campanha 
tem como objetivo alertar as mulheres 
para a importância da prevenção ao 
câncer de mama, segundo tipo mais 
frequente no mundo e o mais comum 
entre as mulheres, respondendo por 22% 
dos casos novos a cada ano.

Infelizmente, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), as taxas de 
mortalidade da doença ainda são bem 
elevadas. Isso acontece porque, 

frequentemente, a doença é diagnosticada 
em estágios avançados. Daí a importância 
da realização do exame preventivo 
anualmente para mulheres acima de 40 
anos, a mamografia, além do autoexame 
das mamas mensalmente. 

Se descoberto no início, as chances de 
cura do câncer de mama podem chegar a 
95%. E engana-se quem pensa que a 
doença acomete somente mulheres. Os 
homens também são diagnosticados com 
câncer de mama e este pode ser 
ocasionado por níveis hormonais, 
mutações genéticas e adquiridas, além 
das hereditárias. 

Previna-se contra o câncer de mama! 
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A Gerência de Manutenção Predial 
do Hospital Alberto Rassi - HGG é 
responsável por toda a estrutura física 
da unidade hospitalar. Sob o seu 
comando estão as ações relativas a 
reparos, pinturas de paredes e tetos, 
controle das partes elétrica, hidráulica, 
mobiliário e alvenaria. Composta por 
seis técnicos, além da gerente Edna 
Barreto, o setor recebe diariamente 
cerca de 30 chamados por dia, 
realizados via email, sendo a maioria 
para reparo hidráulico. 

Apesar de ser atuante, há 
problemas estruturais que os técnicos 
da manutenção nem sempre 
conseguem resolver, como por 
exemplo, algumas demandas relativas 
aos banheiros das enfermarias. Edna 
explica que a maior parte das 
deficiências são estruturais. “O HGG 
tem uma estrutura muito antiga. 
Quando ele foi construído ainda não 
existiam normas arquitetônicas para 
regulamentar os projetos.”

Comitiva conheceu galeria do projeto Arte no HGG 
com exposição de Selvo Afonso e Argus Ridan

Expediente
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Como funciona os serviços 
de manutenção no HGG? 



Causas, sintomas e possíveis tratamentos para a obesidade

Anteriormente considerada uma 
doença que acometia somente parte da 
população, a obesidade já se tornou um 
problema de saúde pública de caráter 
mundial nos dias atuais. Dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
apontam que 2,3 bilhões de adultos vão 
estar com sobrepeso até o ano de 2015. 
Essa estimativa aponta, ainda, que pelo 
menos 700 milhões de pessoas serão 
obesas até lá. As causas da doença são 
diversas, e podem incluir, sobretudo, 
fatores genéticos, alimentação inadequada 
e sedentarismo. 

O coordenador do Programa de 
Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) 
do Hospital Alberto Rassi – HGG, Juarez 
Távora, explica que o excesso de peso é 
medido pelo Índice de Massa Corporal 
(IMC), que é calculado dividindo-se o peso 
pelo quadrado da altura. De acordo com 
ele, o ideal é que o resultado desta conta 
esteja entre 19 e 25. Caso o coeficiente 
estiver entre 25 e 30 indica que a pessoa 
está com sobrepeso, e acima disso já é 
considerada obesa. “O indicativo para a 
cirurgia bariátrica é um IMC acima de 40, 
o que chamamos de obesidade mórbida”, 
esclarece o especialista. 

Apesar do IMC acima do coeficiente 40 
ser o ideal para a realização da cirurgia 
bariátrica, o médico pontua que há casos 
especiais que podem atingir índices 
menores, como o paciente portador de 
diabetes, hipertensão e apneia do sono. O 
médico conta que nestes casos, a 
recomendação é cirúrgica para IMC entre 
35 e 40, já que o excesso de peso agrava 
as doenças. “Temos casos de pacientes 
com diabetes do tipo dois e sobrepeso que 
foram operados e se curaram, melhorando 
sua qualidade de vida.” 

Além da cirurgia, o coordenador do 
PCCO esclarece que há outros 
tratamentos específicos para a obesidade. 
O primeiro deles é a intervenção clínica, 

Doença que já se tornou problema de saúde pública de caráter mundial é diagnosticada pelo cálculo do Índice de Massa Corporal. 
Tratamento varia de acordo com o grau, que pode ir de sobrepeso até obesidade mórbida, dependendo do coeficiente do IMC

Sobre o Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) do HGG

O Programa de Controle e Cirurgia da 
Obesidade – PCCO foi implantado no Hospital 
Alberto Rassi - HGG em 1998, contemplando 
apenas tratamento ambulatorial e ações 
educativas. Para o tratamento do sobrepeso e da 
obesidade, o HGG presta inicialmente, 
assistência ambulatorial especializada 
multiprofissional aos indivíduos adultos com IMC 
maior ou igual a 35 kg/m2 com morbidades, e 
aos indivíduos com IMC maior ou igual 40 kg/m2.  

Assim que um paciente é inscrito no 
Programa, a equipe multidisciplinar composta por 
endocrinologistas, cirurgiões, cardiologista, 
pneumologista, enfermeiro, assistente social, 
nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas e 
fonoaudiólogo, inicia um processo de diagnóstico 

de indicação para procedimento cirúrgico com 
seguimento pré e pós-operatório. A equipe 
organiza não só o acesso à cirurgia, mas 
considera e prioriza os indivíduos que 
apresentem outras doenças associadas à 
obesidade e/ou maior risco à saúde. Além disso, 
a unidade oferece, ainda, a cirurgia reparadora, 
para retirada do excesso de pele.

Seguindo essas diretrizes, o PCCO tem 
beneficiado o portador de obesidade mórbida não 
só por propiciar a perda de peso, mas 
principalmente pela remissão de doenças 
associadas à obesidade (como diabetes e 
hipertensão), diminuição do risco de mortalidade, 
aumento de longevidade, e melhoria na 
qualidade de vida.

TEMA DA VEZ

Pacientes do Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) participam de atividade em 
comemoração ao Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, dia 10 de outubro, no Lago das Rosas
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Juarez Távora é 
coordenador do 
Programa de 
Controle e Cirurgia 
da Obesidade 
(PCCO) do HGG

Você sabia?

A obesidade é 
determinada pelo Índice 
de Massa Corporal 
(IMC), que é calculado 
dividindo-se o peso  
pelo quadrado da altura. 
O resultado revela se o 
peso está dentro da faixa ideal, 
abaixo ou acima do desejado.
  
Você está no peso ideal? 
Calcule o seu IMC e confira o 
resultado: 

Menor que 18,5 - Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9 - Peso normal
Entre 25 e 29,9 - Sobrepeso (acima 
do peso desejado)
Igual ou acima de 30 - Obesidade

em que o paciente vai ser acompanhado 
por um endocrinologista, que prescreve 
medicações adequadas. A segunda opção 
de tratamento para a obesidade é a 
implantação do balão intragástrico, 
recomendado para pessoas com IMC 
entre 28 e 33. “O tratamento com o balão 
é uma medida paliativa, e não definitiva. 
Isso porque durante o período em que o 
paciente fica com ele, por seis meses, ele 
é forçado a fazer uma reeducação 
alimentar e exercícios físicos diários”, frisa. 

Entretanto, mesmo os pacientes que 
passam pelo procedimento cirúrgico é 
necessário a reeducação. O cirurgião 
ressalta que é muito importante que o 
paciente bariátrico cuide da saúde para 
que ele não volte a ganhar peso e retornar 
para um IMC alto. “Três fatores são 
substanciais para que o paciente volte a 
ganhar peso, que é o paciente que ingere 
muita bebida alcoólica, aqueles que 
comem muito doce, e também quem não 
faz exercício físico”, completa o médico.
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A VOZ DO USUÁRIO

Natural de Cristianópolis, 
Sebastião Eugênio Filho, de 64 
anos, está internado no Hospital 
Alberto Rassi – HGG há 20 dias. 
O paciente é diabético e sofre 
com as lesões causadas pela 
doença nos membros inferiores. 
Com riscos de amputação de um 
dos dedos do pé, ele descobriu o 
diabetes há 20 anos. Além disso, 
o paciente também é renal crônico 
e esteve internado na unidade por 
este motivo outras vezes e por 
longos períodos. 

Casado, pai de duas filhas, e 
avô de quatro netos, ser atendido 
pela unidade hospitalar tem 
apenas um ponto negativo para 
Eugênio: a distância da família. 
De acordo com ele, a atenção dos 
médicos e enfermeiras é o que há 
de melhor no hospital. “Não tenho 
nada a reclamar daqui. Sou muito 
bem cuidado no HGG. Esses dias 
veio até uma cantora se 
apresentar aqui para gente, e 
cantou foi muito bem por sinal, 
ajudou a aliviar o estresse.”  

EXPRESSAS

Evidência
O Hospital Alberto Rassi – HGG foi 
destaque nacional em reportagem 
veiculada pelo jornal “Fala Brasil”, da TV 
Record. Intitulada “Impressoras 3D mudam 
a vida de pacientes que precisam de 
próteses”, a matéria abordou o caso do 
paciente Danúbio Nogueira Fernandes, de 
73 anos, do Programa de Tratamento de 
Deformidades Faciais (Proface)

Inspeção
A Comissão da Norma Regulamentadora 
NR-32 realizou uma vistoria por todo 
hospital para verificar o cumprimento das 
diretrizes. Na maioria das seções 
avaliadas, os colaboradores foram 
parabenizados por seguirem corretamente 
o que manda a legislação. O objetivo da 
NR-32 é a proteção e segurança dos 
trabalhadores da área da saúde.

Opinião
Com o intuito de conhecer a percepção, as 
sugestões, críticas e elogios do 
colaborador, o Departamento de Recursos 
Humanos está realizando uma Pesquisa de 
Clima Organizacional. Para participar, é 
necessário acessar o site 
www.hospitalalbertorassi.org.br e clicar no 
banner da pesquisa. Dê sua opinião!

Saúde
A Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (CIPA) promoveu entre os dias 6 
e 10 de outubro a Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes (Sipat). As ações 
envolveram os colaboradores em 
atividades sobre o uso correto do 
preservativo, alcoolismo, saúde mental do 
trabalhador, qualidade de vida, além de 
atividades laborais. 

Voluntariado
O Programa de Assistência Espiritual 
promoveu encontro entre os 70 voluntários 
da Capelania Hospitalar do HGG.  Além da 
interação entre os membros, durante a 
reunião foram realizadas atividades 
dinâmicas sobre as normas internas da 
unidade, bem como a abordagem aos 
pacientes e seus familiares, além de 
informações sobre cuidados paliativos.  

Ensino
Portaria interministerial assinada pelo 
Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação renovou o título de Hospital de 
Ensino do HGG. De acordo com a 
publicação no Diário Oficial da União no dia 
1º de outubro, a validade da certificação vai 
até 30 de março de 2015. Objetivo é 
garantir a qualidade do atendimento.

“Minha vida é uma trilha sonora. Quando Carina cantou a minha música eu comecei a chorar porque ela 
significa muito pra mim. A música eterniza momentos. Essa quinta-feira foi eternizada para mim”, disse a 
paciente Fabiana Adalgisa sobre o Sarau do HGG com a participação da cantora Carina Duarte.

Fabiana Adalgisa posa para foto ao lado de 
Carina Duarte, e o violonista Eri Tavares

Natianaelen Batista, internada no Centro de 
Terapia Intensiva, ganha música especial 

Pianistas mirins, do estúdio Ericka Vilela, 
comemoram o Dia das Crianças no Sarau

http://www.hospitalalbertorassi.org.br
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