
Não é uma questão de estética. 

Obesidade mórbida é uma doença 
e o HGG está fazendo a sua parte.

Novo PCCO
Programa de Controle e 
Cirurgia da Obesidade



Os casos de obesidade mórbida no Brasil crescem de forma acelerada. Dados do 
IBGE apontam que o número de obesos mais que triplicou desde a década de 70. 
O Hospital Alberto Rassi – HGG não pode atender todos os doentes crônicos do 
Estado, mas faz a sua parte. 

O HGG aumentou a oferta de vagas para tratamento dos obesos, a partir de uma 
iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). Juntos, Governo e organização 
social reestruturaram o Programa de Controle Cirurgia da Obesidade (PCCO). 

O Programa

O Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade (PCCO) tem como objetivo tratar 
a obesidade mórbida, de forma multiprossional, para que os pacientes tenham 
toda a assistência antes e depois da cirurgia bariátrica (gastroplastia). Este 
programa é oferecido pelo HGG desde o ano 2000.

O novo PCCO

Com a gestão do Idtech, o PCCO foi reestruturado para atender mais usuários 
sem perder a qualidade do tratamento, por meio de três ações principais:

Ÿ Composição das equipes: prossionais de saúde estão exclusivamente 
tralhando no PCCO;

Ÿ Mapeamento dos inscritos: o HGG entrou em contato com todos os inscritos 
no Programa para identicar a real demanda por cirurgia bariátrica e atualizou 
os dados dos usuários;

Ÿ Mais vagas de cirurgia bariátrica: com menos burocracia para a compra de 
material cirúrgico e com mais leitos de UTI, o HGG realizará mais 
procedimentos. 

Quem participa do PCCO?

Ÿ Pacientes com obesidade mórbida, ou seja, Índice de Massa Corpórea (IMC) 
acima de 40;

Ÿ Pacientes obesos com IMC acima de 35, com morbidades (pressão alta, 
diabetes, apneia do sono). 

O HGG já conta com mais de 500 pessoas inscritas no PCCO. Elas foram 
encaminhadas de unidades de saúde de Goiânia e do interior.

Como funciona?

Médicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e 
sioterapeutas acompanham o preparo do paciente, que acontece de 3 a 6 
meses. Quando o paciente é considerado apto, ele é internado e começa uma 
dieta líquida por três dias antes de fazer a cirurgia de redução do estômago. O 
tratamento continua após a cirurgia, que é apenas uma das etapas. 
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