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Comunicadores fazem a alegria de pacientes
Jornalistas, radialistas e artistas do Circo Laheto participaram, no dia 5 de dezembro, da 7ª edição do Projeto Comunicadores da Alegria, 
que visa levar descontração para pessoas internadas no HGG. Segundo participantes, ação beneficia também quem vai ali para ajudar

A manhã de 5 de dezembro foi de 
surpresa para pacientes do Hospital 
Estadual Alberto Rassi – HGG. Uma trupe 
de palhaços invadiu o hospital com muita 
música, abraços e demonstração de 
carinho. O susto maior, no entanto, se 
dava quando o paciente identificava, por 
trás da maquiagem, um rosto ou uma voz 
familiar, seja da TV, do rádio ou até 
mesmo de jornais e sites. Foi a 7ª edição 
do Comunicadores da Alegria, projeto 
desenvolvido pelo HGG em que jornalistas 
e radialistas tiram a manhã para uma 
interação com pacientes do hospital, 
aliviando um pouco a tensão típica de um 
hospital. Participaram desta edição cerca 

de 40 comunicadores, além de palhaços 
do Circo Laheto e os músicos Pedro 
Scalon e Glau Matias, que percorreram 
todas as alas do hospital levando alegria a 
todos que estavam por ali.
Mas, segundo relato unânime dos 
comunicadores, o feitiço se vira contra o 
feiticeiro e a ação faz tão bem para eles 
quanto o que eles imaginaram fazer para 
os pacientes, como explica o editor do 
Jornal Daqui, Luciano Martins. “Quando a 
gente leva alegria e solidariedade a 
alguém, quem está oferecendo essa 
solidariedade também é beneficiado por 
ela. E por mais que você esteja fazendo 
uma coisa simples, que você pode 

Integrantes da edição deste ano dos Comunicadores da Alegria - jornalistas, artistas e radialistas 
- posam para foto no jardim do estacionamento do Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG

Fotos não faltaram durante a ação, que 
ocorreu em todas as alas do hospital 

Jordevá Rosa e Carlos Magno emocionaram 
pacientes que estavam internados no HGG

Evento contou com a participação de parte 
da equipe de artistas do Circo Laheto

considerar pequena, na verdade é 
importante para a outra pessoa.’’O 
apresentador do Jornal do Meio Dia, da 
TV Serra Dourada, Jordevá Rosa, 
participa do projeto desde sua primeira 
edição, em 2012, e diz que estar no 
Comunicadores é um presente de Natal 
que recebe todos os anos. “ A gente 
pensa que só vai dar alegria e a gente 
recebe algo muito maior. Eu estou aqui 
desde o início e é um presente de Natal 
para mim e para essas pessoas.”
Entre os participantes da edição estavam 
Alessandra Curado; Ana Cláudia Rocha, 
do O Popular; Bárbara Falcão; Caio 
Salgado, do O Popular; Carlos Magno, da 
Record TV Goiás; Cássio Neves, do Dia 
Online; Débora Moraes, da TV Goiânia 
Band; Donizete Santos, da Rede Bons 
Ventos; Edna Barbosa, da Rádio Paz; 
Elisama Ximenes, do Jornal Opção; 
Elizeth Castro de Araújo, da TBC; Eurico 
Rocha, da Record TV Goiás; Fernanda 
Pascoal, da Band News; Flávia Moreno, 
da TV Serra Dourada, Flávia Popov; Fred 
Silveira, da Record TV Goiás; Janda 
Nayara, da TBC; Jhony Cândido, do 
Caneta e Café; Jordevá Rosa, da TV 
Serra Dourada; Lucas Cássio, do A 
Redação; Lucas Godói, do O Hoje; 
Luciano Martins, do Daqui; Marcelo Vidal, 
da Record TV Goiás; Marcílio Velasco, 
Márcio Leijoto, do O Popular; Mariani 
Ribeiro, da CBN; Michelle Bouson, da 
TBC; Petras de Souza, da Rádio Sagres; 
Silas Santos, da Sagres TV; Taynara 
Borges; Valterli Guedes; Vassil Oliveira e 
Vicente Datena, da TV Goiânia Band.
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Homenagem a Sáida Cunha e Amaury Menezes

Com mais de cem quadros expostos, 
o vernissage da exposição “Os 
Aquarelistas”, no dia 10 de dezembro, 
reuniu amigos e familiares dos 13 
artistas plásticos que têm obras na 
exposição que homenageia Amaury 
Menezes e Sáida Cunha. Os dois 
artistas também têm obras na mostra, 
que tem previsão para durar dois meses.
Amaury, que disse ter sido pego de 
surpresa com a homenagem, ressalta 

que, na verdade, a exposição é uma ode 
à aquarela, estilo artístico que o formou. 
“É uma surpresa, eu não sabia que seria 
homenageado. E segundo, é uma honra 
muito grande ser homenageado em uma 
exposição de aquarela, que é minha 
formação como artista plástico. Acho que 
é o reconhecimento da importância, não 
minha, mas da técnica da aquarela. 
Então fico envaidecido, honrado e 
surpreso. São amigos de muito tempo. 
Tem aquarelas aqui que eu invejo.” 

Já Sáida pontuou o quanto se 
sente bem em proporcionar, com suas 
obras, ajuda na melhora dos 
pacientes. “É só você ver a 
recuperação dos pacientes e o quanto 
de benefício a arte traz para eles.”

Além de Amaury e Sáida, a 
exposição conta com quadros de Ana C. 
Elias, Ana Maria Ferro, B. Nogueira, 
Evandra Rocha, Fernando Simon, 
Mairone Barbosa, Márcia Sales, Regina 
Fernandes, Tai, Vinicius Yano e Virginia 
Guimarães. As obras estão dispostas no 
Ambulatório de Medicina Avançada 
(AMA), disponíveis para pacientes do 
hospital e abertas à visitação ao público 
em geral, desde que marcada com 
antecedência.

Com uma programação 
cuidadosamente organizada com o 
objetivo de promover a intensa troca de 
conhecimento e experiência entre os 
palestrantes e o público, foi realizada 
nos dias 3 e 4 de dezembro a VI Jornada 
Científica do Hospital Estadual Geral de 

Telma Noleto fala durante abertura da 
edição de 2019 da JOCHAR no HGG

Amaury Menezes e Sáida Cunha mostram 
placas de homenagem que receberam

Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG 
(JOCHAR). O evento contou com mesas 
redondas, palestras, discussões e 
apresentação de trabalhos científicos. 
Entre os temas tratados estiveram o 
risco cirúrgico cardíaco, as implicações 
de cigarros eletrônicos e narguillé, 
demência e o direito do paciente.

“Estamos fazendo uma reflexão da 
prática nossa da saúde, esse grande 
conjunto, cada um dando o melhor de 
si. Hoje as pessoas têm uma 
dificuldade em trabalhar em equipe. 
Então ressaltamos a importância, 
principalmente para nossos residentes, 
da atuação de diversos profissionais em 
busca de um objetivo comum”, diz a 
diretora de Ensino e Pesquisa do HGG, 
Fátima Lindoso Lima. Além dos temas 
já citados, foi discutido ainda quais os 
exames necessários para o pré-
operatório, além de uma mesa 
redonda sobre demências e a 
sobrevida após a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs).

ACONTECEU 

HGG realiza mais uma Jornada Científica

“Minha expectativa é 
viver”, diz paciente 
internada há 2 meses 

A paciente Maria de Lourdes 
Gonçalves Santos, de 61 anos, é 
uma das pacientes mais animadas 
do quarto 420 do Hospital Alberto 
Rassi – HGG. Segundo Maria de 
Lourdes, ela gosta de fazer as 
colegas de quarto sorrirem. Ela está 
internada desde o mês de novembro 
de 2019 para tratar de uma 
pneumonia, e a previsão de alta é 
para janeiro.

Nascida em Montalvânia, no 
Estado de Minas Gerais, Maria de 
Lourdes foi criada nas cidades de 
Santa Maria da Vitória, Correntina e 
Bom Jesus da Lapa, na Bahia. 
Casou-se e se mudou aos 17 anos 
para Brasília, morando na capital por 
mais de 20 anos. A paciente veio 
para Goiânia cuidar da saúde e 
atualmente mora com a filha.

O marido da dona Maria de 
Lourdes era maranhense e sempre 
iam passear no Estado, 
principalmente na praia. Com ele, 
Maria de Lourdes teve cinco filhos, 
dos quais quatro estão vivos. 
Segundo a paciente, ela tem um 
“bando” de netos e uma bisneta. 
“Gostava de brincar com os netos 
quando eram novos. Agora estão 
mais velhos e chatos. Estou é com 
saudades da minha bisneta. Ela me 
vê no telefone e fica falando: vovó, 
vovó”, brinca a paciente.

Maria de Lourdes é dona de 
casa, mas atualmente não está 
fazendo nada. Nas atividades 
domésticas, gosta mais de lavar as 
louças e cozinhar. “Cozinho o que 
estiver na frente”, afirma a paciente. 
No HGG, o maior passatempo da 
paciente é comer e dormir, além de 
assistir às apresentações do Sarau.

A expectativa para o ano de 2020 
e o desejo de Maria de Lourdes é 
viver e se recuperar logo.

Expediente
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Saúde na Praça realizou mais de 7,2 mil atendimentos em 2019

O Saúde na Praça realizou 7.255 
atendimentos em 2019. A iniciativa do 
Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG 
oferece atendimentos ligados à saúde 
para a população em geral. Com tendas 
instaladas na Praça Abrão Rassi, são 
oferecidos serviços como aferição de 
pressão arterial, teste de glicemia, 
aconselhamento psicológico, 
fonoaudiólogo, de fisioterapia e nutrição. 
Outros serviços médicos são oferecidos 
de acordo com a temática da edição do 
projeto, que vai de saúde masculina a 
Doença de Parkinson.

Uma das edições que mais tiveram 
participantes foi a realizada no dia 14 de 
março, em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia (SBN). Com o 
tema Dia Mundial do Rim, foram 
realizados 566 atendimentos, entre testes 
rápidos de urina, aferição de pressão, 
cálculo de Índice de Massa Corpórea 
(IMC), testes de glicemia, e orientações 
com médicos nefrologistas, enfermeiros, 
psicólogos e nutricionistas. Uma das 
participantes foi a dona de casa Juliana 
Jara Nunes, que relatou que o marido 
gosta de temperos industrializados e ouviu 
as orientações dos especialistas e saiu 
com uma receita para mudança de hábito 
alimentar. “Eu já falei para ele que é 
veneno, mas ele não me escuta. Eu tento 
diminuir, mas é difícil. As nutricionistas 
deram a receita de um tempero com ervas 
e pouco sal. Vou utilizar em casa. Há 
algum tempo eu venho mudando meus 
hábitos diários evitando comer arroz, 
priorizando as verduras e também deixei 
de jantar, como apenas frutas à noite.” 

A nefrologista do HGG, Ivana Souza 
Nunes, explica que é importante que a 

Ação realizada na Praça Abrão Rassi conta com uma série de serviços gratuitos da área da saúde e é realizada durante todos os meses 
do ano. Em março, edição especial sobre o Dia Mundial do Rim realizou, entre as 7 horas e o meio-dia, mais de 500 atendimentos 

Edição realizada em março de 2019 contabilizou mais de 500 atendimentos em uma manhã: 
tenda instalada na Praça Abrão Rassi ficou lotada de pessoas em busca de atendimento 

Os atendimentos base do 

Saúde na Praça:

1. Cadastro

2. Aferição de pressão

3. Teste de Diabetes

4. Orientação sobre nutrição

5. Orientação sobre fisioterapia

6. Orientação psicológica 

7. Orientação sobre fonoaudiologia

8. Orientação Médica da Equipe da  

    Clínica Médica

população saiba que as principais 
doenças relacionadas aos problemas 
renais são hipertensão e diabetes. 
“Quando é feito o diagnóstico precoce, é 
possível prevenir as complicações da 
doença renal crônica e retardar a 
progressão da doença. Quando se 
descobre em estágio avançado, a 
pessoa pode precisar passar por 
tratamento com diálise, hemodiálise, ou 
até transplante renal.”

Já a última edição do ano, realizada 
no dia 14 de março, foi em homenagem 
aos residentes que atuam no hospital.  “Eu 
vi a tenda montada e vim mais uma vez 
para fazer o controle de glicemia, pressão. 
Eu vim na semana passada e estou vindo 
hoje. Muito bom o atendimento”, disse  
Lucimar Geralda Vieira Mota.

CEAD tem evento com ceia especial para portadores de diabetes
O clima era de confraternização no dia 

12 de dezembro, uma quarta-feira, no 
Centro Estadual de Atenção ao Diabetes 
(CEAD), do Hospital Estadual Alberto Rassi 
– HGG. Com apresentação do Vocal 
FacUniCorus, da FacUnicamps, os 
pacientes presentes na unidade tiveram 
oportunidade de degustar pratos 
desenvolvidos especialmente para a ceia 
natalina na cozinha experimental da 
unidade. Uma turma, inclusive, acompanhou 
o preparo dos pratos. Além disso, houve o 
sorteio de brindes, com guloseimas sem 
açúcar, próprias para quem tem diabetes.

Uma das pacientes presentes, Maria 
Lopes Arruda aprovou tudo o que viu 
antes de passar pela consulta que estava 
agendada para aquele dia. “Achei o evento 
maravilhoso. As mensagens, os hinos 
cantados pelo coral, tudo maravilhoso. As 
enfermeiras atendem a gente muito bem. 
E ainda teve o sorteio, né? E o lanche? 

Maravilhoso.” Após experimentar os pratos 
que foram feitos, a expectativa era iniciar 
as aulas na cozinha experimental, que 
começariam dois dias depois. “A comida é 
muito boa, inclusive eu vou começar meu 
curso na sexta-feira. Eu vou aprender 
demais. Vai ser muito bom para mim. Tem 
muitos anos que eu sou diabética, mas eu 
nunca aprendi o que vou aprender agora. 
A gente aprende às vezes até de maneira 
errada. Nossa, eu vou amar. Eu sei que 
vou gostar muito.”

Durante a apresentação do 
FacUniCorus, que cantou músicas 
natalinas, pop e da MPB, uma mensagem 
do maestro do grupo, Paulo Sérgio Mota, 
que falava sobre a alegria de viver e a 
importância de pequenos atos, como um 
sorriso e desejar um bom dia, tocou os 
presentes. Para Mara Oliveira, outra 
paciente que estava no CEAD, o evento 
atingiu seu resultado. “É importante para 

Integrantes do Vocal FacUniCorus fazem 
apresentação de Natal no prédio do CEAD

FIQUE ATENTO

as pessoas poderem confraternizar mais, 
serem mais companheiras umas das 
outras, cumprimentar, sorrir. É sempre bom 
sorrir, ficar feliz. Faz bem.”
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EXPRESSAS

SIPAT 
O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
realizou em dezembro a edição 2019 da 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Sipat) para os colaboradores do 
hospital e terceirizados. Entre as ações 
realizadas estavam uma série de palestras, 
com temas que iam de alimentação e 
envelhecimento saudáveis, passando por  
motivação no trabalho, assédio moral e 
sexual, além de ginástica laboral e quick 
massage para as pessoas que participaram 
das palestras.

Contracheque no celular
Os colaboradores do Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e Humano 
(Idtech) têm uma nova ferramenta para 
acessar o contracheque e verificar a 
efetivação de pagamento do salário. Trata-
se do aplicativo “Meu RH – TOTVS”, 
disponibilizado nas lojas virtuais Play Store 
(Android) e Apple Store (iOS). Para ter 
acesso ao aplicativo, basta entrar em uma 
das lojas, baixar o aplicativo e escanear o 
QRCode disponibilizado pelo Idtech.
Após o escaneamento, aparecerá 
“CorporeRM” no campo “Ambiente”. O 
colaborador deverá colocar sua matrícula 
do Idtech como usuário, e a senha, já 
utilizadas no site TOTVS.

HGG participa do PROADI-SUS 
O diretor administrativo do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG, Alessandro Purcino, 
participou, no dia 10 de dezembro, de mais 
uma edição do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS), realizado 
pelo Hospital do Coração de São Paulo 
(Hcor). A edição foi focada na rede de 
urgência e emergência. Alessandro explica 
que, apesar do hospital atender apenas pela 
regulação, ele faz parte da rede de urgência 
e emergência do Estado, pois recebe 
encaminhamento de outras unidades. 

Comissão de Ética Médica
O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG 
realizou, no dia 23 de dezembro, a eleição 
para a Comissão de Ética Médica da 
unidade hospitalar. Uma chapa única foi 
inscrita com os nomes dos profissionais 
Marcela Macedo Marques, Priscilla Yoshiko 
Sawada, Cristiano Nunes, Heloíse Helena 
Silva Medeiros, Alyne Machado Cardoso e 
Helder Cardoso Wanderley. A chapa eleita foi 
para os cargos de presidente e secretário, 
entre outros membros efetivos e suplentes. A 
apuração dos votos ocorrereu logo após o 
término da votação e os nomes foram  
encaminhados ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás (CREMEGO).

Oficina de arte 
Dezembro é mês de festas, mas as 
atividades do projeto de humanização 
continuaram a ser realizadas no HGG. Uma 
das mais requisitadas, a Oficina de Arte, teve 
duas edições durante o mês, uma no dia 3 e 
outra no dia 17, que tiveram supervisão do 
artista plástico Alexandre Liah. Durante a 
oficina, pacientes internados descem para o 
Jardim da Solistência e pintam quadros em 
uma tela, externando sentimentos e 
sensações vividas. 

Ceias de Natal e Ano Novo
Os colaboradores, pacientes e 
acompanhantes do Hospital Estadual 
Alberto Rassi – HGG tiveram uma 
alimentação especial no Natal e no Ano 
Novo. Os pratos, elaborados especialmente 
para a data por nutricionistas, levaram em 
consideração a especificidade dos 
pacientes, que puderam, mesmo 
internados, celebrar as datas. 
Entre os pratos estavam cupim assado 
fatiado ao molho escuro com abacaxi, 
chester ao forno puxado ao molho de 
laranja, galinhada com linguiça de frango.  
lombo suíno fatiado ao molho escuro, filé 
de frango recheado com presunto e 
mussarela e filé de frango recheado com 
ricota ao molho branco com cheiro verde. 

Apoio:

Integrado à Política de Humanização, o Sarau do HGG leva semanalmente apresentações de músicos voluntários ao hospital. 
Confira os melhores momentos das últimas atrações: 

Como já tradição no HGG, as edições do Sarau em dezembro são especiais, com a apresentação de corais. 
Foram cinco apresentações, com muitas músicas religiosas e várias versões de cantatas natalinas.  

Grupo Casa Share realizou um Sarau 
especial ao Dia do Fonoaudiólogo 

Elen Lara e Grupo Cantoria foram uma 
das apresentações do dezembro no HGG

O Coral da Seduc também marcou 
presença nas festividades de Natal
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